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                Livro I 
 

 

 

1. Relativamente à justiça e ao direito. 

 

2. Relativamente à origem do direito e de todos os magistrados, juntamente com uma sucessão de juristas. 

 

3. Relativamente aos estatutos, decretos do Senado e costumes há muito estabelecidos. 

 

4. Sobre as constituições dos Imperadores. 

 

5. Sobre a condição dos homens. 

 

6. Sobre aqueles que são os seus próprios senhores, e aqueles que estão sob o controlo de outros. 

 

7. Sobre as adopções e emancipações (...) 

 

8. Sobre a divisão e a natureza das coisas. 

 

9. Relativamente aos senadores. 

 

10. Sobre o Gabinete do Cônsul. 

 

11. Sobre o Gabinete do Prefeito Pretoriano. 

 

12. Sobre o Gabinete do Prefeito da Cidade. 

 

13. Sobre o Gabinete do Questor. 

 

14. Sobre o Gabinete dos Prefeitos. 
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15. Sobre o Gabinete do Prefeito da Vigilância Nocturna. 

 

16. Sobre o Gabinete do Procônsul, e o seu Adjunto. 

 

17. Sobre o Gabinete do Prefeito de Augustal. 

 

18. Sobre o Gabinete do Governador. 

 

19. Sobre o Gabinete do Administrador Imperial ou contabilista. 

 

20. Sobre o Gabinete do Juridicus. 

 

21. Relativamente ao Gabinete daquele a quem é delegada a jurisdição. 

 

22. Relativamente ao Gabinete de assessores. 

 

 

 

Título. 1. Relativo à justiça e ao direito. 

 

 

0. Ulpianus, Livro I, Institutos. 

 

Aqueles que se aplicam ao estudo do direito devem saber, em primeiro lugar, de onde provém a ciência. O direito obtém o 

seu nome da justiça; pois (como Celsus diz elegantemente), o direito é a arte de saber o que é bom e justo. 

 

(1) Qualquer pessoa pode chamar-nos devidamente de sacerdotes desta arte, pois cultivamos a justiça e professamos saber o 

que é bom e equitativo, dividindo o certo do errado, e distinguindo o que é legal do que é ilegal; desejando fazer o homem 

bom por medo do castigo, mas também pelo encorajamento da recompensa; visando (se não me engano) uma filosofia 

verdadeira, e não uma filosofia fingida. 

 

(2) Deste assunto, existem duas divisões, o direito público e o direito privado. O direito público é o que tem referência à 

administração do governo romano; o direito privado é o que diz respeito aos interesses dos indivíduos; pois há algumas 

coisas que são úteis ao público, e outras que são benéficas para os privados. O direito público tem referência a cerimónias 
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sagradas, e aos deveres de sacerdotes e magistrados. O direito privado é triplo na sua natureza, pois deriva quer de preceitos 

naturais, quer dos das nações, quer dos do Direito Civil. 

 

(3) O direito natural é o que a natureza ensina a todos os animais, pois esta lei não é peculiar à raça humana, mas afecta todas 

as criaturas que deduzem a sua origem do mar ou da terra, e é também comum às aves. Daí procede a união de machos e 

fêmeas que designamos como casamento; daí também surge a procriação de filhos e a educação dos mesmos; pois vemos que 

todos os animais, e mesmo os animais selvagens, parecem estar familiarizados com esta lei. 

 

(4) A Lei das Nações é a utilizada pela raça humana, e é fácil de compreender que difere da lei natural, pelo facto de a última 

ser comum a todos os animais, enquanto a primeira apenas diz respeito aos homens nas suas relações uns com os outros: 

 

2. Pomponius, Enchiridion, por exemplo, a reverência para com Deus, e a obediência que devemos aos pais e ao país: 

 

3. Florentinus, Institutos, Livro I, Como resistimos à violência e aos ferimentos. 

 

Pois, de facto, ao abrigo desta lei, o que quer que alguém faça para a protecção do seu corpo é considerado como tendo sido 

feito legalmente; e como a Natureza estabeleceu uma certa relação entre nós, segue-se que é abominável que um homem se 

deite numa emboscada a outro. 

 

0. Ulpianus, Institutos, Livro I. 

 

As manumissões também fazem parte da Lei das Nações, pois a manumissão é despedida pela mão, ou seja, a outorga da 

liberdade; enquanto alguém estiver em servidão, está sujeito à mão e à autoridade, mas, uma vez manumissionado, é 

libertado dessa autoridade. Isto tem a sua origem na Lei das Nações; uma vez que, segundo a lei natural todas as pessoas 

nasceram livres, e a manumissão não era conhecida, uma vez que a própria escravidão era desconhecida; mas depois da 

escravidão ter sido admitida pela Lei das Nações, seguiu-se o benefício da manumissão, e enquanto os homens foram 

designados por um nome natural surgiram três tipos diferentes sob a Lei das Nações, ou seja, os homens livres, e, em 

distinção para eles, os escravos, e como uma terceira classe, os homens livres, ou aqueles que tinham deixado de ser 

escravos. 

 

(23) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Por esta Lei das Nações foram introduzidas guerras; raças foram distinguidas; reinos fundados; direitos de propriedade 

estabelecidos; limites de terra estabelecidos; edifícios construídos; comércio, compras, vendas, arrendamentos, rendas, 

obrigações criadas, sendo as excepções introduzidas pelo Direito Civil. 
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23. Ulpianus, Institutos, Livro I. 

 

O Direito Civil é algo que não é totalmente diferente do Direito Natural ou do Direito das Nações, nem está em tudo o que 

lhe é subserviente; e portanto, quando acrescentamos ou retiramos algo do Direito Comum, constituímos uma lei separada, 

ou seja, o Direito Civil. 

 

5. Esta nossa lei é então estabelecida ou por escrito, ou sem ela, como entre os gregos "twn nomwn oi men eggrafoi oi de 

agrafoi", ou seja, algumas leis estão por escrito e outras não. 

 

(1) Papinianus, Definitions, Livro II. 

 

O Direito Civil é o que deriva de decretos estatutários, plebiscitos, decretos do Senado, decretos dos Imperadores, e a 

autoridade dos homens eruditos. 

 

0. A Lei Pretoriana é aquela que os Pretores introduziram com o objectivo de ajudar, complementar, ou emendar o Direito 

Civil, para o bem-estar público; que também é designada por lei honorária, sendo assim chamada após a "honra" dos 

Pretores. 

 

(0) Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

Pois o próprio direito honorário é a voz viva do Direito Civil. 

 

7. Gaius, Institutos, Livro I. 

 

Todas as nações que se regem por lei e costumes fazem uso em parte da sua própria lei, e em parte da que é comum a todos 

os homens. Pois qualquer lei que qualquer povo tenha estabelecido para si próprio é peculiar a esse Estado, e é chamada Lei 

Civil, como sendo a lei particular desse Estado. Mas qualquer que seja a razão natural estabelecida entre todos os homens é 

igualmente observada por toda a humanidade, e é chamada a Lei das Nações, porque é a lei que todas as nações empregam. 

 

8. Ulpianus, Regras, Livro I. 

 

A justiça é o desejo constante e perpétuo de dar a cada um aquilo a que ele tem direito. 

 

0. Os preceitos da lei são os seguintes: viver honrosamente, não ferir ninguém, dar a cada um o que lhe é devido. 
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1. A ciência do direito é o conhecimento dos assuntos divinos e humanos, o conhecimento do que é justo e do que é injusto. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro XIV. 

 

O termo "lei" é usado de várias maneiras. Primeiro, aquilo que é justo e bom é chamado lei, como é o caso da lei natural. 

Segundo, onde tudo é útil para todos ou para a maioria em qualquer estado, como por exemplo o Direito Civil. Nem a lei 

honorária é menos justa assim designada no Nosso Estado, e também se diz que o Pretor administra a lei mesmo quando 

decide injustamente; pois o termo não se refere ao que o Pretor realmente faz, mas ao que é adequado para ele fazer. Sob 

outro significado, a palavra indica o lugar onde a justiça é administrada, sendo o nome transferido do próprio acto para a 

localidade onde é praticado, e essa localidade pode ser determinada da seguinte forma; sempre que o Pretor possa designar 

um lugar para a dispensação da justiça, esse lugar é devidamente designado como lei, desde que a dignidade do seu cargo e 

os costumes dos nossos antepassados sejam preservados. 

 

23. Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

Por vezes o termo "lei" é usado para denotar uma ligação, como por exemplo, "Estou ligado pela lei da consangüinidade ou 

afinidade com uma pessoa assim". 

 

 

Tit. 2. sobre a origem do direito e de todos os magistrados, juntamente com uma sucessão de juristas. 

 

 

23. Gaius, Sobre a Lei das Doze Mesas, Livro I. 

 

Estando prestes a dar uma interpretação das leis antigas, achei necessário, em primeiro lugar, voltar à origem da Cidade, não 

porque deseje fazer extensos comentários, mas pela razão de que noto que isso é perfeito em todas as coisas que está 

terminado em todas as suas partes; e de facto a parte mais importante de tudo é o começo. Então, onde as causas são 

discutidas no fórum, se eu disser que é abominável declarar o assunto ao juiz sem fazer quaisquer observações prévias, seria 

muito mais impróprio para aqueles que fazem uma explicação negligenciarem o início e evitarem a referência à origem do 

caso; proceder com as mãos não lavadas, por assim dizer, sem demora, para discutir a questão que deve ser decidida. Pois, a 

menos que eu esteja enganado, estas explicações anteriores tornam as pessoas mais inclinadas a examinar a questão em 

questão, e quando a abordamos, tornam mais clara a compreensão do assunto. 

 

23. Pomponius, Enchiridion. 
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Parece, portanto, necessário explicar a origem da própria lei, bem como o seu posterior desenvolvimento. 

 

23. De facto, no início do nosso Estado, o povo comprometeu-se a agir no início sem qualquer estatuto ou lei positiva, e todo 

o governo foi conduzido pela autoridade dos Reis. 

 

24. Depois, sendo o Estado, até certo ponto alargado, diz-se que o próprio Rómulo dividiu o povo em trinta partes, a que 

chamou curiae; porque depois exerceu cuidado sobre a República, de acordo com as decisões das referidas partes. Assim, 

propôs ao povo certas leis relacionadas com as suas assembleias, e os reis posteriores também fizeram propostas semelhantes, 

todas elas empenhadas na escrita, que se encontram no livro de Sextus Papirius, que viveu no tempo de Superbus, filho de 

Demaratus de Corinto, e que foi um dos principais homens. Este livro, como já dissemos, chama-se Lei Civil Papirius, não 

porque Papirius lhe tenha acrescentado algo próprio, mas porque compilou num único tratado leis que tinham sido aprovadas 

sem observar qualquer ordem. 

 

25. Tendo os reis sido depois expulsos por um decreto Tribunitiano, todas estas leis tornaram-se obsoletas, e o povo romano 

começou novamente a ser governado por leis e costumes incertos, em vez de por estatutos regularmente aprovados, e este 

estado de coisas durou assim quase vinte anos. 

 

26. Posteriormente, para que esta condição não pudesse continuar, foi decidido que dez homens deveriam ser nomeados pela 

autoridade pública, através de cuja agência as leis deveriam ser aplicadas aos Estados da Grécia, e que a Commonwealth 

deveria ser fundada em promulgações estatutárias. As assim obtidas foram inscritas em tábuas de marfim, e colocadas 

perante a Rostra, para que as leis pudessem ser mais claramente compreendidas; e foi conferida autoridade suprema no 

Estado a esses funcionários para esse ano, para que pudessem alterar as leis, se necessário, e interpretá-las; e para que não 

houvesse recurso das suas decisões, como havia das de outros magistrados. Eles próprios observaram que algo estava em 

falta nestas leis originais, e por isso durante o ano seguinte adicionaram-lhes duas outras tábuas, e por esta razão foram 

chamadas as Leis das Doze Távolas; e alguns escritores afirmaram que um certo Hermodorus, um exilado Éfeso em Itália, foi 

responsável pela promulgação das referidas leis. 

 

27. Tendo estes estatutos sido aprovados, segue-se como consequência natural que a discussão no fórum se tornou necessária; 

como uma interpretação adequada exige a autoridade das pessoas aprendidas na lei. Esta discussão e esta lei composta por 

juristas e que não foi redigida, não foi designada por nenhum nome em particular, tal como as outras partes da lei pelas suas 

designações específicas, mas são chamadas pela designação comum de Direito Civil. 

 

28. Posteriormente, mais ou menos ao mesmo tempo, foram estabelecidas certas acções baseadas nestas leis, através das 

quais os homens podiam argumentar os seus casos; e a fim de evitar que as pessoas intentassem estas acções da forma que 
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desejassem, o magistrado exigiu que isto fosse feito de uma forma certa e solene; e esta parte da lei é chamada de acções 

legais, ou seja, acções legais. E assim, mais ou menos ao mesmo tempo, estas três divisões da lei tiveram origem; ou seja, as 

Leis das Doze Tabelas, e destas surgiu o Direito Civil, e desta fonte derivaram igualmente as acções judiciais. Mas o 

conhecimento da interpretação de todas estas, e das próprias acções, foram atribuídos ao Colégio dos Pontífices; e foi 

estabelecido qual deles deveria ter jurisdição sobre as acções privadas durante cada ano. O povo fez uso deste costume 

durante quase um século. 

 

29. Posteriormente, Appius Claudius organizou estas acções e reduziu-as a uma certa forma, e Gnaeus Flavius, o seu 

secretário, filho de um libertado, deu o livro ao povo depois de este ter sido subrepticiamente obtido; e de tal forma aceitável 

foi aquele presente que lhe foi feito Tribuna do Povo, Senador, e Curule Aedile. Esta obra que contém o método de intentar 

acções chama-se Lei Civil Flaviana; tal como a primeira se chama Lei Civil Papiriana; pois Gnaeus Flavius não acrescentou 

nada de próprio ao livro. À medida que a Comunidade se foi alargando, devido à falta de certos métodos de procedimento, 

Sextus Aelius não tardou em enquadrar outras formas de acção, e entregou o livro ao povo, que se chama Lei de Aelian. 

 

30. Depois, estando em uso no Estado a Lei das Doze Tabelas, a Lei Civil, e a das Acções Estatutárias, o resultado foi que os 

plebeus discordaram dos pais, e se seccionaram, e promulgaram leis para si próprios, que leis são chamadas de Plebiscitos. 

Posteriormente, quando os plebiscitos foram recolhidos porque surgiu muita discórdia devido a estes plebiscitos, foi 

estabelecido pela Lex Hortensia que deviam ser observados como leis, e em consequência disso a distinção entre os 

plebiscitos e as outras leis existia na forma da sua constituição, mas a sua força e efeito eram os mesmos. 

 

31. Então, porque já era difícil para os plebeus reunir-se, e muito mais para todo o corpo do povo ser recolhido numa tal 

multidão de pessoas; a necessidade fez com que o governo da Commonwealth se comprometesse perante o Senado. Assim, o 

Senado começou a tomar parte activa na legislação, e o que quer que tenha decretado foi observado, e esta lei foi chamada 

Senatus-Consultum. 

 

32. Ao mesmo tempo, houve também magistrados que dispensaram justiça, e para que os cidadãos pudessem saber que lei 

devia ser aplicada em qualquer matéria e defenderem-se em conformidade, propuseram decretos, que éditos dos Pretores 

constituíam a lei honorária. O seu estilo é honorário, porque teve origem no gabinete do Pretor. 

 

33. Finalmente, como se tornou necessário para a comunidade que o bem-estar público fosse atendido por uma pessoa, pois o 

modo de promulgar leis parecia ter progredido pouco a pouco conforme a ocasião exigia; e uma vez que o Senado não podia 

dirigir adequadamente os assuntos de todas as províncias, foi seleccionado um governante supremo, e foi-lhe dada 

autoridade, de modo que o que quer que decidisse deveria ser considerado válido. 
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34. Assim, na Nossa Comunidade tudo depende ou do estatuto, ou seja, da promulgação de leis; ou existe uma peculiar Lei 

Civil que se baseia sem escrever sobre a única interpretação dos juristas; ou existem as acções estatutárias que contêm o 

método de procedimento; ou existe um plebiscito aprovado sem a autoridade dos pais; ou existe o édito do magistrado, de 

onde deriva a lei honorária; ou existe o Senatus-Consultum, que se baseia apenas na acção do Senado, sem qualquer estatuto; 

ou existe a Constituição Imperial, isto é, que tudo o que o próprio Imperador formular deve ser observado como lei. 

 

35. Após a origem da lei e do procedimento ter sido verificada, segue-se que devemos ser informados sobre os títulos dos 

magistrados e a sua origem; porque, como já dissemos, é através daqueles que presidem à administração da justiça que as 

matérias se tornam efectivas; pois quanto direito poderia haver num Estado, a menos que haja pessoas que o possam 

administrar? A seguir, por ordem, falaremos da sucessão de autoridades; pois o direito não pode existir a menos que haja 

indivíduos aprendidos no mesmo, por meio dos quais pode ser melhorado diariamente. 

 

36. No que diz respeito aos magistrados, não há dúvida que no início da Comunidade todo o poder foi investido nos reis. 

 

37. Existiu ao mesmo tempo um Tribunus Celerum que comandou os cavaleiros, e ocupou o segundo posto depois do rei; ao 

qual pertencia o corpo Junius Brutus, que foi responsável pela expulsão dos reis. 

 

38. Após a expulsão dos reis, foram nomeados dois cônsules, tendo sido estabelecido por lei que deveriam ser vestidos com 

autoridade suprema. Foram assim chamados pelo facto de terem "consultado" especialmente os interesses da república; mas 

para os impedir de reivindicarem para si próprios o poder real em todas as coisas, foi previsto pela promulgação que poderia 

ser feito um apelo das suas decisões; e que não deveriam poder, sem a ordem do povo, punir um cidadão romano com a 

morte, e a única coisa que lhes restava era o exercício da força e o poder da prisão pública. 

 

39. Posteriormente, quando o recenseamento ocupou muito tempo e os cônsules não puderam cumprir este dever, foram 

nomeados censores. 

 

40. Depois, tendo o povo aumentado em número, e tendo ocorrido frequentes guerras contra tribos vizinhas, tornou-se por 

vezes necessário nomear um magistrado de autoridade superior, e daí surgiram ditadores, de cujas decisões não havia direito 

de recurso; e que foram investidos com o poder da pena capital. Como este magistrado tinha autoridade suprema, não lhe foi 

permitido retê-lo por um período mais longo do que seis meses. 

 

41. A estes ditadores foram acrescentados os Mestres de Cavalaria, que ocupavam o mesmo lugar que o Tribuni Celerum sob 

o Rei, cujos deveres eram quase os mesmos que os actualmente desempenhados pelo Prefeito Pretoriano; e foram também 

considerados magistrados legítimos. 
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42. Na altura em que os plebeus se separaram dos pais, cerca de dezassete anos após a expulsão dos Reis, criaram tribunais 

para si próprios no Monte Sagrado, que eram Tribunais do Povo; e foram chamados "tribunos" pela razão de que 

anteriormente o povo estava dividido em três partes, e um tribuno era retirado de cada uma delas, ou porque foram criados 

pelos votos das tribos. 

 

43. Mais uma vez, para que houvesse funcionários que teriam a seu cargo os templos em que o povo depositava todos os seus 

estatutos, foram seleccionadas duas pessoas de entre os plebeus que tinham o estilo de Aediles. 

 

44. Em seguida, quando o Tesouro Público começou a aumentar a sua importância, foram nomeados Questores para se 

encarregarem dos mesmos, e para cuidar dos fundos, e foram assim chamados porque foram criados com o objectivo de 

examinar as contas e preservar o dinheiro. 

 

45. E pela razão (como já dissemos), que os cônsules não estavam autorizados por lei a infligir a pena capital, sem a ordem 

do povo romano; os Questores foram também nomeados pelo povo para presidir aos casos capitais, e estes foram designados 

Quaestores parricidii, dos quais é feita menção nas Leis das Doze Tabelas. 

 

46. E como também foi determinado que as leis deveriam ser promulgadas, foi proposto ao povo que todos os magistrados se 

demitissem para que Decemviri pudesse ser nomeado por um ano; mas como estes últimos prolongaram o seu mandato, e 

agiram de forma injusta, e não estavam dispostos a eleger depois os magistrados que lhes sucederiam, para que eles e a sua 

facção pudessem manter a Commonwealth constantemente sob o seu controlo; conduziram os assuntos públicos de forma tão 

arbitrária e violenta que o exército se retirou da Commonwealth. Diz-se que a causa da sucessão foi um Virgínio, que quando 

soube que Appius Claudius, em violação da disposição que ele próprio tinha transferido da antiga lei das Doze Távolas, se 

tinha recusado a dar-lhe o controlo da sua própria filha, mas deu-o a um homem que, instigado por ele, a reivindicou como 

escrava, pois ele, influenciado pelo amor à rapariga, tinha confundido o certo com o errado; e o dito Virginius indignado por 

a observância de uma lei da grande antiguidade ter sido violada com referência à pessoa da sua filha, (tal como Brutus que, 

como o primeiro Cônsul de Roma tinha concedido liberdade temporária a Vindex, um escravo dos Vitelli, que tinha revelado 

pelo seu testemunho uma conspiração de traição) e pensando que a castidade da sua filha devia ser preferida à sua vida, tendo 

apreendido uma faca do talho, matou-a, para que, pela morte da rapariga, a pudesse proteger da desgraça da violação; e 

imediatamente após o assassinato, quando ainda molhado com o sangue da sua filha, fugiu para os seus companheiros 

soldados, todos abandonando os seus líderes em Algidiun (onde as legiões estavam na altura com o objectivo de travar uma 

guerra) transferiram os seus padrões para o monte Aventine; e em breve todas as pessoas da cidade se empenharam de 

imediato no mesmo local, e por consentimento popular alguns dos Decemviri foram postos na prisão, e a comunidade 

retomou a sua condição anterior. 
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47. Então, alguns anos após a promulgação das Doze Mesas, surgiu uma controvérsia entre os plebeus e os pais, os primeiros 

desejosos de criar cônsules a partir do seu próprio corpo e os pais que se recusavam a consentir nisso; foi decidido que os 

tribunais militares deveriam ser criados com poder consular, em parte a partir dos plebeus, e em parte a partir dos pais. O 

número destes era diferente em várias ocasiões, por vezes eram vinte, por vezes mais do que isso, e por vezes menos. 

 

48. Posteriormente, foi decidido que os cônsules podiam ser retirados aos plebeus, e estes começaram a ser nomeados de 

ambos os órgãos; mas para que os pais pudessem ter mais poder, foi determinado que dois funcionários deveriam ser 

nomeados a partir do número destes últimos, e daí a origem do Curule Aediles. 

 

49. E como os cônsules foram chamados por guerras distantes, e não havia ninguém que pudesse dispensar justiça no Estado, 

aconteceu que também foi criado um Pretor, que recebeu o nome de "Urbanus", porque dispensava justiça na cidade. 

 

50. Depois, após alguns anos, este Pretor, não sendo considerado suficiente devido à grande multidão de estrangeiros que 

entraram na cidade, foi nomeado outro Pretor chamado "Peregrinus", pela razão de que normalmente dispensava justiça entre 

os estrangeiros. 

 

51. Então, como era necessário um magistrado para presidir às vendas públicas, Decemviri foi nomeado para decidir os 

casos. 

 

52. Ao mesmo tempo, foram também nomeados Quatuorviri, que tinha a supervisão das auto-estradas, e Triumviri, que tinha 

o controlo da casa da moeda, que fundia bronze, prata e ouro, e Triumviri capital, que tinha o encargo das prisões, para que 

quando fosse necessário infligir punição, esta pudesse ser feita pela sua agência. 

 

53. E, pelo facto de ser inconveniente para os magistrados aparecerem em público durante a noite, Quinqueviri foi nomeado 

de cada lado do Tibre, que podia desempenhar as funções dos magistrados. 

 

54. Depois da tomada da Sardenha, e depois da Sicília e Espanha, e posteriormente da província de Narbonnese, foram 

criados tantos Prefeitos como províncias que se encontravam sob o domínio romano; parte dos quais tinha jurisdição sobre 

assuntos nas cidades, e parte sobre assuntos provinciais. A seguir Cornelias Sylla estabeleceu investigações públicas, como 

por exemplo as relativas a falsificação, parricídio e assassinos, e acrescentou quatro Praetors. Depois Gaio Júlio César 

nomeou dois Pretores e dois edilianos, que superintenderam a distribuição de cereais, e foram chamados Cereales, de Ceres. 

Desta forma, foram criados doze Pretores e seis edilianos. Depois o Divino Augusto nomeou dezasseis Praetors, e depois o 

Divino Cláudio acrescentou mais dois que administravam justiça em assuntos de confiança; um dos quais o Divino Tício 

dispensou; e o Divino Nerva acrescentou outro que expunha a lei em questões que surgiam entre o Tesouro e indivíduos 

privados. Assim, dezoito Pretores administraram a justiça na Commonwealth. 
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55. Todos estes regulamentos são observados enquanto os magistrados estiverem em casa, mas sempre que viajam para o 

estrangeiro é deixado um que expõe a lei, e ele é estilizado como o Prefeito da Cidade. Este Prefeito foi criado em tempos 

anteriores; foi depois nomeado por causa dos festivais latinos, e isto é feito todos os anos; mas o Prefeito da Subsistência e o 

da Patrulha da Noite não são magistrados, mas são funcionários extraordinários nomeados para o bem-estar público; e 

também aqueles que mencionámos como sendo nomeados para este lado do Tibre, foram depois criados edilícios por decreto 

do Senado. 

 

56. Assim, de todas estas coisas aprendemos dez Tribunais do Povo, dois Cônsules, dezoito Pretores e seis edilícios 

dispensaram justiça na cidade. 

 

57. Muitos homens distintos foram professores da ciência do Direito Civil; e destes, actualmente, mencionaremos aqueles 

que gozavam da mais alta estima entre o povo romano; até ao fim de que possa parecer de quem estas leis foram derivadas e 

proferidas, e qual foi a sua reputação. E, de facto, entre todos aqueles que adquiriram este conhecimento, diz-se que ninguém 

o professou publicamente perante Tiberius Coruncanius; outros, porém, antes dele, tentaram manter o Direito Civil em 

segredo, e apenas dar conselhos àqueles que os consultaram, em vez de instruir aqueles que desejavam aprender. 

 

58. Publius Papirius, que compilou as leis reais num único tratado, estava na primeira posição daqueles versados nos 

Estatutos Reais; depois veio Appius Claudius, um dos Decemviri que tomou a parte mais proeminente na compilação das 

Doze Tabelas. Depois dele, outro Appius Claudius foi o possuidor de grande aprendizagem jurídica, e foi chamado "Cem 

Mãos", pois traçou a Via Ápia, construiu o Aqueduto Claudiano, e deu como sua opinião que Pyrrhus não deveria ser 

recebido na cidade; também se diz que ele elaborou formas de acção em casos de ocupação indevida de propriedade, que o 

livro já não existe. O mesmo Appius Claudius inventou a letra R, da qual resultou que os Valesii se tornaram Valerii, e os 

Fusii se tornaram Furii. 

 

59. Depois destes veio Sempronius, um homem de aprendizagem preeminente, a quem o povo romano chamou sofoV, ou 

seja, "sábio", nem ninguém antes nem depois dele foi designado por este título. Em seguida, Gaius Scipio Nasica, que foi 

estilizado pelo Senado "O Melhor", a quem foi dada uma casa na Via Sacra pelo Estado, onde ele poderia ser mais facilmente 

consultado. Depois veio Quintus Mucius, que foi enviado como enviado aos cartagineses, onde quando dois dados foram 

colocados perante ele, um para a paz e outro para a guerra, e ficou ao seu critério seleccionar o que quisesse e levá-lo para 

Roma; levou ambos, e disse que os cartagineses devem pedir o que preferirem. 

 

60. Depois destes veio Tiberius Coruncanius, que, como já afirmei, foi o primeiro dos professores de direito, mas nenhuma 

obra sua está em curso; as suas opiniões, no entanto, eram muito numerosas e notáveis. A seguir, por ordem de Sextus 

Aelius, o seu irmão Publius Aelius, e Publius Atilius tiveram o maior sucesso em dar instrução; de modo que os dois Aelii 
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também se tornaram cônsules e Atilius foi a primeira pessoa a ser investida pelo povo com a denominação de "O Aprendido". 

Ennius elogia também Sextus Aelius e um livro seu intitulado Tripertita que ainda existe e contém, por assim dizer, o berço 

das leis. Chama-se Tripertita porque inclui a Lei das Doze Tabelas, à qual acrescentou a interpretação da mesma, assim como 

o método de procedimento legal. Três outros livros também lhe são atribuídos, dos quais, no entanto, alguns escritores lhe 

negam a autoria. Catão, em certa medida, seguiu estes homens. Posteriormente veio Marcus Cato, o chefe da família Porciana 

cujos livros existem; mas muitos foram escritos pelo seu filho, dos quais ainda outros derivam a sua origem. 

 

61. Depois destes vieram Publius Mucius, Brutus, e Manilius, que fundaram o Direito Civil. Entre eles Publius Mucius 

deixou dez obras, Brutus sete, e Manilius três; e os volumes escritos de Manilius também estão extintos. Os dois primeiros 

eram de nível consular, Brutus era Pretor, e Publius Mucius tinha sido Pontifex Maximus. 

 

62. Depois destes vieram Publius Rutilius Rufus, que era Cônsul em Roma, e Procônsul da Ásia, Paulus Virginius, e Quintus 

Tubero, o estóico, um aluno de Pansa, que era ele próprio Cônsul. Sextus Pompeius, o tio paterno de Gnaeus Pompeius, 

viveu ao mesmo tempo, e Caelius Antipater, que escreveu obras históricas, mas prestou mais atenção à eloquência do que à 

ciência da lei. Havia também Lucius Crassus, irmão de Publius Mucius, que se chamava Mucianus, e que Cícero declarou 

como sendo o melhor debatedor de todos os juristas. 

 

63. Depois destes veio Quintus Mucius, o filho de Publius, o Pontifex Maximus, que primeiro codificou o Direito Civil, 

redigindo-o sob diferentes cabeças em dezoito livros. 

 

64. Os alunos de Mucius eram muito numerosos, mas os de maior autoridade eram Aquilius Gallus, Balbus Lucilius, Sextus, 

Papirius, e Gaius Juventius; dos quais Servius declarou que Gallus tinha a maior autoridade entre o povo. Todos eles, porém, 

são mencionados por Servius Sulpicius, mas nenhum dos seus escritos é de molde a ser geralmente procurado; e, de facto, as 

suas obras não são normalmente encontradas nas mãos dos homens, embora Servius as tenha utilizado nos seus próprios 

livros, e por isso a memória deles ainda sobrevive. 

 

65. Servius, enquanto ocupava o primeiro lugar na discussão de casos, ou, em todo o caso, depois de Marcus Tullius, terá 

pedido a Quintus Mucius conselhos sobre um assunto em que um amigo seu estava interessado, e como tinha uma 

compreensão muito imperfeita da resposta que lhe foi dada sobre a lei, interrogou Quintus uma segunda vez, e quando este 

último respondeu e ele ainda não compreendeu, foi repreendido por Quintus Mucius, que lhe disse que era uma vergonha 

para ele, um patrício, um nobre, e um defensor, ser ignorante da lei que era a sua profissão. Servius foi tão afectado por esta 

censura que dedicou a sua atenção ao Direito Civil, e foi especialmente instruído por aqueles de quem falámos; tendo sido 

ensinado por Balbus Lucilius, e tendo também recebido muita informação de Gallus Aquilius, que residia em Cercina; e por 

esta razão muitos dos seus livros que ainda se encontram em circulação foram aí escritos. Quando Servius morreu enquanto 
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estava ausente numa embaixada, o povo romano ergueu-lhe uma estátua em frente da Rostra, e esta permanece ali até hoje 

diante da Rostra de Augusto. Muitos volumes dos seus restos mortais, pois ele deixou quase cento e oitenta tratados. 

 

66. Depois dele vieram muitos outros, entre os quais quase todos os seguintes livros escritos, nomeadamente Alfenus Varus, 

Gaius, Aulus Ofilius, Titus Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius Priscus, Gaius Ateius, Pacuvius, Labeo, 

Antistius, o pai de Labeo Antistius, Cinna, e Publicus Gellius. De dez oito tratados escritos, todos eles foram digeridos por 

Aufidius Namusa em cento e quarenta livros. Destes alunos, Alfenus Varus e Aulus Ofilius possuíam a maior autoridade; 

Varus tornou-se Cônsul, mas Ofilius permaneceu na hierarquia equestre; este último era muito íntimo do Imperador, e deixou 

muitas obras sobre o Direito Civil, que lançou as bases para a maior parte do mesmo, pois escreveu pela primeira vez sobre 

as leis do imposto de cinco por cento, e sobre a jurisdição. Foi também o primeiro a sistematizar cuidadosamente o Édito do 

Pretor, embora antes dele Servius tivesse deixado dois livros extremamente curtos relacionados com o Édito, que eram 

dirigidos a Brutus. 

 

67. Trebatius, um aluno de Cornelius Maximus, também viveu ao mesmo tempo; e Aulus Cascelius, um aluno de Quintus 

Mucius Volusius, também, e, de facto, em honra do seu professor deixou a sua propriedade a Publius Mucius, o neto deste 

último. Era também de categoria quaestoriana, mas recusou a promoção, embora Augusto lhe oferecesse o consulado. Entre 

estes, Trebatius teria sido melhor informado do que Cascellius, mas Cascellius terá sido mais eloquente do que Trebatius, 

mas Ofilius foi mais instruído do que qualquer um dos dois. Não existem obras de Cascellius, excepto um dos "Bons Ditos", 

existem, no entanto, vários de Trebatius, mas são muito pouco utilizados. 

 

68. Depois disto veio Tubero, que estudou com Ofilius. Ele era um patrício e abandonou os argumentos para o estudo do 

Direito Civil, principalmente porque tinha processado Quintus Ligarius perante Gaio César, e falhou. Este é o mesmo 

Quintus Ligarius que, enquanto detinha a costa de África, se recusou a permitir que Tubero, que estava doente, aterrasse e 

obtivesse água, razão pela qual o acusou, e Cícero o defendeu. A oração deste último, muito elegante, que se intitula "Para 

Quintus Ligarius", está ainda em vigor. Tubero foi considerado o mais culto tanto no direito público como no direito privado, 

e deixou muitos tratados sobre ambos os assuntos. Ele tinha a afeição de escrever em língua antiga e, portanto, as suas obras 

não são populares. 

 

69. A seguir a ele, Ateius Capito, que seguiu Ofilius, e Antistius Labeo, que estudou sob todas elas, foi também ensinado por 

Trebatius. Destes, Ateius era Cônsul, mas Labeo recusou-se a aceitar o cargo que o teria tornado cônsul temporário quando 

lhe foi oferecido por Augusto; mas deu grande atenção aos estudos jurídicos, e dividiu o ano inteiro para que pudesse estar 

em Roma durante seis meses com os seus alunos, e poderia estar ausente durante os seis meses restantes, e empregar o seu 

tempo a escrever livros. Ao fazer isto, deixou quatrocentos volumes, dos quais muitos ainda estão em uso. Estes dois 

fundaram, por assim dizer, duas escolas diferentes, pois Ateius Capito manteve os princípios que lhe tinham sido ensinados; 
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mas Labeo, pela natureza do seu génio e a sua confiança na sua própria aprendizagem, e que tinha dado atenção a outros 

ramos do conhecimento, fez muitas inovações. 

 

70. Massurius Sabinus sucedeu a Ateius Capito, e Nerva, Labeo; e estes ainda aumentaram mais a referida distinção entre as 

escolas. Nérva era também muito íntimo do Imperador. Massurius Sabinus era de categoria Equestre, e foi o primeiro a 

escrever com autoridade pública, e depois deste privilégio lhe ter sido concedido, foi-lhe também concedido por Tibério 

César. 

 

71. E podemos observar, de passagem, que antes do reinado de Augusto, o direito de dar opiniões publicamente não era 

concedido pelos chefes do Estado, mas qualquer pessoa que tivesse confiança nas suas próprias realizações dava respostas 

àqueles que o consultavam, mas não impressionavam os seus selos sobre estes últimos, e muito frequentemente escreviam 

aos juízes, ou àqueles que os tinham consultado, para testemunharem as suas opiniões. O Divino Augusto, a fim de permitir 

que a autoridade da lei tivesse maior peso, primeiro decretou que os juristas pudessem responder em seu nome; e a partir 

desse momento, isto começou a ser reivindicado como um privilégio. O resultado foi que o ilustre Imperador Adriano, 

quando certos homens de patente pretoriana lhe pediram que saísse para emitir opiniões, disse-lhes, num rescrito, "que esta 

permissão não era para ser pedida, mas foi concedida como um direito; e portanto, se alguém tivesse confiança no seu 

conhecimento, deveria estar encantado, e poderia preparar-se para dar opiniões ao povo". 

 

72. Por conseguinte, Tibério César deu permissão a Sabinus para dar opiniões ao povo. Ele já estava avançado na idade 

quando atingiu a categoria de cavaleiro, e na verdade tinha cinquenta anos de idade, nem era um homem de grandes recursos 

pecuniários, mas era, na sua maioria, apoiado pelos seus alunos. 

 

73. Foi sucedido por Gaio Cassius Longinus, filho de uma filha de Tubero, que era neta de Servius Sulpicius; e por esta razão 

aludiu a Servius Sulpicius como seu avô. Foi Cônsul de Quartinus durante o reinado de Tibério, e gozou de grande 

autoridade no Estado até que o Imperador o baniu, e tendo sido exilado para a Sardenha por este último, foi chamado por 

Vespasian a Roma, onde morreu. 

 

74. Proculus sucedeu a Nérva, e houve, ao mesmo tempo, outro Nérva, um filho; houve também outro Longinus, pertencente 

à Ordem Equestre, que mais tarde chegou à Pretoria. A autoridade de Próculus era, no entanto, maior. Os aderentes das duas 

escolas foram designados respectivamente, Cassiani e Proculeiani, tendo derivado a sua origem de Capito e Labeo. 

 

75. Caelius Sabinus, que teve maior influência no tempo de Vespasian, sucedeu a Cassius; Pégaso sucedeu a Próculus, que 

foi Prefeito da Cidade durante o reinado de Vespasian; Prisco Javolenus sucedeu a Caelius Sabinus; Celsus sucedeu a 

Pégaso; o filho Celsus e Priscus Neratius, ambos cônsules, sucedeu ao seu pai; (Celsus, de facto, foi cônsul uma segunda 

vez), Aburnus Valens sucedeu a Javolenus Priscus juntamente com Tuscinaus, assim como Salvius Julianus. 
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Título. 3. Quanto aos estatutos, decretos do Senado, e costumes há muito estabelecidos. 

 

 

23. Papinianus, Definições, Livro I. 

 

Um estatuto é um preceito geral; uma resolução de homens aprendidos na lei; uma restrição de crimes cometidos 

voluntariamente ou por ignorância; ou uma obrigação geral do Estado. 

 

(23) Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

O orador Demóstenes assim o definiu. "Uma lei é algo a que todos os homens devem obedecer por muitas razões, e 

principalmente porque cada lei foi concebida por, e é um dom de Deus; o decreto dos homens cultos; a contenção daqueles 

que voluntária ou involuntariamente são culpados de crimes; é também uma obrigação comum do Estado, por cujas regras 

todos aqueles que nelas residem devem regular as suas vidas". Chrysius, um filósofo estóico da maior erudição, iniciou um 

livro que escreveu da seguinte forma: "A lei é a rainha de todas as coisas, divina e humana". Deve também ser o Governador, 

o líder, o governante, tanto dos bons como dos maus, e, desta forma, ser o padrão do que é justo e injusto, bem como das 

coisas que são civis por natureza, prescrevendo o que deve ser feito, e proibindo o que não deve ser feito". 

 

23. Pomponius on Sabinus, Livro XXV. 

 

As leis, como Theophrastus declarou, devem ser estabelecidas com respeito a assuntos que muitas vezes ocorrem, e não com 

referência a tais assuntos que ocorrem inesperadamente. 

 

(23) Celsus, Digest, Livro V. 

 

As leis não são estabelecidas com respeito a assuntos que só podem acontecer num único caso. 

 

23. The Same, Digest, Livro XVII. 

 

Pois as leis devem ser adaptadas a eventos que ocorrem frequente e prontamente, e não a eventos como raramente acontece. 

 

(23) Paulus, On Plautius, Livro XVII. 
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De facto, o que só acontece uma ou duas vezes, como diz Theophrastus, os legisladores omitem. 

 

1. Modestinus, Regras, Livro I. 

 

A função da lei é comandar, proibir, e punir. 

 

2. Ulpianus, On Sabinus, Livro III. 

 

As leis não são estabelecidas para indivíduos, mas para fins gerais. 

 

3. The Same, On the Edict, Livro XVI. 

 

Não há dúvida de que o Senado pode fazer leis. 

 

4. Julianus, Digest, Livro LIX. 

 

Nem os estatutos nem os decretos do Senado podem ser escritos de forma a incluir todos os casos que possam surgir a 

qualquer momento; mas é suficiente que incluam casos como os que ocorrem frequentemente. 

 

5. The Same, Digest, Book XC. 

 

E, portanto, nas leis que são promulgadas em primeiro lugar, uma interpretação ou construção mais certa deve ser dada pelo 

mais excelente Imperador. 

 

6. The Same, Digest, Livro XV. 

 

Todas as matérias não podem ser especificamente incluídas nas leis ou decretos do Senado; mas quando o seu sentido é claro 

em qualquer instância, aquele que tem jurisdição sobre as mesmas pode aplicá-la a outras que são semelhantes, e desta forma 

administrar a justiça. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito do Curule aediles, Livro I. 

 

Pois, como diz Pedius, sempre que algo tenha sido introduzido por lei, há uma boa oportunidade de o estender por 

interpretação ou por determinada construção a outros assuntos, sempre que o mesmo princípio esteja envolvido. 
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8. Publius, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Sempre que algo contrário aos princípios da Lei tenha sido aceite, não deve ser aplicado em toda a sua extensão. 

 

9. Julianus, Sobre o Edito, Livro XXVII. 

 

Nos casos em que tenha sido estabelecido algo contrário aos princípios da lei, não podemos seguir esta regra de direito. 

 

10. Paulus, Sole Book on Special Law. 

 

A lei especial é aquela que foi introduzida pela autoridade daqueles que a estabeleceram contra o teor de um princípio 

jurídico, devido a alguma vantagem particular. 

 

11. Celsus, Digest, Livro XXVI. 

 

Conhecer as leis não é estar familiarizado com a sua fraseologia, mas com a sua força e efeito. 

 

12. The Same, Digest, Livro XXIX. 

 

As leis devem ser interpretadas liberalmente, a fim de que a sua intenção possa ser preservada. 

 

13. The Same, Digest, Livro XXIII. 

 

Quando os termos da lei são ambíguos, esse significado deve ser aceite sem incongruência; especialmente quando a intenção 

da lei pode ser determinada a partir deles. 

 

14. Julianus, Digest, Livro LV. 

 

O princípio de toda a lei estabelecida pelos nossos antepassados não pode ser afirmado. 

 

15. Neratius, Parchments, Livro VI. 

 

Assim, não é necessário procurar pelas razões das leis que foram estabelecidas; caso contrário, muitas regras que se baseiam 

na mesma e que são agora aceites, serão derrubadas. 
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16. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Quando a lei perdoa tudo o que é passado, proíbe-o para o futuro. 

 

17. Paulus, On Plautius, Livro IV. 

 

Os assuntos que sempre tiveram uma certa interpretação não devem, em circunstância alguma, ser alterados. 

 

18. Celsus, Digest, Livro IX. 

 

Não é apropriado sem ter em consideração uma lei inteira, nem decidir, nem dar uma opinião sobre qualquer parte específica 

da mesma. 

 

19. Modestinus, Opiniões, Livro VIII. 

 

Nenhum princípio de direito ou construção indulgente de equidade permite que questões que foram introduzidas para o bem-

estar da humanidade sejam interpretadas de forma tão rigorosa a ponto de serem produtivas de dificuldades para a 

humanidade. 

 

20. Paulus, Opiniões, Livro IV. 

 

Não há nada de novo na interpretação das leis recentes pelas leis anteriores. 

 

21. Tertullianus, Perguntas, Livro I. 

 

Portanto, pelo facto de ser costume interpretar leis recentes por leis anteriores, deve ser sempre entendido que os princípios 

das leis são aplicáveis a tais pessoas ou coisas que, em qualquer altura, possam ter um carácter semelhante. 

 

22. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

As leis recentes são aplicáveis às antigas, a menos que sejam contrárias a elas; e isto pode ser estabelecido por muitas razões. 

 

23. The Same, On the Lex Cincia. 
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Fazer o que a lei proíbe viola a lei, e qualquer pessoa que se furte ao significado da lei sem desobedecer às suas palavras, é 

culpada de fraude contra ela. 

 

24. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

A fraude é cometida contra a lei quando é feito algo que a lei não queria que fosse feito, mas não proibia absolutamente; e a 

diferença entre fraude contra a lei e violação da mesma é a diferença entre o discurso e a opinião. 

 

25. O mesmo, sobre a Lex Julia et Papia. 

 

O Imperador está livre do funcionamento da lei, e embora a Imperatriz esteja indubitavelmente sujeita a ela, ainda assim, os 

Imperadores conferem-lhe geralmente os mesmos privilégios de que eles próprios gozam. 

 

26. Julianus, Digest, Livro XCIV. 

 

Nos casos em que não existam leis escritas, que devam ser observadas e que tenham sido estabelecidas pelo uso e costumes, e 

se alguma coisa delas faltar, então o que quer que seja mais próximo, e que dele resulte, deve ser observado; e se mesmo isto 

não existir, então a lei que é usada pela Cidade de Roma deve ser seguida. 

 

27. Um costume antigo não é indevidamente observado como uma lei (e isto é o que se chama lei estabelecida pelo uso). Pois 

como as próprias leis não nos restringem por outra razão que não seja porque são aceites pelo julgamento do povo ? pois é 

apenas apropriado que o que o povo aprovou sem ter sido escrito deva vincular todas as pessoas ?para que diferença faz se o 

povo manifestou a sua vontade através do voto, ou através de actos e actos? Por isso também foi adoptada a regra mais justa 

de que as leis devem ser revogadas não só pelo voto do legislador, mas também através do desuso pelo consentimento 

silencioso de todos. 

 

 

28. Ulpianus, Relativamente ao Gabinete do Procônsul, Livro I. 

 

É habitual que o costume há muito estabelecido seja observado como lei naquelas matérias que não tenham sido publicadas 

por escrito. 

 

29. The Same, Livro IV. 
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Quando alguém parece estar confiante em relação ao costume de uma cidade ou província, penso que deve ser determinado 

primeiro se esse costume foi confirmado por um decreto judicial depois de ter sido contestado. 

 

30. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

As regras que têm sido aprovadas por um costume há muito estabelecido e que têm sido observadas durante muitos anos, por 

assim dizer, por um acordo tácito dos cidadãos, não são menos para serem obedecidas do que as leis que têm sido cometidas 

à escrita. 

 

31. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

E de facto, uma lei deste tipo tem maior autoridade, pelo facto de ter sido aprovada a tal ponto que não é necessário 

comprometê-la a escrever. 

 

32. Callistratus, Perguntas, Livro I. 

 

Quando se faz um inquérito sobre a interpretação de uma lei, é necessário, em primeiro lugar, verificar qual a regra que o 

Estado utilizou anteriormente em casos do mesmo tipo; pois o costume é o melhor intérprete das leis. 

 

33. The Same, Questions, Book I. 

 

Para o nosso Imperador Severus declarou num Rescript que em questões de dúvida resultantes de promulgações estatutárias, 

costumes, ou a autoridade de decisões que sempre foram decididas da mesma maneira, deveria obter a força da lei. 

 

34. Celsus, Digest, Livro XXIII. 

 

O que foi introduzido em primeiro lugar, não por qualquer regra mas por erro, e que foi posteriormente confirmado pelo 

costume, não deve prevalecer noutros casos semelhantes. 

 

35. Modestinus, Regras, Livro I. 

 

Assim, toda a lei foi feita ou por consentimento, ou estabelecida por necessidade, ou confirmada por costume. 

 

36. Ulpianus, Institutos, Livro II. 
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Assim, toda a lei consiste ou na aquisição, preservação, ou diminuição do direito; pois tem referência à forma como qualquer 

coisa se torna propriedade de uma pessoa, ou como ela pode preservá-la ou os seus direitos, ou como ela pode aliená-la ou 

perdê-los. 

 

 

Título. 4. Sobre as constituições dos Imperadores. 

 

 

37. Ulpianus, Institutos, Livro I. 

 

O que quer que o Imperador tenha decretado tem a força da lei; uma vez que através de uma portaria Real que foi aprovada 

sobre a sua soberania, o povo conferiu-lhe toda a sua própria autoridade e poder. 

 

38. Portanto, tudo o que o Imperador decreta por carta sobre a sua assinatura, quer tenha decidido após o seu exame, quer o 

tenha feito sem consideração judicial ou o tenha ordenado por meio de um édito, tem força de lei; e são estas as constituições 

que geralmente designamos. 

 

39. Entre estas últimas há algumas que são especiais, e não devem ser utilizadas como precedentes; pois o que quer que o 

Imperador tenha concedido a alguém como recompensa de mérito, ou onde ele infligir uma pena, ou aliviar uma pessoa de 

uma forma invulgar, isto não se estende para além da parte em questão. 

 

40. Ulpianus, Trusts, Livro IV. 

 

Na promulgação de novas leis, a prova do benefício deve manifestamente parecer justificar a saída de uma lei que tem sido 

considerada apenas por um longo período de tempo. 

 

41. Javolenus, Epístolas, Livro XIII. 

 

Devemos interpretar tão liberalmente quanto possível qualquer favor do Imperador que, de facto, proceda da sua indulgência 

divina. 

 

42. Modestinus, Desculpas, Livro II. 

 

As constituições recentes têm maior autoridade do que aquelas que as precederam. 
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Título. 5. Sobre a condição dos homens. 

 

 

43. Gaius, Institutos, Livro I. 

 

Toda a lei que utilizamos diz respeito a pessoas, coisas, ou acções. 

 

44. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Portanto, uma vez que toda a lei foi estabelecida por causa da humanidade, falaremos primeiro da condição das pessoas, e 

depois de outros assuntos, seguindo a ordem do Édito Perpétuo, e acrescentando-lhes os títulos, conforme disposto e ligado a 

eles, na medida em que a matéria o permita. 

 

45. Gaius, Institutos, Livro I. 

 

A divisão principal da lei das pessoas é a seguinte, a saber, que todos os homens são livres ou escravos. 

 

46. Florentinus, Institutos, Livro IX. 

 

A liberdade é o poder natural de fazer tudo o que alguém deseja fazer, a menos que seja impedido de alguma forma, pela 

força ou pela lei. 

 

47. A escravatura é uma instituição da Lei das Nações através da qual qualquer pessoa pode submeter um homem ao controlo 

de outro, ao contrário da natureza. 

 

48. Os escravos são assim chamados pela razão de que os comandantes militares estavam habituados a vender os seus 

cativos, e desta forma a preservá-los, em vez de os matar. 

 

49. São mancipia de estilo, porque são apanhados pelas mãos dos seus inimigos. 

 

50. Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

Uma condição é comum a todos os escravos; mas de pessoas que são livres, algumas nascem assim, e outras são manumitted. 
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51. Os escravos são trazidos sob a nossa propriedade, quer pela Lei Civil, quer pela das Nações. Isto é feito pelo Direito 

Civil, onde qualquer pessoa com mais de vinte anos de idade se permite a si própria ser vendida para participar no seu 

próprio preço. Os escravos tornam-se nossa propriedade pela Lei das Nações quando são retirados do inimigo, ou nascem das 

nossas escravas. 

 

52. As pessoas nascem livres que nascem de uma mãe livre, e basta que ela tenha sido livre na altura em que o seu filho 

nasceu, mesmo que tenha sido escrava quando concebeu; e, por outro lado, se ela era livre quando concebeu, e era escrava 

quando nasceu, ficou estabelecido que o seu filho nasceu livre, nem faz qualquer diferença se concebeu num casamento legal 

ou através de relações sexuais promíscuas; porque a desgraça da mãe não deve ser uma fonte de ferimentos para o seu filho 

por nascer. 

 

53. Daí surgiu a seguinte questão, em que uma escrava que estava grávida, foi manumitida, e é depois novamente feita 

escrava, ou, depois de ter sido expulsa da cidade, deve dar à luz uma criança, se essa criança deve ser livre ou escrava? Ficou 

muito bem estabelecido que nasceu livre; e que é suficiente para uma criança que está por nascer que a sua mãe deveria ter 

sido livre durante o tempo intermédio. 

 

54. Gaius, Institutos, Livro I. 

 

Os homens livres são aqueles que são manumitted da escravidão legal. 

 

55. Paulus, On the Shares Granted to the Children of Condemned Persons. 

 

Uma criança no ventre da sua mãe é cuidada tal como se existisse, sempre que se trata da sua própria vantagem; embora não 

possa ser de qualquer benefício para mais ninguém antes de nascer. 

 

56. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

O Imperador Titius Antoninus declarou num Rescript que o estatuto das crianças não podia ser prejudicado devido ao tenor 

de um instrumento mal desenhado. 

 

57. The Same, Perguntas, Livro XXXI. 

 

Em muitas partes da nossa lei, a condição das mulheres é pior do que a dos homens. 

 

58. Ulpianus, sobre Sabinus, Livro I. 
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Foi levantada a questão: a que sexo devemos atribuir um hermafrodita? E eu sou de opinião que o seu sexo deve ser 

determinado a partir daquilo que predomina nele. 

 

59. Paulus, Opiniões, Livro XVIII. 

 

Paulus era da opinião que uma criança que foi concebida durante a vida do seu avô, enquanto este último ignorou a ligação 

da sua filha, apesar de ter nascido após a morte do seu avô, não era o filho legítimo dele, por quem foi gerado. 

 

60. The Same, Opinions, Livro XIX. 

 

É agora, em geral, com a autoridade daquele homem mais instruído Hipócrates, que uma criança perfeitamente formada pode 

nascer no sétimo mês; e, por conseguinte, é estabelecido que uma criança que nasce em casamento legal após sete meses é 

legítima. 

 

61. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Um escravo abandonado pelo seu senhor à fortuna no julgamento de um caso capital não se torna livre, mesmo que deva ser 

absolvido. 

 

62. Paulus, Sentenças, Livro IV. 

 

Esses seres não são crianças que nascem formadas de alguma forma contrária à semelhança da raça humana; como, por 

exemplo, onde uma mulher produz algo monstruoso ou antinatural. Uma criança, porém, que tem mais do que o número 

normal de membros humanos parece estar, até certo ponto, completamente formada, e por isso pode ser incluída entre as 

crianças. 

 

63. Tryphoninus, Controvérsias, Livro X. 

 

Uma escrava chamada Arescusa foi declarada como sendo livre por vontade se tivesse dado à luz três crianças; e no seu 

primeiro parto teve um filho, e no seu segundo teve três. Levantou-se então a questão de saber quais das referidas crianças 

eram livres? A condição em que a sua liberdade pendeu tinha de ser preenchida pela mulher, e não havia dúvida de que a 

última criança tinha nascido livre; pois a natureza não permite que duas crianças saiam do ventre da mãe ao mesmo tempo, 

por um movimento, de modo a que a ordem de nascimento seja incerta, não aparecendo qual delas nasceu em escravatura, e 

qual delas nasceu livre. Portanto, tendo sido cumprida a condição no momento do nascimento, nomeadamente que a criança 
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nasça de uma mulher livre, é a que nasceu por último, tal como se qualquer outra condição imposta à liberdade da mulher 

tivesse sido cumprida no momento do seu parto; por exemplo, que ela seja manumitted na condição de ter dado dez mil 

sestércios ao herdeiro, ou ao Titius; e no instante em que deu à luz, ela cumpriu a condição através da agência de outra 

pessoa; seria necessariamente considerado que ela já era uma mulher livre quando deu à luz a criança. 

 

64. Ulpianus, Controvérsias, Livro VI. 

 

O mesmo deveria acontecer se Arescusa tivesse primeiro dado à luz dois filhos, e depois dado à luz gémeos; pois deve 

considerar-se que ambos os últimos não nasceram livres, mas apenas aquele que nasceu por último. A questão, porém, é mais 

de facto do que de direito. 

 

65. The Same, On the Edict, Livro XXII. 

 

De acordo com uma Constituição do Imperador Antonino, todos aqueles que viviam no mundo romano foram feitos cidadãos 

romanos. 

 

66. The Same, Sobre o Sabinus, Livro XXVII. 

 

O Imperador Adriano declarou num Rescript dirigido a Publicius Marcellus, que se uma mulher livre, depois de ter sido 

condenada à morte enquanto grávida, tivesse dado à luz um filho, seria livre; e que era costume segurá-la até ao seu parto. 

Além disso, quando uma mulher que tenha concebido em casamento legal é interditada do fogo e da água, a criança que ela 

cria é cidadã romana, e permanece sob o controlo do seu pai. 

 

67. Celsus, Digest, Livro XXIX. 

 

Quando os filhos nascem em casamento lícito, seguem a condição do pai, mas aquele que é concebido em relações sexuais 

promíscuas segue a condição da mãe. 

 

68. Ulpianus, em Sabinus, Livro XXXVIII. 

 

Qualquer pessoa que se torna insana é considerada como mantendo a posição e o posto que ocupava anteriormente, e também 

a sua magistratura e autoridade; tal como mantém a propriedade dos seus bens. 

 

69. Modestinus, Regras, Livro VII. 
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Quando um homem livre se vende a si próprio e é depois manumitido, não recupera a sua condição anterior da qual se 

privou, mas pertence à classe dos homens livres. 

 

70. The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Herennius Modestinus sustentava que se uma escrava feminina procriasse uma criança na altura em que, de acordo com os 

termos da doação que se desfez dela, deveria ser manumitida; uma vez que era livre pela Constituição Imperial, a criança 

nascida dela é livre. 

 

71. The Same, Pandects, Livro I. 

 

O termo "concebido em relações sexuais promíscuas" é aplicável àqueles que não podem mostrar quem é o seu pai, ou se o 

podem fazer, ele não é o seu pai legítimo, e estes são chamados espúrios, de spora. 

 

72. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

A lei da natureza é que um filho nascido fora do matrimónio legal segue a mãe, a menos que uma lei especial preveja o 

contrário. 

 

73. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Devemos considerá-lo como nascido livre que tenha sido declarado legalmente como tal, embora seja de facto um homem 

livre; pela razão de que tudo o que for determinado judicialmente é aceite como verdade. 

 

74. Julianus, Digest, Livro LXIX. 

 

Aqueles que estão por nascer são, por quase todas as disposições do Direito Civil, entendidos como já existentes; pois as 

propriedades descendem legalmente para eles, e se uma mulher grávida é levada pelo inimigo, o seu filho tem o direito de 

postliminium, e também segue a condição do pai, ou da mãe. Além disso, se uma escrava grávida for roubada, mesmo depois 

de ter sido trazida nas mãos de um comprador de boa fé, o seu filho, sendo roubado, não é adquirido pelo uso. O resultado 

disto é que também uma escrava manumitted, desde que um filho possa nascer ao seu patrono é considerado como tendo a 

mesma posição sob a lei que aqueles que têm patronos vivos. 

 

75. Ulpianus, Opiniões, Livro V. 
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Quando um homem admite que é um libertado, o seu patrono não o pode fazer nascer livre nem mesmo adoptando-o. 

 

 

Título. 6. Sobre aqueles que são os seus próprios senhores, e aqueles que estão sob o controlo de outros. 

 

 

76. Gaius, Institutos, Livro I. 

 

Segue-se outra divisão de pessoas segundo a lei, algumas das quais são os seus próprios senhores, e algumas estão sujeitas ao 

controlo de outras. Vamos agora considerar aqueles que estão sujeitos ao controlo de outros; pois se soubermos quem são 

estas pessoas, compreenderemos imediatamente quem são aqueles que são os seus próprios senhores. Examinemos então 

aqueles que estão sob o controlo de outros. 

 

77. Assim, os escravos estão sob o poder dos seus senhores, e este poder é derivado da Lei das Nações, pois podemos 

perceber que entre quase todas as nações os senhores têm o poder da vida e da morte sobre os seus escravos, e tudo o que é 

adquirido por um escravo é adquirido pelo seu senhor. 

 

78. Mas, actualmente, não é permitido a qualquer pessoa que viva sob domínio romano ser culpada de crueldade para com os 

seus escravos que seja atroz, ou sem uma causa reconhecida pela lei. Pois, segundo uma Constituição do Divino Antonino, 

quem matar o seu escravo sem uma causa será punido tão severamente como quem matar o escravo de outro; a severidade 

desmedida dos senhores é também reprimida por uma Constituição do mesmo Imperador. 

 

79. Ulpianus, A respeito do Gabinete do Procônsul, Livro VIII. 

 

Quando um mestre é cruel para com os seus escravos e os força à licenciosidade ou à violação vergonhosa, o curso a tomar 

pelo juiz presidente é revelado por um Rescript do Divino Pio dirigido a Júlio Marciano, Procônsul de Baetica. Estes são os 

termos do Rescript: "É próprio que o poder dos senhores sobre os seus escravos permaneça intacto, e que nenhum homem 

seja privado do seu direito; mas é do interesse dos próprios senhores que o alívio da crueldade, fome, ou ferimentos 

intoleráveis, não seja negado àqueles que justamente o imploram. Portanto, tome conhecimento das queixas dos escravos de 

Júlio Sabino que fugiram para se refugiarem na estátua imperial; e se verificar que foram tratados com maior severidade do 

que era devido, ou sujeitos a um ultraje vergonhoso, ordene-lhes que sejam vendidos, em condições tais que não possam ser 

restituídos ao poder do seu senhor; e se ele violar estas Minhas Constituições, faça-o saber que será punido mais 

severamente". O Divino Adriano também, baniu durante cinco anos uma certa matrona chamada Umbricia, porque tinha 

tratado as suas escravas com crueldade atroz, por razões muito triviais. 
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80. Gaius, Institutos, Livro I. 

 

Os nossos filhos que nascem em casamento legal também estão sob o nosso controlo; que é uma lei peculiar aos cidadãos 

romanos. 

 

81. Ulpianus, Institutos, Livro I. 

 

Alguns cidadãos romanos são pais de família, outros são filhos de família, alguns são mães de família, outros ainda são filhas 

de família. Estes são pais de famílias que são os seus próprios senhores, quer tenham chegado à puberdade ou não; da mesma 

forma, aqueles que estão sob o controlo de outros são as mães de família, ou os filhos ou filhas de família. Pois qualquer 

criança que nasça de mim e da minha mulher está sob o meu controlo; também uma criança nascida do meu filho e da sua 

mulher, ou seja, o meu neto e a minha neta, estão também sob o meu controlo, assim como o meu bisneto e a minha bisneta, 

e assim por diante com referência a outros descendentes. 

 

82. The Same, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Os netos, após a morte do seu avô paterno, estão geralmente sob o controlo do seu filho, ou seja, do seu próprio pai. Da 

mesma forma, os bisnetos e outros descendentes também ficam sob o controlo de um filho, se este estiver vivo, e permanece 

na família; ou sob o de um ascendente que os precede em autoridade. Esta é também a lei não só relativa às crianças naturais, 

mas também com referência às que foram adoptadas. 

 

83. The Same, On Sabinus, Livro IX. 

 

Definimos um filho como sendo um filho masculino nascido de um homem e da sua esposa. Mas se supomos que o marido 

esteve ausente, por exemplo durante o período de dez anos, e no seu regresso encontra um filho com um ano na sua casa, a 

nossa opinião coincide com a de Julianus, que este não é o filho do marido. No entanto, diz Julianus, não deve ser tolerado 

que um homem, que viveu constantemente com a sua mulher, se recuse a reconhecer o seu filho como não sendo o seu. 

Parece-me, no entanto, (e este Scaevola também o sustenta), que se se deve considerar que um marido não coabitou com a 

sua esposa durante algum tempo, por causa de doença, ou por qualquer outra razão, ou se ele estava em tal estado de saúde 

que não pôde procriar, uma criança nascida em sua casa, embora isto fosse do conhecimento dos vizinhos, não é seu filho. 

 

84. The Same, On Sabinus, Livro XXV. 

 

Onde um pai foi condenado a um castigo pelo qual perde a sua cidadania, ou é sujeito a servidão penal, não há dúvida de que 

o seu neto toma o lugar do seu filho. 
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85. The Same, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Onde um pai é louco, o seu filho, no entanto, permanece sob o seu controlo. O caso é o mesmo com todos os ascendentes que 

têm filhos sujeitos à sua autoridade, uma vez que o direito de controlo paternal foi estabelecido por costume, ninguém pode 

deixar de ter pessoas sob o seu controlo, excepto quando os filhos são libertados do mesmo que estão sob certas 

circunstâncias, e não há dúvida de que continuam a estar sujeitos à sua autoridade. Por esta razão, um pai não só mantém sob 

o seu controlo as crianças que gerou antes de se tornar louco, mas também todas as que foram concebidas antes de a sua 

insanidade se desenvolver, e nasceram enquanto ela existia. Além disso, se a sua mulher conceber enquanto ele estiver louco, 

deve ser considerado se a criança nasce sob o seu controlo ou não; pois embora uma pessoa louca não possa casar, ainda 

assim pode manter a sua condição matrimonial; e uma vez que este é o caso, ele terá o seu filho sob o seu controlo. Do 

mesmo modo, se a sua mulher se tornar louca, uma criança concebida por ela antes da sua insanidade nasce sob o seu 

controlo; mas se for concebida enquanto ela estava louca e o seu marido não estava, nasce sem dúvida sob o seu controlo, 

pela razão de que o casamento ainda existe. Mas se tanto o marido como a mulher são loucos, e ela então conceber, a criança 

nasce sob o controlo do seu pai; pois presume-se que as pessoas loucas ainda têm alguma vontade; e, como a relação 

matrimonial continua enquanto um ou outro é louco, também o faz quando ambos se encontram nessa condição. 

 

86. Além disso, um pai insano mantém a sua autoridade paterna a tal ponto que tudo o que foi adquirido pelo seu filho lhe 

pertence. 

 

87. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XVI. 

 

Em todos os assuntos relacionados com o interesse público, o filho de uma família toma o lugar do pai de uma família; por 

exemplo, onde ele cumpre o dever de um magistrado, ou é nomeado tutor. 

 

88. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

Quando um juiz decide que uma criança deve ser educada ou sustentada, deve considerar-se que se deve certamente apurar se 

é ou não seu filho; uma decisão sobre o apoio não pode prejudicar a verdade. 

 

89. Modestinus, Pandestinus, Livro I. 

 

As crianças ilegítimas ou emancipadas não podem ser colocadas sob a autoridade paterna contra o seu consentimento. 
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Título. 7. No que respeita às adopções e emancipações, e outros métodos pelos quais a autoridade paterna é dissolvida. 

 

 

90. Modestinus, Regras, Livro II. 

 

Os filhos de famílias não são criados apenas pela natureza, mas também pela adopção. 

 

91. O termo "adopção" é de significado geral, e inclui dois tipos; um dos quais é igualmente de estilo adopção, o outro de 

arrogância. Os filhos de famílias são adoptados; aqueles que são os seus próprios senhores são arrogados. 

 

92. Gaius, Institutos, Livro I. 

 

A adopção, em geral, tem lugar de duas maneiras, quer pela autoridade do Imperador, quer pela ordem de um magistrado. 

Adoptamos aqueles pela autoridade do Imperador que são os seus próprios senhores; e a este tipo de adopção chama-se 

arrogância, porque a quem adopta é perguntado, ou seja, interrogado, se está disposto a que a parte que está prestes a adoptar 

seja o seu filho legítimo; e a quem é adoptado é perguntado se sofre para o fazer, Adoptamos por ordem de um magistrado 

aqueles que estão sob controlo paternal, quer estejam no primeiro grau de filhos, como filho e filha, quer num grau mais 

remoto, como neto e neta, e bisneto e bisneta. 

 

93. Há uma coisa comum a ambos os tipos de adopção, nomeadamente, que aqueles que são incapazes de procriar, como por 

exemplo, os eunucos, podem adoptar. 

 

94. A adopção efectuada através do Imperador é peculiar na medida em que, se alguém que tem filhos sob o seu controlo se 

dá em arrogância, não só está sujeito à autoridade do seu pai adoptivo, como também os seus filhos e netos passam sob o 

controlo do primeiro. 

 

95. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Quando o filho de uma família se torna cônsul, ou governador, ele pode ser emancipado, ou dado em adopção antes de si 

próprio. 

 

96. Modestinus, Regras, Livro II. 

 

É opinião de Neratius que um magistrado perante o qual pode ser proposta uma acção judicial pode emancipar os seus 

próprios filhos, ou dá-los em adopção antes de si próprio. 
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97. Celsus, Digest, Livro XXVIII. 

 

Em caso de adopção, apenas será consultada a vontade das partes que são seus próprios senhores; mas quando as crianças são 

dadas em adopção pelos seus pais, a vontade de ambos deve ser tomada em consideração, quer seja dado o consentimento, 

quer não seja oferecida qualquer oposição. 

 

98. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Quando uma pessoa é adoptada como neto, tal como se tivesse nascido de um filho, é necessário o consentimento do filho; e 

este parecer Julianus também foi emitido. 

 

99. Celsus, Digest, Livro XXXIX. 

 

Quando é feita uma adopção, não é necessário o consentimento daqueles que serão ligados pela agnação para esse fim. 

 

100. Modestinus, Regras, Livro II. 

 

Antigamente, sustentava-se que a autoridade de um curador não podia ser interposta num caso de arrogância; mas isto foi 

muito apropriadamente alterado pelo Cláudio Divino. 

 

101. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Mesmo um cego pode adoptar, e ser adoptado. 

 

102. Paulus, Sobre o Sabinus, Livro II. 

 

Quando alguém adopta um neto como se tivesse nascido para o seu próprio filho sobre quem tem controlo, com o 

consentimento deste último, não se torna um verdadeiro herdeiro do seu avô; como, após a morte do avô, ele vem, por assim 

dizer, sob o controlo do seu pai. 

 

103. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Se alguém que tem um filho adopta uma pessoa como neto, tal como se ele fosse filho do seu filho, e este último não 

consente; se o avô morrer, o neto adoptado não fica sob o controlo do filho. 
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104. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Aquele que é libertado da autoridade paterna não pode ser novamente submetido a ela de forma honrosa, excepto por 

adopção. 

 

105. Papinianus, Perguntas, Livro XXXVI. 

 

Por quase todos os princípios da lei, quando o poder de um pai adoptivo termina uma vez, nenhum vestígio dele permanece 

depois; e mesmo a dignidade paterna obtida pela adopção perde-se quando a relação é terminada. 

 

106. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Um neto concebido e nascido sob o controlo do seu avô adoptivo também perde todos os seus direitos por emancipação. 

 

107. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Quando o pai de uma família é adoptado, todos os bens que lhe pertencem e tudo o que pode ser adquirido é, por operação 

silenciosa da lei, transferido para o seu pai adoptivo; e, além disso, os seus filhos que estão sob o seu controlo seguem-no, 

bem como aqueles que podem regressar do cativeiro sob a lei do pós-tliminium, e aqueles que não nasceram quando ele foi 

arrogado são, do mesmo modo, colocados sob o controlo do arrogante. 

 

108. Quando um homem tem dois filhos, e um neto por um deles, e deseja adoptar o neto como nascido do outro filho, pode 

fazê-lo se o emancipar e adoptá-lo como se tivesse nascido do outro filho, pois faz isto como se fosse um estranho, e não o 

seu avô; e por qualquer razão pode adoptar qualquer pessoa nascida de um estranho, pode adoptá-lo como se tivesse nascido 

de outro filho. 

 

109. Na arrogância deve verificar-se se o arrogante tem menos de sessenta anos de idade, porque se tiver, deve antes dedicar-

se à procriação de crianças; a menos que, de facto, existam doenças ou fraquezas de qualquer tipo, ou qualquer outra causa 

justa de arrogância, como, por exemplo, se desejar adoptar alguma pessoa relacionada consigo mesmo. 

 

110. Mais uma vez, ninguém deve arrogar-se várias crianças, a menos que por uma boa razão. Nem deve adoptar o libertado 

de outra pessoa, nem ninguém mais velho que ele. 

 

111. Javolenus, Sobre Cassius, Livro VI. 
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A adopção só pode ter lugar com pessoas entre as quais a relação natural de pai e filho possa existir. 

 

112. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XXVI. 

 

Qualquer pessoa que administre o cargo de tutor, ou que tenha a curadoria de outro, não está autorizada a arrogá-lo, desde 

que o menor tenha menos de vinte e cinco anos de idade, por medo de o ter arrogado para evitar prestar contas. Deve também 

ser averiguado se o motivo da arrogância não é infame. 

 

113. A arrogação de alas só é permitida àqueles que, induzidos por uma relação natural ou grande afecto, os adoptem; e é 

proibido a outros que não possam ser colocados no poder de tutores para pôr termo à sua confiança, e invalidar a substituição 

feita pelo progenitor. 

 

114. É necessário, em primeiro lugar, conhecer a quantidade de bens pertencentes à guarda, bem como a da parte que deseja 

adoptá-lo; para que, comparando os dois, se possa formar uma opinião sobre se uma adopção seria vantajosa para a guarda. 

Depois deve ser investigado o modo de vida do partido, que deseja trazer a ala para a sua família; e, em terceiro lugar, deve 

ser considerada a sua idade, para que se possa determinar se não teria prestado melhor atenção à procriação de crianças, do 

que colocar sob o seu controlo alguém que pertença a outra família. 

 

115. Além disso, deve ser tomado em consideração se aquele que já tem um ou mais filhos deve ser autorizado a adoptar 

outro, a fim de que as expectativas daqueles que nasceram em casamento legal não possam ser diminuídas, expectativas que 

cada criança se prepara para si própria através de um comportamento respeitoso; ou se a ala assim adoptada obteria menos do 

que aquilo de que era digna. 

 

116. Por vezes é permitida a adopção de uma criança mais rica por uma pessoa pobre; se esta última tiver uma vida 

completamente temperada, ou se o seu afecto for honrado e publicamente conhecido. 

 

117. No entanto, é costume dar segurança em casos deste tipo. 

 

118. Marcellus, Digest, Livro XXVI. 

 

Pois quando um homem deseja arrogar uma ala, se mostrar uma boa razão para o fazer noutros aspectos, só pode ser ouvido 

se der um vínculo a um escravo público ligando-se, "que restituirá qualquer propriedade da sua ala que possa entrar na sua 

posse àquelas pessoas que teriam direito a essa propriedade, se a parte arrogante tivesse permanecido na sua condição 

anterior". 
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119. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Por estas palavras do vínculo que deve ser fornecido pelo arrogante, "aos que têm direito aos referidos bens", não há dúvida 

de que se pretendia incluir quaisquer manumissões feitas por um segundo testamento; e especialmente quando um escravo 

era substituído como herdeiro, e também para proteger os interesses dos legatários. 

 

120. Se este vínculo não for dado, uma acção equitativa recairá contra o arrogante. 

 

20. Marcellus, Digest, Livro XXVI. 

 

Este vínculo torna-se operativo onde a ala morre antes de atingir a idade da puberdade. 

 

121. Embora a ala seja mencionada como sendo masculina, o mesmo procedimento deve ser tomado com referência a uma 

ala feminina. 

 

122. Gaius, Regras. 

 

Para as mulheres podem ser arrogadas por um Rescript Imperial. 

 

123. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Onde um arrogante morre deixando um filho adoptivo que é menor de idade, e morre depois antes de atingir a puberdade, 

serão os herdeiros do arrogante responsáveis? Deve ser considerado que os herdeiros também são obrigados a entregar a 

propriedade do partido arrogado, e a quarta parte da propriedade além disso. 

 

124. Levanta-se a questão se o arrogante pode substituir outro herdeiro ao filho menor adoptado? Penso que a substituição 

não pode ser admitida, a menos que se refira apenas à quarta parte dos bens do seu pai adoptivo a que tem direito; e que 

apenas se estende até ao momento da puberdade. Mas se ele deixar os seus bens em fideicomisso para serem entregues num 

determinado momento, um fideicomisso deste tipo não deve ser admitido; pois esta parte não lhe pertence pela vontade do 

seu pai, mas por uma disposição Imperial. 

 

125. Todas estas regras são aplicáveis quer alguém tenha arrogado um rapaz sob a puberdade como filho, quer como neto. 

 

126. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 
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Quando alguém é dado em adopção, torna-se cognato a todos aqueles a quem ele se torna agnato, e não se torna cognato 

àqueles a quem ele não se torna agnato, pois a adopção não confere o direito de sangue, mas o direito de agnicação; e por 

isso, se eu adoptar um filho, a minha mulher não ocupa o lugar de mãe para ele, nem está relacionada com ele por agnicação, 

porque ela não é sua cognata. Mais uma vez, a minha mãe não ocupa o lugar de avó para ele, uma vez que ele não se torna 

ligado pela agnação com aqueles que estão fora da minha própria família; mas aquele que adoptei torna-se irmão da minha 

filha, uma vez que a minha filha é um membro da minha família, e o casamento entre eles é proibido. 

 

127. Ulpianus, Controvérsias, Livro I. 

 

Quem estiver ausente, ou quem não der o seu consentimento, não pode ser arrogado. 

 

128. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Após a morte da sua filha que tinha vivido como sua própria amante por ter sido legalmente emancipada, e que morreu após 

ter nomeado herdeiros por sua vontade, o pai é proibido de instaurar processos contra o seu próprio acto, alegando que a 

emancipação não foi feita legalmente, ou na presença de testemunhas. 

 

129. Uma parte ausente não pode adoptar, nem arrogar, nem cumprir pela agência de outra qualquer das formalidades 

exigidas em tais casos. 

 

130. Julianus, Digest, Livro LXX. 

 

Qualquer pessoa que o meu filho emancipado adopte, não é meu neto. 

 

131. The Same, Digest, Livro LXXXV. 

 

O filho de um filho adoptado é considerado pela Lei Civil para ocupar o mesmo lugar como se ele próprio fosse adoptado. 

 

132. Gaius, Institutos, Livro I. 

 

Aquele que tem um filho e um neto sob o seu controlo está em perfeita liberdade de libertar o seu filho da sua autoridade, e 

de a reter sobre o seu neto; ou, por outro lado, de reter o seu filho sob o seu controlo e de manumitar o seu neto; ou de fazer 

de ambos os filhos seus próprios senhores. Consideramos que a mesma regra se aplica a um bisneto. 
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133. Callistratus, Institutos, Livro II. 

 

Quando o pai natural não possui o poder da fala, mas pode indicar de outra forma que não verbalmente o seu desejo de dar o 

seu filho em adopção, essa adopção deve ser confirmada; tal como se tivesse ocorrido sob as formas prescritas por lei. 

 

134. Paulus, Regras, Livro I. 

 

Aqueles que não têm esposas podem adoptar filhos. 

 

135. Marcianus, Regras, Livro V. 

 

Um filho, seja ele natural ou adoptado, que está sob o controlo do seu pai, não pode de forma alguma obrigá-lo a libertá-lo. 

 

136. Papinianus, Perguntas, Livro XXXI. 

 

Contudo, um rapaz que esteja sob a puberdade e tenha sido adoptado, deve por vezes ser ouvido se, tendo chegado à 

puberdade, desejar ser emancipado; e isto deve ser determinado pelo juiz depois de o caso ter sido declarado. 

 

137. O Imperador Titius Antoninus decidiu num Rescript que era permitido a um homem adoptar o seu enteado, de quem era 

guardião. 

 

138. Marcianus, Regras, Livro V. 

 

E onde o filho adoptado, tendo chegado à puberdade, prova que não é vantajoso para si ser colocado sob o controlo paterno 

do outro, é apenas que ele deve ser emancipado pelo seu pai adoptivo, e desta forma ser reintegrado no seu estado anterior. 

 

139. Paulus, Perguntas, Livro XI. 

 

A questão surgiu quando um filho lhe é dado em adopção, por exemplo, sob esta condição de que, "após três anos, me dareis 

a mesma pessoa em adopção"; se alguma acção recairá contra vós. Labeo pensa que não há causa de acção, pois não está de 

acordo com os nossos costumes que alguém tenha um filho temporariamente. 

 

140. The Same, Opinions, Book I. 
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A patente de uma pessoa não é diminuída pela adopção, mas de facto é aumentada; portanto, um Senador, se adoptado por 

um plebeu, continua a ser um Senador; e, da mesma forma, um filho do Senador continua a ser tal. 

 

141. The Same; Opinions, Livro XVIII. 

 

Está estabelecido que um filho pode ser emancipado em qualquer lugar a fim de ser libertado da autoridade paterna. 

 

142. Foi decidido que a manumissão e adopção podem ser realizadas perante um Procônsul, mesmo numa província que não 

lhe tenha sido atribuída. 

 

143. O mesmo, Sentenças, Livro II. 

 

Qualquer pessoa pode adoptar outro como seu neto, mesmo que não tenha filho. 

 

144. Ninguém pode adoptar uma segunda vez uma pessoa que uma vez tenha adoptado e emancipado. 

 

38. Marcellus, Digest, Livro XXVI. 

 

Uma adopção não feita legalmente pode ser confirmada pelo Imperador. 39. Ulpianus, On the Office of Consul, Livro III. 

 

O Divino Marco declarou num Rescript a Eutychianus que, "Os juízes determinarão se podeis obter o que desejais, depois de 

terem sido produzidos os que possam objectar perante eles, ou seja, aqueles que possam ser lesados pela confirmação da 

adopção". 

 

145. Modestinus, Diferenças, Livro I. 

 

Pela arrogância do pai de uma família, os filhos que estão sob o seu controlo tornam-se os netos do arrogante, e ao mesmo 

tempo com o seu pai são colocados sob a sua autoridade, o que também não acontece em caso de adopção; pois então os 

netos permanecem sob o controlo do seu avô natural. 

 

146. Aquele que adopta, e também aquele que se arrogou, não só deve ser mais velho do que a pessoa a quem faz o seu filho, 

quer por arrogância, quer por adopção, mas deve sê-lo pelo termo da puberdade completa, ou seja, deve estar mais adiantado 

na idade em dezoito anos. 
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147. Uma pessoa que é impotente pode obter um herdeiro adequado por arrogância, nem a sua fraqueza corpórea é um 

obstáculo a que o faça. 

 

148. The Same, Rules, Book II. 

 

Quando um pai emancipa o seu filho por quem tem um neto sob o seu controlo e depois adopta o seu filho e morre, o neto 

não volta a ficar sob a autoridade do seu pai. Nem o neto fica sob o controlo do seu pai se o seu avô o reteve no seu poder 

quando deu o seu filho em adopção, e o readoptou depois. 

 

149. The Same, Pandects, Livro I. 

 

Podemos até dar uma criança em adopção. 

 

150. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XX. 

 

A adopção de filhos, bem como de netos, pode ter lugar para que qualquer um possa parecer ser nosso neto como através de 

um filho, embora o seu nascimento possa ser incerto. 

 

151. Próculus, Epístolas, Livro VIII. 

 

Quando alguém que tem um neto por um filho adopta outro no lugar do seu neto, não creio que quando o avô morre exista 

qualquer laço de consanguinidade entre os netos. Mas se o adoptou de tal forma que deveria ser seu neto por direito legal, por 

exemplo, como se tivesse sido filho de Lúcio, seu próprio filho, e a legítima esposa deste último, sou da opinião contrária. 

 

152. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

As responsabilidades daquele que foi dado em adopção são transferidas para o pai adoptivo. 

 

153. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

Um filho gerado por mim enquanto escravo pode ser colocado sob a minha autoridade pela indulgência do Imperador; ainda 

assim, não há dúvida de que tal filho permanece na classe dos libertados. 

 

 

Título. 8. Sobre a divisão e a natureza das coisas. 



42 

 

 

 

154. Gaius, Institutos, Livro II. 

 

A divisão principal das Coisas está sob duas cabeças: para algumas delas pertencem ao Divino e outras à lei humana. As que 

estão sob a lei Divina são, por exemplo, coisas sagradas e religiosas. As coisas sagradas são, por exemplo, muros e portões, 

que, em certa medida, estão sob a lei Divina. Pois o que está sujeito à lei Divina não é propriedade de ninguém, e o que de 

facto pertence à lei humana é, na sua maioria, propriedade de alguém, no entanto, pode não pertencer a ninguém, pois as 

coisas pertencentes a uma propriedade até que um herdeiro apareça, não são propriedade de ninguém. Mais uma vez, as 

coisas que estão sob o direito humano ou são públicas ou privadas. As que são públicas não são consideradas propriedade de 

ninguém, e são consideradas como pertencentes a toda a comunidade, e as que são privadas pertencem a indivíduos. 

 

155. Além disso, algumas coisas são corpóreas, e outras são incorpóreas. Estas são corpóreas que são tangíveis, como por 

exemplo terra, escravos, vestuário, ouro, prata, assim como inúmeros outros artigos. Estes são incorpóreos que não podem ser 

tocados como um usufruto, e obrigações, seja de que forma for contraída. Não importa se as coisas corpóreas estão incluídas 

numa propriedade, pois as colheitas retiradas da terra são corpóreas, e tudo o que nos é devido através da obrigação de outro, 

é na sua maioria corpóreo, como terra, escravos, dinheiro; ainda assim, o direito de sucessão, o direito de uso e gozo, e o 

direito baseado numa obrigação, são todos incorpóreos. À mesma classe pertencem todos os direitos das propriedades 

urbanas e rústicas, que são designados como servidões. 

 

156. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Certas coisas são comuns a todos pela lei natural; algumas pertencem a toda a comunidade, outras a ninguém, e o maior 

número a indivíduos; estas são adquiridas de várias maneiras, respectivamente. 

 

157. Mais uma vez, todas as coisas seguintes são comuns por lei natural, nomeadamente o ar, a água corrente, o mar, e por 

conseguinte as margens do mar. 

 

158. Florentinus, Institutos, Livro VI. 

 

Da mesma forma, pedras preciosas, gemas e outras coisas que encontramos sobre a costa do mar também se tornam de 

imediato nossas por lei natural. 

 

159. Marcianus, Institutos, Livro III. 
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Consequentemente, ninguém pode ser proibido de se aproximar da costa do mar para pescar; ainda assim, devem evitar 

interferir com casas, edifícios e monumentos, porque não estão sujeitos à Lei das Nações, como o mar está; e isto o Divino 

Pio declarou num Rescript dirigido ao pescador de Formiae e Capena. 

 

(1) Quase todos os rios e portos são também públicos. 

 

160. Gaius, Doutrinas Jurídicas de Aplicação e Utilidade Diária. Livro II. 

 

A utilização pública das margens dos rios está sujeita à Lei das Nações, tal como os próprios rios estão. Portanto, todos são 

livres de conduzir um barco até à margem; de fixar cordas às árvores que aí crescem; de secar redes, e de as retirar do mar; e 

de depositar qualquer carga sobre elas; tal como ele próprio pode navegar no rio. A propriedade das margens, no entanto, é 

atribuída àqueles a cujas terras elas são contíguas; razão pela qual as árvores que nelas crescem também pertencem a estas 

últimas. 

 

161. Aqueles que pescam no mar têm o direito de erguer uma cabana sobre a costa para se abrigarem. 6. Marcianus, 

Institutos, Livro III. 

 

Este direito existe a tal ponto que aqueles que lá constroem tornam-se de facto os proprietários da terra, mas apenas enquanto 

o edifício estiver de pé; caso contrário, se cair, o lugar volta à sua condição anterior pela lei do postliminium, por assim dizer, 

e se outra parte construir uma casa no mesmo lugar, o solo torna-se seu. 

 

162. Há algumas coisas que, por lei natural, pertencem a toda a comunidade e não a indivíduos; como, por exemplo, teatros, 

pistas de corridas, e outras coisas deste tipo, ou qualquer outra coisa que seja propriedade comum de uma cidade. Portanto, 

um escravo pertencente a uma cidade não é entendido como sendo propriedade de qualquer indivíduo em particular, mas de 

toda a comunidade; e por esta razão os Irmãos Divinos declararam num Rescript que um escravo pertencente a uma cidade 

poderia ser submetido a tortura quer contra um cidadão, quer em seu nome. Em consequência disto, também o libertado de 

uma cidade não é obrigado a pedir autorização ao abrigo do Édito, se levar algum cidadão a tribunal. 

 

163. Coisas sagradas, religiosas e sagradas não são propriedade de ninguém. 

 

164. Coisas sagradas são aquelas que são consagradas publicamente e não em privado; e por isso, se alguém deve tornar algo 

sagrado para si próprio em privado, não é sagrado mas profano; onde, no entanto, um templo uma vez foi tornado sagrado, o 

lugar ainda permanece assim, mesmo depois de o edifício ter sido demolido. 
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165. Qualquer pessoa pela sua vontade pode tornar um lugar religioso enterrando um cadáver nas suas próprias instalações; e 

onde um local de sepultamento pertence a várias pessoas, um dos proprietários pode enterrar lá um corpo, mesmo que os 

outros possam não querer. Um enterro também pode ser feito na terra de outro, se o proprietário consentir; e mesmo onde ele 

o ratifica depois o local onde o cadáver foi enterrado torna-se religioso. 

 

166. Mais uma vez, a melhor opinião é que um túmulo vazio é um lugar religioso, como se diz em Virgílio. 

 

167. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

No entanto, os Irmãos Divinos publicaram um Rescript em contrário. 

 

168. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

Um lugar sagrado é aquele que é defendido e protegido contra as lesões dos homens. 

 

169. Diz-se que a palavra "sagrado" deriva da palavra sagmina, certas plantas que eram geralmente transportadas pelos 

embaixadores do povo romano para evitar que as suas pessoas fossem violadas; tal como os embaixadores gregos 

transportaram aquelas que são chamadas khrukia. 

 

170. Cassius afirma que Sabinus deu muito correctamente a opinião de que as muralhas de uma cidade eram sagradas, e que 

era necessário que as pessoas fossem proibidas de colocar qualquer coisa contra elas. 

 

171. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

Os lugares sagrados são aqueles que são dedicados ao público, seja na cidade ou no campo. 

 

172. Deve entender-se que um lugar público só se pode tornar sagrado quando o Imperador o tiver dedicado, ou concedido 

permissão para que tal seja feito. 

 

173. Deve ser observado que um lugar sagrado é uma coisa e um sacrário é outra; pois um lugar sagrado é aquele que foi 

consagrado, e um sacrário é aquele em que as coisas sagradas são depositadas, que também podem existir numa casa privada; 

e quando as pessoas desejam despojar-se de tal lugar do seu carácter religioso, normalmente retiram as coisas sagradas do 

mesmo. 
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174. Chamamos propriamente santas aquelas coisas que não são sagradas nem profanas, mas que foram confirmadas por 

alguma sanção, daí as leis serem santas, pelo facto de se basearem numa certa sanção; e tudo o que é apoiado por uma certa 

sanção também é santo, mesmo que não possa ser consagrado a Deus; e até se acrescenta por vezes na própria sanção que 

quem for culpado de uma ofensa nesse lugar será punido com a morte. 

 

175. Além disso, não é permitido reparar as muralhas das cidades, nem acrescentar-lhes nada, nem colocar nada sobre elas, 

sem a autoridade do Imperador ou do Governador. 

 

176. Qualquer coisa que seja sagrada não é susceptível de avaliação. 

 

177. Pomponius, On Plautius, Livro VI. 

 

Aristo declara que tal como tudo o que é construído no mar se torna propriedade privada, também tudo o que o mar invade se 

torna propriedade pública. 

 

178. Pomponius, From Various Passages, Book II. 

 

Onde alguém transgride as muralhas, é punido com a morte; tal como onde alguém sobe sobre elas por meio de escadas, ou 

de qualquer outra forma; uma vez que os cidadãos romanos não estão autorizados a sair de uma cidade excepto pelas portas; 

uma vez que a primeira é um acto de hostilidade e abominável. Diz-se que Remus, o irmão de Rómulo, foi morto porque 

desejava escalar o muro. 

 

 

Título. 9. Sobre os senadores. 

 

 

179. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXII. 

 

Ninguém duvida que um homem de patente consular deve sempre ter precedência sobre uma mulher de patente consular, mas 

é uma questão a considerar se um homem de patente consular tem precedência sobre uma mulher de patente consular. Penso 

que ele tem de facto precedência sobre ela, porque uma maior dignidade é ligada ao sexo masculino. 

 

180. Chamamos às esposas dos cônsules mulheres de patente consular, e Saturno estende esta qualidade às suas mães, mas 

isto não é dito em nenhum outro lugar e não é admitido em nenhum outro lugar. 
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181. Marcellus, Digest, Livro III. 

 

Cassius Longinus é da opinião que quando um homem foi expulso do Senado por comportamento infame, e não foi 

reintegrado, não lhe deve ser permitido presidir a um tribunal, ou testemunhar como testemunha; pela razão de que a Lex 

Julia proíbe que isto seja feito em casos de extorsão. 

 

182. Modestinus, Regras, Livro VI. 

 

Um Senador que tenha sido expulso do Senado não perde a sua cidadania; e o Divino Severus e Antoninus até lhe permitiu 

viver em Roma. 

 

183. Pomponius, From Various Passages, Livro XII. 

 

Quem for indigno de um grau inferior é ainda mais indigno de um grau superior. 

 

184. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Devemos entender pelos termos "o filho de um Senador", não só um filho natural mas também um filho adoptado, e não 

importa por quem ou de que forma foi adoptado. Também não faz qualquer diferença se ele já foi investido com patente 

senatorial quando o adoptou, ou se isso foi feito posteriormente. 

 

185. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

Um filho adoptado por um Senador continua a ser tal enquanto permanecer na sua família; mas quando é emancipado, então 

pela emancipação perde o nome de filho. 

 

186. Quando um filho é dado em adopção por um Senador a uma pessoa de grau inferior é sempre considerado filho de um 

Senador; porque a dignidade senatorial não se perde por uma adopção decorrente de uma estação inferior, mais do que 

ninguém deixaria de ter dignidade consular em circunstâncias semelhantes. 

 

187. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

É estabelecido que o filho de um Senador emancipado pelo seu pai é sempre considerado filho de um Senador. 
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188. Labeo também declara que uma criança nascida após a morte do seu pai, que era senador, será considerado filho do 

senador. Proculus e Pegasus são de opinião, no entanto, que uma criança concebida e nascida após a expulsão do seu pai do 

Senado, não deve ser considerada filho de um Senador. Esta opinião é correcta, pois aquele cujo pai foi expulso do Senado 

antes de nascer, não pode ser adequadamente chamado filho de um Senador; mas onde uma criança foi concebida antes de o 

seu pai ter sido expulso do Senado, e nasceu depois de o seu pai ter perdido a sua patente, a melhor opinião é que ele deve ser 

entendido como filho de um Senador. Muitos defendem que o momento da concepção só deve ser considerado em tais 

circunstâncias. 

 

189. Qualquer pessoa cujo pai e avô tenham sido senadores é entendida como sendo simultaneamente filho e neto de um 

senador; se, no entanto, o seu pai perdeu a sua patente antes da concepção do primeiro, poderia levantar-se a questão de saber 

se não deveria ser considerado neto de um senador, mesmo que já não fosse considerado filho de um? É a melhor opinião que 

ele deveria ser, para que a posição do seu avô possa ser vantajosa para ele, em vez de ser prejudicado pelo estado do seu pai. 

 

190. The Same, Trusts, Livro VI. 

 

As mulheres que são casadas com pessoas de grau de ilustração estão incluídas na denominação de pessoas ilustres. As filhas 

de senadores não são conhecidas pelo nome de mulheres ilustres, a menos que tenham obtido maridos de eminente dignidade, 

pois os seus maridos conferem-lhes uma posição ilustre; mas os pais, de facto, fazem-no, desde que não estejam ligados a 

famílias plebeias. Portanto, uma mulher é de patente ilustre enquanto estiver casada com um senador ou um homem distinto; 

ou, tendo sido separada dele, não se casou com uma pessoa de patente inferior. 

 

191. Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Quando a filha de um Senador se casa com um homem livre, a condição do pai não a torna esposa; uma vez que, por outro 

lado, onde o pai foi expulso do Senado, os seus filhos não devem ser privados da patente que obtiveram. 

 

192. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

Devemos considerar os filhos dos senadores não só como seus filhos, mas também todos aqueles que descendem deles ou dos 

seus filhos, quer sejam descendentes naturais ou adoptados dos senadores de quem se diz terem descendido; mas no caso de 

uma criança, nascida da filha de um senador, devemos examinar a condição do pai. 

 

193. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLI. 
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Os senadores são sempre considerados como tendo a sua residência em Roma; ainda assim, entende-se que têm uma 

residência no local onde nasceram, pela razão de que se considera que a posição de senador é mais para dar um domicílio 

adicional do que para mudar o antigo. 

 

194. Ulpianus, Sobre os Registos do Censor, Livro II. 

 

Mulheres casadas em primeiro lugar com homens com dignidade consular, e depois com homens de posto inferior, por vezes, 

embora raramente, apesar disso obtêm do Imperador o privilégio de manter o seu posto consular; pois sei que Antoninus 

Augustus favoreceu a sua prima Júlia Mammae a este respeito. 

 

195. Estes devem ser considerados pessoas de patente senatorial descendentes de patrícios e cônsules, ou de quaisquer 

homens ilustres; porque só estes têm o direito de dar as suas opiniões no Senado. 

 

 

Título. 10. Relativo ao cargo de cônsul. 

 

 

196. Ulpianus, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro II. 

 

É dever do Cônsul nomear um conselho para aqueles que desejam manumitar escravos. 

 

197. Os cônsules podem manumitar juntos, ou sozinhos, mas aquele que deixou nomes com um cônsul não pode manumitar 

perante outro, pois então as manumissões são separadas; e se, por qualquer razão, quer por doença, quer por ser impedido por 

qualquer outra causa justa, um deles não pode manumitar, o Senado decidiu que o seu colega pode prosseguir com a 

manumissão. 

 

198. Não há dúvida de que os cônsules podem manumitar os seus próprios escravos perante si próprios, mas se acontecer que 

um cônsul tenha menos de vinte anos de idade, ele não tem o poder de manumissão no seu próprio tribunal, pois é ele próprio 

que, de acordo com um decreto do Senado, deve determinar o fundamento para a nomeação de um conselho. Pode, no 

entanto, fazê-lo perante o seu colega, sempre que tenha sido estabelecida uma causa adequada. 

 

 

Título. 11. Sobre o Gabinete do Prefeito Pretoriano. 
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199. Aurelius Arcadius Charisius, Mestre dos Pedidos, Sobre os Deveres do Prefeito Prefeito Pretoriano. 

 

É necessário indicar brevemente de onde deriva a origem do cargo de Prefeito de Prefeitura de Prefeitura de Pretoria. Foi 

afirmado por alguns escritores que os Prefeitos Pretorianos foram anteriormente criados em vez de Mestres de Cavalaria; 

pois, como no tempo dos antigos o poder supremo era ocasionalmente conferido aos ditadores, eles estavam habituados a 

escolher os seus Mestres de Cavalaria, que estavam associados a eles no desempenho das suas funções militares, e ocupavam 

o posto seguinte depois deles. Tendo o governo da República sido transferido permanentemente para os Imperadores, os 

Prefeitos Prefeitos Pretorianos foram escolhidos por esses príncipes, tal como tinha sido feito no caso dos Mestres de 

Cavalaria, e foi-lhes conferido maior poder com o objectivo de promover a disciplina pública. 

 

200. Tendo a autoridade dos Prefeitos tido esta origem, foi posteriormente aumentada a tal ponto que não se pode recorrer da 

decisão de um Prefeito Pretoriano; pois quando anteriormente se levantou a questão de saber se se podia recorrer da decisão 

de um Prefeito Pretoriano, o que, de facto, era permitido por lei, e os exemplos dos que o faziam estão em vigor; depois, por 

Decreto Imperial promulgado publicamente, o direito de recurso foi proibido. Pois o Imperador pensava que aqueles que 

foram nomeados para este alto cargo por causa da sua eminente indústria, após o seu discernimento e integridade terem sido 

estabelecidos, não fariam um julgamento diferente do que ele próprio faria, sendo a sabedoria e o esclarecimento ligados à 

sua posição tomada em consideração. 

 

201. Os Prefeitos Pretorianos também gozavam de um privilégio adicional; para os menores não podiam obter restituição 

após condenação, de quaisquer outros magistrados que não os próprios Prefeitos Pretorianos. 

 

 

Título. 12. Relativo ao Gabinete do Prefeito da Cidade. 

 

 

202. Ulpianus, Sobre os Deveres do Prefeito da Cidade. 

 

Uma Epístola do Divino Severus a Fabius Cilo, Prefeito da Cidade, declara que tem jurisdição sobre todos os delitos de 

qualquer descrição, não só os cometidos dentro da cidade, mas também os que são cometidos fora dela, em Itália. 

 

203. Deve ouvir as queixas dos escravos contra os seus senhores que fugiram para se refugiarem nas estátuas imperiais, ou 

que foram comprados pelo seu próprio dinheiro para serem manumados. 

 

204. Deve também ouvir as queixas dos patrões necessitados sobre os seus libertados; especialmente se afirmam que estão 

doentes e desejam ser apoiados por eles. 
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205. Ele tem autoridade para relegar e deportar pessoas para uma ilha designada pelo Imperador. 

 

206. No início da Epístola, aparece o seguinte: "Desde que confiámos a Nossa Cidade aos seus cuidados"; daí que tudo o que 

é feito dentro da cidade parece estar sob a jurisdição do Prefeito, e isto também se aplica a qualquer infracção cometida 

dentro do centésimo marco, mas para além dessa distância o Prefeito da Cidade não tem jurisdição. 

 

207. Quando alguém acusa um escravo de ter cometido adultério com a sua esposa, o caso deve ser julgado perante o Prefeito 

da Cidade. 

 

208. Ele pode tomar conhecimento do processo sob os interditos Quod vi aut clam, ou Unde vi. 

 

209. É costume enviar tutores ou curadores perante o Prefeito da Cidade, que, tendo administrado os seus trusts 

fraudulentamente, merecem uma punição mais severa do que a infâmia decorrente da suspeita; por exemplo, quando se pode 

provar que compraram os seus tutores com dinheiro, ou por um suborno se esforçaram para impedir a nomeação de um tutor 

adequado para qualquer pessoa; ou quando eles, tendo declarado a quantidade da propriedade das suas alas; a diminuíram 

propositadamente; ou quando alienaram a referida propriedade evidentemente com desenho fraudulento. 

 

210. Quando se diz que o prefeito deve ouvir as queixas dos escravos contra os seus senhores, devemos compreender que isto 

não significa que possam acusar os seus senhores (pois um escravo nunca é autorizado a fazê-lo, a não ser por razões 

específicas), mas que podem humildemente aplicá-lo quando os seus senhores os tratam com crueldade, dureza, ou os matam 

à fome, ou podem declarar ao prefeito da cidade que foram forçados a suportar ataques indecentes. Era também um dever 

imposto ao Prefeito da Cidade pelo Divino Severus, que ele protegesse os escravos de serem prostituídos pelos seus senhores. 

 

211. Mais uma vez, o Prefeito da Cidade deveria zelar para que os corretores de dinheiro conduzissem tudo o que estivesse 

relacionado com os seus negócios honestamente, e abster-se de actos ilegais. 

 

212. Quando um patrão declara que foi tratado com desrespeito ou insultado pelo seu libertado; ou que ele e os seus filhos, 

ou a sua esposa, foram abusados por ele, ou traz qualquer acusação semelhante; é habitual que ele compareça perante o 

Prefeito da Cidade, que punirá o libertado de acordo com a queixa, quer advertindo-o, quer mandando-o açoitar, ou 

infligindo-lhe uma pena ainda mais severa, pois os libertados merecem muitas vezes ser punidos. E, de facto, se o patrono 

puder provar que apresentou uma acusação criminal contra ele, ou que conspirou contra ele com o seu inimigo, ele pode ser 

condenado a trabalhar nas minas. 
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213. A supervisão de todo o tipo de carne e a sua venda a um preço razoável é um dos deveres do Prefeito, e o mercado de 

porcos está também a seu cargo, bem como o de outros animais, e os rebanhos de gado e rebanhos de ovelhas destinados a 

este fim estão sob a sua jurisdição. 

 

214. A preservação da paz pública e da ordem nas exposições é um dos deveres do Prefeito da Cidade; e, de facto, ele deve 

estacionar soldados em diferentes pontos com o objectivo de manter a paz pública, e relatar-lhe tudo o que se passa na 

cidade. 

 

215. O Prefeito da Cidade pode obrigar qualquer pessoa a permanecer longe da cidade, bem como de qualquer dos outros 

distritos, e proibi-lo de realizar qualquer negócio, ou exercer qualquer profissão, ou agir como defensor, quer 

temporariamente, quer para sempre. Pode também proibi-lo de assistir a exposições, e se o exilarem de Itália, pode removê-lo 

também da sua província natal. 

 

216. O Divino Severus declarou num Rescript que aqueles que se diz terem realizado assembleias ilegais devem ser 

processados perante o Prefeito da Cidade. 

 

217. Paulus, Sobre os Deveres do Prefeito da Cidade. 

 

De acordo com uma Epístola do Divino Adriano, ele pode ser aplicado em casos trazidos por banqueiros ou contra eles, e 

casos pecuniários podem, na maior parte dos casos, ser julgados perante ele. 

 

218. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

O Prefeito da Cidade não tem jurisdição para além dos limites da cidade, mas pode nomear juízes fora dela. 

 

 

Título. 13. Sobre o Gabinete do Questor. 

 

 

219. Ulpianus, Sobre os Deveres do Questor. 

 

A origem do Questor é muito antiga, mais do que a de quase qualquer outra magistratura. Gracchanus Julius, no Sétimo Livro 

"Sobre as Autoridades", relata que o próprio Rómulo e Numa Pompilius tinham dois Questores não nomeados por eles 

próprios, mas pelos votos do povo; mas mesmo que exista dúvida se houve algum Questor durante os reinados de Rómulo e 
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Numa, é certo que os Questores existiram durante o de Tullus Hostilius; e, de facto, é a opinião prevalecente dos escritores 

antigos que Tullus Hostilius foi o primeiro a introduzir Questores no governo da Comunidade. 

 

220. Junius, Trebatius, e Fenestella deduziram a origem da palavra Questor de quaero (procurar). 

 

221. Alguns dos Questores estavam habituados a tirar à sorte para as províncias designadas pelo decreto do Senado, o que 

também foi feito sob o consulado de Decimus Drusus e Porcina. Todos os Questores, contudo, não obtiveram as suas 

províncias por sorteio, com excepção dos candidatos do Imperador, pois estes apenas foram empregados na leitura das 

Epístolas Imperiais no Senado. 

 

222. Actualmente, os Questores são indiscriminadamente tomados de patrícios e plebeus; pois o lugar é uma entrada e, por 

assim dizer, o início de outros gabinetes, e confere o direito de manifestar a sua opinião no Senado. 

 

223. Há alguns destes, como acabámos de afirmar, que têm o estilo dos candidatos do Imperador, e que leram as suas 

Epístolas no Senado. 

 

 

Título. 14. Sobre o Gabinete dos Pretores. 

 

 

224. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Um pai pode manumitar perante um filho que está sob o seu controlo, se o filho for pretor. 

 

225. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Está também estabelecido que ele próprio pode ser emancipado ou dar em adopção no seu próprio tribunal. 

 

226. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVIII. 

 

Barbarus Philippus, um escravo fugitivo, procurou a pretoria de Roma, e foi nomeado Pretor. Pomponius é da opinião de que 

a sua condição de escravo não constituía obstáculo à sua posse do cargo de Pretor. É verdade que ele desempenhou as 

funções desse cargo, ainda assim, consideremos o caso de um escravo que manteve a sua condição em segredo durante muito 

tempo, enquanto cumpria o seu dever como Pretor. Será que tudo o que ele decidiu ou decretou não terá força ou efeito? O 

que devemos dizer? Ou será válido por causa do bem-estar daqueles que instauraram processos perante ele, quer ao abrigo da 
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lei, quer em virtude de algum outro direito legal? Na verdade, penso que nenhuma destas coisas deve ser rejeitada; pois esta é 

a visão mais humana a tomar, uma vez que o povo romano tinha o poder de investir um escravo com esta autoridade, e se 

soubessem que ele era tal, ter-lhe-iam concedido a sua liberdade. Muito mais deve este direito ser considerado bem 

fundamentado no que diz respeito ao Imperador. 

 

227. The Same, On All Tribunals, Livro I. 

 

Um Pretor não pode nomear-se tutor, ou juiz em qualquer processo especial. 

 

 

Título. 15. Sobre o Gabinete do Prefeito da Vigilância Nocturna. 

 

 

228. Paulus, Sobre os Deveres do Prefeito da Vigilância Nocturna. 

 

Entre os antigos três homens foram nomeados com o objectivo de prover contra o fogo, os quais, porque vigiavam à noite, 

tinham o estilo de Nocturni. Os Aediles e os tribunais dos plebeus também participavam por vezes; e havia, além disso, um 

destacamento de escravos públicos estacionados à volta do portão e dos muros, de onde podiam ser convocados se 

necessário. Havia também certos corpos de escravos privados que extinguiam os incêndios, quer a troco de pagamento, quer 

gratuitamente. Finalmente, o Divino Augusto preferiu que este dever fosse cumprido sob a sua própria supervisão. 

 

229. Ulpianus, Sobre os Deveres do Prefeito da Vigilância Nocturna. 

 

Porque vários fogos tiveram lugar durante um dia. 

 

230. Paulus, Sobre os Deveres do Prefeito da Vigilância Nocturna. 

 

Na verdade, Augusto pensava que a segurança da República não podia ser protegida por ninguém melhor do que ele, e que 

ninguém estava tão à altura da tarefa como o Imperador. Assim, ele colocou sete coortes em lugares apropriados, para que 

cada coorte pudesse proteger dois bairros da cidade; estes eram comandados por tribunos, e acima deles estava um oficial 

superior que foi designado o Prefeito da Vigilância Nocturna. 

 

231. O Prefeito da Patrulha da Noite toma conhecimento de incendiários, assaltantes, ladrões, assaltantes, e portos de abrigo 

de criminosos, a menos que o culpado seja tão selvagem e notório, que seja entregue ao Prefeito da Cidade. E como, na sua 
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maioria, os incêndios são causados pela negligência dos habitantes, ou tem os chicoteados que foram descuidados em relação 

ao fogo, ou remete o chicote, e dá-lhes um aviso severo. 

 

232. Os assaltos são geralmente cometidos em casas que contêm muitos apartamentos, ou em armazéns onde os homens 

depositaram a parte mais valiosa dos seus bens; o assaltante ou abre uma arrecadação, um armário ou uma arca, e aqueles que 

são nomeados para guardar esta propriedade são normalmente punidos. O Divino Antonino declarou isto num Rescript a 

Erycius Clarus, pois diz: "Que se os seus armazéns forem abertos, ele pode colocar os escravos que os guardavam à tortura, 

mesmo que alguns deles possam pertencer ao próprio Imperador". 

 

233. É de notar que o Prefeito da Patrulha Nocturna deve estar de guarda durante toda a noite, e deve fazer as suas rondas 

devidamente fechadas, e munido de ganchos e machados. 

 

234. Deve ter o cuidado de notificar todos os ocupantes das casas para não permitir que qualquer incêndio ocorra por 

negligência, e tal ocupante deve ser orientado para ter sempre água no seu andar superior. 

 

235. Ele também tem supervisão sobre aqueles que, em compensação, tomam conta do vestuário nos banhos; e se no 

desempenho deste dever forem culpados de quaisquer actos ilegais, deve tomar conhecimento dos mesmos. 

 

236. Ulpianus, Sobre os Deveres do Prefeito da Cidade. 

 

Os imperadores Severus e Antoninus declararam o seguinte num Rescript a Julius Rufmus, Prefeito da Patrulha Nocturna: 

"Se os ocupantes de blocos de casas, ou outros forem negligentes em relação aos seus incêndios, pode ordenar-lhes que sejam 

açoitados com varas ou açoitados; e aqueles que forem acusados de fogo posto podem enviar ao nosso amigo Fabius Cilo, 

Prefeito da Cidade; escravos fugitivos que devem procurar e restaurar aos seus senhores". 

 

 

Título. 16. Sobre o Gabinete do Procônsul, e do seu Deputado. 

 

 

237. Ulpianus, Controvérsias, Livro I. 

 

O Procônsul ostenta em todo o lado a insígnia da sua patente depois de deixar a cidade; mas não exerce autoridade, excepto 

na província que lhe foi atribuída. 

 

238. Marcianus, Institutos, Livro I. 
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Todos os Procônsules depois de terem deixado a cidade têm jurisdição, desde que não seja controversa, mas voluntária; por 

exemplo, as manumissões de crianças bem como de escravos, e as adopções podem ter lugar perante eles. 

 

239. Ninguém pode, no entanto, fazer a manumissão perante o Deputado, pelo facto de este não ter jurisdição suficiente. 

 

240. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Nem as adopções podem ter lugar perante ele, pois, de facto, nenhuma acção legal pode ser intentada no seu tribunal. 

 

241. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro I. 

 

É necessário que o Procônsul também tenha o cuidado de não oprimir a sua província no entretenimento dos funcionários; 

como o nosso Imperador, bem como o seu pai declarou num Rescript a Aufidius Severianus. 

 

242. Nenhum procônsul pode ter os seus próprios noivos, mas em seu lugar os soldados devem desempenhar as suas funções 

nas províncias. 

 

243. Também seria melhor para o procônsul viajar sem a sua esposa, ainda assim, ele pode trazer a sua esposa consigo; mas 

ele deve lembrar-se que o Senado, durante o consulado de Cotta e Mesalla, decretou, "que no futuro, se as esposas dos que 

viajam para tomar conta dos seus escritórios cometerem qualquer ofensa, será exigida uma prestação de contas aos seus 

maridos e serão infligidos castigos a eles". 

 

244. Antes do Procônsul passar os limites da província que lhe foi atribuída, deve publicar um edital anunciando a sua 

chegada, e contendo uma recomendação sua, se tiver algum conhecimento ou ligação com o povo da província; e por todos 

os meios solicitar-lhes que não venham ao seu encontro, nem em público nem em privado, sendo mais adequado que cada um 

o receba no seu próprio país. 

 

245. Também actuará correctamente e de acordo com a ordem regular de proceder, se enviar um aviso ao seu antecessor 

indicando o dia em que passará os limites da sua jurisdição; pois frequentemente, quando estas coisas não são certamente 

conhecidas ou esperadas, a população da província é perturbada, e as transacções comerciais são impedidas. 

 

246. É próprio quando entra na província que o faça naquela parte onde isto é costume; e que qualquer que seja a cidade que 

chegue primeiro, deve prestar atenção ao que os gregos chamam epidymias, ou seja "o local de permanência", ou kataploun 

"o porto de chegada"; pois os provinciais atribuem grande importância à preservação e observância deste costume e dos 
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privilégios desta descrição. Há algumas províncias para onde o Procônsul vai por mar, como, por exemplo, a Ásia; e a tal 

ponto foi isto levado que o nosso Imperador Antonino Augusto declarou num Rescript, em resposta a um pedido dos 

asiáticos, "Que o Procônsul era absolutamente obrigado a prosseguir para a Ásia por mar, e a desembarcar em Éfeso, antes de 

tocar em qualquer uma das outras cidades principais". 

 

247. Depois de ter entrado na província, deveria investir o seu Deputado com a sua jurisdição, mas não o deveria fazer antes, 

pois seria absurdo para ele conferir autoridade a outro que ele próprio ainda não possui; pois não tem direito ao mesmo até 

entrar na província. Se, contudo, o fizesse antes, e depois de ter entrado na província não mudasse de opinião, seria 

provavelmente decidido que o Deputado tem jurisdição, não desde o momento em que lhe foi conferida, mas a partir do dia 

em que o Procônsul entrou na província. 

 

248. Papinianus, Perguntas, Livro I. 

 

Há casos em que um Procônsul pode delegar a sua jurisdição, mesmo que ainda não tenha entrado na província; por exemplo, 

se tivesse sido sujeito a algum atraso necessário durante a sua viagem, e o seu Delegado tivesse podido chegar à província 

muito em breve. 

 

249. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro I. 

 

É costume ele cometer aos seus deputados o conhecimento dos delitos dos prisioneiros; para que, após terem sido 

interrogados, os deputados possam enviá-los de volta, a fim de que os Proconsules possam dispensar os inocentes. Esta 

espécie de poder delegado é, contudo, extraordinária; pois ninguém pode transferir para outro o direito de impor a pena de 

morte, ou a de infligir qualquer outra punição, que lhe tenha sido conferida, ou mesmo a de dispensar prisioneiros que não 

possam ser processados perante ele. 

 

250. Como o Procônsul tem o direito de delegar ou não a sua autoridade judicial de acordo com a sua vontade, também tem o 

direito de a recordar; mas não o deve fazer sem consultar o Imperador. 

 

251. Não é apropriado que os Deputados consultem o Imperador, mas devem dirigir-se ao seu próprio Procônsul, e ele é 

obrigado a responder às suas perguntas. 

 

252. O Procônsul não deve recusar absolutamente receber presentes, mas deve agir com moderação, de modo a não os 

rejeitar rudemente, nem ultrapassar avarentamente os limites da razão na sua aceitação; o que importa, o Divino Severo e o 

Imperador Antonino regulamentaram muito adequadamente numa Epístola, cujas palavras são as seguintes: "Com referência 

aos presentes, somos da opinião expressa num antigo provérbio, a saber "Nem tudo deve ser recebido, nem sempre, nem de 
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todas as pessoas"; pois, na verdade, é indelicado não aceitar presentes de ninguém; mas, por outro lado, é muito desprezível, 

e muito avarento aceitar sem distinção tudo o que é dado". E quanto ao que está contido nos Mandatos Imperiais, 

nomeadamente: "Que o próprio Procônsul, ou qualquer outra pessoa em funções, não aceite nenhum presente ou presente, e 

não compre nada, excepto para fins de subsistência diária"; isto não tem qualquer referência a pequenas gratificações, mas 

àquelas que excedam os requisitos de apoio ordinário. Tais presentes também não devem ser alargados ao ponto de fazer 

donativos de grande valor. 

 

253. The Same, On the Duties of the Proconsul, Livro II. 

 

Quando o Procônsul entra em qualquer outra cidade que não seja populosa ou a capital da província, deve permitir que seja 

colocada sob a sua protecção, e ouvir os elogios que lhe são dirigidos, sem que se manifeste qualquer descontentamento, uma 

vez que o povo da província o faz em sua honra; e deve também nomear festivais de acordo com os modos e costumes que 

foram observados anteriormente. 

 

254. Deve visitar os templos e monumentos públicos, com o objectivo de os inspeccionar, e verificar se estão em bom estado, 

e devidamente tratados, ou se necessitam de reparações, e providenciar a conclusão dos que foram iniciados, na medida em 

que os recursos do governo o permitam; e deve nomear, com as devidas formalidades, superintendentes que sejam diligentes 

no seu trabalho, e também destacar soldados com o objectivo de assistir os superintendentes, se tal for necessário. 

 

255. Uma vez que o Procônsul tem jurisdição completa, toda a autoridade daqueles que dispensam justiça em Roma, quer na 

qualidade de magistrados, quer através da concessão de poderes extraordinários, é-lhe investida. 

 

256. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Por conseguinte, o Procônsul tem na sua própria província maior autoridade do que qualquer outra pessoa excepto o 

Imperador. 

 

257. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro I. 

 

Nem pode surgir qualquer questão na sua província, da qual ele próprio não possa dispor. Contudo, se surgir qualquer 

questão relacionada com os assuntos do Tesouro e que pertença à jurisdição do Administrador Imperial, será melhor para ele 

passar por ela. 

 

258. Nos casos em que é necessário um decreto, o Procônsul não pode dispor do mesmo através de uma notificação do 

queixoso, pois tudo o que exija uma investigação judicial não pode ser encerrado desta forma. 
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259. O Procônsul deve ouvir os advogados com paciência e também com discernimento, para que não pareça desprezível; 

nem deve dissimular se verificar que as partes enganaram os casos, ou adquiriram o direito ao litígio; e só deve sofrer aqueles 

que instituam processos que estejam autorizados a fazê-lo pelo seu Édito. 

 

260. O Procônsul tem o poder de dispor extrajudicialmente dos seguintes assuntos; pode ordenar que as pessoas demonstrem 

o devido respeito pelos seus pais, e libertados aos seus patrões e aos filhos destes últimos; pode também ameaçar e ameaçar 

severamente um filho trazido perante ele pelo seu pai e que se diz não estar a viver como ele deveria. Ele pode, da mesma 

forma, corrigir um liberto impudente, quer por repreensão, quer por castigo. 

 

261. Assim, ele deve ter o cuidado de fazer prevalecer uma certa ordem nos procedimentos legais, nomeadamente, que as 

petições de todas as pessoas sejam ouvidas; para que não aconteça que, se a posição de uns for favorecida, ou se for dada 

atenção a outros como não são dignos, aqueles de pretensões moderadas que não têm ninguém para aparecer por eles, ou 

tendo contratado advogados de pouca experiência ou sem posição, possam não ser capazes de apresentar adequadamente as 

suas reivindicações. 

 

262. Deve também nomear advogados para aqueles que o solicitem, e especialmente para as alas ou pessoas incapacitadas; 

bem como para aqueles que estão fora de si, se alguém lhe pedir que o faça por eles; e se não houver ninguém que o solicite, 

ele pode concedê-lo na sua própria instância. Deve também nomear um defensor para qualquer pessoa que alegue não poder 

encontrá-lo por causa da influência do seu adversário, pois não cabe apenas a qualquer um ser oprimido pelo poder superior 

do seu adversário; pois isto, de facto, tem tendência para reflectir sobre o Governador da província, onde qualquer pessoa age 

com tão pouco auto-controlo que todos têm medo de aparecer como defensores contra ele. 

 

263. Estas regras são aplicáveis a todos os Governadores, e devem ser observadas por eles. 

 

264. The Same, sobre os Deveres do Procônsul, Livro X. 

 

O Procônsul deve lembrar-se de que deve desempenhar todas as suas funções até à chegada do seu sucessor, pela razão de 

que só existe um Procônsul, e o bem-estar da província exige que haja sempre alguém através do qual o povo possa fazer 

negócios; ele deve, portanto, administrar a justiça até à chegada do seu sucessor. 

 

265. A Lex Júlia relativa à Extorsão e o Rescript of the Emperor Hadrian to Calpurnius Rufus, Procônsul de Achaia, proíbe 

os Procônsules de demitir os seus Delegados antes da sua própria partida. 

 

266. Venuleius Saturninus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro II. 
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Se houver algo que exija punição severa, o Deputado deve enviar o caso ao Procônsul; pois ele próprio não tem o direito de 

executar, de aprisionar, ou de flagelar com grande severidade. 

 

267. Paulus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Um Deputado a quem tenha sido conferida jurisdição tem o direito de nomear juízes. 

 

268. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro X. 

 

O Delegado de um Procônsul não tem jurisdição própria onde nenhuma lhe tenha sido conferida pelo Procônsul. 

 

269. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XX. Os Procônsules têm apenas direito a seis lictores. 

270. Licinius Rufinus, Regras, Livro III. 

 

Os deputados dos Proconsuls podem nomear tutores. 

 

271. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Assim que o Procônsul entra no portão de Roma, perde a sua autoridade. 

 

 

Título. 17. Sobre o Gabinete do Prefeito de Augustal. 

 

 

272. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

O Prefeito do Egipto não põe de lado a sua prefeitura e a autoridade que lhe é concedida por lei sob Augusto, como fazem os 

Proconsuls, antes de o seu sucessor entrar na Cidade de Alexandria; embora ele possa já ter chegado à província; e é assim 

que está escrito na sua comissão. 

 

 

Título. 18. Sobre o Gabinete do Governador. 
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273. Macer, Sobre os Deveres do Governador, Livro I. 

 

O título de Governador é geral, e por isso é aplicável aos Proconsules e Deputados do Imperador, assim como a todos os 

Governadores das províncias, e mesmo aos Senadores. O título de Procônsul é um título de significação especial. 

 

274. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Um Governador pode adoptar perante si próprio, tal como pode emancipar um filho, ou manumitar um escravo. 

 

275. Paulus, On Sabinus, Livro XIII. 

 

O Governador de uma província tem autoridade apenas sobre os habitantes da sua província; e isto apenas enquanto aí 

permanecer, pois se ele se afastar dela, torna-se uma pessoa privada. Por vezes tem jurisdição sobre os estrangeiros, quando 

se comete um delito; pois consta dos Mandatos Imperiais que aquele que preside a uma província deve ter o cuidado de a 

purgar de maus caracteres, sem qualquer distinção quanto à sua proveniência. 

 

276. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

O Governador de uma província tem aí maior autoridade do que qualquer outro, excepto o Imperador. 

 

277. The Same, On All Tribunals, Livro I. 

 

O Governador de uma província não pode nomear-se tutor, nem juiz num caso particular. 

 

278. The Same, Opiniões, Livro I. 

 

O Governador de uma província deve suprimir as exacções ilegais, incluindo as cometidas com violência, bem como as 

vendas e obrigações extorquidas pelo medo, e aquelas em que o dinheiro não é pago. Tem também de providenciar contra 

qualquer pessoa que obtenha lucros injustamente, ou que sofra perdas. 

 

279. A verdade não é alterada por erro, pelo que o Governador de uma província deve seguir o curso que é adequado, tendo 

em consideração factos que tenham sido provados. 

 

280. É uma questão que afecta a honra do Governador de uma província, prever que os mais humildes não sejam feridos 

pelos mais poderosos, e não perseguir os defensores dos inocentes por meio de falsas acusações. 
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281. Deve reprimir as partes não autorizadas que, sob o pretexto de ajudar os funcionários, procedam a perturbar o povo; e 

tomar medidas para os punir quando detectados. Deve também impedir que sejam feitas exacções ilegais sob o pretexto de 

recolher tributo. 

 

282. O Governador de uma província deve ter o cuidado especial de que ninguém seja impedido de realizar qualquer negócio 

lícito, e que nada de proibido seja feito, e que nenhuma punição seja infligida aos inocentes. 

 

283. O Governador de uma província deve velar por que as pessoas de recursos limitados não sejam tratadas injustamente, 

tendo-lhes sido retirada a sua única lâmpada ou pequeno fornecimento de mobiliário para uso de outros, sob o pretexto da 

chegada de oficiais ou soldados. 

 

284. O Governo de uma província deve providenciar para que nenhuma parcialidade seja mostrada aos soldados ? isto é, que 

não beneficie todos eles ? por certos que reclamam vantagens indevidas para si próprios. 

 

285. O evento da morte não deve ser imputado a um médico, mas é também um facto que ele é responsável por qualquer 

coisa causada pela sua falta de habilidade; por um erro cometido por uma pessoa que dá maus conselhos numa emergência 

perigosa não deve ser imputado à fragilidade humana e ser considerado irrepreensível. 

 

286. Aqueles que governam províncias inteiras têm o direito de infligir a pena de morte, e é-lhes conferida autoridade para 

condenar os delinquentes às minas. 

 

287. O Governador de uma província que, após ter imposto uma multa, verifica que esta não pode ser cobrada aos bens das 

partes a quem mandou pagá-la, deve libertá-los da necessidade de pagamento, e reprimir a avareza ilegal daqueles que a 

exigem. Quando, por causa da pobreza, uma multa foi remetida pelas autoridades provinciais, não deve ser cobrada. 

 

 

288. The Same, Opinions, Livro III. 

 

O Governador de uma província onde os edifícios foram inspeccionados por ele, pode obrigar os seus proprietários a repará-

los quando houver motivo suficiente para tal; e quando uma recusa for feita, ele deve tomar as medidas adequadas para a sua 

reparação. 

 

8. Julianus, Digest, Livro I. 
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Ouvi muitas vezes o nosso Imperador dizer que, onde está escrito num Rescript que: "Podeis aplicar a ele que preside à 

província", isto não coloca o Procônsul, ou o seu Adjunto, ou o Governador da província sob a obrigação de ouvir o caso; 

mas ele deve considerar se deve ser ele próprio a ouvi-lo, ou nomear um juiz para esse fim. 

 

289. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro I. 

 

Em geral, sempre que o Imperador emite um Rescript referindo qualquer assunto ao Governador de uma província, como por 

exemplo, quando diz: "Pode candidatar-se àquele que preside à província", ou com este aditamento, "Ele considerará o que o 

seu dever exige", não é imposta qualquer obrigação ao Procônsul ou ao seu Adjunto de tomar conhecimento do caso; mas 

mesmo quando as palavras "Ele considerará o que o seu dever exige" não são acrescentadas, ele deve decidir se o ouvirá ele 

próprio, ou nomear um juiz para o fazer. 

 

290. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

É dever dos Governadores das províncias ouvir todos os casos que o Prefeito da Cidade, o Prefeito Pretoriano, ou os 

Cônsules, Preetores, ou outros magistrados ouvem em Roma. 

 

291. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Todos os pedidos provinciais que são apresentados a vários juízes em Roma são da jurisdição dos Governadores. 

 

292. Proculus, Epístolas, Livro IV. 

 

E embora aquele que governa a província deva ser investido com autoridade para cumprir os deveres de todos os magistrados 

romanos, ainda assim, deve prestar atenção ao que deve ser feito em cada caso, e não ao que é feito em Roma. 

 

293. Ulpianus, Sobre o Gabinete do Procônsul, Livro VII. 

 

É próprio de cada bom e digno Governador zelar por que a província a que preside seja pacífica e tranquila. Isto ele realizará 

sem dificuldade se se esforçar por expulsar os homens maus, e procurar diligentemente por eles, pois deve prender todas as 

pessoas sacrílegas, ladrões, raptores e ladrões, e punir cada um na proporção do seu crime; deve também conter aqueles que 

os abrigam, pois sem a sua ajuda um ladrão não pode ficar escondido por muito tempo. 

 

294. No caso de pessoas insanas que não possam ser controladas pelos seus familiares, é dever do Governador aplicar um 

remédio, a saber, o do confinamento na prisão, como o Divino Pio declarou num Rescript. Os Irmãos Divinos eram de 
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opinião que, quando um homem tivesse cometido um parricídio, deveria ser feita uma investigação pessoal para saber se ele 

tinha perpetrado o acto simulando insanidade, ou se, de facto, ele não estava na posse das suas faculdades, pois se estava a 

fingir que devia ser punido, e se estava realmente louco, deveria ser confinado na prisão. 

 

295. Macer, Sobre Julgamentos Criminais, Livro II. 

 

O Divino Marcus e Commodus dirigiram um Rescript a Scapulas Tertullus, nos seguintes termos: "Se for positivamente 

determinado por si que Aelius Perseus é de tal forma louco que, através da sua constante alienação da mente, é nulo de todo o 

entendimento, e não existe qualquer suspeita de que estava a fingir insanidade quando matou a sua mãe, pode ignorar a forma 

da sua punição, uma vez que já foi suficientemente castigado pela sua insanidade; ainda assim, ele deve ser colocado sob 

cuidadosa contenção, e, se achar conveniente, até ser acorrentado; uma vez que isto se refere não tanto à sua punição mas à 

sua própria protecção e à segurança dos seus vizinhos. Se, no entanto, como acontece frequentemente, ele tiver intervalos de 

tempo mais sãos, deverá diligentemente perguntar se ele não cometeu o crime durante um desses períodos, de modo a que 

nenhuma indulgência deva ser dada à sua aflição; e, se verificar que é esse o caso, notifique-nos, que poderemos determinar 

se ele deve ser punido proporcionalmente à enormidade da sua ofensa, se o cometeu numa altura em que parecia saber o que 

estava a fazer. "Mas, quando somos informados pela sua carta que a sua condição, no que diz respeito ao local e tratamento, é 

que ele permanece encarregue dos seus amigos, ou sob guarda na sua própria casa; parece-nos que agirá correctamente se 

convocar aqueles que cuidavam dele naquele momento, e investigar a causa de tão grande negligência, e decidir o caso de 

cada um deles, na medida em que descubra algo que tende a desculpar ou a aumentar a sua negligência; pois os tratadores são 

nomeados para pessoas insanas, não só para evitar que se magoem a si próprios, mas também para que não sejam uma fonte 

de destruição para os outros; e quando isto acontece, aqueles que muito apropriadamente são culpados de negligência no 

desempenho das suas funções devem ser considerados responsáveis. " 

 

296. Marcianus, Sobre Julgamentos Criminais, Livro I. 

 

Uma coisa deve ser observada, aquele que governa a província não deve passar os seus limites a não ser com o propósito de 

cumprir um voto; e, mesmo assim, não deve passar uma noite fora. 

 

297. Macer, Sobre o Gabinete do Governador, Livro I. 

 

Está previsto num Decreto do Senado "Que o processo judicial deve ser instituído muito parcimoniosamente com referência a 

obrigações contraídas por aqueles que governam as províncias, os seus assistentes, ou os seus libertados, antes de entrarem na 

província; pois quaisquer acções que não sejam intentadas por este motivo podem ser arquivadas posteriormente quando 

qualquer das partes tiver deixado a província. Mas quando algo ocorre contra a vontade da parte, como por exemplo se sofrer 

algum dano, ou for feito vítima de roubo, pode ser instaurado um processo na medida em que se trate de uma questão de 
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adesão, e ordenar a produção e depósito dos bens roubados; ou deve ser feita uma promessa com segurança de que a parte 

aparecerá, ou que o artigo em questão será produzido". 

 

298. Celsus, Digest, Livro III. 

 

Sempre que o Governador de uma província tenha manumulado alguém, ou nomeado um tutor antes de ter conhecimento da 

chegada do seu sucessor, estes actos serão válidos. 

 

299. Modestinus, Regras, Livro V. 

 

É fornecido por um plebiscito "Que nenhum Governador aceitará um presente ou uma prenda, excepto alimentos ou bebidas 

que possam ser consumidos dentro de poucos dias". 

 

300. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro I. 

 

Aquele que administra a justiça deve ter o cuidado de ser de fácil acesso, mas não permitir que ninguém o trate de forma 

desrespeitosa, razão pela qual é declarado nas suas instruções: "Que os Governadores das províncias não devem admitir 

provinciais com grande familiaridade com eles"; pois o desrespeito pelo estatuto surge da igualdade de relações sexuais. 

 

301. Mas, no julgamento dos casos, não é próprio de um funcionário inflamar-se contra aqueles de quem pensa estar doente, 

ou ser levado às lágrimas pelas súplicas dos infelizes; pois não faz parte de um juiz resoluto e íntegro deixar que o seu 

semblante revele as emoções da sua mente. Numa palavra, ele deve administrar a justiça de modo a aumentar a autoridade da 

sua posição pela força das suas qualidades mentais. 

 

302. Papinianus, Opiniões, Livro I. 

 

O Deputado do Imperador, ou seja, o Governador, ou o mais alto funcionário de uma província, não perde a sua autoridade 

ao renunciar ao seu cargo. 

 

303. Paulus, Sobre o Gabinete do Assessor. 

 

Quando o Governador tenta o caso de um escravo que tenha sido corrompido, ou de uma escrava que tenha sido debochada, 

ou de um escravo que tenha sido indecentemente atacado; se o escravo que se diz ter sido corrompido é o agente comercial 

de alguém, ou ocupa um lugar tal que, sem considerar apenas o dano à propriedade, a destruição e a ruína de toda a casa do 

senhor está envolvida, ele deve ser punido com a maior severidade. 
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Título. 19. Relativo ao Gabinete do Comissário de Bordo Imperial ou contabilista. 

 

 

304. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Todos os actos realizados pelo Comandante Imperial são aprovados pelo Imperador, tal como se tivessem sido realizados por 

ele próprio. 

 

305. Se o Mordomo Imperial dispor de qualquer propriedade que pertença ao Imperador como sua, não penso que a 

propriedade da mesma seja transferida; pois ele apenas faz uma transferência legal enquanto conduz os negócios do 

Imperador e entrega-a com o seu consentimento; pois se ele realizar qualquer acto com o propósito de efectuar uma venda, 

um presente, ou um acordo, este é nulo; pois ele não tem autoridade para alienar a propriedade do Imperador, mas apenas 

para a administrar diligentemente. 

 

306. É uma função especial do Empregador Imperial que, por sua ordem, um escravo do Imperador pode entrar numa 

propriedade, e se o Imperador for nomeado herdeiro, o Procurador, ao interferir com uma propriedade rica, faz do Imperador 

o herdeiro. 

 

307. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Se, contudo, a herança para a qual o Imperador é nomeado herdeiro não for solvente, depois de isto ter sido tomado 

conhecimento, o Imperador deve ser consultado; pois os desejos de um herdeiro que foi nomeado devem ser averiguados 

quanto a aceitar ou rejeitar uma herança deste tipo. 

 

308. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro VI. 

 

Os Comissários Imperiais não podem condenar à deportação, pelo facto de não terem o direito de impor esta pena. 

 

309. Se, no entanto, proibirem alguém de entrar nas terras do Imperador, porque a sua conduta desordeira ou violenta pode 

ferir os inquilinos Imperiais, a pessoa é obrigada a retirar-se; para isso o Divino Pio declarou num Rescript a Júlio. 

 

310. Os administradores não podem dar permissão a ninguém para regressar após a deportação, e isto os nossos Imperadores 

Severus e Antoninus declararam num Rescript em resposta a uma petição de Hermias. 
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Tit. 20. Sobre o Gabinete de Juridicus. 

 

 

311. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Qualquer pessoa pode adoptar no tribunal do Juridicus, porque lhe é concedido o direito de acção legal. 

 

312. The Same, On Sabinus, Livro XXXIX. 

 

O privilégio de nomear tutores foi, por uma Constituição do Divino Marcus, conferido ao Juridicus que preside em 

Alexandria. 

 

 

Tit. 21. Sobre o Gabinete daquele a quem é delegada a jurisdição. 

 

 

313. Papinianus, Perguntas, Livro I. 

 

Qualquer autoridade que seja especialmente conferida por uma lei, um decreto do Senado, ou uma Constituição Imperial, não 

é transferida quando delegada, mas quaisquer poderes adquiridos pelo direito de magistratura podem ser delegados. Portanto, 

os magistrados que, tendo autoridade conferida por lei ou por decreto do Senado, (como por exemplo a Lex Julia de 

Adulteriis, e outros do mesmo tipo) para presidir a um julgamento criminal, delegam a sua jurisdição. Um argumento muito 

forte a favor disto, é que na Lex Julia de Vi é expressamente previsto: "Que aquele a quem a jurisdição pertence pode delegar 

a sua jurisdição se ele se afastar". Ele não pode delegar se não estiver presente, embora qualquer outra jurisdição possa ser 

delegada por alguém que esteja presente. Quando se diz que um mestre foi morto pelos seus escravos, o Pretor não pode 

delegar o direito de os julgar, que lhe foi conferido por um decreto do Senado. 

 

314. Aquele a quem foi delegada jurisdição não possui nenhuma peculiaridade para si próprio, mas deve apenas exercer a do 

magistrado que a conferiu; pois embora seja verdade que pelo costume dos nossos antepassados a jurisdição pode ser 

transferida, a autoridade conferida pela lei não pode ser transferida. Por esta razão, ninguém diz que o Deputado de um 

Procônsul tem o direito de impor sanções quando a jurisdição lhe foi delegada. Paulus declara que a autoridade ligada à 

jurisdição é também delegada com ela. 

 



67 

 

315. Ulpianus, On All Tribunals, Livro III. 

 

Quando a jurisdição tiver sido delegada por um Governador, aquele a quem foi delegada não pode reunir um Conselho. 

 

316. Quando os tutores ou curadores desejam vender terras, o Pretor ou Governador pode permitir que isso seja feito depois 

de ouvir o caso; mas se ele delegar a sua jurisdição, não pode, em circunstância alguma, transferir com ele o direito de 

conduzir o inquérito instituído para esse fim. 

 

317. Julianus, Digest, Livro V. 

 

Aquele que exerce a jurisdição de outro, mesmo que seja Pretor, ainda não o faz pela sua própria autoridade, mas sempre que 

actua administra a justiça no lugar daquele por quem foi nomeado. 

 

318. Macer, On the Office of Governor, Livro I. 

 

O reconhecimento dos actos dos tutores suspeitos pode ser delegado, e fica estabelecido que isto pode ocorrer na delegação 

geral de jurisdição, devido ao interesse das alas, como se segue: "Os Imperadores Severus e Antoninus a Braduas, Procônsul 

de África". Uma vez que delegou a sua jurisdição aos seus adjuntos, segue-se que eles podem tomar conhecimento dos actos 

dos presumíveis tutores". 

 

319. Assim, podem ser delegados poderes para dar posse de bens, como por exemplo, quando é emitida uma ordem para 

tomar posse quando não é fornecida uma caução para prover contra ferimentos ameaçados; ou para a posse no caso de uma 

mulher em nome do seu filho por nascer; ou para conceder a posse a um legatário para a preservação do seu legado. 

 

320. Paulus, On Plautius, Livro XVIII. 

 

É evidente que qualquer pessoa a quem tenha sido delegada jurisdição não pode delegar a mesma a outra pessoa. 

 

321. Quando a jurisdição é delegada a um particular, considera-se que todo o poder magisterial, excepto o de condenar à 

morte, é delegado com ele; porque não há jurisdição que não inclua o direito de infligir punição moderada. 

 

 

Tit. 22. Quanto ao Gabinete de assessores. 
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322. Paulus, Sobre os Deveres do Assessor. 

 

Todo o cargo de assessor, no qual aqueles que são instruídos na lei exercem as suas funções, abrange, na sua maioria, os 

seguintes casos: Inquéritos judiciais, moções, declarações de causa de pedir, decretos, decretos e epístolas. 

 

323. Marcianus, Sobre Julgamentos Criminais, Livro I. 

 

Os libertos podem agir como assessores, e embora as pessoas infames não estejam proibidas por lei de o fazer, ainda assim, 

sou de opinião que não podem desempenhar as funções de assessor; e, de facto, diz-se que existe uma Constituição Imperial 

sobre este assunto. 

 

324. Macer, On the Office of Governor, Livro I. 

 

Onde a mesma província foi dividida entre dois Governadores, como por exemplo, a Alemanha e a Mísia, um homem 

nascido em uma pode agir como assessor na outra e não é considerado como agindo na sua própria província. 

 

325. Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Quando um Delegado Imperial morre, os seus assistentes têm direito aos seus salários pelo saldo do tempo para o qual foram 

nomeados pelo Delegado; desde que não actuem como assistentes de outros durante esse tempo. O caso é diferente quando o 

Adjunto se reformou em favor de um sucessor antes do termo do seu mandato. 

 

326. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Os assessores não estão, em circunstância alguma, autorizados a fazer negócios perante um tribunal onde são conselheiros; 

mas não estão proibidos de o fazer perante outro tribunal. 

 

327. Papinianus, Opiniões, Livro I. 

 

Um cidadão da República não está proibido de actuar como assessor no tribunal de um funcionário público da sua própria 

cidade, porque não recebe um salário público. 
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              Livro II  
 

 

 

 

1. Relativamente à jurisdição. 

 

2. Cada um deve utilizar ele próprio a lei que estabeleceu para os outros. 

 

3. Quando alguém recusar a obediência a um magistrado que julgue. 

 

4. No que diz respeito às citações perante um tribunal de justiça. 

 

5. Quando alguém que é convocado não comparece (...) 

 

6. As pessoas notificadas devem comparecer, ou dar caução ou garantia para o fazer. 

 

7. Ninguém pode retirar à força uma pessoa que tenha sido convocada para o tribunal. 

 

8. Que pessoas são obrigadas a dar uma caução (...) 

 

9. De que forma a segurança deve ser dada numa acção noxal. 

 

10. Aquele que impede uma pessoa de comparecer em tribunal. 

 

11. Quando uma parte que tenha dado uma caução para comparecer em tribunal não o faz. 

 

12. Relativamente a festivais, atrasos, e diferentes épocas. 

 

13. Relativamente à declaração de um caso. 

 

14. Relativamente a acordos. 
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15. Relativamente a compromissos. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo à jurisdição. 

 

 

 

 

 

Ulpianus, Regras, Livro I. 

 

Os deveres daquele que tem o direito de fazer justiça são muito extensos; pois ele pode conceder a posse de propriedades, 

colocar as partes na posse, nomear tutores para menores que não têm, e designar juízes para os litigantes. 

 

(23) Javolenus, On Cassius, Livro VI. 

 

Aquele a quem é dada jurisdição legal é também considerado investido de todos os poderes necessários para o seu exercício. 

 

23. Ulpianus, On the Duties of Quaestor, Livro II. 

 

A autoridade oficial ou é simples ou mista. A autoridade simples investe o magistrado com o direito de infligir a pena de 

morte a pessoas que violem a lei, o que também é designado por "poder". A autoridade mista, que abrange a jurisdição legal, 

consiste no direito de conceder a posse da propriedade. A jurisdição inclui o poder de nomear um juiz. 

 

3. O mesmo, Sobre o Édito, Livro I. 

 

O direito de ordenar que uma caução seja executada por estipulação pretoriana, e de colocar uma parte na posse, pertence 

mais à autoridade do que à jurisdição. 

 

(1) Julianus, Digest, Livro I. 
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Foi estabelecido pelo costume dos nossos antepassados que ele só pode delegar jurisdição a quem a possua por direito 

próprio, e não por delegação de outro. 

 

0. Paulus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

E isto porque a jurisdição não lhe é dada em primeiro lugar, e não lhe foi conferida por lei, o que apenas confirma aquilo que 

já foi delegado; e, portanto, se alguém que tenha delegado a sua jurisdição deve morrer antes do negócio sobre o qual a 

jurisdição lhe foi delegada ter começado a ser transaccionada; Labeo diz que a autoridade delegada é ab-rogada, tal como 

noutros casos. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

"Se uma pessoa destruir maliciosamente um aviso que tenha sido inscrito no registo de um funcionário, ou escrito em papiro, 

ou qualquer outra substância, e que tenha referência à jurisdição geral do referido funcionário e não a qualquer questão 

especial; o julgamento deve ser feito contra ele por cinquenta aurei, e qualquer pessoa pode apresentar queixa pelo mesmo". 

 

(1) Escravos e filhos de famílias também são afectados pelos termos deste edito; e o Pretor inclui ambos os sexos. 

 

(2) Se alguém causar este dano antes da publicação do edital ou enquanto este estiver a ser publicado, as palavras do Edital 

não terão efeito; mas Pomponius defende que o princípio do Edital é aplicável a tal caso. 

 

(3) Se a infracção tiver sido cometida por escravos que não sejam defendidos pelos seus senhores, ou por pessoas que se 

encontrem na pobreza, serão infligidas penas corporais. 

 

(4) A malícia é mencionada nas palavras do Édito, porque se alguém cometer tal acto por ignorância ou estupidez, ou por 

ordem do próprio Pretor, ou por acidente, não será responsável. 

 

(5) Aquele que remover o documento, mesmo que não o possa destruir, também é responsável sob este Édito, que inclui tanto 

aquele que executa o acto em si como aquele que ordena que outro o execute; mas se alguém o executar sem malícia pela 

direcção de outro que foi executado por malícia, este último será responsável; e se ambos agirem maliciosamente, ambos 

serão responsáveis; e se várias pessoas cometerem o acto, quer destruam documentos, quer ordenem que isso seja feito, todos 

serão responsáveis. 

 

6. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 
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E isto aplica-se a tal ponto que não será suficiente que apenas uma delas pague a pena. 

 

(1) Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Se todo o corpo de escravos pertencente a qualquer pessoa desfigurar um registo, o Édito não trata este delito como se fosse 

um caso de roubo, em que o senhor que deseja defender a acção paga tanto em nome de um escravo como um homem livre 

seria obrigado a pagar, pois então nenhuma acção recairá sobre os outros; a razão pela qual talvez seja necessário, neste caso, 

justificar a dignidade ofendida do Pretor, e entender-se que foram cometidos vários actos; da mesma forma que quando 

vários escravos cometeram um erro, ou causaram danos, porque tiveram lugar vários actos, e não apenas um, como no caso 

do roubo. Octavenus diz que, neste caso, o alívio deve ser concedido ao senhor, mas isto só pode ser mantido quando o 

escravo maliciosamente o faz, que o registo deve ser destruído por outro, porque então existe apenas uma conspiração, e não 

vários actos. Pomponius afirma a mesma coisa no Décimo Livro. 

 

385875968. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Aquele que preside à administração da justiça não deve julgar no seu próprio caso, ou no da sua esposa ou filhos, ou dos seus 

libertos, ou de quaisquer outros que tenha com ele. 

 

8. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Quando uma pessoa intenta várias acções contra outra e as quantidades das diferentes reivindicações aí exigidas, se tomadas 

separadamente, estão dentro da jurisdição do juiz, mas a soma total excede-a, foi a opinião de Sabinus, Cassius, e Proculus 

que as acções podiam ser julgadas perante ele; e esta opinião foi confirmada por um Rescript do Imperador Antoninus. 

 

23. No entanto, quando os direitos das acções são recíprocos no seu carácter, e uma parte reclama uma quantia abaixo do 

limite, e outra sobre ela, aquele que reclama a quantia menor pode proceder perante o mesmo juiz; para que não esteja no 

poder do meu adversário, se ele quiser irritar-me, para me impedir de julgar o caso perante o mesmo juiz. 

 

24. Quando uma acção é intentada por várias pessoas ao mesmo tempo, como por exemplo para a partilha de uma herança, a 

divisão de bens comuns, ou o estabelecimento de fronteiras, devemos - para determinar a jurisdição do juiz que conhece o 

caso, considerar o valor das acções separadas, que é a opinião de Ofilius e Proculus pelo motivo de cada parte estar a intentar 

uma acção pela sua própria quota-parte; ou deve o valor total da propriedade ser antes considerado porque a totalidade da 

mesma está em tribunal e pode talvez ser julgada por uma pessoa? Esta é a opinião tanto de Cassius como de Pegasus, e na 

realidade parece ser a mais razoável. 
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23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Os magistrados municipais não têm autoridade para infligir penas severas a um escravo; o direito de castigação moderada 

não lhes pode, contudo, ser negado. 

 

1. The Same, On Sabinus, Livro LI. 

 

Aquele que ordena a alguém que aja como juiz deve ser um magistrado. 

 

2. Um magistrado, ou aquele que é investido de qualquer autoridade, (como por exemplo, um Procônsul, um Pretor, ou 

qualquer outro funcionário que governa uma província) não pode nomear um juiz no dia em que se torna uma pessoa privada. 

 

3. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

É uma regra aceite que fazemos uso na lei, que se alguém de nível superior, ou de igual nível, se submeter à jurisdição de 

outro, este último pode administrar justiça a favor e contra ele. 

 

4. The Same, On All Tribunals, Livro II. 

 

Se, por erro, alguém comparecer perante um Pretor enquanto pretende comparecer perante outro, nenhum dos procedimentos 

que foram instituídos será válido, pois ninguém está autorizado a dizer que concordou com o juiz; uma vez que, como 

Julianus afirmou, aqueles que estão em erro não concordam. Pois o que é tão contrário a um acordo como um erro, que revela 

sempre ignorância? 

 

5. The Same, On All Tribunals, Livro III. 

 

O Pretor está habituado a delegar a sua jurisdição, e ou delega tudo ou uma parte da mesma; enquanto que aquele a quem foi 

delegado o direito de fazer justiça, exerce-o em nome daquele que o nomeou, e não em seu próprio nome. 

 

6. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Como o Pretor pode delegar toda a sua jurisdição numa só pessoa, pode também delegar em várias, ou pode fazê-lo com 

referência a um caso particular; e especialmente quando tem uma boa razão, por exemplo, porque apareceu como advogado 

de uma das partes antes de se tornar magistrado. 
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7. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Se for acordado pelas partes que outro Pretor que não aquele que tinha jurisdição sobre o caso deve ouvi-lo, e antes de lhe 

aplicar um deles deve mudar de opinião, não há dúvida que ele não pode ser obrigado a cumprir um acordo deste tipo. 

 

8. Ulpianus, Trusts, Livro VI. 

 

Num caso em que uma mulher solteira tinha empreendido uma defesa perante um juiz competente e foi derrotada, e depois 

casou com um homem que estava sujeito a uma jurisdição diferente, levantou-se a questão de saber se a sentença do tribunal 

anterior poderia ser executada? Eu disse que podia, porque a decisão tinha sido proferida antes do seu casamento; mas se isto 

tivesse ocorrido depois de o juiz ter tomado conhecimento do caso, e antes do julgamento, tenho a mesma opinião, 

nomeadamente que a decisão do primeiro juiz foi devidamente proferida. Esta regra deve ser observada em geral em todos os 

casos desta descrição. 

 

9. Quando o montante é objecto de inquérito com referência à jurisdição, deve ser sempre considerado o montante reclamado, 

e não o que é devido. 

 

10. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Um juiz que administra a justiça para além da sua jurisdição pode ser desobedecido com impunidade. A mesma regra aplica-

se se ele desejar dispensar justiça quando a quantia está para além da sua jurisdição. 

 

 

 

 

Título 2: Cada um deve utilizar ele próprio a lei que estabeleceu para os outros. 

 

 

 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

O Édito é caracterizado pela maior equidade e não tem justa causa de queixa por parte de ninguém, pois quem recusará ser 

julgado pela mesma lei que ele próprio aplicou, ou fez com que fosse aplicada a outros? 
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12. "Se alguém investido com magistrado, ou outra autoridade tiver estabelecido uma nova regra contra qualquer parte, 

deverá ele próprio ser julgado pela mesma, quando o seu adversário o exigir. Se alguém tiver obtido a aplicação de uma nova 

lei perante um funcionário investido com magistrado, ou outra autoridade, e subsequentemente algum adversário das suas 

exigências, terá o seu caso decidido contra ele pela mesma lei; ou seja, que qualquer pessoa que pense ser apenas com 

referência a outra parte deve sofrer para prevalecer também contra si próprio". 

 

13. Além disso, estas palavras, "O que aquele que administra a justiça estabeleceu", devemos aceitar de acordo com o efeito, 

e não de acordo com as palavras; e, portanto, se alguém quiser tomar uma decisão e for impedido de o fazer, e a sua decisão 

não deve ter qualquer efeito, o Édito não se aplica, pois a palavra "estabelecido" denota algo que foi aperfeiçoado, um erro 

que foi consumado e não apenas iniciado; e, portanto, se alguém administra a justiça entre as partes sobre as quais não tem 

jurisdição, uma vez que o processo é nulo e o seu julgamento não tem força, Pensamos que o Édito não se aplica; para que 

serve uma tentativa quando não resultou qualquer dano? 

 

14. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

A malícia do juiz presidente é punida por este Édito; pois, se através da ignorância de um avaliador a lei foi interpretada de 

uma forma diferente do que deveria ter sido, isto não deveria afectar o magistrado, mas o próprio avaliador. 

 

15. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Quando alguém tiver obtido uma decisão injusta contra outro, a mesma regra deve ser aplicada apenas à parte, sempre que tal 

tenha ocorrido por sua própria iniciativa; mas se não o tiver pedido, não pode ser aplicada contra ele. Mas onde a obteve, 

quer tenha feito uso de qualquer regra ou apenas teve permissão para a utilizar, mas não o fez, será punido ao abrigo deste 

Édito. 

 

16. Se o meu procurador fez esta exigência injusta, coloca-se a questão a quem esta mesma regra deve ser aplicada. 

Pomponius pensa só para mim, ou seja, se eu lhe deleguei a minha autoridade para um fim especial, ou a ratifiquei. No 

entanto, quando o tutor ou curador de uma pessoa louca ou de um menor faz tal exigência, ele próprio será punido por este 

Édito. A mesma regra será observada contra o procurador se este tiver sido nomeado para um assunto em que estivesse 

interessado. 

 

17. Esta pena é aplicada por todos aqueles que estão incluídos nas disposições do Édito, não só pelo peticionário que foi 

ferido por ele, mas por qualquer pessoa que institua um processo em qualquer momento. 
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18. Se alguém por quem tem a certeza tiver obtido uma ordem do tribunal proibindo qualquer devedor de apresentar uma 

excepção contra ele, e desejar apresentar uma no assunto em que se torna fiador; nem ele nem você devem obter a mesma; 

embora entretanto possa sofrer danos se o seu devedor não for solvente. Mas se for você mesmo abrangido pelos termos do 

Édito, o devedor principal pode invocar a excepção, mas não o pode fazer; e a pena a que é responsável não o afectará, pelo 

que não terá direito de acção por mandato contra ele. 

 

19. Se o meu filho, enquanto magistrado, se enquadrar nos termos deste Édito, será o Édito aplicável em quaisquer acções 

que eu possa intentar em seu nome? Penso que não, pois caso contrário a minha condição agravar-se-á por causa dele. 

 

20. Quando o Pretor diz: "Ele deve ser julgado pela mesma regra", esta pena é transmitida ao herdeiro? Julianus declarou que 

a acção deve ser recusada não só a ele, mas também ao seu herdeiro. 

 

21. Declarou também, e não sem razão, que era passível da pena do Édito, não só com referência aos direitos de acção em 

que estava envolvido quando entrou nos termos do Édito, mas também com referência a todos os que foram adquiridos para 

ele posteriormente. 

 

22. Julianus pensa que o dinheiro já pago em tais circunstâncias não pode ser recuperado, uma vez que ainda havia motivo 

para pagamento ao abrigo da lei natural, que proíbe a recuperação. 

 

23. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

O Pretor inseriu de forma muito correcta e justa esta excepção: "A menos que uma das partes tenha agido injustamente contra 

alguém que ele próprio tenha agido da mesma forma contra outra". E, de facto, quando um magistrado deseja sustentar o 

Édito, ou um litigante deseja obter o benefício do mesmo, ele pode tornar-se responsável e incorrer na penalidade prescrita 

pelo Édito. 

 

 

 

 

Título. 3. Quando alguém recusar a obediência a um magistrado que proferiu sentença. 

 

 

 

 

24. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro I. 
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É permitido a todos os magistrados, com excepção apenas do Duumviri, proteger a sua administração através de sanções, de 

acordo com os seus direitos oficiais. 

 

25. Presume-se que ele recusa a obediência a um magistrado com jurisdição, que se recusa a executar o que foi finalmente 

determinado; como por exemplo, quando ele não permite que alguém retire bens pessoais da sua posse, mas permite que estes 

sejam levados ou transportados; e se ele se opuser ao processo subsequente, considera-se então que ele não obedece. 

 

26. Se um agente, tutor ou curador se recusar a obedecer a um magistrado, ele próprio é punido, e não o director ou a ala. 

 

27. Labeo diz que não só o réu, mas também o queixoso, se ele não obedecer, é responsável nos termos deste Édito. 

 

28. Este processo não é por uma quantia que corresponde ao interesse da parte que o traz, mas está limitado ao montante dos 

danos sofridos; e como inclui uma mera sanção, extingue-se após o decurso de um ano, e não mente contra o herdeiro. 

 

 

 

 

Título. 4. Sobre as citações perante um tribunal de justiça. 

 

 

 

 

29. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Citar alguém perante um tribunal de justiça é convocá-lo para o julgamento de um caso. 

 

30. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Nem um cônsul, um prefeito, um procônsul, nem qualquer outro magistrado que exerça autoridade, e que tenha o poder de 

prender outros e ordenar o seu confinamento na prisão, pode ser convocado para o tribunal; nem um pontífice pode ser 

convocado durante a realização de uma cerimónia religiosa; nem podem ser convocados aqueles que, devido ao carácter 

sagrado do lugar, não podem abandoná-lo; nem qualquer pessoa empregada ao serviço do Estado que ande a cavalo ao longo 

da via pública pertencente ao governo. Além disso, não pode ser convocado um homem que esteja a ser casado, nem a 

mulher com quem está a ser unido, nem um juiz no exercício das suas funções judiciais, nem qualquer pessoa que esteja a 
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julgar o seu próprio caso perante o Pretor, nem qualquer pessoa que esteja a conduzir os ritos funerários de um membro da 

sua família. 

 

31. Callistratus, Inquéritos Judiciais, Livro I. 

 

Nem podem ser convocados aqueles que estão a assistir a um funeral, que parece ser estabelecido por um Rescript dos Irmãos 

Divinos. 

 

32. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

A mesma regra aplica-se àqueles que são obrigados a estar presentes no tribunal em algum lugar determinado para efeitos de 

litígio, bem como a pessoas insanas, e a crianças. 

 

33. O Pretor diz: "Que ninguém sem a minha permissão pode convocar os seus pais, a sua padroeira ou padroeira, ou os 

filhos ou pais da sua padroeira ou padroeira". 

 

34. Pela palavra "pai" é preciso entender aqui os de ambos os sexos. Contudo, coloca-se a questão de saber se este termo 

pode ser prolongado indefinidamente? Alguns sustentam que só se aplica até ao trisavô, e que outros ascendentes são 

chamados "antepassados". Pomponius declarou que esta era a opinião das antigas autoridades; mas Gaio Cassius diz que o 

termo se aplica a todos os ascendentes sem excepção; o que o torna mais honroso, e esta regra foi muito justamente adoptada. 

 

35. Labeo sustentou que aqueles também deveriam ser considerados pais que se tornaram tais na escravatura, e não, como 

disse Severus, que o termo deveria aplicar-se apenas a casos em que as crianças são legítimas; de modo que, quando um filho 

foi gerado em relações promíscuas, não pode levar a sua mãe a tribunal. 

 

36. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Isto porque a mãe está sempre certa, embora possa ter sido dada a relações sexuais promíscuas; mas o pai é aquele a quem o 

casamento indica como tal. 

 

37. O mesmo, Sentenças, Livro I. 

 

Ninguém pode citar os seus pais naturais em tribunal, pois a mesma reverência deve ser preservada para todos os pais. 

 

38. The Same, On the Edict, Livro IV. 
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Um homem pode invocar impunemente os pais do seu pai adoptivo, uma vez que eles não são realmente seus pais, uma vez 

que ele só é cognato para aqueles a quem também está agnado. 

 

39. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Um homem não pode convocar o seu pai adoptivo para a corte enquanto estiver sob o seu controlo, o que resulta mais do 

direito de autoridade paterna do que da ordem do Pretor; a menos que o filho tenha castrense peculiaridade, e neste caso pode 

ser-lhe permitido fazê-lo quando se demonstre causa adequada, mas não pode convocar o seu pai natural enquanto ele for 

membro de uma família adoptiva. 

 

40. O Édito menciona o "patrono" ou a "padroeira". Estes devem ser considerados patronos que tenham manumumimitado 

um escravo, ou que tenham detectado conluio; como por exemplo, quando alguém num processo judicial preliminar tinha 

sido declarado como sendo um libertado, quando na realidade não o era; ou quando jurei que a parte em questão é o meu 

libertado; tal como, por outro lado, não devo ser considerado patrono se o julgamento for feito contra mim; ou quando, se eu 

fizer o juramento, a parte jura que ele não é o meu libertado. 

 

41. Se, no entanto, eu tiver obrigado o meu liberto ou mulher liberta a jurar não casar, posso ser levado a tribunal; e Celsus 

diz de facto que nenhum direito sobre tal liberto passa para o meu filho durante a minha vida. Julianus, no entanto, defende o 

contrário, e muitos adoptam a sua opinião; para que num caso deste tipo possa acontecer que um patrono possa ser 

convocado, mas o seu filho, sendo inocente, não o pode ser. 

 

42. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Aquele, também, que tenha manumitido um escravo sob os termos de um trust não pode ser levado a tribunal, embora possa 

ser convocado para o obrigar a manumitir um escravo. 

 

43. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Se, sob esta regra, eu comprar um escravo sob a condição de o manumitar, e ele obter a sua liberdade pela Constituição do 

Divino Marco, não posso ser citado, pois sou seu patrono; mas se eu o comprar com o seu próprio dinheiro, e tiver quebrado 

a fé com ele, não serei considerado seu patrono. 

 

44. Quando uma escrava é forçada a prostituir-se contra a condição da sua venda, ela terá o vendedor como seu patrono se 

fosse vendida na condição de que, "Ela tornar-se-ia livre se fosse forçada a prostituir-se". Mas se o vendedor, que se reservou 
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o direito de se apoderar dela, ele próprio a prostitui, uma vez que ela ainda obtém a sua liberdade, ela fá-lo através daquele 

que a vendeu, mas não é correcto que lhe seja dada qualquer honra, como Marcelo defende no Sexto Livro do Digest. 

 

45. Consideramos também um homem como patrono, mesmo que tenha perdido os seus direitos civis, ou onde o seu 

libertado tenha perdido os seus; como por exemplo, onde a arrogância teve lugar de forma clandestina, uma vez que, como 

deve ter escondido o seu estatuto daquele por quem foi arrogado, o seu acto não parece ser de molde a dar-lhe o direito de ser 

considerado como nascido livre. 

 

46. Se, contudo, adquiriu o direito de usar anéis de ouro, penso que nunca deve deixar de manifestar respeito pelo seu 

patrono, ainda que possa estar qualificado para exercer todas as funções de uma pessoa nascida livre. O caso é diferente se 

ele for restituído a todos os privilégios de nascimento, pois o Imperador pode fazer nascer um homem livre. 

 

47. Qualquer pessoa que seja manumitted por um organismo organizado, uma corporação, ou uma cidade, pode convocar 

qualquer membro do mesmo para o tribunal, pois não é o libertado de nenhum deles em particular. Deve, no entanto, mostrar 

respeito por todos colectivamente; e se desejar intentar uma acção contra um município ou uma corporação, deve pedir 

autorização para o fazer ao abrigo do Édito, embora possa pretender convocar um que tenha sido nomeado o agente dos 

outros. 

 

48. Pelos termos "os filhos e os pais da padroeira e da padroeira", devemos compreender pessoas de ambos os sexos. 

 

49. Quando um padroeiro foi reduzido à condição de estrangeiro através da pena de deportação, Pomponius é de opinião que 

o seu privilégio é confiscado; mas se ele deve ser reintegrado, voltará a usufruir do benefício do Édito. 

 

50. Os pais adoptivos de um mecenas também estão excluídos, mas apenas enquanto a adopção durar. 

 

51. Se o meu filho foi dado em adopção, ele não pode ser levado a tribunal pelo meu libertado; nem o meu neto, que nasceu 

numa família adoptiva. Mas onde o meu filho emancipado adoptar um filho, um neto deste tipo pode ser convocado, pois ele 

é um estranho para mim. 

 

52. Segundo Cassius, podemos compreender que o termo "filhos", tal como o de "pais", se estende para além do tetraneto. 

 

53. Se uma mulher livre tem um filho do seu patrono, nem ela nem o seu filho podem levar o outro a tribunal. 

 

54. Se os filhos de um patrono trouxeram uma acusação capital contra um libertado do seu pai, ou o reclamaram como 

escravo, nenhuma honra lhes é devida. 
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55. O Pretor diz que, "ninguém os pode invocar sem a minha permissão". Contudo, é permitido, se a acção intentada contra o 

protector ou os seus pais não envolver infâmia ou vergonha, pois em todos os casos deve ser estabelecida uma boa causa; 

como por vezes numa acção envolvendo infâmia, como defende Pedius, deve ser permitido a um libertado convocar o seu 

protector, se este tiver feito ao primeiro um ferimento grave; por exemplo, açoitá-lo. 

 

56. Este respeito deve ser sempre mostrado a um protector, mesmo que ele apareça como tutor, curador, defensor, ou agente 

de outro; mas onde o tutor ou curador estiver interessado, ele pode ser convocado impunemente, como diz Pomponius, e esta 

opinião é a melhor. 

 

57. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Embora o Pretor não afirme que proferirá um julgamento por uma pena onde se demonstre uma causa adequada, ainda assim 

Labeo diz que a sua autoridade deve ser exercida com moderação; como por exemplo, se o libertado muda de opinião e 

abandona o seu processo; ou se o patrono que foi convocado não aparece; ou se foi convocado com o seu próprio 

consentimento; embora os termos do Édito não o admitam. 

 

58. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Se um libertado, em oposição ao Édito do Pretor, deve citar para o tribunal o filho do seu patrono que o próprio patrono tem 

sob o seu controlo, deve considerar-se que, se o pai estiver ausente, deve ser concedida uma medida cautelar ao seu filho que 

está sob o seu controlo, e que uma acção penal, isto é, uma por cinquenta aurei, recairá contra o libertado. 

 

59. Modestinus, Pandestinus, Livro X. 

 

Como, de um modo geral, não podemos convocar pessoas a quem deve ser demonstrado respeito, sem uma ordem do Pretor. 

 

60. Papinianus, Opiniões, Livro I. 

 

Quando um libertado é acusado pelo seu patrono, e ele, estando pronto para se defender, tem frequentemente instado o 

Governador da província a ouvir o seu caso; não se considera que, ao fazê-lo, tenha convocado o seu patrono que o acusou. 

 

61. Paulus, Perguntas, Livro I. 
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Um libertado apresentou uma petição contra o seu patrono sem esconder o facto de que ele era o seu libertado; e levantou-se 

a questão de saber se, se ele obtivesse um Rescript Imperial de acordo com os seus desejos, a pena do Édito seria perdoada? 

Respondi que não creio que o Édito do Pretor seja aplicável neste caso, pela razão de que aquele que apresenta uma petição 

ao Imperador ou a um Governador, não é considerado como tendo convocado o seu patrono para o tribunal. 

 

62. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Levantou-se a questão de saber se um tutor pode, em nome da sua ala, convocar a sua padroeira, sem a permissão do Pretor? 

Respondi à pergunta afirmando que ele pode invocar a sua padroeira em nome da sua ala, sem o consentimento do Pretor. 

 

63. O mesmo, Sentenças, Livro I. 

 

Sempre que alguém tenha dado uma caução em tribunal pela aparência de outro, é obrigado a apresentá-lo. Mais uma vez, 

quando tiver prometido num instrumento que tenha sido registado que irá apresentar a parte em questão, mesmo que não 

tenha dado uma caução em tribunal, será, no entanto, obrigado a apresentá-lo. 

 

64. Gaius, On the Law of the Twelve Tables, Book I. 

 

Muitas autoridades sustentaram que não era lícito convocar ninguém da sua própria casa para o tribunal; porque a casa de 

cada indivíduo deveria ser para ele um refúgio e abrigo perfeitamente seguro, e que aquele que convoca uma pessoa a partir 

daí, deve ser considerado como tendo empregado violência. 

 

65. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

É certo que uma parte é suficientemente punida se não defender o seu caso, e se mantém escondida, pela razão de que o seu 

adversário é colocado na posse dos seus bens. Mas Julianus diz que se ele se mostrar, ou aparecer em público, pode ser 

convocado legalmente. 

 

66. Gaius, On the Law of the Twelve Tables, Livro I. 

 

Não há dúvida que um homem pode ser legalmente convocado da sua vinha, do banho ou do teatro. 

 

67. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 
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Embora um homem que esteja na sua própria casa possa por vezes ser convocado para o tribunal, ainda assim, ninguém deve 

ser afastado à força da sua residência. 

 

68. Gaius, Sobre a Lei das Doze Mesas, Livro I. 

 

Não é permitido convocar raparigas que não chegaram à puberdade, e que estão sujeitas ao controlo de outro. 

 

69. Um homem que é convocado deve ser despedido em duas instâncias; primeiro, quando alguém empreende a sua defesa; e 

segundo, quando a controvérsia tiver sido resolvida antes das partes terem chegado a tribunal. 

 

70. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Quando um libertado é comum, ou seja, tem vários patronos, deve solicitar ao Pretor que lhe permita citar qualquer um dos 

seus patronos, ou será responsável nos termos do Édito Pretoriano. 

 

71. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Uma acção de cinquenta aurei pode ser intentada contra ele que viole estas disposições, mas não pode ser intentada a favor, 

ou contra um herdeiro, nem depois de um ano. 

 

72. Modestinus, On Punishments, Livro I. 

 

Sempre que um libertado tenha convocado o seu patrono para o tribunal sem que lhe tenha sido concedida autorização ao 

abrigo do Édito, mediante queixa do patrono será responsável pela pena acima mencionada, ou seja, por cinquenta aurei; ou 

poderá ser castigado pelo Prefeito da Cidade, por falta de respeito, se se verificar que ele não possui bens. 

 

 

 

 

Título. 5. Quando alguém que é convocado não aparece, e quando alguém convocou uma pessoa que, segundo o édito, não 

deveria ter sido convocado. 

 

 

 

 



84 

 

73. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Quando alguém que é convocado, dá como caução pela sua comparência em tribunal uma pessoa não sujeita à jurisdição do 

magistrado perante o qual ele próprio é convocado; tal caução é considerada como não tendo sido dada, a menos que 

renuncie especialmente ao seu privilégio. 

 

74. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Qualquer pessoa que seja convocada perante o Pretor ou qualquer outro oficial judicial em qualquer assunto, deve 

comparecer, para que se possa verificar se o magistrado tem ou não jurisdição. 

 

75. Se alguém que tenha sido convocado não comparecer, deverá ser condenado a pagar uma multa proporcional à autoridade 

do magistrado, sempre que exista justa causa; mas deve ser tida em conta a ignorância dos homens. Mais uma vez, se o 

queixoso não tiver interesse em que o seu adversário compareça em tribunal nesse momento específico, o Pretor pode 

remeter a pena; por exemplo, porque o dia era feriado. 

 

76. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Quando alguém prometeu comparecer em tribunal mas não menciona a pena a que será responsável se não comparecer, é 

certo que pode ser instaurado um processo contra ele por uma quantia igual ao interesse do queixoso; e este Celsus também 

declarou. 

 

 

 

 

 

Título. 6. As pessoas que são convocadas devem comparecer, ou dar caução ou garantia para o fazer. 

 

 

 

 

77. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

É fornecido pelo Édito, "Que quando é dada uma garantia de que uma parte comparecerá em tribunal, os bens da primeira 

devem ser amplos, sendo a posição do réu tomada em consideração, excepto quando os dois estão intimamente relacionados, 
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pois, então, orienta que qualquer pessoa pode ser aceite"; como, por exemplo, quando uma parte é oferecida como garantia 

pelos seus pais ou patrono. 

 

78. Callistratus, On the Monitory Edict, Livro I. 

 

A mesma regra aplica-se à padroeira, ou aos filhos, à esposa, ou à nora do padroeiro; para qualquer uma destas pessoas pode 

dar uma caução que deve ser aceite; e onde o requerente se recusa a aceitá-lo, estando ciente de que as partes são quase 

parentes, uma acção para cinquenta aurei mentirá. 

 

79. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

A razão para tal é que, quando as pessoas são quase parentes, qualquer garantia é aceite como sendo suficientemente 

solvente. 

 

80. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVIII. 

 

Quando alguém promete produzir duas pessoas em tribunal, e produz uma e não a outra, é considerado como não tendo 

cumprido a sua promessa, já que uma delas não foi produzida. 

 

 

 

 

Título. 7. Ninguém pode retirar à força uma pessoa que tenha sido convocada para o tribunal. 

 

 

 

 

81. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

O Pretor publicou este Édito para refrear pelo medo de punição aqueles que resgatam por violência pessoas que foram 

convocadas para o tribunal. 

 

82. E então Pomponius declarou que quando um escravo comete uma ofensa, deve ser concedida uma acção noxal, a menos 

que a cometa com o conhecimento do seu senhor; pois neste caso o senhor deve defender a acção sem ser autorizado a 

entregar o escravo. 
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83. Ofilius é de opinião que as disposições do Édito não se aplicam quando a pessoa intimada para o tribunal está isenta; 

como por exemplo, um pai, um patrão, e as outras pessoas acima enumeradas. Esta opinião parece-me correcta; pois, de 

facto, se aquele que o notificou era culpado de um acto ilegal, aquele que o libertou não o era. 

 

84. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Pois embora ambas as partes, o libertado que invocou o seu patrono, e aquele que o libertou pela força, tenham violado o 

Édito, a condição do libertado é agravada; porque, numa acção deste tipo, ele toma o papel de queixoso. A mesma razão 

equitativa aplica-se a uma parte que é convocada para um lugar diferente daquele para o qual deveria ter sido convocado. No 

entanto, pode afirmar-se mais positivamente que aquele que tinha o direito de recusar comparecer não é considerado como 

tendo sido libertado pela força. 

 

85. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Quando alguém resgata um escravo que tenha sido convocado para o tribunal, Pedius pensa que o Édito não é aplicável; uma 

vez que o escravo não é uma pessoa que possa ser convocada. O que deverá então ser feito? Devem ser instaurados processos 

para o produzir. 

 

86. Se alguém libertar uma parte intimada perante um juiz de jurisdição inferior, a pena do Édito não será imposta. 

 

87. Onde o Pretor declara "Ele libertou-o pela força"; isto significa que o acto foi cometido meramente com violência, ou 

também com dolo? É suficiente se o acto for cometido com violência, mesmo que não exista malícia. 

 

88. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

O termo "libertar" é de aplicação geral, como diz Pomponius para "transportar" é remover por apreensão com as mãos; mas 

"libertar" pode ser feito de qualquer forma; como por exemplo, se alguém não remover uma parte pela força, mas causar 

atraso para o impedir de comparecer em tribunal, de modo a que o dia marcado para a acção passe, ou a propriedade em 

questão se perca por lapso de tempo, considera-se que ele o libertou; mesmo que não o tenha feito corpóreamente. Mas, se o 

reteve em algum lugar, e não o raptou, ele é responsável nos termos das disposições do Édito. 

 

89. Mais uma vez, se alguém libertar uma parte que tenha sido convocada com o propósito de aborrecimento, ele é 

considerado responsável nos termos do Édito. 

 



87 

 

90. O Pretor diz: "Ele não deve agir maliciosamente para permitir a sua libertação"; pois isto pode ser feito sem malícia 

quando existe uma boa causa de libertação. 

 

91. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Quando alguém tiver efectuado um resgate através da agência de outro, ele é responsável nos termos desta cláusula, quer 

tenha estado presente ou ausente. 

 

92. É concedida uma acção contra qualquer pessoa que tenha libertado uma parte pela força, e o montante dos danos não se 

baseia no que foi efectivamente perdido, mas o valor do bem em litígio é fixado pelo queixoso; e esta disposição foi 

acrescentada, de modo que pode ser evidente que, se ele intentou uma acção sem fundamentos adequados, ainda pode 

recuperar esta sanção. 

 

93. O queixoso deve também mostrar que o resgate que foi feito impediu o réu de comparecer em tribunal, mas se mesmo 

assim foi produzido, a pena não pode ser imposta, uma vez que as palavras só são aplicáveis quando algum acto foi realizado. 

 

94. A acção é de facto, e tem um carácter tal que, quando vários cometeram um erro, pode ser instaurada contra cada um 

deles; e a parte que foi libertada continuará a ser responsável. 

 

95. O direito de acção é também concedido aos herdeiros se tiverem algum interesse em fazer uso dele; no entanto, não é 

concedido contra um herdeiro, ou após a expiração de um ano. 

 

96. The Same, On the Edict, Livro XXXV. 

 

Se aquele que libertou um devedor pela força faz o pagamento, não isenta este último de responsabilidade, porque paga a 

penalidade do seu próprio acto. 

 

 

 

 

Título. 8. Que pessoas são obrigadas a dar uma caução, e quem pode fazer uma promessa sob juramento, ou estar vinculado 

por uma mera promessa. 
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97. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

O termo "dar uma caução" deriva da mesma origem que fornecer segurança, pois como "satisfazer" é dito daquele cujo 

desejo nós cumprimos, assim "dar segurança" tem referência ao nosso adversário quando ele providencia o que é desejado 

por nós, e quando sob este nome o tornamos seguro dando caução. 

 

98. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

A garantia oferecida para a comparência de uma parte em tribunal é considerada como um homem de bens, não só por causa 

dos seus meios, mas também com referência à facilidade com que ele pode ser processado. 

 

99. Quando alguém dá uma caução pela sua comparência em tribunal a uma pessoa que não é capaz de intentar uma acção, a 

prestação da caução não tem qualquer efeito. 

 

100. O Pretor diz: "Sempre que alguém citar o seu pai, a sua padroeira, a sua padroeira, os filhos ou pais da sua padroeira, ou 

os seus próprios filhos, ou qualquer pessoa que possa ter sob o seu controlo, ou a sua esposa, ou a sua nora, será aceite 

qualquer fiador, seja quem for, para a sua comparência em tribunal". 

 

101. Onde o Pretor diz: "ou os seus próprios filhos"; entendemos que aqueles que são descendentes do sexo feminino; e 

estendemos este privilégio também ao pai, não só quando ele é o seu próprio mestre, mas também quando está sob o controlo 

de alguém; e este Pomponius também declarou. Um filho pode ser dado como garantia pelo seu pai, mesmo que possa estar 

sob o controlo de outra pessoa. Por "nora" devemos também compreender a neta, e assim por diante, para as gerações 

seguintes. 

 

102. Quando o Pretor diz: "Qualquer fiadora que seja aceite", isto refere-se apenas aos seus recursos financeiros, ou seja, 

mesmo que não seja rico. 

 

103. Quando o Pretor concede uma acção contra um fiador que prometeu que uma parte iria comparecer em tribunal, fá-lo 

pelo montante do bem em questão. Mas se isto tem referência ao valor real do artigo, ou a uma quantia definitiva, é algo que 

temos de examinar. É a melhor opinião que uma caução é responsável pelo valor real, a menos que tenha ficado vinculada 

por uma determinada quantia. 

 

104. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 
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Quer a acção seja por danos duplos, triplos ou quádruplos, consideramos que uma e a mesma fiança é responsável pela 

totalidade do montante, pela razão de que o bem é entendido como valendo tanto. 

 

105. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Se a parte que deu a caução pela sua comparência em tribunal morrer, o Pretor não deve ordenar que ele seja apresentado. 

Ainda assim, se ele ordenar ignorantemente que isto seja feito, ou se a parte deve morrer após a sua ordem, e antes do dia 

marcado para a sua comparência, nenhuma acção pode ser permitida. Se ele morrer após o dia marcado para a sua 

comparência, ou perder o seu direito de cidadania, uma acção pode ser legalmente intentada contra ele. 

 

106. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Quando alguém se torna fiador de um partido que já tenha sido condenado, e depois tenha morrido, ou perdido a sua 

cidadania romana, uma acção pode, no entanto, ser devidamente intentada contra o fiador. 

 

107. Quando alguém se recusa a aceitar uma caução suficiente para a comparência de outro em tribunal, que, é perfeitamente 

evidente, é solvente; ou se houver qualquer dúvida sobre este ponto e se se provar que ele é solvente, uma acção por danos 

pode ser intentada contra ele; pois, de facto, não é um erro comum um homem ser levado a tribunal que pode fornecer uma 

caução perfeitamente solvente. O fiador que não foi aceite pode também intentar uma acção por danos causados a si próprio. 

 

108. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Quando é dada uma caução ou um compromisso, que é defeituoso, considera-se que não se trata de qualquer caução. 

 

109. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

Se a solvabilidade da caução não for negada, deve dizer-se que ele tem o privilégio de se opor à jurisdição do tribunal, e 

como o queixoso pode temer que ele faça uso do seu direito; temos de verificar qual é a lei. O Divino Pio, (como Pomponius 

afirma no seu Livro das Epístolas, Marcelo no Terceiro Livro do Digest, e Papinianus no Terceiro Livro das Questões), 

declarou em rescrito a Cornelius Proculus, que o queixoso poderia justamente rejeitar tal garantia, mas que se não 

conseguisse encontrar outra, poderia avisá-lo para não usar o seu privilégio, se fosse instaurado um processo. 

 

110. Quando é exigida segurança, e o réu não a pode obter prontamente onde a acção é instaurada, pode ser ouvido, se estiver 

disposto a dar segurança noutra cidade da mesma província. Contudo, quando a segurança é voluntária, não pode recorrer a 

outro lugar; pois aquele que impôs a si próprio a necessidade de segurança não merece tal consideração. 
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111. Quando a garantia não tiver sido dada, e os bens pelos quais é exigida forem pessoais, e a parte for passível de suspeita; 

o artigo deve ser depositado em tribunal se o juiz o aprovar, ou se a garantia for fornecida, ou se o processo for encerrado. 

 

112. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

É habitual que os litigantes concordem no dia mencionado na estipulação, e se isto não for feito, Pedius pensa que está no 

poder do estipulador nomear um prazo razoável a ser determinado pelo juiz. 

 

113. Quando alguém oferece uma mulher como fiadora, não é considerado como tendo dado uma garantia suficiente; nem 

um soldado, ou um menor com menos de vinte e cinco anos de idade pode ser aceite, a menos que estas pessoas actuem como 

fiadoras por si próprias; como, por exemplo, quando actuam como seus próprios agentes. Algumas autoridades pensam, de 

facto, que quando a terra dotal é reclamada por um marido, a esposa pode tornar-se uma fiadora por sua própria conta. 

 

114. Quando uma pessoa que, antes de ser julgada, se ofereceu a si própria como fiadora de que seria paga, é declarada 

escrava; o queixoso tem direito a uma franquia e uma nova caução deve ser executada. A mesma consideração deve ser dada 

a um menor com menos de vinte e cinco anos, e provavelmente a uma mulher, devido à sua inexperiência. 

 

115. Se a caução para o pagamento da sentença se tornar o herdeiro do estipulador, ou o estipulador da caução, deve ser 

executada uma nova caução. 

 

116. Tutores e curadores que são obrigados a dar caução pelos bens das suas alas, devem ser enviados perante os magistrados 

municipais, porque a caução é necessária. A mesma regra aplica-se quando a propriedade, o usufruto em que foi criada, deve 

ser restituída ao proprietário; e também ao caso de um legatário, que deve dar segurança que, "se for expulso da propriedade, 

restituirá o legado e qualquer excesso que tenha recebido, ao abrigo da Lei Falcidiana". O herdeiro também tem direito a ser 

ouvido num caso em que seja enviado perante um magistrado municipal com o objectivo de dar segurança aos legatários. É 

evidente que o herdeiro, se por sua própria culpa um legatário já tiver sido colocado na posse e não tiver fornecido segurança, 

petições para que o legatário entregue a posse, declarando que está pronto a dar segurança numa cidade municipal, não lhe 

será permitido fazê-lo. O caso é diferente, porém, se o legatário já tivesse sido colocado na posse sem a negligência ou fraude 

do herdeiro. 

 

117. Um partido é obrigado a jurar que não é accionado por sentimentos de malevolência quando convoca o seu adversário 

para uma cidade municipal, por receio de que talvez tenha a intenção de o aborrecer quando lhe for possível dar segurança 

em Roma. Algumas pessoas, contudo, estão dispensadas de fazer este juramento, como por exemplo, pais e patronos. Ele, 

porém, que é enviado perante os magistrados municipais, deve jurar: "que não pode dar segurança em Roma, e que o pode 
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fazer no local onde pede para ser enviado, e que não o faz com o propósito de incomodar o seu adversário". Ele não pode ser 

obrigado a jurar, "que não pode dar segurança noutro lugar que não seja naquele lugar", porque se não puder obter segurança 

em Roma e o puder fazer em vários outros lugares, será obrigado a perjurar-se a si próprio. 

 

118. Esta permissão pode então ser obtida quando a causa justa parece existir, mas que curso deve ser seguido se o partido se 

recusou anteriormente a dar segurança na cidade municipal? Neste caso, ele não deve obter autorização, uma vez que foi por 

sua própria culpa que não deu segurança no local para onde agora deseja ir. 

 

119. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

Quando um árbitro é nomeado para o exame das fianças e a sua concessão parece ser injusta para qualquer uma das partes, 

pode ser-lhe retirado um recurso, tal como pode ser feito a partir da decisão de um juiz. 

 

120. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Se as fianças forem declaradas suficientes pelo árbitro, devem ser consideradas como solventes, pois de outra forma uma 

queixa poderia ser apresentada a um juiz competente. 

 

121. Quando uma parte, por qualquer razão, rejeita as fianças aprovadas pelo árbitro, ou aceita outras que tenham sido 

rejeitadas, muito mais deverá contentar-se com aqueles que aceitou por sua própria vontade. Se, entretanto, qualquer grande 

calamidade se abate sobre as fianças, ou estas devem ser reduzidas a grande pobreza, onde se demonstre uma causa 

adequada, deve ser dada outra segurança. 

 

122. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Julianus diz: "Se antes de eu vos mandar trazer um processo para a recuperação da terra, e estando prestes a fazê-lo, tomais 

segurança suficiente, e depois começareis o processo sob a minha direcção, as fianças serão responsáveis". 

 

123. The Same, On the Edict, Book LXXVII. 

 

É acordado por todas as autoridades que quando um herdeiro é nomeado sob uma condição, e tem a posse da propriedade 

durante a existência da condição, deve dar segurança ao herdeiro substituto para a entrega da propriedade. Se a condição não 

for preenchida, o herdeiro substituto que adquire a herança pode reclamar a mesma, e se a obtiver, pode ser intentada uma 

acção sobre a caução. O próprio Pretor, quando a causa é demonstrada, está frequentemente habituado a ordenar a estipulação 

a ser feita antes de a condição ser cumprida, e antes do dia em que a petição pode ser apresentada. 
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124. Paulus, On the Edict, Livro LXXV. 

 

Quando várias partes são substituídas, deve ser dada uma caução para cada uma delas. 

 

125. O mesmo, Opiniões, Livro II. 

 

O filho de uma família assume a defesa do seu pai durante a sua ausência; pergunto se ele deve dar segurança para o 

pagamento da sentença? Paulus responde que qualquer pessoa que aja em defesa de uma pessoa ausente, mesmo que seja seu 

filho ou seu pai, deve fornecer segurança à parte que a pede, nos termos do Édito. 

 

126. Macer, On Appeals, Livro I. 

 

É preciso lembrar que os possuidores de bens imóveis não são obrigados a dar segurança. 

 

127. Por tal possuidor deve ser entendido aquele que possui terras no campo ou na cidade, no todo ou em parte. Entende-se 

também como possuidor um possuidor que possui terras sujeitas ao pagamento de renda ao Estado, ou seja, um bem 

enfiteutico; e aquele que possui a mera propriedade é considerado como possuidor. Ulpianus, contudo, declarou que aquele 

que tem apenas o usufruto, não é um possuidor. 

 

128. Um credor que aceitou um penhor não é um possuidor, mesmo que possa ter a posse do artigo, ou se este lhe foi 

entregue, ou se é detido pelo devedor à vontade do credor. 

 

129. Quando os bens imóveis são dados a título de dote, tanto a esposa como o marido são entendidos como possuidores por 

causa da sua posse dos referidos bens. 

 

130. O caso é diferente com uma parte que tem o direito de acção pessoal para a recuperação da terra. 

 

131. Os tutores, sejam eles próprios ou as suas alas, são considerados possuidores; e a mesma regra aplica-se quando apenas 

um dos vários tutores está na posse. 

 

132. Se intentarem uma acção contra mim por terras de que eu esteja na posse; e o julgamento for feito a vosso favor, e eu 

interpuser um recurso; ainda serei eu considerado possuidor das referidas terras? Pode afirmar-se muito apropriadamente que 

sou o possuidor da mesma, porque ainda a possuo; nem faz qualquer diferença que eu possa ser subsequentemente privado da 

minha posse. 
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133. Para determinar se uma parte é, ou não é possuidora, deve ser considerado o momento em que foi exigida uma caução; 

pois tal como a parte não é pior que quem vendeu a sua posse depois de ter dado uma caução, também aquele que toma posse 

depois de uma caução ter sido executada não obtém qualquer vantagem. 

 

134. Paulus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Aquele que prometeu, sob juramento, comparecer em tribunal, não é considerado como tendo cometido perjúrio se não o 

fizer por alguma boa razão. 

 

 

 

 

Título. 9. De que forma a segurança deve ser dada numa acção noxal. 

 

 

 

 

135. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Quando alguém tiver prometido que um escravo por conta de quem for instaurada uma acção noxal, será apresentado em 

tribunal, o Pretor diz "que o deve apresentar no mesmo estado em que se encontrava no momento em que o processo judicial 

foi instaurado". 

 

136. Consideremos o que significam as palavras "no mesmo estado". Penso, de facto, que ele está no mesmo estado em que 

não faz nada que prejudique o caso da parte que traz o processo. Labeo afirma que se o escravo deixasse de pertencer à parte 

que faz a promessa, ou o direito de acção fosse perdido, ele não estaria na mesma condição; tal como se uma parte estivesse 

em tão boa condição como o seu adversário, no que diz respeito ao litígio, é colocado; numa palavra, uma por causa do lugar, 

ou da parte que está a ser mudada. Portanto, quando um escravo é vendido a alguém que não pode ser processado no mesmo 

tribunal que a parte que faz a promessa, ou é entregue a alguém que é mais poderoso, ele pensa que não pode ser produzido 

em tribunal nas mesmas condições. No entanto, quando é rendido em satisfação pelos danos que cometeu, Ofilius pensa que 

não pode ser produzido nas mesmas condições; uma vez que, pela sua rendição para este fim, ele é da opinião que todas as 

acções noxal instituídas por outros são proibidas. 

 

137. Paulus, Sobre o Édito, Livro VI. 
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Nós, contudo, adoptamos uma regra diferente; pois quando um escravo é entregue em satisfação de danos, o direito de acção 

não se extingue devido a qualquer das razões anteriormente indicadas; pois a acção segue sempre o escravo, tal como se ele 

tivesse aparecido em primeiro lugar. 

 

138. Quando o escravo, por causa do qual qualquer pessoa pode instaurar uma acção noxal, está ausente, e quando o seu 

senhor não nega que está sob o seu controlo, Vindius sustenta que pode ser obrigado a prometer que o produzirá em tribunal, 

ou a defendê-lo, e se não estiver disposto a fazê-lo, deve dar segurança para o produzir o mais depressa possível; mas se ele 

negar falsamente que está sob o seu controlo, será obrigado a defender o processo sem a rendição do escravo; e Julianus 

afirmou isto também, mesmo quando o senhor conseguiu, através de fraude, que o escravo não deveria estar sob o seu 

controlo. Se o escravo estiver presente, e o senhor estiver ausente, e não houver ninguém para defender o escravo, ele deverá 

ser removido por ordem do Pretor, mas se for demonstrada causa adequada, a sua defesa poderá ser posteriormente concedida 

ao seu senhor, como Pomponius e Vindius declaram; nem o senhor será prejudicado pela sua ausência. Portanto, o direito de 

acção que o queixoso perdeu porque quando o escravo foi levado, ele tornou-se sua propriedade, pode ser-lhe restituído. 

 

139. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Quando uma acção noxal é intentada contra uma pessoa que apenas tem o usufruto num escravo, e ele se recusa a defendê-lo, 

o direito de intentar uma acção para a recuperação do usufruto é-lhe negado pelo Pretor. 

 

140. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Quando alguém intenta uma acção noxal contra um dos dois proprietários de um escravo, levanta-se a questão de saber se ele 

será obrigado a dar segurança em relação à parte do seu companheiro proprietário? Sabinus diz que não é obrigado a fazê-lo 

porque está a defender o seu próprio escravo, tal como se fosse totalmente sua propriedade; uma vez que é obrigado a 

defender todo o interesse, e não será ouvido se estiver preparado para defender apenas a sua própria parte. 

 

141. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Quando uma parte prometeu produzir um escravo em tribunal nas mesmas condições, e ele é produzido depois de ter sido 

libertado; se estiver envolvida uma ofensa capital, ou que implique a comissão de um dano, ele não é devidamente produzido; 

porque um tipo de punição é infligido aos escravos por chicotadas em caso de dano, e outro é infligido a um homem livre, 

como, por exemplo, uma multa pecuniária. No entanto, até agora, como outras acções noxais, ele é considerado em melhores 

condições. 
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142. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 

 

Onde, contudo, foi prometido produzir um escravo que está prestes a tornar-se livre, ele é considerado como estando nas 

mesmas condições, mesmo que possa estar livre quando aparecer; porque a obtenção da sua liberdade foi tacitamente 

compreendida. 

 

 

 

 

Título. 10. A respeito de quem impede uma pessoa de comparecer em tribunal. 

 

 

 

 

143. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

O Pretor considerou mais justo punir a maldade de um que impede o comparecimento de outro em tribunal. 

 

144. Não só é considerado culpado de malícia quem detém uma parte, quer com as suas próprias mãos, quer através da 

agência dos que estão ao seu serviço, mas também quem solicita que outros o detenham ou raptem para impedir a sua 

comparência em tribunal, quer soubessem, quer não soubessem do que pretendia fazer. 

 

145. Quando qualquer pessoa comunica más notícias a outro a caminho do tribunal por meio das quais o impede de 

comparecer, consideramo-lo malicioso, e ele é responsável nos termos do Édito; embora algumas autoridades sejam da 

opinião que a parte que foi tão crédula só teria culpa a si própria. 

 

146. Quando um arguido é impedido de comparecer por malícia do queixoso, não terá direito de acção contra este último ao 

abrigo deste Édito, uma vez que tem de se contentar com uma excepção no caso de dever ser processado pela pena da sua 

caução por não ter comparecido em tribunal, mas o caso é diferente se foi impedido por outro, pois então poderia intentar 

uma acção contra ele. 

 

147. Se várias pessoas tiverem agido fraudulentamente, todas são responsáveis; mas se uma delas pagar a pena, as outras 

ficam isentas de responsabilidade, uma vez que o queixoso não tem mais interesse no assunto. 
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148. Todas as autoridades são de opinião que, num caso deste tipo, quando se trata de um escravo, deve ser intentada uma 

acção noxal. 

 

149. O direito de acção passa para o herdeiro, mas não por um período superior a um ano; e penso que uma acção só será 

intentada contra o herdeiro ao ponto de o impedir de lucrar com a fraude do falecido. 

 

150. Paulus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Quando o escravo do queixoso, com o conhecimento do seu senhor, comete uma fraude para me impedir de comparecer em 

tribunal, e o seu senhor não o impede de o fazer, Ofilius diz que deve ser concedida uma excepção contra o seu senhor para o 

impedir de lucrar com a fraude do escravo. Mas se, de facto, o escravo cometeu o acto sem o consentimento do seu senhor; 

Sabinus diz que uma acção noxal mentirá, e que o acto do escravo não deve prejudicar o seu senhor, excepto na medida em 

que o perderá quando ele próprio não tiver cometido nenhum erro. 

 

151. Julianus, Digest, Livro II. 

 

Uma acção será intentada sob este Édito contra uma parte que, por meio de fraude, impediu qualquer pessoa de comparecer 

em tribunal, por uma quantia igual ao interesse que o queixoso tinha na sua comparência. Num processo deste tipo, verifica-

se se o queixoso perdeu alguma coisa por causa disso; como, por exemplo, se o requerido obteve a propriedade da 

propriedade em questão por lapso de tempo, ou se foi libertado da responsabilidade de ser processado. 

 

152. É evidente que se a parte que agiu maliciosamente para impedir a outra de comparecer em tribunal não for solvente, será 

apenas para conceder uma acção inibitória contra o réu, para que este não lucre e o queixoso sofra prejuízos por causa da 

fraude de outra. 

 

153. Se o estipulador tiver sido impedido de comparecer em tribunal através do acto fraudulento do Titius, e o promotor tiver 

sido impedido pelo de Maevius; cada um deles tem de facto um direito de acção contra a parte por cujo acto fraudulento foi 

impedido. 

 

154. Se tanto o estipulador como o promotor foram impedidos de comparecer em tribunal pelo acto fraudulento do outro, o 

Pretor não deve intervir em nenhum deles, pois a fraude cometida por cada um deles é mutuamente desencadeada. 

 

155. Se eu estipular com uma caução de cinquenta aurei no caso de o arguido não comparecer, e eu estiver a processar o 

arguido por cem aurei, e, através do acto doloso de Sempronius, o arguido não comparecer em tribunal, posso recuperar cem 

aurei de Sempronius, pois esse montante parece ter sido o meu interesse na questão; porque se a parte tivesse comparecido eu 
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teria tido uma acção contra ele por cem aurei, ou uma contra o seu herdeiro pelo mesmo montante, embora a caução se 

tivesse vinculado a mim por uma quantia menor. 

 

 

 

 

Título. 11. Quando uma parte que tenha dado uma caução para comparecer em tribunal não o faz. 

 

 

 

 

156. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

O Pretor ordena que seja concedido um dia por cada vinte mil passos para além daquele em que a caução é executada, bem 

como aquele em que a parte é obrigada a comparecer em tribunal, pois, de facto, esta enumeração, tal como aplicada à 

viagem, não é onerosa para nenhum dos litigantes. 

 

157. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIV. 

 

Não exigimos que o requerido compareça em tribunal onde o assunto com referência ao qual prometeu comparecer tenha 

sido resolvido; mas isto deve ter lugar antes do dia fixado para a sua comparência. Se, no entanto, o acordo for feito depois, 

deve ser interposta uma excepção por fraude; pois quem se preocuparia com a promessa da pena depois de o caso ter sido 

resolvido? Pois qualquer pessoa pensaria que seria válida uma excepção com o fundamento de que o caso tinha sido 

resolvido, porque o acordo também incluía a sanção; a menos que as partes tivessem acordado especialmente em contrário. 

 

158. Quando alguém, por motivo de emprego municipal, e sem qualquer culpa sua, tenha sido impedido de comparecer em 

tribunal de acordo com a sua promessa, é perfeitamente justo que lhe seja concedida uma excepção. 

 

159. Da mesma forma, uma parte que foi chamada como testemunha num outro processo, e que não pôde comparecer em 

tribunal, também tem direito a ser indemnizada. 

 

160. Se alguém tiver prometido comparecer em tribunal e não puder comparecer, tendo sido impedido por doença, uma 

tempestade, ou pelo poder da corrente de um rio, pode, não imerecidamente, ter o benefício de uma excepção; pois como a 

sua presença é exigida por tal promessa, como pode comparecer quem é impedido por doença? Por conseguinte, a Lei das 
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Doze Tabelas determina isso: "Se o juiz, ou qualquer dos litigantes, for impedido de estar presente por doença grave, o dia do 

julgamento será adiado". 

 

161. Quando uma mulher não aparece, não por doença mas porque está grávida, Labeo declara que ela tem direito a uma 

excepção. Se, no entanto, ela permanecer na cama após o parto, deve ser oferecida prova de que foi impedida por aquilo que 

equivale a doença. 

 

162. A mesma regra aplica-se quando alguém é atacado pela insanidade, pois quem é prevenido pela insanidade é prevenido 

pela doença. 

 

163. Quando afirmei que um partido tinha direito a alívio se não aparecesse por ter sido impedido por uma tempestade, ou 

pelo poder da corrente de um rio; pela palavra "tempestade" deve ser entendida uma tempestade em terra ou no mar. 

Devemos entender a tempestade como sendo uma tempestade que impede as viagens por terra ou a navegação. 

 

164. A força da corrente de um rio também pode ser entendida como tendo lugar sem uma tempestade; pois entendemos que 

tem um carácter tal que a sua extensão oferece um obstáculo, ou porque uma ponte foi destruída, ou porque não há nenhum 

barco disponível. 

 

165. No entanto, onde é que alguém, se tivesse iniciado a sua viagem mais cedo, ou tivesse navegado numa altura mais 

oportuna, poderia ter evitado uma tempestade, ou as águas altas de um rio assim delimitadas ao seu progresso, não terá 

direito a qualquer benefício para uma excepção? Isto, de facto, deve ser decidido após uma investigação adequada, pois a 

regra não deve ser aplicada de forma tão rigorosa que lhe possa ser pedida: "Porque não começou muito antes do dia 

mencionado na sua promessa"? Nem, por outro lado, deveria ser-lhe permitido alegar a tempestade ou a água alta do rio 

como a causa do seu não aparecimento, quando a culpa foi sua. Suponha, por exemplo, que um homem estava em Roma na 

altura em que fez a sua promessa de aparecer, e que foi para uma cidade provincial, não por necessidade urgente mas por seu 

próprio prazer; não será ele indigno do benefício desta excepção? Ou, suponhamos que a tempestade surgiu enquanto ele 

estava no mar, mas ele poderia ter vindo por terra, ou ter evitado o rio contornando-o; pode dizer-se que ele nem sempre teria 

direito ao benefício de uma excepção; a menos que a robustez do país não lhe permitisse viajar por terra, ou contornar o rio. 

Onde, contudo, o rio tinha transbordado as suas margens de modo a cobrir todo o lugar onde ele tinha de aparecer, ou alguma 

desgraça acidental o tinha inundado, ou o tinha tornado perigoso para ele vir; deveria ser-lhe concedida uma excepção em 

tais circunstâncias, de acordo com tudo o que é próprio e justo. 

 

166. Da mesma forma, é-lhe concedida uma excepção que, quando pretendia comparecer em tribunal, foi detido por um 

magistrado sem qualquer culpa sua; pois se ele próprio tentasse fazê-lo, ou desse causa para tal, não teria direito ao benefício 

da excepção, pois apenas a sua própria conduta fraudulenta poderia prejudicá-lo, e não seria prejudicado pelo acto de outros 
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que maliciosamente o tivessem feito ser detido. No entanto, se um particular o detiver, não tem, em circunstância alguma, 

direito ao benefício desta excepção. 

 

167. Paulus, On the Edict, Book LXIX. 

 

Uma acção por um montante igual ao seu interesse no caso irá ser intentada contra a parte que o deteve. 

 

168. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIV. 

 

Quando alguém que tenha prometido aparecer não o pode fazer por ter sido condenado por um delito capital, está muito 

apropriadamente dispensado. Entendemos a condenação à pena capital como significando sentença de morte ou exílio. Poder-

se-ia, talvez, perguntar que valor tem esta excepção para uma pessoa que tenha sido condenada? A isto pode responder-se 

que é necessário para as suas garantias, e se for enviado para o exílio sem perder o seu direito de cidadania, esta excepção 

beneficiará qualquer pessoa acusada da sua defesa. 

 

169. Deve ter-se em conta que se aquele que não comparece por ter sido acusado de um crime capital, estava tão situado que 

não podia fazer uso de uma excepção, uma vez que esta só é concedida a um condenado; é evidente que se não aparecesse 

pela razão de ter sido impedido por estar na prisão, ou em custódia militar, estaria então numa posição tal que poderia fazer 

uso de uma excepção. 

 

170. Além disso, se uma pessoa não comparecer pelo motivo de ter sido impedida por um funeral na sua família, deve ser-lhe 

concedida uma excepção. 

 

171. Mais uma vez, se alguém for mantido em cativeiro por inimigos, e por esta razão não comparecer em tribunal, tem 

direito ao benefício de uma excepção. 

 

172. Levantou-se a questão de saber se se pode chegar a um acordo no sentido de não ser invocada qualquer excepção, 

quando uma parte quebra uma promessa feita com o propósito da sua comparência em tribunal? Atilicinus é de opinião que 

um acordo deste tipo não é válido. Penso, contudo, que tal acordo é válido, se as causas da excepção forem expressamente 

indicadas, e se a parte que faz a promessa renunciar voluntariamente a elas. 

 

173. Da mesma forma, coloca-se a questão de saber se pode ser concedida uma excepção às garantias de uma parte que deu 

garantias para comparecer em tribunal, quando não era obrigada a fazê-lo? Sou de opinião que a questão é se a garantia foi 

dada por engano, ou por acordo; pois, se foi feita por engano, devem ser concedidas as garantias; mas se foi feita por acordo, 

não têm de modo algum direito a ela. Julianus declarou que quando alguém se vinculou por uma quantia maior do que a 
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fixada, e o fez por ignorância, tinha direito a uma excepção, mas quando se vinculou por tal quantia na prossecução de um 

acordo, Julianus diz que a excepção é impedida pela apresentação de uma réplica, com base no acordo celebrado. 

 

 

174. Paulus, On the Edict, Book LXIX. 

 

Quando há dois credores igualmente interessados, e um devedor promete a um deles sob pena de comparecer em tribunal, e o 

outro impede-o de o fazer, uma excepção não recai sobre o outro se forem sócios, para que a fraude de um deles não possa 

beneficiar o outro por causa da parceria. 

 

175. Da mesma forma, quando há dois devedores co-responsáveis, e um deles, quebrando a sua promessa, não comparece em 

tribunal, e o requerente exige então a propriedade em litígio de um, e a pena por não comparência do outro, a acção para 

recuperar a pena será impedida por uma excepção. 

 

176. Além disso, quando um pai promete comparecer em tribunal por causa de algum contrato feito pelo seu filho, e depois o 

queixoso instaura um processo contra o filho; são impedidos pela excepção se o queixoso processar o seu pai por causa da 

sua promessa. Por outro lado, a mesma regra aplica-se se o filho prometeu comparecer e o queixoso intenta uma acção contra 

o pai por causa da sua promessa. 

 

177. Gaius, On the Law of the Twelve Tables, Livro I. 

 

Quando aquele que deu uma caução não aparece porque está ausente em negócios públicos, é injusto que a caução seja 

obrigada a aparecer em nome do outro, quando este último não é livre de o fazer. 

 

178. Paulus, On the Edict, Book LXIX. 

 

Quando alguém promete que um escravo, ou alguma outra pessoa que esteja sob o controlo de outro, deve comparecer em 

tribunal, tem direito às mesmas excepções que teria se se tivesse vinculado por um homem livre, ou pelo chefe de família; 

excepto quando se diz que o escravo está ausente em negócios públicos, pois um escravo não pode estar ausente em negócios 

públicos. Deixando esta excepção fora de consideração, todas as outras, sendo geralmente aplicáveis, podem ser aproveitadas 

nos casos de homens livres, bem como nos casos de escravos. 

 

179. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIX. 
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Se em quatro, cinco, ou mais dias após a parte ter prometido comparecer em tribunal, der ao queixoso a oportunidade de 

proceder contra ele, e este último não for prejudicado pelo atraso, pode-se afirmar que, em consequência disso, ele pode 

defender-se por meio de uma excepção. 

 

180. Ulpianus, On the Edict, Livro LXXVII. 

 

Quando um escravo promete comparecer em tribunal, o seu acordo não tem força, nem em relação a si próprio nem em 

relação às suas garantias. 

 

181. Se alguém prometeu por uma única estipulação comparecer em tribunal em nome de vários escravos, Labeo diz que toda 

a pena pode ser cobrada embora apenas um escravo não apareça; porque é um facto que todos eles não estavam presentes. No 

entanto, se uma parte da pena for oferecida por essa, ele pode recorrer a uma excepção com base em fraude, se a estipulação 

for feita. 

 

182. Paulus, On Plautius, Livro I. 

 

Se eu prometer que uma das partes comparecerá em tribunal, que alegadamente já se tornou livre por lapso de tempo, por 

exemplo, porque já não era passível de ser processado; uma acção será intentada contra mim quer para o produzir quer para o 

defender, para que a verdade possa ser apurada. 

 

183. Quando foi feita uma promessa de que um homem irá aparecer, e ele perde a sua vida através da traição da garantia 

antes do dia fixado para a sua aparição; podemos certamente fazer uso da regra: "Que uma acção não pode ser intentada para 

uma pena antes do tempo chegar, pela razão de que toda a estipulação se refere a um determinado dia". 

 

184. Um homem que estava prestes a intentar uma acção por lesão estipulada antes de a questão ter sido decidida, que se o 

seu adversário comparecesse em tribunal, e quando o tempo para o cumprimento da promessa tivesse decorrido, ele morria; 

considera-se que não existe qualquer direito de acção contra o herdeiro em virtude da estipulação; pelo facto de estipulações 

deste tipo só serem feitas por causa da acção principal; e embora, em regra, a estipulação feita para comparecer em tribunal 

passe para o herdeiro, ainda assim, neste caso, não é o caso; pois se o falecido tivesse querido intentar uma acção contra a 

estipulação depois de ter abandonado a de ferimento, não lhe teria sido permitido fazê-lo. A mesma regra aplicar-se-á se a 

parte contra a qual desejo intentar uma acção por danos morresse após o tempo estipulado na estipulação, pois não tenho o 

direito de intentar uma acção sobre a estipulação contra o herdeiro; e esta foi a opinião de Julianus. Assim, nos casos em que 

foram dadas garantias, nenhuma acção será intentada contra eles após a morte do comitente. Pomponius tem a mesma 

opinião onde o partido não morreu muito tempo depois, pela razão de que, se ele tivesse aparecido em tribunal, o seu 

adversário teria podido juntar-se a ele para discutir com ele. 
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185. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Quando alguém promete que uma das partes deve comparecer em tribunal, ele deveria ver que o faz na mesma condição 

legal. Comparecer na mesma condição significa que o requerente não será pior na acusação, mesmo que lhe possa ser mais 

difícil obter satisfação da sua pretensão; e embora possa ser este o caso, pode-se dizer que a parte continua na mesma 

condição legal; ou mesmo que possa ter contraído novas obrigações, ou ter perdido dinheiro, continua a ser considerado na 

mesma condição legal; portanto, quando alguém aparece após o julgamento ter sido obtido contra ele, continua a ser 

considerado na mesma condição legal. 

 

186. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 

 

Contudo, aquele que adquiriu o direito de fazer uso de algum novo privilégio não é considerado como estando na mesma 

condição legal. 

 

187. Deve considerar-se que qualquer estimativa do interesse do queixoso deve ser calculada com referência ao momento em 

que ele deveria ter aparecido, e não ao momento em que o processo foi instaurado; embora ele possa ter deixado de ter 

qualquer interesse na questão em causa. 

 

188. Julianus, Digest, Livro LV. 

 

Quando o próprio escravo promete comparecer em tribunal para conduzir um caso, ou isto é estipulado por outro, a 

estipulação não tem efeito, nem as garantias são responsáveis; porque um escravo não pode nem processar ou ser processado. 

 

189. Neratius, Parchments, Livro II. 

 

Se um homem, como agente de outro, estipula que apenas o produzirá a quem concordou em produzir sem mencionar uma 

penalidade, e não deve aparecer, uma estipulação deste tipo dificilmente pode ter qualquer peso; porque o agente, no que diz 

respeito a si próprio, não tem qualquer interesse na sua aparência. Mas uma vez que, ao fazer a estipulação, ele está a 

transaccionar o negócio de outro, pode-se afirmar que o benefício que deve ser considerado na matéria não reverte a favor do 

agente, mas sim para a parte cujo negócio ele estava a transaccionar; de modo que se a parte não comparecer, deve ser devida 

ao agente uma quantia igual ao interesse do comitente no processo, de acordo com os termos da estipulação. Pode dizer-se 

que a mesma regra se aplica ainda mais fortemente, quando o agente tinha estipulado nos termos seguintes: "Qualquer que 

seja a compensação adequada"; tal como entendemos estas palavras, não se deve fazer referência ao benefício do próprio 

agente, mas ao do mandante na acção. 
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190. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando um tutor promete comparecer em tribunal e cumprir o seu acordo, e entretanto a sua pupila atinge a maioridade, ou 

morre, ou rejeita a herança, uma acção sobre a estipulação será recusada; pois se uma acção tivesse sido intentada para 

recuperar a própria propriedade, e o julgamento tivesse sido feito contra o tutor, e qualquer uma das coisas acima 

mencionadas tivesse tido lugar; foi decidido que nenhuma acção sobre o julgamento poderia ser intentada contra ele. 

 

 

 

 

Título. 12. No que diz respeito a festivais, atrasos e épocas diferentes. 

 

 

 

 

191. Ulpianus, Em todos os Tribunais, Livro IV. 

 

É afirmado num Discurso do Divino Marco que ninguém pode obrigar outro a ir a julgamento nas épocas de colheita e 

vindima; porque estando ocupado em actividades agrícolas, não deve ser obrigado a comparecer em tribunal. 

 

192. Se, contudo, o Pretor, por ignorância ou negligência, continuar a convocar as partes, e estas devem comparecer 

voluntariamente, e deve julgar na presença dos litigantes, que estão aqui por sua própria iniciativa, a sentença será válida, 

mesmo que aquele que os convocou tenha agido de forma imprópria; mas se ele julgar na sua ausência, e enquanto eles 

continuarem ausentes, segue-se que se deve considerar que a sua sentença não tem qualquer efeito; pois o acto do Pretor não 

pode revogar a lei. A sentença torna-se, portanto, nula sem recurso. 

 

193. Há, contudo, certos casos que devem ser excluídos, e nos quais podemos ser obrigados a comparecer perante o Pretor 

durante as épocas de colheita e colheita, nomeadamente, onde a propriedade em questão será perdida por lapso de tempo; ou 

seja, onde o atraso privará a parte do seu direito de acção. E, de facto, quando o assunto é urgente, podemos ser obrigados a 

comparecer perante o Pretor, mas isto só pode ser feito para que a questão possa ser juntada; e é assim que se afirma nas 

palavras do referido discurso, pois, após a questão ter sido juntada, se qualquer das partes se recusar a prosseguir, o discurso 

concede-lhe o atraso. 

 

194. O mesmo, No Édito, Livro V. 
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O Divino Marcus, no mesmo discurso proferido perante o Senado, declara que existem outros casos em que o pedido pode 

ser apresentado ao Pretor nos feriados, como, por exemplo, para a nomeação de tutores e curadores; para admoestar pessoas 

quanto aos seus deveres; para ouvir desculpas; para providenciar apoio; para provar a idade; para providenciar a posse de 

crianças por nascer; para a conservação de bens em benefício de legatários ou dos beneficiários de trusts; ou onde deve ser 

dada segurança contra danos ilegais; ou para a produção de testamentos; ou que um curador possa ser nomeado para os bens 

de alguém que não tenha a certeza de ter ou não um herdeiro; ou para o sustento de crianças, pais ou patronos; ou para a 

entrada numa herança suspeita de ser insolvente; ou para o exame de um ferimento atroz; ou para a concessão de liberdade 

sob um fideicomisso. 

 

195. The Same, On the Edict, Book II. 

 

Também é costume dispensar justiça durante a época da colheita e da vindima nos casos em que a propriedade possa ser 

perdida pelo tempo ou por morte, como por exemplo, em acções por roubo, ferimentos comuns, ferimentos atrozes, e quando 

se diz que as partes foram culpadas de roubo durante um incêndio, destruição de uma casa, naufrágio, ou apreensão de um 

barco ou de um navio e outros casos deste tipo. A mesma regra aplica-se quando a propriedade pode ser perdida por lapso de 

tempo, ou o prazo dentro do qual o processo pode ser instaurado está prestes a expirar. 

 

196. Os processos relativos à liberdade podem ser concluídos em qualquer altura. 

 

197. A justiça também pode ser sempre dispensada no caso de uma pessoa que aceite algo contrário ao bem-estar público sob 

o pretexto do direito de deter um mercado. 

 

198. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Os Governadores das províncias fixam normalmente a época da colheita e da vindima, de acordo com o costume do bairro. 

 

199. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXII. 

 

Os magistrados não estão habituados a administrar justiça, nem a exercer a sua autoridade na véspera dos Kalends de Janeiro. 

 

200. The Same, On the Edict, Livro LXXVII. 

 

Quando o julgamento é proferido num feriado, está previsto por lei que não será válido excepto com o consentimento das 

partes; e quando o julgamento é proferido de outra forma, em oposição a esta regra, ninguém é obrigado a cumpri-la, ou a 
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fazer qualquer pagamento; nem qualquer funcionário a quem tenha sido apresentado um pedido em tais circunstâncias pode 

obrigar a parte a obedecer ao seu julgamento. 

 

201. The Same, On the Office of Consul, Book I. 

 

É declarado no Discurso do Divino Marco que o atraso na produção de instrumentos não pode ser concedido mais do que 

uma vez; mas, em benefício dos litigantes, sempre que seja demonstrada causa adequada, pode ser obtido um atraso uma 

segunda vez na mesma, ou numa província diferente, de acordo com as regras observadas em diferentes localidades, e 

especialmente quando surja algo inesperado. Deve verificar-se se o falecido tinha obtido algum atraso para a produção de 

documentos, e se este também deve ser concedido ao seu sucessor; ou, de facto, como foi concedido uma vez, se não pode 

ser concedido uma segunda vez? A melhor opinião é que deve ser concedida quando se demonstre uma causa adequada. 

 

202. Paulus, On Sabinus, Livro XIII. 

 

De acordo com o costume romano, o dia começa à meia-noite, e termina a meio da noite seguinte; portanto, tudo o que for 

feito durante estas vinte e quatro horas (ou seja, durante as duas metades da noite e o dia intermédio) é considerado como 

tendo sido feito durante qualquer hora do dia. 

 

203. Ulpianus, Sobre o Gabinete do Procônsul, Livro VII. 

 

O Divino Trajano declarou num Rescript para Minicius Natalus que as férias só causam a suspensão dos negócios judiciais, e 

que os assuntos relacionados com a disciplina militar também podem ser tratados nas férias. Isto inclui também o exame de 

pessoas que se encontram na prisão. 

 

204. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Em acções pecuniárias, o atraso não pode ser concedido mais de uma vez em cada caso, mas em casos capitais podem ser 

concedidas três continuações ao arguido, e duas ao acusador; mas em ambos os casos deve ser demonstrada a devida causa. 

 

 

 

 

Título. 13. Relativamente à declaração de um caso. 
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205. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Se alguém desejar intentar uma acção, deve indicar os fundamentos da mesma; como é mais justo que a parte demandada 

saiba se deve apresentar, ou apresentar uma defesa, e se se decidir por esta última, que pode ser suficientemente informado 

para conduzir o processo, determinando a natureza da acção que é intentada contra ele. 

 

206. Declarar o caso é também dar à outra parte a oportunidade de tirar uma cópia do mesmo, ou do que está incluído na 

queixa, quer apresentando-lha, quer ditando-a. Labeo diz que também faz uma declaração do seu caso que conduz o seu 

adversário ao registo do Pretor, e mostra-lhe o que ele está prestes a ditar, ou comunicando-lhe a forma que pretende utilizar. 

 

207. Avisos deste tipo devem ser redigidos sem menção da data, ou do cônsul, para evitar que alguma fraude possa ser 

cometida a partir do emprego do mesmo, e uma data anterior deve ser inserida no instrumento. O Pretor, contudo, exclui a 

data e o cônsul quando o documento foi redigido, mas não a data em que o pagamento deveria ter sido efectuado; pois a data 

de pagamento é, por assim dizer, a parte principal da estipulação. As contas, no entanto, devem ser indicadas com a data e o 

cônsul; uma vez que o local onde o dinheiro é pago e recebido não pode ser claro de outra forma, a menos que o dia e o 

cônsul sejam indicados. 

 

208. Todos os assuntos devem ser declarados que qualquer pessoa pretenda apresentar ao tribunal, mas uma parte não é 

obrigada a produzir instrumentos que não espera utilizar. 

 

209. Não se considera que ele tenha notificado devidamente quem não inclui toda a estipulação. 

 

210. Será concedido alívio àqueles que, devido à sua idade, ignorância, sexo, ou por qualquer outra boa razão, não tenham 

prestado as devidas declarações. 

 

211. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Quando é apresentado um processo por um legado, o Pretor não ordena que os termos do testamento sejam estabelecidos, 

provavelmente porque o herdeiro normalmente tem uma cópia do testamento. 

 

212. Mauricianus, On Punishments, Livro II. 
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O Senado decretou que ninguém contra quem uma acção é intentada pelo Tesouro, será obrigado a exibir ao informador 

quaisquer outros documentos para além daqueles que se relacionem com o caso em que este se tenha declarado informador. 

 

213. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

O Pretor diz: "Aqueles que exercem a actividade bancária devem exibir a um depositante a conta em que está interessado, 

para além do dia e do cônsul". 

 

214. O princípio deste Édito é perfeitamente justo; pois como os banqueiros mantêm as contas de indivíduos, é apenas 

apropriado que quaisquer livros ou papéis relacionados com transacções comerciais em que estou interessado, me sejam 

mostrados como sendo, em certa medida, propriedade minha. 

 

215. O filho de uma família está incluído nos termos do Édito, de modo que ele também é obrigado a exibir as suas contas; e 

a questão que se coloca é se o pai também é obrigado a fazê-lo? Labeo afirma que não é, a menos que o seu filho conduza os 

negócios de um banqueiro com o seu conhecimento; mas Sabinus declarou devidamente que isto não deve ser admitido, onde 

reporta os seus lucros ao seu pai. 

 

216. Quando um escravo exerce um negócio bancário (pois pode fazê-lo), se, de facto, agir com o consentimento do seu 

senhor, este pode ser obrigado a apresentar as suas contas, e uma acção recairá contra ele, tal como se ele próprio tivesse 

exercido o negócio; mas, se o escravo agir sem o conhecimento do seu senhor, será suficiente se o seu senhor jurar que não 

está na posse das suas contas. Quando um escravo exerce a actividade de um banqueiro, com os seus próprios meios 

privados, o mestre é responsável pelo mesmo, ou pela quantia investida; mas quando o mestre tem as contas, e não as produz, 

é responsável pela totalidade da quantia. 

 

217. Mesmo uma parte que tenha deixado de conduzir um negócio bancário pode ser compelida a produzir os seus livros e 

papéis. 

 

218. Uma pessoa é obrigada a produzir as suas contas no local onde conduziu o seu negócio bancário, e isto foi 

completamente estabelecido. Quando ele guarda os seus livros numa província, e conduz os seus negócios noutra, sou de 

opinião que pode ser obrigado a produzi-los no local onde exerce a sua actividade; pois ele foi o primeiro culpado por ter 

retirado os seus livros noutro local. Se ele conduz os seus negócios num local, e é obrigado a produzir os seus livros noutro, 

não é de modo algum obrigado a fazê-lo, a menos que deseje que ele lhe forneça cópias dos mesmos, onde foram instaurados 

procedimentos legais, e, claro, às suas custas. 

 

219. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 
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Deve ser-lhe concedido tempo para trazer estas contas. 

 

220. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Onde um banqueiro guarda os seus livros na sua residência, ou no seu armazém, (como muitos deles fazem), deve conduzi-lo 

ao local onde eles se encontram, ou dar-lhe uma cópia das contas. 

 

221. Os sucessores de um banqueiro são também obrigados a produzir contas. Onde houver vários herdeiros, e um deles tiver 

a posse das contas, só ele pode ser obrigado a produzi-las; mas onde todos tiverem a posse delas, e um as produzir, todos 

podem ser obrigados a fazê-lo. O que deve então ser feito se aquele que as produz é obscuro e tem direito a pouca 

consideração, para que possam surgir dúvidas justas sobre a boa fé da sua produção? Portanto, para que as contas possam ser 

comparadas, os outros devem também produzir as suas; ou, de facto, assinar as produzidas por um deles. A mesma regra 

aplicar-se-á quando houver vários banqueiros que tenham sido solicitados a produzir as suas contas; pois quando houver 

vários guardiães que estejam a liquidar um fundo em conjunto, todos eles devem produzir as suas contas, ou assinar as contas 

produzidas por um deles. 

 

222. Além disso, é exigido um juramento do adversário do banqueiro, "que não exija a apresentação das suas contas para 

efeitos de aborrecimento"; para que não exija a apresentação de contas que sejam supérfluas, ou das quais já possua, com o 

objectivo de aborrecer o banqueiro. 

 

223. Labeo diz que uma conta é um extracto de todos os pagamentos, recibos, créditos e dívidas mútuas das partes; e que 

nenhuma conta pode começar com o mero pagamento de uma dívida. E quando a parte recebeu um penhor ou um depósito, 

não pode ser obrigado a revelar o facto, uma vez que estes estão para além do âmbito de uma conta; o banqueiro, no entanto, 

deve fornecer um extracto onde tenha sido feita uma promessa de pagamento, pois este pertence ao seu negócio como 

banqueiro. 

 

224. Uma acção será intentada ao abrigo deste Édito pelo montante dos juros do queixoso. 

 

225. Daí resulta que o Édito só se aplica ao que diz respeito à parte em si; mas sustenta-se que a conta me diz respeito se 

simplesmente a mantiver sob a minha direcção; mas se o meu agente ordenar que isto seja feito, enquanto eu estiver ausente, 

deve ser produzido por mim, com o fundamento de que me diz respeito? A melhor opinião é que tem de ser produzida. Não 

tenho dúvidas de que o meu agente deve produzir a conta que ele guarda para mim no que lhe diz respeito, e deve dar 

segurança de que eu a ratificarei, se não lhe for dado qualquer mandato. 
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226. Quando uma data aparece no início de uma página sob a qual a conta do Titius é estabelecida, e depois a minha aparece 

sem data ou cônsul; a mesma data e cônsul deve ser-me dada também, uma vez que o dia e o cônsul entrado no início 

pertencem a toda a conta. 

 

227. Expor uma conta é ditar ou fazer uma declaração por escrito, ou produzir um livro de contas. 

 

228. O Pretor diz: "Vou encomendar contas para serem produzidas a um banqueiro, ou a qualquer pessoa que o exija uma 

segunda vez, apenas quando for apresentada uma causa adequada". 

 

229. Ele proíbe a produção de contas a um banqueiro pelo facto de ele próprio poder obter informações dos livros e papéis do 

seu negócio; e é absurdo que ele peça que os livros sejam produzidos em seu benefício, num caso em que ele próprio é 

obrigado a produzi-los. Se uma conta deve ser produzida para o herdeiro do banqueiro é uma questão a considerar, pois se os 

livros e papéis do banqueiro entraram na sua posse, não devem ser produzidos para ele; mas se não o forem, isso pode ser 

feito onde for demonstrada uma causa adequada, pois, em tais circunstâncias, as contas devem ter sido produzidas para o 

próprio banqueiro, onde ele provar que as contas foram perdidas devido a naufrágio, destruição de uma casa, incêndio, ou 

qualquer outro acidente semelhante; ou onde estiverem num local que se encontra a grande distância, como por exemplo, 

para além do mar. 

 

230. O Pretor não exige que sejam elaboradas contas para uma parte que o exija uma segunda vez, a não ser por uma boa 

causa. 

 

231. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Por exemplo, quando mostra que as contas dadas no início se encontram num lugar distante, ou que não estão completas, ou 

que as perdeu por acidente inevitável, e não por negligência, pois se as perdeu por um acidente deste tipo para o qual deveria 

ser desculpado, deve ser-lhe ordenado que as produza uma segunda vez. 

 

232. Este termo: "Uma segunda vez", tem dois significados, um em que é feita referência à segunda vez a que os gregos 

chamam deuteron, e o outro que inclui também tempos posteriores, que os gregos chamam palin; pelo qual é entendido 

"tantas vezes quantas forem necessárias"; pois pode acontecer que uma parte tenha perdido uma conta que lhe foi dada duas 

vezes, pelo que o termo "uma segunda vez" é entendido como significando "frequentemente". 

 

233. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 
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Quando um banqueiro é obrigado a produzir as suas contas, e, influenciado por malícia, não o faz, é punido; mas só é 

responsável por negligência quando esta se assemelha muito a malícia. Ele é culpado de malícia ao produzir as suas contas 

que o faz com intenção fraudulenta, ou que as produz de forma incompleta. 

 

234. Aquele que se torna responsável nos termos deste Édito é obrigado a pagar, a título de indemnização, uma soma igual ao 

interesse que eu tinha em ter as contas produzidas na altura em que isto foi ordenado pelo Pretor, e não o interesse que eu 

tenho actualmente; e, portanto, mesmo que o meu interesse tenha deixado completamente de existir, ou se tenha tornado 

menor ou maior, o meu direito de acção não será aumentado nem diminuído. 

 

235. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Há algumas pessoas que são obrigadas a produzir as nossas contas, embora não sejam obrigadas a fazê-lo pelo Pretor nos 

termos deste Édito; como, por exemplo, quando um agente transacciona os nossos negócios ou mantém as nossas contas, não 

é obrigado a produzir as suas contas pelo Pretor, por medo de uma acção de facto, pela razão de que podemos obtê-lo através 

de uma acção de mandato. Além disso, quando um sócio transacciona o negócio da sociedade de forma fraudulenta, o Pretor 

não pode proceder contra ele ao abrigo desta cláusula, pois existe uma acção em nome do seu sócio; nem pode o Pretor 

obrigar um tutor a fornecer uma conta à sua guarda, pois é habitual obrigá-lo a fazê-lo através de uma acção de tutela. 

 

236. Não faz diferença se os sucessores, o pai, ou o mestre do banqueiro estão no mesmo negócio; pois desde que tomam o 

seu lugar e o sucedem em direito, são obrigados a cumprir as suas obrigações. Um partido a quem um banqueiro tenha 

deixado as suas contas não parece estar incluído, (uma vez que por estas palavras se entende o seu sucessor legal), tal como 

não parece que, se ele, enquanto vivia, o tivesse apresentado com elas. Nem o próprio herdeiro será responsável, se não tiver 

tido posse delas e não tiver agido de forma fraudulenta. Se, no entanto, antes de os entregar ao legatário, ele deve ser 

notificado para não o fazer, será responsável tal como se tivesse agido por malícia; e também será responsável enquanto não 

os tiver entregado. Se ele não agir maliciosamente, o legatário será obrigado a apresentar as contas, sempre que seja 

demonstrada causa suficiente. 

 

237. Também não é injusto que os corretores de dinheiro, como diz Pomponius, sejam obrigados a apresentar as suas contas, 

porque os corretores deste tipo, bem como os banqueiros, mantêm contas, e recebem e pagam dinheiro em alturas diferentes; 

o que é principalmente provado pelas suas entradas e livros de contas, e a confiança é muito frequentemente colocada na sua 

boa fé. 

 

238. Além disso, o Pretor ordena contas a serem produzidas para aqueles que as exigem, e que juram que não trazem fato 

com o propósito de aborrecimento. 
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239. Considera-se que as contas nos dizem respeito, não só quando nós próprios fomos partes num contrato, ou sucedemos a 

alguém que fez um contrato, mas também quando um contrato foi feito por uma pessoa sob o nosso controlo. 

 

240. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Quando um banqueiro é obrigado a apresentar as suas contas, não faz diferença se a controvérsia surgiu com ele ou com 

outra parte. 

 

241. A razão pela qual o Pretor só exige que os banqueiros apresentem as suas contas, e não outros que estejam a fazer 

negócios de descrição diferente, é, porque as suas funções e ocupações são de natureza pública, e o seu principal dever é 

manter cuidadosamente a contabilidade das suas transacções. 

 

242. Considera-se que uma conta é produzida quando tal é feito desde o início (pois uma conta não pode ser compreendida a 

menos que seja cuidadosamente examinada). Isto, contudo, não significa que todo o livro de contabilidade, ou todos os 

pergaminhos de qualquer pessoa, devam ser examinados ou copiados; mas que apenas a parte da conta que é necessária para 

dar a uma parte a informação que ela deseja, deve ser examinada e copiada. 

 

243. Quando uma acção é intentada por uma quantia igual ao interesse do queixoso em que a conta seja apresentada, segue-se 

que, quer ele não obtenha o que pediu, quer seja condenado pela razão de não ter a conta com a qual poderia ter sustentado o 

seu caso; ele pode recuperar por esta acção o que quer que tenha perdido desta forma. Consideremos se isto é realmente 

verdade, pois se ele puder provar perante o juiz que deve decidir entre ele e o banqueiro, que poderia ter ganho o seu caso no 

julgamento em que foi espancado, deve então ter sido capaz de o provar; e se não o fez, ou se o provou, e o juiz não prestou 

qualquer atenção a este facto, ele tem apenas o direito de se queixar de si próprio, ou do juiz. Isto, porém, não é o caso, pois 

pode acontecer que ele tenha obtido a posse da conta do próprio arguido, ou de qualquer outra forma; ou que possa provar, 

através de outros documentos, ou testemunhas, que, por qualquer razão ou outra, não tenha podido fazer uso dela no 

momento do julgamento, que poderia ter ganho o seu caso. Pois, nestas circunstâncias, um homem tem direito de acção por 

roubo ou por alteração fraudulenta de uma obrigação feita em seu benefício; bem como uma acção por danos ilegais, pois, 

embora não tenhamos podido provar algo anteriormente pelo motivo de uma empresa ter sido abstraída, e possa ter perdido o 

nosso caso, ainda assim, podemos prová-lo agora através de outros documentos, ou testemunhas, dos quais não pudemos 

fazer uso em primeiro lugar. 

 

244. Modestimismo, Regras, Livro III. 

 

Foi estabelecido que cópias de documentos podem ser produzidas sem a assinatura da parte que os expõe. 
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245. Callistratus, On the Monitory Edict, Livro I. 

 

Considera-se que as mulheres são excluídas da realização de negócios bancários, uma vez que se trata de uma ocupação 

pertencente aos homens. 

 

246. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Esta acção não é permitida após o decurso de um ano, nem contra um herdeiro, a não ser através de algum acto próprio; mas 

é concedida a um herdeiro. 

 

 

 

 

Título. 14. Sobre os acordos. 

 

 

 

 

247. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

A justiça deste Édito é natural, pois o que é tão adequado à boa fé da humanidade a ponto de observar as coisas que as partes 

acordaram? 

 

248. O termo pactum deriva de pactio, e a palavra pax tem também a mesma origem. 

 

249. Um acordo é o consentimento de duas ou mais pessoas para o mesmo efeito. 

 

250. O termo "conventio" é geral, e refere-se a tudo a que as pessoas que têm transacções entre si dão o seu consentimento 

com o propósito de fazer um contrato, ou resolver um litígio; pois como se diz que as partes se reúnem que se reúnem de 

diferentes lugares num só; assim, também, a mesma palavra é aplicável àqueles que, de diferentes sentimentos da mente, 

concordam numa coisa; ou seja, chegam a uma opinião. O termo "conventio" é tão geral, como Pedius muito correctamente 

diz, que não há contrato nem obrigação que não o inclua, quer seja feito pela entrega do bem, quer verbalmente; pois mesmo 

uma estipulação, que é feita verbalmente, é nula, onde não existe consentimento. 
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251. O maior número de convenções tem nomes que lhes são próprios, como, por exemplo, venda, aluguer, penhor, e 

estipulação. 

 

252. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Labeo diz que um acordo pode ser celebrado por entrega de bens, por carta, ou por um mensageiro. Também pode ser feito 

entre partes ausentes, e entende-se que um acordo pode ser celebrado por consentimento tácito. 

 

253. Assim, se eu restaurar a sua obrigação para com o meu devedor, considera-se que foi acordado entre nós que não farei 

qualquer reclamação contra ele; e fica estabelecido que, se o fizer, ele pode invocar em tribunal uma excepção baseada no 

acordo. 

 

254. Modestinus, Regras, Livro III. 

 

Mas depois de um penhor ter sido restituído a um devedor, não há dúvida de que a dívida pode ser cobrada, se o dinheiro não 

tivesse sido pago; a menos que se prove expressamente que se pretendia o contrário. 

 

255. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Mais uma vez, pela razão de que os acordos tácitos são válidos, fica estabelecido que os bens pessoais trazidos para casas de 

habitação, que foram alugadas, devem ser considerados como penhorados ao locador; embora nada tenha sido especialmente 

declarado para esse efeito. 

 

256. De acordo com este princípio, uma pessoa que seja burra pode celebrar um contrato. 

 

257. Uma estipulação feita por causa de um dote é outra prova disso, pois ninguém tem o direito, antes do casamento, de 

intentar uma acção pelo dote, mais do que se isto tivesse sido expressamente declarado; e se o casamento não se realizar, a 

estipulação não tem efeito, o que é também a opinião de Julianus. 

 

258. Tendo sido consultado num caso em que foi acordado que o principal não poderia ser exigido desde que os juros fossem 

pagos, e a estipulação fosse incondicionalmente elaborada, foi opinião de Julianus que a condição estava implícita na 

estipulação, tal como se esta tivesse sido expressa. 

 

259. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 
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Existem três tipos de convenções, algumas das quais relacionadas com assuntos públicos, e outras com assuntos privados. As 

que são privadas ou se baseiam em decretos legislativos ou na Lei das Nações. 

 

260. Uma convenção pública é uma convenção pela qual a paz é feita quando dois líderes militares concordam em certas 

coisas para esse fim. 

 

261. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Uma convenção baseada em promulgação legislativa é aquela que é confirmada por alguma lei; e por conseguinte, por vezes 

uma acção surge de um acordo, ou é revogada por este; que tem lugar com a mesma frequência que é apoiada por uma 

promulgação, ou por um Decreto do Senado. 

 

262. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Algumas convenções baseadas no Direito das Nações dão origem a acções, e outras dão origem a excepções. 

 

263. As que dão origem a acções não são conhecidas pelos seus próprios nomes, mas passam sob a designação especial de 

contratos; como compra, venda, aluguer, parceria, empréstimo, depósito, e outras condições semelhantes. 

 

264. Quando o assunto não foi colocado sob a designação especial de algum contrato, então, como Aristóteles muito 

apropriadamente afirmou a Celsus, existe uma obrigação; como, por exemplo, eu dei-lhe algo com o entendimento de que me 

daria algo mais; ou dei-lhe algo com o entendimento de que realizaria algum acto, e isto é sunallagma, ou seja, um acordo 

mútuo, e dele surgirá uma obrigação civil. Por conseguinte, sou de opinião que Julianus foi muito justamente criticado por 

Mauriciano pela sua decisão no caso que se segue: "Dei-te Stichus com o entendimento de que devias manumitar Pamphilus; 

manumitaste-o, mas Stichus foi despejado por outra parte". Julianus defende que uma acção de facto deve ser concedida pelo 

Pretor; mas o primeiro diz que há uma acção civil para um objecto que é incerto, ou seja, um em termos prescritos, pois há 

um contrato a que Aristo chama sunallagma, e daí deriva a acção. 

 

265. Quando algo é prometido para evitar a prática de um crime, nenhuma obrigação decorre de um tal acordo. 

 

266. Mas, quando não há fundamento para um acordo, foi estabelecido que nenhuma obrigação pode ser criada; portanto, um 

simples acordo não cria uma obrigação, mas cria uma excepção. 

 

267. Por vezes, contudo, dá origem a um processo, como em acções de boa fé; pois estamos habituados a dizer que os 

acordos que são celebrados estão incluídos em acções de boa fé; mas isto só deve ser entendido no sentido de que quando os 
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acordos se seguem como partes de um contrato, são incluídos de modo a dar o direito de acção ao queixoso; mas se são 

acrescentados posteriormente, não são considerados como pertencendo ao contrato, nem conferem um direito de acção; caso 

contrário, uma acção surgiria do acordo. Por exemplo, se após um divórcio, for acordado que o dote não será entregue no fim 

do tempo prescrito por lei, mas sim imediatamente; isto não será válido; caso contrário, haveria uma acção fundada num 

acordo. Marcelo afirma a mesma coisa, e se durante uma acção de tutela, for acordado que será paga uma taxa de juro 

superior à estabelecida por lei, isto não tem efeito, ou haveria uma acção fundada num acordo; uma vez que os acordos 

contidos no contrato constituem a sua própria essência; isto é, foram feitos quando o contrato foi celebrado. Estou ciente de 

que Papinianus disse que se, após uma venda, fosse celebrado qualquer acordo que não fizesse parte do contrato, uma acção 

decorrente da venda não poderia ser intentada, devido a esta mesma regra, nomeadamente: "Nenhuma acção pode surgir num 

simples contrato", o que também pode ser declarado relativamente a todas as acções de boa-fé. O acordo, no entanto, terá 

efeito do lado do requerido, pela razão de que os acordos que são posteriormente interpostos normalmente dão origem a 

excepções. 

 

268. Em tal medida são acordos subsequentes incluídos no mesmo contrato, que se estabelece que em compras e outros casos 

de boa-fé em que a excepção não tenha sido seguida, a parte pode desistir da compra. Se isto pode ser feito como um todo, 

porque é que uma parte não pode ser alterada por um acordo? Este Pomponius declarou no seu Sexto Livro sobre o Édito. 

Uma vez que é este o facto, um acordo terá ainda efeito por parte do queixoso, de modo a dar-lhe um direito de acção, 

quando não tiver sido instaurado qualquer outro processo; e, com base no mesmo princípio, se todo o contrato pode ser posto 

de lado, porque não pode ser alterado e aparecer, por assim dizer, sob uma nova forma? Pode-se dizer que isto foi 

devidamente declarado, e por isso não desaprovo o que Pomponius diz no seu livro de "Leituras", nomeadamente: que se 

pode, através de um acordo, abandonar parcialmente uma compra, para que uma compra da peça possa ser feita uma segunda 

vez. Onde, contudo, dois herdeiros são deixados pelo comprador, e o vendedor concorda com um deles em abandonar a 

venda; Julianus diz que o acordo é válido, e que a venda é em parte anulada, uma vez que o outro herdeiro ao celebrar outro 

contrato teria podido obter uma excepção contra os seus co-herdeiros. Daí que a opinião de Julianus e Pomponius esteja 

muito bem estabelecida. 

 

269. O Pretor diz: "Exigirei a observância de acordos que não tenham sido celebrados de forma maliciosa ou contrária às leis, 

plebiscitos, decretos do Senado, ou Éditos dos Imperadores, onde não apareça nenhuma fraude em nenhum deles". 

 

270. Existem certos acordos que dizem respeito a bens imóveis, e outros que dizem respeito a bens pessoais. Os que se 

referem a bens imóveis são aqueles em que concordo, em termos gerais, em não processar; os que se referem a bens pessoais 

são aqueles em que concordo, por exemplo, em não processar um determinado indivíduo: "Não processarei Lucius Titius". 

Se um acordo é feito com referência a um bem ou a uma pessoa deve ser determinado não só a partir da língua, mas também 

a partir da intenção das partes contratantes; uma vez que geralmente (como Pedius diz) o nome da pessoa é inserido no 

contrato, não com o objectivo de o tornar pessoal, mas que pode ser demonstrado com quem foi feito o contrato. 
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271. O Pretor diz que um acordo fraudulentamente executado não deve ser observado. A fraude é perpetrada por meio de 

artesanato e artifício; e, como diz Pedius, um contrato é fraudulentamente executado sempre que algo é feito, sob o pretexto 

de que algo mais se destina, com o propósito de enganar outro. 

 

272. O Pretor não acrescenta nada com referência a contratos celebrados para defraudar; mas Labeo diz muito correctamente 

que, se o fizesse, seria injusto ou supérfluo; injusto se, por exemplo, o credor, tendo uma vez dado ao seu devedor uma 

libertação de boa-fé, deveria depois tentar anulá-la; supérfluo, se foi enganado quando concedeu a libertação, pois a fraude 

está incluída no engano. 

 

273. Quando um contrato é feito fraudulentamente no início, ou algum acto fraudulento é cometido depois, há motivo para 

uma excepção, de acordo com as palavras do Édito: "E nenhuma fraude é cometida". 

 

274. Com referência ao que é normalmente inserido no final de um acordo, nomeadamente: "Titius asked, Maevius 

promised"; estas palavras não são apenas entendidas como fazendo parte do contrato, mas também como fazendo parte da 

estipulação; e, portanto, uma acção sobre uma estipulação surge deles, a menos que o contrário seja expressamente provado; 

pela razão de que isto foi feito, não com a intenção de fazer uma estipulação, mas apenas de celebrar um acordo. 

 

275. Se eu concordar que uma acção não deve ser intentada sobre um julgamento, ou por queimar uma casa, um acordo deste 

tipo é válido. 

 

276. Se eu concordar em não instaurar um processo sobre a "notificação de uma nova estrutura", algumas autoridades são de 

opinião que o acordo não é válido, porque, por assim dizer, ataca a autoridade do Pretor; mas Labeo faz aqui uma distinção, 

como, por exemplo, onde a nova estrutura pode ser prejudicial à propriedade privada, o acordo pode ser celebrado; mas onde 

afecta a propriedade pública isso não pode ser feito, o que é uma distinção muito apropriada. Assim, é lícito celebrar um 

acordo relativamente a todos os outros assuntos a que o Édito do Pretor se refere, e que afectam a propriedade privada, mas 

não os que se referem ao dano da propriedade pública; pois a lei permite mesmo um compromisso com referência a um 

roubo. 

 

277. Se alguém concordar em não instaurar um processo por causa de um depósito, o contrato é válido, de acordo com 

Pomponius. Também no caso de alguém concordar: "Assumir todo o risco de assistir a um depósito"; Pomponius declara que 

o acordo é válido, e não pode ser posto de lado por ser contrário à lei. 

 

278. Em geral, sempre que um acordo é contrário ao Direito Comum, não se é obrigado a observá-lo, nem pode ser feito um 

legado para depender disso; nem quando foi feito um juramento de que a parte não irá processar, o acordo não deve ser 
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observado, Marcelo declara o mesmo no Segundo Livro do Digest; e quando foi feita uma estipulação com referência a 

assuntos que não é lícito fazer objecto de um contrato, este não deve ser observado, mas inteiramente rescindido. 

 

279. Quando alguém antes de entrar numa propriedade faz um acordo com os credores para lhes pagar menos do que é 

devido, então o contrato será válido. 

 

280. Quando um escravo faz um acordo antes de obter a sua liberdade e herança, Vindius diz que o contrato não tem força, 

porque foi nomeado herdeiro sob uma condição. Marcelo, contudo, no Oitavo Livro do Digest, é de opinião que se um 

herdeiro directo, e um escravo que é um herdeiro necessário, ambos absolutamente nomeados, fizerem um acordo antes de se 

imiscuírem na propriedade, fazem-no correctamente, o que é de facto correcto. Ele também pensa que um herdeiro 

estrangeiro, onde entra na propriedade sob a direcção de credores, o faz legalmente, e que também tem o direito de acção. 

Mas quando alguém (como já dissemos anteriormente) celebra um acordo enquanto escravo, Marcelo nega que o seu contrato 

é válido, uma vez que qualquer acto que uma pessoa pratique enquanto escravo não lhe traz normalmente lucro depois de ter 

obtido a sua liberdade; o que deve ser admitido com respeito a uma excepção baseada num contrato. Mas a questão que se 

coloca é se uma excepção baseada em fraude o beneficia? Marcelo, embora antes estivesse em dúvida se era esse o caso, em 

casos semelhantes, porém, admite-o; como, por exemplo, quando o filho de uma família, tendo sido nomeado herdeiro, faz 

um acordo com os credores, mas depois de ter sido emancipado, entra na propriedade; sustenta que pode fazer uso de uma 

excepção com base numa fraude. Ele é da mesma opinião quando um filho, durante a vida do seu pai, faz um acordo com os 

credores deste último; pois neste caso será admitida uma excepção com base em fraude. Finalmente, uma excepção por 

motivo de fraude não deve ser rejeitada mesmo no caso de escravos. 

 

281. Actualmente, contudo, um acordo deste tipo só pode ser uma desvantagem para os credores onde se reúnem, e de 

comum acordo declaram com que porção das suas dívidas serão satisfeitos. Mas, se não estiverem de acordo, será necessária 

a intervenção do Pretor, que na sua decisão deve seguir a vontade da maioria. 

 

282. Papinianus, Opiniões, Livro X. 

 

Foi decidido que, no caso dos credores, a maioria tem referência ao montante do endividamento, e não ao número de 

indivíduos. Se o número de credores for igual ao número de dívidas, então deve ser dada preferência à maioria dos credores; 

quando o número de credores for igual, o Pretor deve seguir a vontade daquele que for o mais alto de entre eles; mas quando 

tudo for igual de ambos os lados, a opinião mais humana deve ser escolhida pelo Pretor, pois esta pode ser recolhida a partir 

do Rescript of the Divine Marcus. 

 

283. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXII. 
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Quando há vários credores que têm um único direito de acção, são considerados como uma só pessoa; como, por exemplo, 

quando há vários credores por estipulação, ou vários banqueiros cujas obrigações foram assumidas ao mesmo tempo, são 

considerados como um só, porque só há uma dívida. Quando vários tutores de uma ala, que é um credor, celebram um 

acordo, são considerados como um só, pelo facto de o terem feito em nome de uma única ala. Mais uma vez, quando um 

único tutor celebra um acordo em nome de várias alas que são requerentes de uma única dívida, é estabelecido que devem ser 

considerados como uma só pessoa, uma vez que é difícil para um homem representar duas pessoas; pois, de facto, mentir que 

tem várias causas de acção contra uma parte que tem apenas uma, não é permitido representar várias pessoas. 

 

284. Estimamos o montante total do endividamento quando várias somas são devidas; como, por exemplo, quando várias 

somas, que juntas somam cem aureis, são devidas a um homem; e uma soma de cinquenta aureis é devida a outro; pois, neste 

caso, devemos considerar o montante que é composto por várias somas, porque quando são somadas são maiores do que a 

única. 

 

285. Devemos também acrescentar ao capital os juros devidos. 

 

286. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

O Rescript of the Divine Marcus prevê que todos os credores se reúnam. Mas e se alguns deles estiverem ausentes? Os que 

estão ausentes devem seguir o exemplo dos que estão presentes? Mas se o acordo for válido contra aqueles que estão 

ausentes, levanta-se uma questão importante, a saber, se este acordo impedirá a ausência de credores privilegiados? Repito 

que, antes da regra estabelecida pelo Marcus Divino, o Pio Divino declarou num Rescript: "Que o Tesouro também, nos 

casos em que não exista hipoteca, bem como outros credores privilegiados, seguirá o exemplo dos outros". Todas estas regras 

devem ser observadas com referência aos credores que não têm segurança. 

 

287. Sempre que a estipulação de uma penalidade tenha sido acrescentada ao contrato, coloca-se a questão de saber se se 

aplica uma excepção com base no contrato, ou se deve ser instaurado um processo com base na estipulação? A opinião do 

Sabinus, que é a melhor, é que quem fez a estipulação pode seguir qualquer um dos caminhos, à sua escolha; se, no entanto, 

fizer uso da excepção baseada no contrato, será apenas para libertar a estipulação. 

 

288. Estamos, na sua maioria, acostumados a declarar: "que uma excepção baseada na fraude é uma ajuda a uma excepção 

baseada no contrato"; e depois há pessoas que não podem fazer uso de uma excepção baseada no contrato, mas podem usar 

uma excepção baseada na fraude; que foi a opinião de Julianus, e foi apoiada por muitos outros; por exemplo, se o meu 

agente fizer um acordo, eu poderia ter o benefício de uma excepção baseada na fraude, opinião que é defendida por 

Trebatius, que pensa que como um acordo do meu agente pode prejudicar-me, pode também ser vantajoso para mim. 
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289. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. Pela razão de que ele pode ser pago. 

 

290. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Pois está estabelecido que será uma fonte de prejuízo para mim, quer eu o tenha mandado fazer um contrato, quer ele tenha 

sido o meu agente geral; como Puteolanus afirma no Primeiro Livro sobre Avaliadores, uma vez que foi decidido que ele 

também pode instituir procedimentos judiciais. 

 

291. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Mas se o agente foi nomeado apenas com o objectivo de intentar uma acção, um acordo feito por ele não prejudica o seu 

mandante, pelo facto de não poder receber pagamento. 

 

292. No entanto, quando o agente foi nomeado para a transacção de negócios em que ele próprio está interessado, considera-

se que ele ocupa o lugar de um mandante, pelo que qualquer acordo celebrado com ele deve ser observado. 

 

293. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Além disso, um acordo feito pelo chefe de uma empresa é válido tanto a favor como contra ele. 

 

294. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Um acordo feito por um tutor em nome da sua ala é válido, como é declarado por Julianus. 

 

295. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Quando um acordo tiver sido feito com o comprador de uma herança, e o vendedor da mesma intentar uma acção, uma 

excepção por fraude é um impedimento ao seu processo; pois, de acordo com um Rescript do Divino Pio, devem ser 

concedidas acções equitativas ao comprador de uma herança, e é apenas que um devedor da herança deve poder fazer uso de 

uma excepção por fraude, como contra o vendedor. 

 

296. Quando tiver sido feito um acordo entre o proprietário do bem vendido e o comprador do mesmo, por exemplo, que um 

escravo que tenha sido comprado deve ser restituído à pessoa que o vendeu como proprietário; se este trouxer um processo 

pelo preço, será barrado por uma excepção com fundamento em fraude. 
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297. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Se eu lhe der aurei e concordar consigo que me deve vinte, nenhuma obrigação se levanta por mais de dez, pois nenhuma 

pode ser contratada por um montante superior ao que foi dado. 

 

298. Existem certos direitos de acção que são anulados ao abrigo de um contrato por operação da lei, como por exemplo, um 

por ferimentos, ou um por roubo. 

 

299. Um direito de acção baseado num acordo surge no caso de um penhor, ao abrigo do Direito Pretoriano; é, no entanto, 

anulado por uma excepção sempre que eu concordar em não processar. 

 

300. Quando alguém faz um acordo de que nenhuma acção será intentada contra si próprio, mas será intentada contra o seu 

herdeiro; uma excepção apresentada pelo herdeiro não lhe será benéfica. 

 

301. Se eu concordar que nenhuma acção será intentada contra mim, ou contra Titius, isto não será vantajoso para Titius, 

mesmo que ele se torne herdeiro, porque isto não pode ser confirmado posteriormente. Julianus estabeleceu esta regra no 

caso de um pai que fez um acordo para que não fosse intentada uma acção contra ele, ou contra a sua filha, quando a filha se 

tornasse depois herdeira do pai. 

 

302. Se tiver sido celebrado um acordo com o vendedor com referência ao bem, este pode ser invocado pelo comprador, de 

acordo com a opinião de várias autoridades, e Pomponius afirma que fazemos uso desta regra; mas, segundo Sabinus, quando 

o acordo é pessoal, também pode ser invocado contra o comprador. Ele pensa que esta é também a lei onde surge uma 

sucessão através de doação. 

 

303. Quando a posse ilegal da herança de outrem celebra um acordo, muitos são de opinião que o acordo não beneficiará nem 

prejudicará o herdeiro, se este recuperar a herança. 

 

304. Se um filho ou um escravo celebrar um acordo, não será intentada qualquer acção contra o pai ou o senhor. 

 

305. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

(Se o acordo é feito com referência a um contrato anterior com as próprias partes, ou com o pai ou mestre). 

 

306. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 
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Têm direito a uma excepção. A mesma regra aplica-se àqueles que são mantidos em escravatura de boa fé. 

 

307. Mais uma vez, se o filho de uma família fizer um acordo que não lhe seja instaurado, será em seu benefício e em 

benefício do seu pai também, se este último for processado pela peculiaridade do filho. 

 

308. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Ou por qualquer lucro obtido por uma obrigação contraída pelo seu filho, ou se ele for processado como defensor do seu 

filho, se ele preferir isto. 

 

309. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Também pode ser invocado pelo herdeiro do pai durante a vida do seu filho, mas após a morte do filho isto não pode ser feito 

pelo pai ou pelo seu herdeiro, porque o acordo é pessoal. 

 

310. Quando um servo celebra um acordo que não deve ser processado, o acordo é inútil. Vejamos se uma excepção com 

base em fraude pode ser invocada. Quando o acordo tem referência a bens, uma excepção baseada no próprio acordo pode ser 

invocada pelo mestre e pelo seu herdeiro, mas quando o acordo é pessoal, então a excepção com base na fraude só está 

disponível. 

 

311. Ao fazer um acordo, não podemos beneficiar aqueles que estão sob o nosso controlo; mas será uma vantagem para nós 

se fizermos um acordo em seu nome, como afirma Proculus. E esta doutrina está correcta se foi este o entendimento de que 

na altura em que o contrato foi celebrado; mas se eu concordar que não intentará uma acção contra Titius, e iniciar uma acção 

contra mim em seu nome, uma excepção com base no contrato não é permitida; pois o que não é benefício para o próprio 

Titius não será de nenhum para o seu defensor. Julianus também declarou que quando um pai concordou que não deveria ser 

intentada qualquer acção contra ele ou o seu filho, a melhor opinião é que a excepção com base no contrato não pode ser 

invocada pelo filho da família, mas apenas uma com base em fraude. 

 

312. O filho de uma família pode entrar num acordo para não intentar uma acção por um dote quando se tornar seu próprio 

dono. 

 

313. O filho de uma família pode também legalmente celebrar um acordo relativo a um legado que lhe tenha sido legado sob 

alguma condição. 
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314. Quando há várias pessoas que têm o direito de cobrar uma quantia inteira, ou que são co-devedores pela mesma quantia, 

a questão que se coloca é até que ponto uma excepção com base num contrato pode ser invocada por um a favor, e contra os 

outros? Um acordo feito com referência ao bem beneficiará aqueles que foram libertados desta obrigação, onde aquele que 

celebrou o acordo tinha interesse nisso; e, portanto, um acordo do devedor será uma vantagem para as fianças. 

 

315. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

A menos que fosse intenção das partes que nenhuma acção fosse intentada contra o comitente, mas que pudesse ser intentada 

contra a caução; neste caso, a caução não pode valer-se de uma excepção. 

 

316. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Um acordo feito pela caução não beneficiaria o principal, porque a caução não tem qualquer interesse em que o dinheiro não 

seja cobrado ao devedor; nem teria qualquer benefício para as co-garantias, nem será um acordo feito com outra, 

independentemente do seu interesse; pois só o pode fazer quando lhe é concedida uma excepção e o benefício beneficia 

principalmente a parte com quem o acordo foi feito, como no caso de um promotor principal juntamente com aqueles que 

estão vinculados por sua conta. 

 

317. The Same, On Plautius, Livro III. 

 

Quando uma garantia se vinculou num assunto em que estava interessada, neste caso deve ser considerada como devedor 

principal; e quando é feito um acordo com ele, considera-se que foi feito com o devedor principal. 

 

318. The Same, On the Edict, Livro III. 

 

A mesma regra aplica-se quando dois devedores principais, ou dois banqueiros que são sócios, se ligam a si próprios. 

 

319. Labeo diz que um acordo pessoal diz respeito a um terceiro, nem de facto a um herdeiro. 

 

320. Mas embora o acordo de uma caução não seja vantajoso para o devedor principal, Julianus diz que este último pode, no 

entanto, geralmente recorrer a uma excepção com base em fraude. 

 

321. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 
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Ou seja, foi entendido que nenhuma acção poderia ser intentada contra o devedor principal. A mesma regra aplica-se aos co-

seguradores. 

 

322. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Onde um de dois banqueiros, que são sócios, faz um acordo com um devedor, pode ser invocada uma excepção em tribunal 

contra o outro? Neratius, Atilicinus, e Proculus, são de opinião que não pode, se o acordo relativo ao imóvel foi feito por um 

deles; pois só foi resolvido que o outro pode intentar uma acção para a totalidade da dívida. Labeo tem a mesma opinião, 

porque embora um deles possa receber o pagamento, não pode alterar a obrigação; e assim, o pagamento do que emprestaram 

pode ser feito adequadamente àqueles que estão sob o nosso controlo, mas a obrigação não pode ser alterada; e isto é 

correcto. A mesma regra aplica-se a dois credores sob uma estipulação. 

 

323. Se tiver sido feito um acordo informal com um devedor principal concedendo-lhe tempo, nem o devedor nem o fiador 

terão o benefício de qualquer outro tempo. Se o devedor, sem se libertar a si próprio, celebrar um acordo de que a sua caução 

não será processada; algumas autoridades pensam que isto não beneficia a caução, mesmo que o comitente estivesse 

interessado nela; pela razão de que a mesma excepção lhe deve ser facultada, tal como ao comitente. Defendi que a caução 

tem direito ao benefício de uma excepção, pois este não seria o caso quando um direito fosse adquirido através de uma 

pessoa livre, mas sim um direito em que previmos para a própria parte que celebrou o acordo, regra que está actualmente em 

vigor. 

 

324. Depois de um acordo ter sido feito, essa acção não deve ser intentada, e é posteriormente acordado que pode ser, o 

primeiro acordo é anulado pelo segundo; não de facto por operação da lei, pois uma estipulação é extinta por outra, quando 

esta é a intenção das partes, porque a lei rege as estipulações, e nos contratos tudo depende dos factos; portanto, uma 

excepção é refutada por uma réplica. Com base no mesmo princípio, acontece que o primeiro acordo não libera as garantias. 

Mas quando o primeiro acordo foi de tal ordem que extinguiu o direito de acção, como, por exemplo, num caso de prejuízo, a 

acção não pode ser posteriormente intentada depois de se ter feito o acordo de que isto pode ser feito; porque o primeiro 

direito de acção foi perdido, e um acordo feito depois não tem efeito para conferir um direito de acção, e uma acção por 

prejuízo não pode basear-se num contrato, mas apenas num comportamento insultuoso. Dizemos que a mesma regra se aplica 

no caso de contratos de boa-fé, em que o acordo anula toda a obrigação, como, por exemplo, no caso de uma compra; pois a 

obrigação anterior não é reavivada por um novo contrato, mas seria uma vantagem para ele. Mas quando o contrato na sua 

totalidade não foi revogado, mas algo nele foi excluído, o segundo acordo actua como uma renovação do primeiro. Isto pode 

ter lugar numa acção por dote, por exemplo, em que uma mulher faz um acordo de que o seu dote lhe será restituído sem 

demora, e depois entra num que lhe será devolvido na altura autorizada por lei; neste caso, o dote reverterá para ela em 

conformidade com a lei, nem se pode afirmar que o estado do dote se agrave por causa do acordo; pois, tão frequentemente 
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como o direito de acção para um dote retoma a condição com que a Lei da Natureza o investiu, o estado do dote não se 

agrava, mas é restituído à sua forma original. Esta opinião também foi defendida por Scaevola. 

 

325. Não pode ser previsto por acordo que uma pessoa não seja responsável por má-fé; pois embora uma parte possa 

concordar em não intentar uma acção por depósito, parece, pelos termos do contrato, concordar em não intentar uma acção 

por fraude, e um acordo deste tipo pode ser invocado. 

 

326. Acordos que contenham disposições imorais não devem ser observados; como, por exemplo, se eu concordar em não o 

processar por roubo ou lesão, se os cometer; pois é correcto que o receio de punição por roubo ou lesão deva existir. No 

entanto, após estas infracções terem sido cometidas, podemos fazer um acordo. Da mesma forma, não posso concordar que 

não solicitarei um interdito por violência, na medida em que tal afecte o interesse do público. E, em geral, quando o acordo se 

estende para além do interesse dos indivíduos, não deve ser observado. E, acima de tudo, deve ter-se em conta que um acordo 

feito com referência a uma coisa ou a uma pessoa, não deve prejudicar outra coisa ou outra pessoa. 

 

327. Nos casos em que me deve a posse de aurei, e eu contrato para não o processar por vinte, fica estabelecido que tem 

direito a uma excepção com base no contrato, ou com base em fraude, ao montante da posse de aurei. Mais uma vez, se me 

dever vinte aurei, e eu concordar em processá-lo apenas por dez; o resultado será que, se se opuser a uma excepção a mim, só 

poderei exigir de si o pagamento dos restantes dez. 

 

328. Mas se, tendo estipulado para o contrato de posse de aurei, ou Stichus, eu fizer um acordo convosco por dez, e depois 

intentar uma acção judicial contra Stichus ou contra o contrato de posse de aurei, se for invocada uma excepção com base no 

contrato, o direito de acção será absolutamente extinto; pois, como toda a obrigação será exonerada por pagamento, ou por 

um processo, ou por um arrendamento de uma das duas coisas; assim, quando for celebrado um acordo para não intentar uma 

acção judicial por uma coisa, toda a obrigação será eliminada. Mas quando se entende entre nós que não me será dado o 

contrato de arrendamento aurei, mas que a Stichus o será, posso legalmente intentar uma acção judicial contra a Stichus, e 

nenhuma excepção pode ser invocada contra mim. A mesma regra aplica-se quando foi feito um acordo para não intentar 

uma acção judicial contra a Stichus. 

 

329. Mas quando me deve um escravo em termos gerais, e eu concordo em não intentar uma acção judicial por Stichus, uma 

excepção com base no contrato pode ser invocada contra mim, se eu intentar uma acção judicial por Stichus; mas se eu 

intentar uma acção judicial por outro escravo, eu estou a agir correctamente. 

 

330. Além disso, se eu fizer um acordo para não intentar uma acção judicial por uma propriedade, e, agindo como herdeiro, 

intento uma acção judicial por certos bens, uma excepção com base no contrato pode ser invocada contra mim no que diz 

respeito ao que foi acordado; tal como se o acordo tivesse sido no sentido de que eu não deveria intentar uma acção judicial 
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por um terreno, e eu intento uma acção judicial pelo usufruto do mesmo; ou, tendo concordado em não intentar uma acção 

judicial por um navio, ou um edifício, intento uma acção judicial por certas partes deles, depois de terem sido demolidos; a 

menos que haja algum entendimento expresso em contrário. 

 

331. Quando uma libertação não é válida, considera-se por acordo tácito que a acção judicial não deve ser intentada. 

 

332. Um escravo não pode fazer um acordo em nome do herdeiro que está prestes a entrar na propriedade, porque este último 

ainda não é seu senhor; mas se o acordo foi feito com referência à propriedade, esta pode ser adquirida pelo herdeiro. 

 

333. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Os acordos celebrados contra o Direito Civil não são considerados válidos; como, por exemplo, quando uma ala, sem o 

consentimento do seu tutor, celebra um acordo para não processar o seu devedor, ou que não intentará uma acção dentro de 

um determinado prazo (por exemplo, dentro de cinco anos), pois não pode receber legalmente o pagamento sem o 

consentimento do seu tutor. Por outro lado, se uma ala faz um acordo de que não será processado pelo que deve, o acordo é 

considerado válido, pois é-lhe permitido melhorar o seu estado sem o consentimento do seu tutor. 

 

334. Quando o curador de uma pessoa louca ou um gastador faz um acordo que não deve ser processado contra a referida 

pessoa louca ou gastadora, é perfeitamente correcto que tal acordo do curador seja mantido, mas não no caso contrário. 

 

335. Quando um filho, ou um escravo, faz um acordo de que ele próprio não vai intentar uma acção, o acordo é nulo. Mas se 

foi feito com referência à propriedade, ou seja, que o processo não deve ser interposto por dinheiro, deve ser considerado 

válido contra o pai ou o senhor, se o filho ou o escravo tiver a gestão ilimitada da sua própria peculiaridade; e a propriedade 

sobre a qual o acordo foi celebrado é a sua peculiaridade. Isto, porém, não é de todo aconselhável, uma vez que é verdade, 

como Julianus sustenta, que aquele que tem a gestão do seu peculiar concedido ainda não tem o direito de dispor dele; daí 

decorre que se o acordo foi feito para não processar o dinheiro com a finalidade de o dar, o contrato não deve ser permitido 

de pé; mas se ele deve obter algo, a título de consideração para fazer o contrato, que não vale menos, ou até mais do que ele 

dá, o contrato deve ser considerado válido. 

 

336. Ulpianus, On the Edict, Livro IV. 

 

Mas se ele empresta o dinheiro do seu mestre, Celsus diz que o que ele acordou no momento do empréstimo é válido. 

 

337. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 
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Consideremos, com referência ao filho de uma família, se o acordo é válido quando ele concorda em não intentar uma acção, 

porque por vezes o pai de uma família tem o direito de acção, por exemplo, por lesão; no entanto, quando um pai tem o 

direito de acção devido a uma lesão feita ao seu filho, não há dúvida de que, se ele quiser intentar uma acção, não será 

impedido pelo acordo do seu filho. 

 

338. Quando um homem estipula com um escravo por dinheiro que Titius lhe devia, e intenta uma acção contra Titius, 

coloca-se a questão de saber se ele pode e deve ser impedido por uma excepção com base num contrato? Julianus pensa que 

ele deve ser barrado onde o estipulador tem o direito de acção contra o senhor do escravo pela sua peculiaridade, ou seja, se o 

escravo tem um bom motivo para interpor a acção, porque, por exemplo, ele devia a mesma quantia a Titius. Mas quando o 

escravo intervém como fiador, não é concedido um direito de acção contra o seu peculiar, com este fundamento; nem deve o 

credor ser impedido de intentar uma acção contra Titius. Da mesma forma, ele não deve, de modo algum, ser impedido de o 

fazer se pensasse que o escravo era um homem livre. 

 

339. Se eu estipular consigo, sob uma condição, uma quantia que Titius me deve absolutamente, e a condição não deve ser 

cumprida, e eu intentar uma acção contra Titius, posso e devo ser impedido por uma excepção baseada no contrato? A 

melhor opinião é que uma excepção não pode ser interposta. 

 

340. Ulpianus, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. 

 

É sempre permitido celebrar um contrato contrário ao Édito dos Éditos, quer isto seja feito no momento da venda, quer 

posteriormente. 

 

341. Paulus, On Plautius, Livro V. 

 

Quando se afirma que, quando é feito um acordo com o devedor principal que não deve ser instaurado contra ele, a caução 

também tem direito a uma excepção; e isto foi estabelecido em benefício do devedor, para evitar que uma acção de mandato 

seja instaurada contra ele. Por conseguinte, se nenhuma acção de mandato for intentada, por exemplo, porque a parte se 

tornou fiadora com a intenção de doar a dívida, deve considerar-se que a fiança não tem direito a uma excepção. 

 

342. Celsus, Digest, Livro I. 

 

Um avô prometeu um dote em nome da sua neta pelo seu filho, e concordou que não deveria ser intentada uma acção pelo 

dote, nem contra si próprio nem contra o seu filho. Então, se uma acção pelo dote for intentada contra uma parte que seja co-

herdeiro do filho, o primeiro não pode protegê-lo invocando uma excepção com base no contrato; o filho, no entanto, pode 
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muito bem fazer uso dela, uma vez que uma parte é autorizada a consultar o melhor interesse do seu herdeiro, e não há nada 

no sentido de ele providenciar a um dos seus herdeiros, se ele se tornar herdeiro, e não consultar o interesse dos outros. 

 

343. Modestinus, Regras, Livro V. 

 

É opinião de Julianus que não se pode renunciar ao direito de agressão, assim como ninguém pode dizer que ele não deseja 

ser um herdeiro adequado. 

 

344. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Dois irmãos, Titius e Maevius, e uma irmã Seia, dividiram entre eles uma herança, que tinham em comum, e executaram um 

instrumento no qual declararam ter dividido a herança da sua mãe, e alegaram que não restava nenhuma propriedade em 

comum por eles detida. Depois, porém, dois deles, nomeadamente Maevius e Seia, que estavam ausentes no momento da 

morte da sua mãe, souberam que uma soma de dinheiro em ouro tinha sido abstraída pelo seu irmão, soma essa que não foi 

mencionada no instrumento de partilha. Desejo saber se, após o acordo de partilha, uma acção para a recuperação do dinheiro 

que tinha sido abstraído seria a favor do irmão e da irmã contra o outro irmão? Modestinus respondeu que, se, quando 

intentaram uma acção por uma parte do dinheiro que se dizia ter sido abstraído pelo Titius, foi invocada uma excepção contra 

eles ao abrigo de um contrato geral, quando concordaram ignorantemente com a fraude que tinha sido cometida pelo Titius, 

puderam recorrer a uma réplica com base na fraude. 

 

345. Proculus, Epístolas, Livro V. 

 

Quando está na posse de terras que me pertencem, e eu faço um acordo consigo para que entregue a posse das mesmas ao 

Titius, e eu trago um processo para recuperar a propriedade de si, não posso ser impedido por uma excepção baseada no 

contrato, a menos que já tenha entregue a posse da propriedade, ou o acordo entre nós feito em seu benefício, e não é culpa 

sua que não a tenha entregue. 

 

346. Papirius Justus, Sobre as Constituições Imperiais, Livro II. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript, "Que um devedor à República não podia ser libertado do 

pagamento pelo curador, e que a libertação concedida ao povo de Filipos deve ser revogada". 

 

347. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

O direito público não pode ser alterado pelos contratos de pessoas privadas. 



128 

 

 

348. The Same, Perguntas, Livro V. 

 

Foi estabelecido pelos antigos que, quando um acordo era obscuro ou ambíguo, deve ser interpretado contra um vendedor e 

um locador, porque estava no seu poder ter estabelecido os termos do contrato de forma mais clara. 

 

349. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Um contrato declarado como se segue: "Reconheço que não está vinculado", não está limitado à pessoa, mas, como é geral, 

aplicar-se-á tanto aos herdeiros como aos litigantes. 

 

350. Sempre que uma parte que apareceu tenha celebrado um acordo que, dentro de um determinado prazo, satisfaria a 

sentença, se a quantia que aceitou pagar por meio de compromisso não fosse paga dentro desse prazo; o juiz de recurso, sem 

referência ao ponto principal em questão, actuará sobre isto como um acordo legal, tal como se a parte tivesse admitido a sua 

responsabilidade. 

 

351. Após a divisão de uma herança e das suas responsabilidades, em que os diferentes credores tenham aceite juros dos co-

herdeiros separados para a totalidade do montante da dívida, sem qualquer cessão de responsabilidades, como tinha sido 

acordado; o direito de acção dos credores contra cada herdeiro pela sua respectiva quota-parte não será interferido, a menos 

que os herdeiros não se ofereçam para lhes pagar a totalidade da dívida, de acordo com os termos do acordo. 

 

352. Um pai que prometeu um dote à sua filha e concordou: "Que se ela morrer depois dele sem deixar filhos, uma parte do 

dote pertencerá ao seu irmão, que será seu herdeiro". Se o pai dela tiver filhos, e os tornar herdeiros por sua vontade, este 

acordo dará origem a uma excepção por fraude, uma vez que foi entendido entre as partes contratantes que o herdeiro deveria 

ser providenciado; e, nessa altura, quando o pai não tinha filhos, ele pareceu expressar os seus últimos desejos em benefício 

do irmão. 

 

353. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

"Se me pagares uma parte da tua dívida até um certo tempo, eu dar-te-ei uma libertação para o resto, e isentar-te-ei de 

responsabilidade". Embora não exista qualquer direito de acção nestas circunstâncias, no entanto, está estabelecido que o 

devedor tem direito a uma excepção. 

 

354. The Same, Opinions, Livro XVII. 
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Foi acordado entre um devedor e um credor, "Que o credor não deve assumir o encargo do pagamento do imposto sobre a 

terra que foi onerado, mas que a necessidade de pagamento deve ser imposta ao devedor". Respondi que um acordo deste tipo 

não deve ser observado, no que diz respeito ao Tesouro, pois não é admissível que uma regra de direito que afecta o Tesouro 

seja derrubada no interesse dos particulares. 

 

355. Paulus, Perguntas, Livro V. 

 

Ao fazer vendas sabemos que actos o devedor deve realizar, por um lado, e o que o comprador deve fazer, por outro; mas se 

forem inseridas condições diferentes no contrato, estas devem ser observadas. 

 

356. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Quando um menor estava prestes a rejeitar a herança do seu pai, o seu tutor fez um acordo com vários credores da herança 

para que estes aceitassem uma certa proporção do seu endividamento. Os curadores do menor fizeram o mesmo compromisso 

com outros credores; e eu pergunto se o tutor, sendo ele próprio credor do pai, tinha direito a reter a mesma proporção da 

dívida? Respondi que o tutor que tinha induzido os outros credores a aceitar uma percentagem do que era devido, deveria ele 

próprio contentar-se com um montante semelhante. 

 

357. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Um contrato de partilha, que não foi celebrado nem por entrega nem por estipulação, sendo um mero acordo sem 

consideração, não confere um direito de acção. 

 

358. Tryphoninus, Disputations, Livro II. 

 

Um acordo celebrado entre um herdeiro e um legatário, pelo qual o último concorda em não retirar a segurança ao primeiro, 

foi considerado válido; como uma Constituição do Divino Marcus registada na Semestria, estabelece que a vontade do 

falecido deve ser observada neste, bem como noutros assuntos; e a liberação da segurança ao herdeiro pelo legatário sob 

contrato não pode ser revogada se ele mudar de opinião; como é inteiramente lícito para um homem mudar para pior o seu 

poder de impor o seu direito legal, ou a sua esperança de pagamento futuro. 

 

359. Scaevola, Digest, Livro I. 

 

O comprador de um terreno vinculou-se ao pagamento de vinte aurei, e concordou com isto por estipulação; e depois, o 

vendedor assumiu o compromisso de que se contentaria com treze, e aceitaria o pagamento desse montante dentro de um 
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prazo especificado. Tendo sido instaurado processo contra o devedor pelo pagamento desta última quantia, concordou que, se 

não fosse paga dentro de outro prazo especificado, poderia ser cobrada ao devedor de acordo com a primeira execução da 

caução. Colocou-se a questão de saber se a totalidade da dívida não poderia ser cobrada ao abrigo da primeira obrigação, uma 

vez que o devedor não tinha cumprido os termos do acordo posterior? Respondi que podia, de acordo com o que tinha sido 

declarado. 

 

360. Lucius Titius tinha uma conta confusa com Gaius Seius, um corretor de dinheiro, pela razão de que lhe tinha recebido e 

pago somas diferentes. No final, Seius devia-lhe dinheiro, e Lucius Titius recebeu dele uma carta com as seguintes palavras: 

"De acordo com a conta do corretor que tem comigo até esta data, permanece nas minhas mãos, como resultado de muitas 

transacções, a soma de trezentos e oitenta e seis aurei, e os juros sobre o mesmo. Devolver-lhe-ei o montante que tem nas 

minhas mãos sem acordo. Se qualquer instrumento emitido, ou seja, escrito por si, permanecer nas minhas mãos por qualquer 

razão, seja qual for o montante, será considerado nulo e cancelado". A questão levantou-se, uma vez que Lucius Titius tinha 

ordenado à Seius, o corretor, que pagasse ao seu patrono trezentos aurei, antes de esta carta ser escrita, se, de acordo com os 

termos da carta, pela qual todas as empresas relativas a qualquer contrato, independentemente do que fosse considerado nulo 

e cancelado, estava previsto que nem a Seius nem os seus filhos poderiam ser processados por este motivo? Respondi que se 

a conta apenas incluísse os recibos e pagamentos, outras obrigações permaneceriam no mesmo estado. 

 

361. Gaius, On the Law of the Twelve Tables, Livro V. 

 

É evidente que todos os acordos feitos no momento da entrega dos bens são válidos. 

 

362. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Quando alguém empresta dinheiro, e concorda que só intentará uma acção contra o devedor pelo montante que este é capaz 

de pagar, esse contrato é válido? A melhor opinião é que este contrato é válido, uma vez que não há nada de impróprio para 

alguém consentir ser processado por uma quantia que os seus meios permitam. 

 

363. The Same, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Não creio que seja inadmissível inserir num contrato de empréstimo de depósito, aluguer, e outros da mesma descrição, um 

acordo deste tipo, nomeadamente: "Não deve fazer do meu escravo um ladrão"; ou seja, não deve solicitá-lo para se tornar 

um ladrão, ou um fugitivo, nem deve negligenciá-lo ao ponto de cometer um roubo; pois como uma acção mentirá pela 

corrupção de um escravo, este acordo que se relaciona com a prevenção da corrupção de escravos manter-se-á. 

 

364. The Same, On the Edict, Livro XXVI. 
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Se pensa que por causa de um legado é obrigado a fazer um acordo com o seu devedor de que não lhe moverá uma acção 

contra ele; o seu devedor não é libertado por operação de lei, nem pode proibir a sua acção por meio de uma excepção com 

base num contrato, como Celsus declarou no Livro XXV. 

 

365. Disse também no mesmo local: "Se pensa incorrectamente que é obrigado a pagar um legado ao Titius, e ordena ao seu 

devedor que lho pague, e este, sendo ao mesmo tempo seu devedor, faz um acordo com o Titius para não o processar; isto 

não extinguirá o seu direito de acção contra o seu devedor, nem o dele contra o seu devedor". 

 

366. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Uma carta através da qual uma parte se vincula a si própria que uma certa pessoa era sua co-herdeira, não confere qualquer 

direito de acção contra as partes na posse da herança. 

 

367. Se for feito um acordo entre um devedor e a parte que comprou um terreno em penhor pelo credor, sob o pretexto de que 

isto foi feito em nome do devedor, para que os lucros já obtidos possam ser imputados à dívida, e que o saldo seja liquidado, 

e o terreno devolvido ao devedor; então o herdeiro deve executar o contrato feito pelo falecido. 

 

368. Um acordo que prevê, "Mas se o credor tiver pago quaisquer quantias de impostos sobre bens imóveis de sua 

propriedade em penhor, pode recuperar o mesmo do devedor, e o devedor deve pagar quaisquer impostos devidos sobre o 

mesmo terreno"; este é um contrato legal e, portanto, deve ser respeitado. 

 

369. Quando uma parte estava prestes a intentar uma acção para pôr de lado uma vontade inofensiva feita pelo seu pai, e foi 

celebrado um acordo no sentido de receber uma certa quantia de dinheiro enquanto o herdeiro vivesse, foi feita uma tentativa 

para que este acordo fosse interpretado como uma obrigação perpétua; mas foi declarado numa rescisão que um crédito deste 

tipo não podia ser admitido com base em qualquer fundamento legal ou de equidade. 

 

370. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

É inteiramente correcto adiantar as despesas de um processo a uma parte envolvida num litígio, mas não é legal celebrar um 

acordo no sentido de que a soma despendida para esse fim não seja paga com juros legais, mas que metade do montante 

recuperado pelo processo seja pago. 

 

371. Scaevola, Notes on Julianus, Digest, Livro XXII. 
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Se eu concordar em não reclamar ao Stichus, a quem tenho direito, não se entende que o meu devedor esteja em falta; e se o 

Stichus morrer, não penso que o requerido seja responsável, se ele não estava em falta antes da celebração do contrato. 

 

372. Julianus, Digest, Livro XXXV. 

 

Quando um devedor tem um usufruto num escravo, e o escravo em quem goza desse usufruto faz um acordo que não deve ser 

intentada uma acção contra o devedor, ao fazê-lo, melhora o estado deste último. Do mesmo modo, se um credor possuir tal 

usufruto, e concordar em não intentar uma acção, e o escravo concordar que o credor o possa fazer, o credor, em virtude do 

acordo feito pelo escravo, pode reivindicar devidamente o direito de intentar uma acção. 

 

373. The Same, On Minicius, Livro VI. 

 

Quando, por alguma razão, é feito um acordo de que um senhorio não deve processar o seu inquilino, e há uma boa causa 

para tal acordo, o inquilino, no entanto, pode intentar uma acção contra o seu senhorio. 

 

374. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

Quando um homem aceita antecipadamente juros de um devedor, é considerado como um acordo tácito que ele não intentará 

uma acção contra o principal durante o período pelo qual os juros são pagos. 

 

375. Quando um contrato é estabelecido de tal forma que é pessoal de um lado, e diz respeito a bens do outro; como, por 

exemplo, que eu não intentarei uma acção, ou que não será processado; o meu herdeiro terá então um direito de acção contra 

todos vós, e todos nós teremos um direito de acção contra o vosso herdeiro. 

 

376. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 

 

Não há dúvida de que as partes podem desistir em todos os contratos relativos à compra, venda, leasing, aluguer, e outras 

obrigações semelhantes, em que tudo permaneça na mesma, por consentimento comum daqueles que se obrigaram. A opinião 

de Aristo vai ainda mais longe, pois ele pensa que se eu tiver realizado todos os actos que me foi necessário realizar como 

vendedor, no que diz respeito ao imóvel vendido a vós; e, embora ainda me devais o dinheiro da compra, fica acordado entre 

nós que me restituireis tudo o que diz respeito ao imóvel vendido, que vos foi entregue por mim, e que não pagareis o 

dinheiro da compra; e, em conformidade com isto, se mo devolverem, deixarão de me dever o dinheiro; porque a boa fé que 

rege este tipo de assuntos admite esta interpretação e acordo. Não importa se o acordo é feito para abandonar o contrato, 

todas as coisas a que nos vinculamos permanecem as mesmas; ou se devolve tudo o que lhe entreguei, e então concordamos 

que não me dará nada por causa do contrato. É certo que o seguinte não pode ser cumprido por um contrato que tenha como 
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referência a anulação do que foi feito; isto é, que o senhor pode ser obrigado a devolver-me o que já lhe dei; uma vez que, 

desta forma, o negócio seria transaccionado não tanto pela anulação do nosso contrato anterior, mas pela criação de novas 

obrigações entre nós. 

 

377. Paulus, Regras, Livro III. 

 

Sempre que qualquer benefício possa ser obtido por nós através de uma estipulação, fica estabelecido que a nossa condição é 

melhorada por acordos feitos pelas mesmas partes. 

 

378. Papirius Justus, Constituições, Livro VIII. 

 

O Imperador Antonino declarou num Rescript a Avidius Cassius: "Que se os credores ficassem satisfeitos com uma parte das 

suas dívidas de uma herança, mesmo que isto fosse feito através de um estranho, aqueles que estavam quase relacionados 

com o falecido devem ser considerados primeiro, se fossem solventes". 

 

379. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Ninguém, ao celebrar um acordo, pode fazer com que não consiga consagrar o seu próprio terreno, ou enterrar um cadáver 

nas suas próprias terras, ou dispor da sua propriedade sem o consentimento do seu vizinho. 

 

380. Furius Anthianus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Quando um devedor, depois de ter acordado que a acção judicial não deve ser intentada contra ele pela dívida (de tal forma 

que o contrato também beneficie a caução), fez outro contrato que a acção judicial pode ser intentada contra ele; surgiu a 

questão de saber se a caução foi privada do benefício do primeiro acordo? É a melhor opinião que, quando o direito a uma 

excepção tiver sido adquirido pelo fiador, este não poderá ser-lhe retirado sem o seu consentimento. 

 

 

 

 

Título. 15. No que diz respeito aos compromissos. 
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381. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Quando um homem faz um compromisso com referência a algo que está em dúvida, e a questão do julgamento é incerta, o 

compromisso não é levado a um fim; mas aquele que faz um acordo rende-se por meio de doação através da liberalidade, 

algo que é certo e indiscutível. 

 

382. The Same, On the Edict, Book LXXIV. 

 

Qualquer pessoa pode aceitar um compromisso, não só onde a estipulação de Aquilian é inserida, mas também onde um 

acordo é celebrado. 

 

383. Scaevola, Digest, Livro I. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript, "que não há dúvida de que os acordos privados que foram 

celebrados não prejudicam os direitos dos outros"; portanto, quando um compromisso foi feito entre o herdeiro e a mãe do 

falecido, o testamento não pode ser considerado rescindido por ele, nem os escravos ou legatários são por isso privados dos 

seus direitos de acção. Por conseguinte, quando intentam uma acção por qualquer coisa sob o testamento, devem processar o 

herdeiro aí mencionado; o qual, quando compromete assuntos relacionados com a herança, quer tenha providenciado para si 

próprio com referência aos fardos a ela inerentes, quer não o tenha feito, não tem o direito de permitir que a sua própria 

negligência prejudique outros. 

 

384. Quando se chega a um compromisso em relação a um fideicomisso, e depois são encontrados codicilos; pergunto, se a 

mãe do falecido recebeu menos através do compromisso do que a sua parte, deverá ela receber o que lhe falta em virtude do 

fideicomisso? A resposta foi que ela devia. 

 

385. Um devedor cujo penhor tinha sido vendido pelo seu credor comprometido por uma quantia menor com Maevius, que 

afirmava ser o herdeiro do credor legítimo, e tendo depois sido produzida a vontade do credor, parecia que Septicius era o 

herdeiro. Colocou-se então a questão de saber se, se o devedor intentou uma acção contra Septicius pela propriedade 

penhorada, ele poderia fazer uso de uma excepção com base no compromisso feito com Maevius, que na altura não era o 

herdeiro legal; e poderá Septicius ter o direito de recuperar o dinheiro que foi pago pelo devedor a Maevius como herdeiro, 

com o fundamento de que foi recebido por ele sob o pretexto de herança? A resposta foi que isto não podia ser feito, de 

acordo com os factos declarados, pela razão de que Septicius não fez ele próprio um compromisso com ele, nem Maevius, 

quando o aceitou, actuando como agente de Septicius. 

 

386. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVI. 
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A estipulação Aquiliana muda absolutamente e anula todas as obrigações anteriores, e é ela própria anulada por uma 

libertação; e esta é agora a nossa prática. Portanto, mesmo os legados que são feitos condicionalmente estão sob a estipulação 

de Aquilian. 

 

387. Papinianus, Definitions, Livro I. 

 

Quando se faz uso da estipulação de Aquilian, o consentimento das partes contratantes está implícito, e quaisquer acções que 

ainda não tinham pensado permanecer na sua condição anterior; pois a interpretação de pessoas aprendidas na lei opõe-se a 

toda a liberalidade capciosa. 

 

388. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 

 

Em controvérsias decorrentes de um testamento não pode haver compromisso, nem a verdade dos factos pode ser inquirida, a 

menos que seja feito um exame e interpretação das palavras do testamento. 

 

389. Ulpianus, Disputations, Livro VII. 

 

Um compromisso é válido mesmo após o julgamento ter sido feito, se um recurso tiver sido, ou puder ser interposto. 

 

390. Quando uma fiança foi processada, e a sentença proferida contra ele, e depois o comitente fez um compromisso com a 

parte que obteve a sentença contra a fiança; a questão que se coloca, era o compromisso válido? Sou de opinião que sim, e 

que todas as causas de acção contra o comitente e a caução foram eliminadas. Se, contudo, a própria fiadora fez o 

compromisso depois de ter perdido o seu caso, enquanto a sentença não foi anulada pelo compromisso, ainda assim, deve ser 

considerada como resolvida, no que diz respeito a qualquer coisa que tenha sido paga. 

 

391. É tão verdade, porém, que o que foi pago neste caso, apesar de não dispor do compromisso, ainda assim diminuiu o 

montante da sentença, que pode ser retido, e está, de facto, contido numa rescisão num caso em que um compromisso foi 

celebrado sem autorização do Pretor, que o que tinha sido pago deve ser aplicado ao fornecimento da manutenção, e o que, 

além disso, era devido por causa da manutenção deve ser fornecido, mas o que já tinha sido pago deve ser creditado. 

 

392. O mesmo, Em todos os Tribunais, Livro V. 

 

Quando aqueles a quem foi deixada uma provisão para manutenção, estavam prontos a fazer um compromisso, e estavam 

satisfeitos com uma quantia moderada a ser-lhes paga de imediato; o Divino Marco declarou num discurso proferido no 
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Senado: "Que nenhum compromisso com referência à manutenção deveria manter-se, a menos que fosse feito sob a 

autoridade do Pretor". Por conseguinte, o Pretor está habituado a intervir e decidir entre as partes contratantes se o 

compromisso deve ser admitido. 

 

393. Quer seja legada uma provisão para uma casa, ou para vestuário, ou para manutenção dependente de bens imóveis, o 

inquérito do mesmo Pretor com referência ao compromisso deve ser realizado. 

 

394. O endereço acima mencionado refere-se à provisão para manutenção deixada por vontade ou codicil, quer tenha sido 

acrescentada ao testamento, quer a parte tenha morrido em estado de intesto. A mesma regra é aplicável quando a provisão 

foi feita por uma doação mortis causa ou quando foi imposta uma taxa a qualquer pessoa. Quando os legados são feitos com 

o propósito de cumprir uma condição, dizemos que a regra é a mesma. É evidente que um compromisso pode ser assumido 

sem a autoridade do Pretor quando a provisão para manutenção não é feita mortis causa. 

 

395. O endereço aplica-se a somas a pagar mensalmente ou diariamente ou anualmente, e a mesma regra é aplicável quando 

não são deixadas para toda a vida, mas apenas por um determinado período de anos. 

 

396. Quando uma certa quantia é legada a qualquer pessoa para que esta se possa sustentar com o interesse da mesma e 

restaurar a totalidade da quantia no momento da sua morte; o Endereço continua a ser aplicável, embora a quantia não possa 

ser considerada como sendo paga anualmente. 

 

397. No entanto, quando uma certa soma de dinheiro, ou uma certa quantidade de bens é deixada ao Titius, a fim de 

providenciar o apoio da Seius, a melhor opinião é que o Titius pode comprometer-se; pois por este acto do Titius a 

manutenção da Seius não é diminuída. A mesma regra aplica-se quando a propriedade foi deixada ao legatário sob um fundo 

fiduciário, a fim de assegurar a sua manutenção. 

 

398. O endereço proíbe um compromisso que é feito de tal forma que qualquer pessoa pode gastar de uma só vez o montante 

que lhe é dado. Qual seria então o caso, se uma parte fizesse um compromisso sem a autoridade do Pretor, no sentido de que 

o que lhe fosse pagável anualmente pelo legado, ele deveria receber cada mês? Ou o que deveria ser feito se ele recebesse 

todos os dias o que lhe tinha sido deixado para ser pago todos os meses? Ou como seria se o que tinha direito a receber no 

final de um ano, deveria ser recebido por ele no início? Sou de opinião que um acordo deste tipo é válido, porque a parte a 

apoiar melhora a sua condição através de tal transacção; e que o discurso do Imperador não pretendia que a manutenção das 

pessoas fosse cortada por um compromisso. 

 

399. Não faz diferença se as partes para as quais se prevê a manutenção são homens livres, ou nascidos livremente, ricos ou 

pobres. 
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400. O endereço também dirige um inquérito a ser feito perante o Pretor com referência às seguintes questões; em primeiro 

lugar, relativamente à causa do compromisso; em segundo lugar, relativamente aos seus termos; em terceiro lugar, 

relativamente aos caracteres pessoais das partes na transacção. 

 

401. Com referência à causa, deve ser averiguado qual a razão existente para fazer o compromisso para o Pretor não ouvirá 

ninguém que deseje fazer um compromisso sem causa suficiente. As razões normalmente alegadas são as seguintes, 

nomeadamente: quando o herdeiro e a parte a apoiar residem em locais diferentes; ou quando qualquer um deles pretende 

mudar de residência; ou quando existe alguma razão urgente para o pagamento de uma soma de dinheiro na altura; ou quando 

a provisão para manutenção foi cobrada a vários herdeiros, e é difícil para eles distribuir pequenas somas de dinheiro entre 

pessoas diferentes; ou quando existe qualquer outra razão entre as que normalmente surgem, e que pode induzir o Pretor a 

sancionar o compromisso. 

 

402. A quantia de dinheiro envolvido na transacção também deve ser considerada, pois a boa fé das partes deve ser 

determinada desta forma. O montante deve também ser estimado de acordo com a idade e condição de saúde da pessoa que 

está a fazer o compromisso, pois é evidente que deve variar nos casos de um rapaz, um jovem, ou um idoso; e é evidente que 

uma provisão de manutenção terminará com a vida da parte para cujo benefício foi feita. 

 

403. O carácter das pessoas também deve ser tomado em consideração; ou seja, quais são os hábitos de vida daqueles para 

quem é feita a provisão, se são frugal e têm o suficiente para a sua manutenção de outras fontes; ou se são de uma classe 

inferior, que será obrigada a depender inteiramente da provisão feita para elas. No que diz respeito à pessoa encarregada de 

fornecer a manutenção, estas coisas devem ser investigadas, nomeadamente, quais são os seus meios, bem como as suas 

intenções e as suas opiniões, pois será então evidente se ela deseja ou não chegar à parte com quem faz o compromisso. 

 

404. Um compromisso feito com respeito à manutenção, não se aplica ao alojamento ou vestuário; como o Divino Marcus 

ordenou que fossem feitos acordos especiais com referência a estes assuntos. 

 

405. No entanto, se alguém fizer um compromisso em relação à manutenção, não será considerado necessário para ele, contra 

a sua vontade, fazer qualquer acordo relativo ao alojamento, ou outros assuntos; ele pode, portanto, celebrar um acordo com 

referência a todas as coisas de uma só vez, ou apenas em relação a algumas poucas. 

 

406. Um compromisso em relação a uma disposição sobre calçado deve também ser feito sob a autoridade do Pretor. 

 

407. Nos casos em que o imóvel encarregado da manutenção tenha sido deixado a uma ou várias pessoas, e estas desejem 

aliená-lo, é necessário que o Pretor decida tanto sobre a alienação como sobre o compromisso. Quando os bens imóveis 



138 

 

encarregados da manutenção são deixados a várias pessoas, e estas fazem um compromisso entre si sem o consentimento do 

Pretor, o compromisso não deve ser mantido. A mesma regra aplica-se quando o terreno é dado como garantia de 

manutenção, pois, quando é dado um penhor para este fim, não pode ser libertado sem a autoridade do Pretor. 

 

408. É perfeitamente evidente que o consentimento do Pretor é necessário quando é feito um compromisso para a totalidade 

do montante da manutenção, ou apenas para uma parte da mesma. 

 

409. Se, quando o pedido for apresentado ao Pretor, este permitir que seja feito um compromisso sem investigação do caso, a 

transacção será nula; pois o assunto é remetido ao Pretor para ser examinado, e não para ser negligenciado, ou desistir. Se, no 

entanto, ele não fizer um inquérito sobre tudo o que lhe é dirigido pelo Endereço; ou seja, sobre a causa, o montante e o 

carácter das partes na transacção, deve considerar-se que, embora ele investigue alguns assuntos, o compromisso é nulo. 

 

410. Nem o Governador da província, nem o Pretor pode delegar a sua jurisdição numa questão deste tipo. 

 

411. Compromissos em relação à manutenção também podem ser feitos na presença do Procurador Imperial; por exemplo, 

onde a manutenção é reclamada ao Tesouro, e por conseguinte, isto pode ser feito na presença do Prefeito do Tesouro. 

 

412. Quando uma acção estiver pendente com referência a uma provisão de manutenção, e for feito um compromisso, esta 

não será válida sem a autoridade do Pretor; caso contrário, o endereço do Imperador poderá ser evitado; por exemplo, quando 

se tratar de uma acção judicial com referência a uma provisão de manutenção, e for feito um compromisso, este não será 

válido sem o consentimento do Pretor. 

 

413. Quando a provisão para a manutenção é deixada a qualquer pessoa, e além disso um legado que deve ser pago 

imediatamente, e um compromisso é feito sem a autoridade do Pretor; o que quer que possa ser pago é creditado primeiro 

sobre o legado que foi pago sem demora, e o restante sobre a provisão para a manutenção. 

 

414. Quando alguém faz um compromisso com referência a alimentos, sem a autoridade do Pretor, o que quer que seja pago 

será aplicado na liquidação do que é devido sobre os alimentos; pois não faz qualquer diferença quanto aos pagamentos em 

atraso, ou se foram mais ou menos do que o montante pago; pois se forem menos, ainda assim o pagamento deve ser 

creditado sobre os pagamentos em atraso da provisão de alimentos. E é evidente que se aquele que fez o compromisso em 

relação à pensão alimentar se tornou mais rico com o pagamento, será perfeitamente justo que a outra parte tenha uma acção 

para recuperar o montante pelo qual se tornou mais rico, pois ninguém deve lucrar com a perda de outro. 

 

415. Quando uma certa quantia a ser paga anualmente, como, por exemplo, uma pensão anual ou um usufruto foi deixado por 

qualquer pessoa a um homem de categoria superior, pode ser feito um compromisso sem a autoridade do Pretor. Mas, se tiver 
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sido deixado um usufruto moderado, em vez de uma provisão para manutenção, digo que um compromisso feito sem a 

autoridade do Pretor não tem força ou efeito. 

 

416. Sempre que tenha sido prevista a manutenção de uma pessoa, não em dinheiro mas em cereais, azeite e outros artigos 

necessários à sua subsistência, não se pode chegar a um compromisso em relação a eles, quer os pagamentos lhe sejam feitos 

anualmente, quer mensalmente. No entanto, quando o compromisso feito sem a autoridade do Pretor era, que ele deveria, em 

vez dos artigos, receber uma certa quantia em dinheiro a pagar anualmente, ou mensalmente, e nem a data nem a quantia 

foram alteradas, mas apenas a natureza do artigo; ou se, por outro lado, ele concordou em receber a subsistência em espécie, 

que lhe tinha sido deixada em dinheiro; como quando ele trocou vinho por azeite, ou azeite por vinho, ou qualquer outra 

coisa desta descrição; ou se mudou o local de modo a receber a provisão que lhe foi deixada em Roma, em alguma cidade, ou 

em alguma província, ou vice-versa; ou se mudou a pessoa, de modo a receber de um o que deveria ter recebido de vários; ou 

aceita um devedor em vez de outro; todas estas coisas devem ser submetidas à decisão do Pretor, e ser determinadas em 

benefício da parte com direito a alimentos. 

 

417. Quando uma certa quantia, pagável anualmente pelo alojamento, tiver sido deixada, qualquer transacção que seja 

celebrada para o mobiliário do alojamento sem a autorização do Pretor é válida; uma vez que a parte obtém o benefício do 

alojamento, embora o compromisso possa permitir um alojamento susceptível de demolição, ou incêndio. Por outro lado, se 

ele concordar que lhe será paga uma quantia declarada em vez do alojamento que foi legado, a transacção é válida, mesmo 

sem a autoridade do Pretor. 

 

418. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Uma parte intentou uma acção contra os seus tutores com referência à sua parte da herança administrada sob a sua tutela, e 

comprometeu o caso. Se, tendo-se tornado herdeiro do seu irmão, intentou uma acção contra os mesmos tutores que o 

representante dos seus irmãos, não será impedido por estes invocarem o compromisso que foi feito. 

 

419. Quando é feito um compromisso de qualquer descrição, considera-se que este se limita às questões relativamente às 

quais as partes acordaram entre si. 

 

420. Quando uma parte, ignorando todas as condições existentes do caso através do engano do seu co-herdeiro, executou um 

instrumento de compromisso sem a estipulação de Aquilian, é considerada mais como tendo sido enganada do que como 

tendo feito um acordo. 

 

421. Quando um filho que ainda não foi informado de que tem o direito de intentar uma acção para pôr de lado a vontade do 

seu pai, compromete outros assuntos com os seus adversários através de um acordo; o acordo que ele celebrou só o 
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prejudicará no que respeita às coisas que se provou que se destinavam a fazer, apesar de uma das partes que fez o 

compromisso ter mais de vinte e cinco anos de idade; pois, no que respeita a tudo o que posteriormente se prove que ele tinha 

o direito de intentar uma acção, seria injusto considerar que a transacção extinguiu direitos que ainda não tinham sido 

considerados. 

 

422. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Está estabelecido que quando um pai faz um compromisso com referência aos direitos dos filhos que não estão sob o seu 

controlo, eles não são prejudicados por isso. 

 

423. The Same, On the Edict, Livro IV. 

 

Após a sentença ter sido proferida, mesmo que não seja interposto recurso, ainda assim, onde o facto de a sentença ter sido 

proferida é negado, ou é possível que a parte não saiba se a sentença foi proferida ou não; então, como um julgamento ainda 

pode ter lugar, pode ser feito um compromisso. 

 

424. Celsus, Digest, Livro III. 

 

Não deve ser tolerado que uma parte possa fazer um compromisso com referência a legados que lhe foram deixados em 

termos gerais por vontade, e depois alegar que o seu objecto não era de compromisso, excepto com referência ao que lhe foi 

deixado na primeira parte do testamento, e não com referência ao que lhe foi deixado na última parte. Mas onde os codicilos 

são produzidos, penso que ele não podia dizer-me indevidamente que só pensava no que estava contido naquelas páginas do 

testamento de que tinha conhecimento na altura da transacção. 

 

425. Aemilius Macer, On the Five Per Cent Law Respecting Inheritances, Livro I. 

 

Não é legal para um Procurador Imperial fazer um compromisso sem a autoridade do Imperador. 

 

426. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Surgiu uma controvérsia entre um herdeiro de direito e um herdeiro testamentário, e tendo sido feito um compromisso, a 

questão foi resolvida sob certas condições. Desejo saber contra quem os credores podem intentar uma acção. A resposta foi 

que se os credores fossem os mesmos que fizeram o compromisso, estando outros presentes ou não, devido à incerteza da 

sucessão, deveria ser instaurada uma acção contra cada um dos herdeiros pela parte da herança que cada um obteve em 

virtude do compromisso. 
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427. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

É habitual que a estipulação Aquiliana seja inserida em cada contrato, mas é mais prudente acrescentar-lhe uma estipulação 

penal, porque se o contrato for rescindido, pode ser intentada uma acção pela penalidade ao abrigo da estipulação. 

 

428. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Aquele que quebra a fé num compromisso legal não só é impedido por uma excepção, como também pode ser forçado a 

pagar a penalidade que prometeu de forma adequada ao estipulador se violasse o contrato. 

 

429. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

O vendedor de uma propriedade tendo cedido os seus direitos ao comprador, fez um compromisso com um devedor à 

propriedade que não sabia que a mesma tinha sido vendida. O comprador da herança deve tomar medidas para cobrar a 

dívida, e é concedida ao devedor uma excepção com base no negócio transaccionado, devido à sua ignorância. A mesma 

regra aplica-se ao caso de um homem que recebeu uma herança em virtude de um fideicomisso, se o herdeiro fizer um 

compromisso com um devedor que não tenha conhecimento de que tal foi feito. 
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             Livro III 
 

 

 

1. Relativamente ao direito de recurso para o tribunal. 

 

2. Sobre aqueles que são marcados com infâmia. 

 

3. Relativamente aos agentes e defensores. 

 

4. Como são instituídos procedimentos a favor, ou contra corporações. 

 

5. Relativamente à transacção de negócios de terceiros. 

 

6. Relativamente a pessoas que intentam acções vexatórias. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo ao direito de recurso para o tribunal. 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

O Pretor propôs este Título com o objectivo de preservar a ordem, e manter a sua dignidade; e para evitar que lhe sejam 

apresentados pedidos casualmente e indiscriminadamente. 

 

(1) Com este fim em vista, estabeleceu três classes de pessoas, nomeadamente: aquelas a quem proibiu de se candidatar a ele 

e todas as outras a quem apenas permitiu que se candidatassem em seu próprio nome; e ainda outras, a quem permitiu que se 

candidatassem tanto para determinadas pessoas como para si próprios. 

 

(2) Requerer ao tribunal é declarar o seu próprio desejo, ou o de um amigo perante um magistrado que tenha jurisdição, ou 

opor-se ao desejo de outro. 
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(3) O Pretor começa por aqueles que estão absolutamente proibidos de lhe apresentar um pedido, e nesta parte do Édito tem 

referência àqueles a quem desculpou por causa da juventude, ou por causa de algum acidente. Proíbe o partido de se 

candidatar a ele em razão da sua juventude, quando ele tem menos de dezassete anos de idade, pela razão de considerar esta 

idade demasiado jovem para aparecer em público; embora se afirme que Nerva, o filho, deu opiniões públicas sobre questões 

de direito nessa idade, ou um pouco mais tarde. O Pretor proíbe uma parte de comparecer perante ele por causa de um 

acidente, por exemplo, se ele for surdo e não puder ouvir de todo; pois ninguém deve ser autorizado a apresentar um pedido 

ao tribunal que não possa ouvir o decreto do Pretor, pois isso seria uma fonte de perigo para ele, pois se ele não ouvisse o 

decreto, poderia ser punido, como sendo contumaz, se não obedecesse. 

 

(4) O Pretor declara: "Se as partes não tiverem defensor, eu dar-lhes-ei um". Não só o Pretor está habituado a mostrar este 

favor a tais pessoas, mas também o fará quando alguém não for capaz de obter um defensor por determinadas razões; como 

por exemplo, por causa das intrigas dos seus adversários, ou por medo. 

 

(5) Sob a segunda secção do Édito são referidos aqueles que não podem aparecer por outros, e nesta parte o Pretor inclui 

aqueles que são incapacitados pelo seu sexo, ou por um acidente, e também menciona pessoas que são marcadas com 

infâmia. Em razão do sexo, ele proíbe as mulheres de aparecerem para os outros, e a razão para esta proibição é para evitar 

que elas interfiram nos casos dos outros, ao contrário do que está a tornar-se a modéstia do seu sexo, e para que as mulheres 

não possam desempenhar funções que pertencem aos homens. A origem desta restrição derivou do caso de uma certa 

Carfania, uma mulher extremamente desavergonhada, cujo descaramento e aborrecimento do magistrado deu origem a este 

Édito. Devido a um acidente, em que um Pretor rejeita a aplicação de um homem que é totalmente cego, porque não 

consegue ver as insígnias do magistrado e pagar-lhes o devido respeito. Labeo diz que Publius, um cego, o pai de Asprenas 

Nonius, teve a sua cadeira virada, e foi-lhe negada uma audiência por Brutus, quando este desejava fazer uma declaração 

perante ele. Mas embora um cego não possa comparecer em tribunal por outro, ele ainda pode manter a sua dignidade 

senatorial, e desempenhar os deveres de juiz. Poderá ele então, também exercer o cargo de magistrado? Iremos considerar 

este assunto. Há um exemplo de alguém que exerceu tal cargo, pois Appius Claudius, um cego, esteve presente nos conselhos 

públicos, e deu uma opinião muito severa no Senado com referência a prisioneiros tirados de Pirro. A melhor opinião é a de 

que ele pode exercer o cargo de magistrado que já obteve, mas deve ser proibido aspirar a um novo; e esta regra foi 

estabelecida por muitos exemplos. 

 

(6) Ele também proíbe uma parte de comparecer perante ele em nome de outros, que sofreram que o seu corpo fosse utilizado 

como o de uma mulher. Se, no entanto, tiver sido violado por ladrões ou por inimigos, não deve ser marcado com infâmia, 

como diz Pomponius. Uma parte que tenha sido condenada por um crime capital não pode aparecer em nome de outra. É 

igualmente proibido, por decreto do Senado, que uma pessoa que tenha sido condenada em tribunal por falsa acusação, 

compareça perante um juiz de jurisdição inferior. Além disso, um homem que se tenha contratado para lutar com animais 
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selvagens é proibido de comparecer. Devemos entender o termo "animais selvagens" para se aplicar mais à sua ferocidade do 

que ao tipo de animais; mas e se o animal for um leão, mas um domado, ou algum outro animal que fosse domado mas que 

ainda tivesse dentes? Por esta razão, um homem que se tenha contratado para lutar, é marcado com infâmia por esse mesmo 

facto, quer lute ou não; porque se lutasse, quando não se contratasse para o fazer, não seria responsável, mas apenas um que 

se tenha contratado para o efeito. Por conseguinte, as antigas autoridades consideram que aqueles que, para mostrar a sua 

coragem, não são responsáveis, fazem-no sem compensação; a menos que sofram para serem honrados na arena; pois penso 

que, neste caso, não podem evitar ser marcados com a infâmia. No entanto, quando alguém se contrata para caçar animais 

selvagens, ou para lutar com um que está a cometer danos na vizinhança, fora da arena, não deve ser marcado com infâmia; 

por conseguinte, o Pretor permite que pessoas que não tenham lutado com animais selvagens para mostrar a sua coragem, 

mas proibe-as de o fazer por outros. No entanto, é perfeitamente adequado permitir que tais pessoas, onde estejam a exercer o 

cargo de tutor, ou qualquer outro do tipo de caça, compareçam em nome daqueles cujos assuntos estão a negociar. Quando 

alguém viola esta disposição do Édito, não está autorizado a comparecer por outros, mas também pode ser punido com uma 

multa pecuniária, cujo montante deve ser arbitrariamente fixado pelo juiz. 

 

(7) Como dissemos no início deste Título, o Pretor divide os partidos que não podem comparecer em três classes, e a terceira 

delas é aquela pela qual não os recusa totalmente o direito de comparecer, mas diz que não devem comparecer para todos, e 

que são, por assim dizer, menos culpados do que os mencionados sob as antigas cabeças. 

 

(8) O Pretor diz: "Aqueles que estão proibidos de comparecer por lei, plebiscito, um decreto do Senado, um édito, ou uma 

Portaria Imperial, a menos que em nome de certas pessoas, não podem comparecer perante mim em tribunal por outra pessoa 

que não as pessoas autorizadas por lei". Todos os outros que são marcados com infâmia pelo Édito do Pretor estão incluídos 

neste Édito, e não podem comparecer excepto em seu próprio nome, e no de certas pessoas especificadas. 

 

(9) O Pretor acrescenta então: "Onde qualquer uma das pessoas acima mencionadas não tenha sido restaurada à sua condição 

original". Entende-se por "aqueles que estão incluídos nos "mencionados acima", um dos que estão abrangidos pela terceira 

cláusula do Édito, que estão proibidos de aparecer em nome de certas pessoas; pois se estivessem incluídos nas outras 

cláusulas, a restituição completa seria obtida com dificuldade. 

 

(10) Pomponius pergunta a que restituição se refere o Pretor, quer seja a concedida pelo Imperador, quer seja a concedida 

pelo Senado? E ele é da opinião de que qualquer uma delas é referida; mas o inquérito surge quanto a saber se o Pretor pode 

conceder a restituição, e parece-me que tais decretos do Pretor não devem ser observados a menos que façam parte dos 

deveres da sua jurisdição; como no caso da juventude, em que alguém foi enganado, e nas outras instâncias que Nós 

examinamos sob o Título, "Quanto à Restituição Completa". A prova desta opinião é que quando alguém é condenado por 

uma infracção envolvendo infâmia, e a sentença é anulada por restituição completa, Pomponius pensa que é libertado da 

infâmia. 
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(11) O Pretor diz também: "Não podem aparecer por ninguém, excepto por um dos pais, o seu protector, a sua padroeira, os 

seus filhos, ou os pais da sua padroeira ou padroeira"; com referência a que pessoas falámos mais detalhadamente ao abrigo 

do Título: "Relativamente à Citação". Acrescenta também "Ou em nome dos seus filhos, do seu irmão, irmã, mulher, sogro, 

sogra, genro, nora, padrasto, madrasta, enteado, enteado, enteado, enteada, ala masculina ou feminina, ou uma pessoa de 

qualquer dos sexos que seja louca". 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Ou para um idiota de qualquer dos sexos (para curadores são também nomeados para pessoas com esta descrição). 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

"Quando a tutela, ou curadoria, tiver sido dada sobre quaisquer dessas pessoas por um dos pais, ou pela maioria dos tutores, 

ou por um magistrado que tivesse jurisdição na matéria". 

 

(1) Quando a afinidade é mencionada, não devemos compreender o que existia anteriormente, mas o que existe actualmente. 

 

(2) Pomponius diz que as palavras, nora, genro, sogro, e sogra, se destinam a incluir graus que são mais remotos do que 

aqueles que a preposição geralmente designa. 

 

(3) E que, com referência aos curadores, deveria ter acrescentado pessoas que são mudas, e outras para as quais é costume 

nomear curadores, ou seja, pessoas que são surdas, gastas, e menores. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Aqueles também, para quem, devido a problemas de saúde, o Pretor está habituado a nomear curadores: 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

E aqueles, também, que, por causa de alguma doença crónica, são incapazes de transaccionar os seus próprios negócios. 

 

(6) The Same, On the Edict, Livro VI. 
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Sou de opinião que aqueles que podem comparecer em tribunal sem violação do Édito, que, não voluntariamente mas por 

necessidade, estão a cumprir os deveres de um cargo, mesmo que sejam tais que não possam comparecer em seu próprio 

nome. 

 

1. Quando alguém está proibido de actuar como advogado, se isto tiver como referência o tempo durante o qual o magistrado 

exerce jurisdição, penso que pode comparecer posteriormente perante o seu sucessor. 

 

(7) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Quando o Pretor proíbe qualquer pessoa de comparecer perante ele, a proibição é absoluta, mesmo que o seu adversário 

consinta que isso seja feito. 

 

8. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

O Imperador Titus Antoninus declarou num Rescript: "Que aquele que tinha sido proibido de exercer a profissão de 

advogado durante cinco anos, não estava proibido de comparecer em tribunal em nome de ninguém, depois de decorridos os 

cinco anos". O Divino Adriano também declarou num Rescript: "Que um homem podia comparecer em tribunal depois de ter 

regressado do exílio"; nem foi feita qualquer distinção quanto ao crime pelo qual a sentença por silêncio ou exílio foi 

imposta; caso contrário, depois de decorrido o tempo da pena, poderia ser ainda mais prolongada, contrariamente aos termos 

da sentença. 

 

9. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Quem é proibido de comparecer em nome de outro por uma razão que não implica infâmia, e portanto não é privado do 

direito de comparecer para todos, só é legalmente excluído de comparecer para outros na província sobre a qual o 

Governador que impôs a sentença tem jurisdição; e não é proibido de o fazer em qualquer outra, mesmo que possa ter o 

mesmo nome. 

 

10. Paulus, Regras. 

 

Aqueles que agem em nome do Tesouro não estão proibidos de agir em nome dos seus filhos, dos seus pais, ou das suas alas, 

de cuja tutela são responsáveis, ainda que o caso possa estar em oposição ao Tesouro. 

 

1. É igualmente proibida a realização de actos de decurização contra as suas próprias cidades municipais, excepto para as 

pessoas que tenham sido mencionadas anteriormente. 



147 

 

 

11. Tryphoninus, Disputations, Livro V. 

 

Foi declarado pelo nosso Imperador num Livro de Rescrição: "Que um tutor não está proibido de aparecer para uma ala num 

assunto em que tenha sido empregado como defensor contra o seu pai". E também lhe é permitido por isto agir contra o 

Tesouro; mesmo onde ele tinha aparecido anteriormente para o Tesouro em alguns processos contra o pai da sua ala. 

 

1. Quem são aqueles que são considerados infames será explicado no título seguinte. Título. 2. A respeito daqueles que são 

considerados infames. 

 

1. Julianus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

As palavras do Pretor são as seguintes: "Aquele que é dispensado do exército por conduta vergonhosa, quer pelo Imperador, 

quer por alguém a quem foi concedida autoridade para agir na matéria, é marcado com infâmia. Isto também se aplica a quem 

aparece no palco com o propósito de actuar, ou declamar; a quem segue a ocupação de um procurador; a quem foi condenado 

em tribunal por falsa acusação ou traição dos interesses do seu cliente; a quem foi condenado por furto, roubo, ferimento, má 

fé, ou fraude, em seu próprio nome, ou que comprometeu qualquer uma destas infracções; a quem foi condenado em seu 

próprio nome numa acção baseada na parceria, tutela, mandato, ou depósito, numa acção directa; a alguém que deu a sua 

filha, que estava sob o seu controlo no casamento após a morte do seu genro, sabendo que ele estava morto antes de ter 

decorrido o tempo que é habitual para uma viúva chorar pelo seu marido; a alguém que casou com ela, estando também 

ciente disso, sem a ordem da pessoa sob cujo controlo ele estava; aquele que lhe permitiu casar com ela enquanto estava sob 

o seu controlo, tendo conhecimento dos factos acima mencionados; e também aquele que, por sua própria responsabilidade, e 

não por ordem, ou em nome da parte sob cujo controlo estava, permite que qualquer homem ou mulher que tenha sob o seu 

controlo, contraia dois noivos, ou dois casamentos ao mesmo tempo". 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

As palavras do Pretor: "Quem é dispensado do exército", deve ser entendido como aquele que usa a insígnia militar, como, 

por exemplo, onde alguém até à patente de centurião, ou prefeito de uma coorte, ou de uma tropa, ou de uma legião, ou o 

tribuno de uma coorte, ou de uma legião, é dispensado. Pomponius vai ainda mais longe, e diz que o comandante de um 

exército, embora possa usar os distintivos de patente consular, se for demitido pelo Imperador por alguma causa vergonhosa, 

é marcado com esta marca de infâmia. Portanto, se um general é dispensado enquanto no comando do exército é marcado 

com a marca da infâmia, e onde o Imperador o dispensa, e acrescenta que isto é feito por causa de conduta vergonhosa, como 

geralmente faz, não há dúvida de que é marcado com a marca da infâmia sob o Édito do Pretor. Não é o caso, porém, se for 

nomeado um sucessor para ele sem que este tenha incorrido no desprazer do Imperador. 
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1. Por "exército" não entendemos uma única coorte, ou uma única tropa, mas vários corpos de soldados; daí dizermos que um 

homem comanda um exército quando tem a seu cargo uma legião, ou várias legiões que, com os auxiliares, lhe foram 

confiados pelo Imperador. Mas, neste caso, quando um homem foi dispensado do comando de qualquer corpo de soldados, 

temos de compreender que foi dispensado do exército. 

 

2. A frase, "Dispensado por conduta vergonhosa", é acrescentada pelo facto de haver vários tipos de dispensas, uma das quais 

é uma dispensa honrosa permitida pelo Imperador, onde um homem terminou o seu tempo de serviço, ou onde isto foi feito 

anteriormente através da indulgência do Imperador; outra é onde um soldado é dispensado do serviço militar por motivo de 

saúde precária; e há também uma dispensa desonrosa. Esta última ocorre sempre que aquele que a ordena acrescenta 

expressamente que é feita devido a conduta vergonhosa, e devem sempre acrescentar a razão pela qual o soldado é 

dispensado. Mas quando um homem é degradado, ou seja, privado da sua insígnia de posto, torna-se infame, embora as 

palavras "degradado por causa de conduta vergonhosa" não tenham sido acrescentadas. Há um quarto tipo de dispensa em 

que uma parte entra para o serviço militar para evitar desempenhar as funções de um cargo, mas isto não afecta a sua 

reputação, como tem sido afirmado com muita frequência em rescritos. 

 

3. Um soldado que tenha sido condenado sob a Lex Julia de Adulteriis, torna-se infame a tal ponto que a própria sentença o 

liberta ignominiosamente do seu juramento. 

 

4. Aqueles que foram desonrosamente dispensados não são autorizados a viver nem em Roma, nem onde o Imperador reside. 

 

5. O Pretor diz: "Aquele que aparece no palco é infame". O palco, tal como definido por Labeo, significa qualquer lugar 

público ou privado, ou na rua, onde alguém aparece ou se desloca para fazer uma exposição de si mesmo; desde que seja um 

lugar onde as pessoas, sem distinção, são admitidas para assistir a uma exposição pública; e aqueles que lutam pelo lucro, 

bem como todos aqueles que aparecem no palco para compensação, são infames; como Pégaso, e o mais jovem Nerva 

declararam. 

 

(3) Gaius, On the Provincial Edict, Livro I. 

 

Aquele que se contrata com o propósito de aparecer em exposições públicas, e não o faz, não é marcado com infâmia; porque 

a ofensa não é tão vergonhosa que até a intenção de a cometer deveria ser punida. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 
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Sabinus e Cassius deram a sua opinião de que os atletas não devem de modo algum ser considerados como exercendo a 

profissão de actor, porque o seu objectivo é exibir a sua força; e, como coisa geral, todos os homens concordam que parece 

útil, e que nem os músicos, nem os lutadores, nem os charutos, nem os que lavam cavalos, nem os que desempenham outras 

funções nos jogos sagrados, devem ser considerados desonrados. 

 

(1) Celsus sustenta que aqueles que presidem aos jogos públicos a que os gregos chamam brabeutas, não praticam a profissão 

teatral, pelo facto de prestarem um serviço público, e não actuam como jogadores; e de facto este lugar é actualmente 

concedido pelo Imperador como um favor extraordinário. 

 

(2) O Pretor diz: "Quem actua como procurador". Actua como procurador que lucra com a prostituição de escravos; mas 

quando alguém obtém tal lucro através de pessoas livres, está na mesma categoria. Além disso, quando faz disto a sua 

principal ocupação, ou como complemento de algum outro negócio; como, por exemplo, quando é um estalajadeiro ou 

guarda-estábulo e tem escravos deste tipo para atendimento de estranhos, e, através das suas oportunidades obtém dinheiro 

desta forma; ou se é um guarda-estábulo, como é costume em algumas províncias, e tem escravos com o propósito de cuidar 

da roupa dos clientes, e estes são culpados de tais práticas nos banhos, está sujeito à punição de um procurador. 

 

(3) Pomponius é da opinião que um escravo que utiliza para este fim outros escravos que são sua propriedade privada, é 

marcado com infâmia depois de ter obtido a sua liberdade. 

 

(4) Um culpado de calúnia é também marcado com infâmia, se for julgado por esse motivo; pois não é suficiente que ele 

tenha cometido o acto, e a mesma regra aplica-se a um prevaricador. Um prevaricador é, por assim dizer, uma pessoa que não 

é consistente, mas que trai o seu próprio lado ao ajudar o outro; o nome Labeo diz que deriva de Varia Gertatione, pois quem 

prevaricar toma a sua posição de ambos os lados e, de facto, do lado do seu adversário. 

 

(5) Além disso, "Qualquer pessoa que tenha sido condenada por furto, roubo, ferimento, ou má fé em seu próprio nome, ou 

que tenha comprometido qualquer uma destas infracções, da mesma maneira, é infame". 

 

5. Paulus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Este é o caso porque um homem que compromete um crime é considerado como tendo cometido o mesmo. 

 

(6) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

O termo roubo deve ser entendido como aquilo que é manifesto ou não-manifesto. 
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1. Quando uma parte que tenha sido condenada por furto, ou qualquer outra infracção infame, recorrer, não deve ser incluída 

entre pessoas infames enquanto o processo estiver pendente, mas quando o tempo fixado para o recurso tiver decorrido, é 

considerada infame a partir da data da sua condenação; embora se o seu recurso parecer estar mal fundamentado, sou de 

opinião que deve ser marcado a partir desse dia, e não a partir do momento do julgamento. 

 

2. Quando alguém perde um caso enquanto actua por outro, não incorre em infâmia; e, portanto, nem o meu agente, nem 

defensor, nem tutor, nem curador, nem herdeiro, será marcado com infâmia numa acção por roubo, ou qualquer outra do 

mesmo carácter; nem mesmo se a acção foi defendida por um agente desde o início. 

 

3. "Ou comprometida". Entendemos compromisso como significando onde foi feito um acordo por uma soma de dinheiro 

sem referência ao montante; pois, caso contrário, se uma das partes, pela força ou por solicitação induzir outra a não proceder 

contra ele, ele será marcado com infâmia, de modo que nenhuma indulgência será considerada; o que é desumano. Quem se 

compromete por uma determinada quantia por ordem do Pretor não é considerado infame. 

 

4. Mas quando um juramento tiver sido feito, e o partido jurar que ele não fez mal, ele não será considerado infame, porque 

ele, em certa medida, prova a sua inocência pelo seu juramento. 

 

5. Quando alguém perde um caso de mandato, é, pelos termos do Édito, marcado com infâmia; e isto aplica-se não só àquele 

que aceitou a confiança, mas também àqueles que não mantiveram a fé, onde a outra parte dependia de o fazer; como, por 

exemplo, onde me tornei vosso fiador e fiz o pagamento, se obtiver o julgamento contra vós numa acção de mandato, torno-

vos infames. 

 

6. Deve, por todos os meios, acrescentar-se que um herdeiro tem por vezes um julgamento proferido contra ele por sua 

própria conta, tornando-se assim infame; por exemplo, se ele for culpado de má fé com referência a um depósito, ou a um 

mandato. Com efeito, um herdeiro não pode ter uma sentença proferida contra ele por sua própria conta em casos decorrentes 

da tutela, e parceria, porque não sucede a uma pessoa falecida nem na tutela nem na parceria, mas apenas incorre em 

responsabilidade por dívidas do falecido. 

 

7. Uma parte que perde o seu caso numa acção contrária intentada contra ele, não é infame; e não sem razão, pois em acções 

contrárias não se trata de má fé, mas apenas de um cálculo, que é geralmente decidido pelo tribunal. 

 

7. Paulus, Sobre o Édito, Livro V. 
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Em acções decorrentes de contratos, mesmo que envolvam infâmia, e aqueles que os perdem são marcados com ela, ainda 

assim, quando uma parte faz um acordo não se torna infame, e muito apropriadamente, uma vez que um compromisso em 

casos deste tipo não é vergonhoso, como acontece nos anteriores. 

 

8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

O Pretor diz "Quando o genro está morto", e acrescenta apropriadamente, "Quando ele sabe que estava morto", para evitar 

que ele seja punido por ignorância; pois, como a hora do luto é contínua, é conveniente que ela fuja a partir do dia da morte 

do marido, mesmo que a sua viúva ignore o facto; e, portanto, se ela souber disso depois do tempo fixado por lei, Labeo diz 

que ela pode pôr o luto, e deixá-lo de fora, no mesmo dia. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Os maridos não são obrigados a lamentar pelas suas esposas. 

 

1. Não há luto por uma noiva. 

 

10. The Same, On the Edict, Livro VIII. 

 

É costume obter a permissão do Imperador para uma viúva casar dentro do tempo fixado por lei. 

 

1. Uma mulher pode ser desposada durante o tempo em que estiver de luto pelo seu marido. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

O luto pelos filhos ou pelos pais não é um impedimento ao casamento. 

 

(1) Mesmo quando o marido era uma pessoa tal que não era próprio chorar por ele, pelo costume dos nossos antepassados a 

sua viúva não pode casar até que tenha decorrido o período prescrito pela lei; pois o Pretor remonta ao tempo durante o qual 

o marido deve ser chorado, pois isto é costume a fim de evitar confusão de sangue. 

 

(2) Pomponius pensa que quando uma mulher teve um filho dentro do tempo fixado por lei, pode casar sem demora, o que eu 

considero correcto. 
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(3) Não é costume, como diz Neratius, chorar por inimigos, ou por pessoas condenadas por traição, ou por aqueles que são 

enforcados, ou que de outra forma se entregam à violência, não por estarem cansados da vida, mas por causa de más 

consciências. Portanto, se alguém, após a morte de um marido deste tipo, casar com a sua viúva, ela será marcada com uma 

infâmia. 

 

(4) Ele também é marcado quem se casa com ela se estiver ciente do facto; pois a ignorância da lei não é desculpável, mas a 

ignorância do facto é. É desculpado quem casou com ela por ordem de alguém sob cujo controlo estava, e quem lhe permitiu 

casar com ela é marcado com infâmia. Em ambos os casos, a regra é muito apropriada, pois quem obedeceu é digno de 

perdão, e quem o sofreu para se casar é marcado com ignomínia. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Aquele que se casa com uma mulher em tais circunstâncias, por ordem do seu pai, mesmo que a retenha depois de libertado 

do controlo do seu pai, não é marcado com infâmia. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

E se, então, ele não o sofreu para se casar, mas ratificou o casamento depois de este ter sido contraído, por exemplo, se no 

início ele ignorou que a mulher se enquadrava nos termos do Édito, mas o confirma posteriormente? Ele não será marcado 

com infâmia, pois o Pretor remonta ao início do casamento. 

 

1. Quando uma parte contrata dois noivos em nome de outro, ele não será marcado com infâmia a menos que os contrate em 

nome de uma pessoa de qualquer dos sexos que tenha sob o seu controlo. Quando uma parte sofre o seu filho ou a sua filha 

para contrair um noivado, ele é, em certa medida, considerado como tendo sido ele próprio a contraí-lo. 

 

2. Quando o Pretor diz: "Ao mesmo tempo"; não se deve entender que os noivos foram contraídos ao mesmo tempo, mas 

também que eles existiram durante o mesmo período. 

 

3. Além disso, quando uma mulher é noiva de um homem e casada com outro, ela é punida pelos termos do Édito. 

 

4. Uma vez que é o acto que é marcado com infâmia, da mesma forma, quando um homem contrai matrimónio ou noivado 

com uma mulher com quem não pode casar legalmente, ou com quem o casamento não é correcto, ele será marcado com 

infâmia. 
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5. Um árbitro não incorre em infâmia devido a uma referência à arbitragem, porque a sua decisão não é, em todos os 

aspectos, equivalente a uma sentença. 

 

6. Quanto ao que diz respeito à infâmia, faz uma grande diferença quando o julgamento é feito após o julgamento de um caso 

em que algo foi declarado que não era para o efeito, pois a infâmia não é incorrida por assuntos deste tipo. 

 

7. Quando é imposta uma pena mais severa do que a autorizada por lei, a reputação da parte é preservada. Isto já foi 

estabelecido por rescisões e opiniões; como, por exemplo, quando um magistrado baniu uma parte que deveria ter sido 

multada numa parte dos seus bens, deve ser dito que por esta sentença mais severa a parte comprometeu para a manutenção 

da sua reputação, e que por isso não é infame. No entanto, quando, num caso de roubo não-manifesto, o juiz multa o culpado 

pelo quádruplo do montante, este último é, de facto, oprimido com uma pena aumentada; (pois num caso de roubo não-

manifesto só deveria ser processado pelo dobro do montante), mas isto não preserva a sua reputação, embora se não tivesse 

sido oprimido com uma pena pecuniária, ainda assim teria sido considerado como tendo feito um compromisso. 

 

8. A condenação pelo crime de burla impõe infâmia ao infractor, ainda que este possa não ser objecto de um processo penal. 

 

14. Paulus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Quando um amo defendeu o seu escravo numa acção noxal, e depois o libertou e fez dele seu herdeiro, e o julgamento foi 

feito contra o escravo na mesma acção, ele não se torna infame, pelo facto de não ter sido condenado por sua própria conta, 

uma vez que no início não era parte da junta de emissão. 

 

(15) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Uma mulher é marcada com uma infâmia que é colocada na posse de uma propriedade em nome de uma criança por nascer, 

ao representar fraudulentamente que estava grávida; 

 

16. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Se ela não estava realmente grávida, ou se tinha sido concebida por outra. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Ela também deve ser punida quem engana o Pretor, mas uma mulher só é marcada com infâmia quem o faz enquanto é a sua 

própria amante. 
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18. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Uma mulher que é enganada por uma falsa impressão, não pode ser considerada como tendo sido fraudulentamente colocada 

na posse. 

 

19. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Nenhuma mulher se torna infame excepto uma que tenha sido judicialmente decidida "a ter sido colocada na posse da 

propriedade através de fraude". Esta regra aplica-se também a um pai que permitiu à sua filha, enquanto sob o seu controlo, 

ser colocada na posse de forma fraudulenta em nome do seu filho por nascer. 

 

20. Papinianus, Opiniões, Livro I. 

 

Um partido a quem foram dirigidas as seguintes palavras de uma frase do Governador de uma província, nomeadamente 

"Parece ter sido o instigador de uma acusação por meio de um dispositivo astuto"; é considerado para o cobrir de vergonha 

em vez de o marcar com ignomínia, pois aquele que exorta alguém a não desempenhar as funções de um mandatário. 

 

21. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

Lucius Titius apresentou uma acusação contra Gaius Seius, afirmando que tinha sofrido ferimentos da sua parte, e leu provas 

escritas nesse sentido na presença do prefeito pretoriano. O prefeito, sem prestar atenção ao testemunho, decidiu: "Que 

Lucius Titius não tinha sofrido qualquer prejuízo às mãos de Gaius Seius". Pergunto se as testemunhas cujas provas foram 

rejeitadas devem ser consideradas infames por terem prestado falso testemunho? Paulus respondeu que nada foi demonstrado 

que justificasse que as partes relativamente às quais o inquérito é feito fossem consideradas infames, uma vez que não é 

apropriado que um julgamento, justo ou injusto, seja dado a favor de uma parte para que outra seja prejudicada por ele. 

 

22. Marcellus, Public Affairs, Livro II. 

 

Os golpes com varas não causam por si só infâmia, mas a razão pela qual a pessoa mereceu sofrer a punição, se foi de 

natureza a tornar infame aquele que foi condenado. A mesma regra também se aplica a outros tipos de punição. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 
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O luto deve ter lugar para pais e filhos de ambos os sexos, bem como para outros agnados e cognatos, de acordo com os 

ditames do afecto e do sofrimento mental na medida em que uma pessoa possa desejar; mas quem não chorar por eles não é 

marcado com infâmia. 

 

(24) The Same, On the Edict, Livro VI. 

 

O Imperador Severus declarou num Rescript que uma mulher não foi marcada com infâmia, que tinha sido obrigada a 

prostituir-se por dinheiro enquanto estava na escravatura. 

 

25. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

Ficou estabelecido que um filho, embora deserdado, deveria chorar pela memória do seu pai; e a mesma regra aplica-se a 

uma mãe cujos bens não passam para o seu filho. 

 

(1) Quando alguém é morto em batalha, deve ser lamentado, mesmo que o seu corpo não possa ser encontrado. Título. 3. 

Relativo aos agentes e defensores. 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Um agente é aquele que transacciona o negócio de outro pela direcção do seu mandante. 

 

1. Um agente pode ser nomeado para realizar negócios em geral, ou uma coisa em particular; também pode ser nomeado na 

presença do seu comitente, por um mensageiro, ou por uma carta, embora algumas autoridades (como Pomponius afirma no 

Livro Vinte e Quatro) pensem que qualquer pessoa que realize a gestão de um único assunto, não é um agente, tal como um 

homem não é propriamente um agente que se compromete a transportar um artigo, ou uma carta, ou uma mensagem; mas a 

melhor opinião é a de que uma parte é um agente que é nomeado para tratar apenas de uma transacção. 

 

2. O emprego de agentes é absolutamente necessário, para que aqueles que não querem, ou não podem tratar dos seus 

próprios assuntos, possam processar ou ser processados através de outros. 

 

3. Um agente pode ser nomeado mesmo quando está ausente; 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Desde que a pessoa nomeada seja conhecida, e consinta na sua nomeação. 
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(1) Uma pessoa insana não deve ser considerada como ausente, porque é deficiente em intelecto, e não pode ratificar a sua 

nomeação. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Um agente também pode ser nomeado num caso que ainda não tenha sido iniciado, ou para uma data futura, ou sob uma 

condição, e também até um determinado dia. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. E por um tempo indefinido. 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Um .... é considerado estar presente quem na altura se encontra no seu jardim; .... 

 

(6) Paulus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

E também aquele que está no Fórum, na cidade, e onde os edifícios são contínuos. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Para que o seu agente esteja presente. 

 

8. The Same, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

O filho de uma família pode nomear um agente com o objectivo de intentar uma acção, onde é um agente que ele próprio 

pode trazer, não só onde tem bens próprios, mas qualquer filho de uma família pode fazê-lo; como por exemplo, tendo 

sofrido um ferimento, pode nomear um agente para intentar uma acção por ferimento, se o seu pai não estiver presente e 

nenhum agente do seu pai desejar julgar o caso, e onde um agente é nomeado pelo próprio filho da família o seu acto será 

válido. Julianus leva isto ainda mais longe, pois diz que quando o filho de uma família tem um filho que está sob o controlo 

da mesma pessoa que ele, e lhe é feito um ferimento através do seu filho, e o seu avô não está presente, o pai pode nomear 

um agente para intentar uma acção judicial pelo ferimento que o neto da parte ausente sofreu. O filho de uma família pode 

também nomear um agente com o objectivo de conduzir a defesa de um caso em tribunal. A filha de uma família pode 

também nomear um agente com o objectivo de intentar uma acção por ferimentos. Valerius Severus declarou que quando a 

filha se junta ao pai na nomeação de um agente, isto é supérfluo, uma vez que é suficiente que o pai faça a nomeação com o 

consentimento da sua filha. Sou de opinião, contudo, que se o pai estiver ausente, ou for um homem de carácter suspeito (em 
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ambos os casos a filha tem o direito de processar pelo seu dote), ela pode nomear um agente. O filho de uma família também 

pode ser nomeado um agente com o objectivo de intentar ou defender uma acção. 

 

1. Não é habitual que um agente seja nomeado quando não está disposto a fazê-lo. Temos de compreender o termo 

"indisponibilidade" para significar não só quando uma parte recusa, mas também quando não está provado que ele tenha dado 

o seu consentimento. 

 

2. Os soldados veteranos podem ser nomeados agentes, mas os soldados em serviço activo não podem ser nomeados, mesmo 

que o adversário dê o seu consentimento; a menos que no momento em que se juntou a questão isso tenha sido ignorado por 

algum acidente, excepto no caso de o soldado ter sido nomeado num assunto em que ele próprio estivesse interessado; ou no 

caso de ele aparecer como representante da sua companhia na acusação ou defesa, caso em que a sua nomeação como agente 

é permitida. 

 

3. O Pretor diz: "Quando um agente tiver sido nomeado para defender um caso, e, com o seu consentimento, o seu director 

tiver concordado em pagar a sentença, obrigá-lo-ei a conduzir o julgamento". Mas ele não deve ser obrigado a fazê-lo em 

determinadas circunstâncias; como, por exemplo, quando surge uma inimizade mortal entre o agente e o mandante; como 

então Julianus diz que não deve ser permitida uma acção contra o agente. A mesma regra aplica-se quando algum alto cargo 

tiver sido conferido ao agente, ou quando ele estiver ausente em negócios para o Estado; 

 

9. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Ou se ele alegar má saúde, ou uma viagem necessária. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Ou se estiver ocupado com uma propriedade que lhe tenha descido, ou onde exista alguma outra boa razão. Há ainda mais 

razões para que o agente não seja obrigado a encarregar-se do caso, se o seu mandante estiver presente. 

 

11. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Se, contudo, o mandante puder ser obrigado a fazê-lo. 

 

12. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 
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Sustenta-se que por vezes, mesmo nestas circunstâncias, um agente pode ser obrigado a encarregar-se do caso; como, por 

exemplo, quando o mandante não está presente, e o queixoso afirma que, com mais atrasos, os bens envolvidos serão 

perdidos. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Todas estas coisas não devem ser indiscriminadamente admitidas ou rejeitadas, mas devem ser resolvidas pelo Pretor depois 

de este ter apurado os factos. 

 

14. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Se, após a nomeação de um agente, surgir uma inimizade mortal entre ele e o seu mandante, ele não pode ser obrigado a 

tomar a seu cargo o caso, nem é estipulado que um caso seja violado, uma vez que as condições são diferentes. 

 

(15) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Se o mandante deve morrer antes de a questão ser junta, e após ter sido estipulado por ele que a sentença será paga pelo 

agente, este pode ser obrigado a encarregar-se do caso, desde que, no entanto, o mandante tenha entrado com o conhecimento 

do agente; porque, caso contrário, seria contrário às regras da lei que o agente fosse obrigado por um acto do qual não tinha 

conhecimento; uma acção pode, no entanto, ser intentada nos termos da estipulação porque a acção não foi defendida. 

 

(1) Quando um agente é nomeado para conduzir um processo de partilha de bens, também é considerado para efeitos de 

defesa, e deve ser prestada uma dupla caução. 

 

16. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Antes da sua emissão, o mandante tem plenos poderes quer para mudar o agente, quer para assumir ele próprio a condução do 

processo. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Após a emissão, se o arguido tiver nomeado um agente, pode mudá-lo, ou transferir a condução do caso para si próprio, 

enquanto o agente ainda vive, ou reside na cidade; mas a causa para tal deve ser mostrada primeiro. 

 

1. Isto é permitido, não só à parte que nomeou o agente, mas também ao seu herdeiro e outros sucessores. 
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2. Ao fazer uma investigação por uma causa, não só devem ser considerados os assuntos acima mencionados que não 

obrigam um agente a encarregar-se de um caso, mas também a sua idade; 

 

18. Modestinus, Pandestinus, Livro X. 

 

Ou qualquer privilégio de carácter religioso. 

 

19. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Se o agente for uma pessoa suspeita, ou na prisão, ou no poder do inimigo, ou de assaltantes: 

 

20. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Ou se for impedido por uma acção criminal ou civil, por doença, ou por assuntos importantes que lhe são próprios; 

 

21. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Ou se tiver sido banido, ou se estiver escondido, ou se se tornar subsequentemente inimigo do mandante; 

 

22. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Ou se estiver ligado ao seu adversário por casamento, ou se se tornar seu herdeiro; 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Ou se uma longa viagem, ou algum outro assunto semelhante, o impedir; 

 

24. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Em tais circunstâncias, o agente deve ser mudado, mesmo a seu próprio pedido. 

 

25. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 
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Todas estas coisas devem ser observadas, não só por parte do réu, mas também em relação ao queixoso. Se a parte contrária, 

ou o próprio agente, alegar que o principal está a mentir, isto deve ser resolvido pelo Pretor; pois ele não deve ser tolerado 

como um agente que afirma o seu próprio direito a ser um, pois torna-se passível de suspeita, pelo facto de estar a forçar o 

seu serviço a um principal não disposto a fazê-lo; a menos, talvez, que ele se tenha comprometido a justificar a agência em 

vez de se limitar a prossegui-la, e ele deve ser ouvido se alegar: "Que está disposto a entregar a agência se isso puder ser feito 

sem prejudicar a sua reputação". Além disso, ele deve ser ouvido se tentar limpar o seu carácter. Se declarar claramente que 

foi nomeado agente num assunto em que ele próprio estava interessado, e o provar, não deve ser privado do direito de 

instaurar um processo em seu próprio nome. Mais uma vez, se um agente desejar fazer uso de alguma reserva, não será fácil 

privá-lo do direito de acção; 

 

26. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. A menos que o mandante esteja disposto a pagar-lhe. 

27. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

No julgamento da acção, deve ter-se o cuidado de não permitir que o agente seja privado da condução do processo, a menos 

que, a parte esteja pronta a privá-lo da totalidade do mesmo; pois se ele quiser tirar apenas uma parte e deixar o resto, o 

agente pode justamente recusar-se a aceitar este acordo. Isto acontece quando um agente actua sob a direcção de um 

mandante, mas quando não é dada qualquer orientação, e nada é proposto em tribunal, e não aprovou actos executados sem o 

seu consentimento, não o prejudicam; e, por conseguinte, a transferência do caso para si próprio não é necessária para que 

não possa ser oprimido pelos actos de outra parte. O pedido de mudança de um agente deve ser apresentado ao Pretor. 

 

(1) Quando uma transferência do processo é feita por parte do requerente, consideramos válida uma estipulação feita pelo 

requerido de que cumprirá a sentença; e este parecer é adoptado por Neratius e Julianus, e continuamos a fazer uso desta 

regra, desde que o mandante tenha aceite a garantia. Mas quando o agente a aceitou, e a condução do processo foi transferida 

para o mandante, é melhor a opinião de que é válida, e que o direito de acção ao abrigo da estipulação é transferido do agente 

para o mandante. Mas quando é transferido do mandante, ou do agente para outro agente, Marcelo não tem dúvidas de que a 

estipulação é válida; e esta é a melhor opinião, e mesmo que o direito de acção ao abrigo da estipulação possa ter sido 

conferido ao agente, ainda assim, uma acção sobre o mesmo deve ser concedida ao mandante, tendo o direito de acção 

directo sido extinto. 

 

28. The Same, Disputations, Livro I. 

 

Quando o meu agente aceitou uma caução pelo cumprimento da sentença, tenho direito a uma acção equitativa sobre a 

estipulação, tal como me é dada a mim. Se o meu agente, em virtude dessa estipulação, tiver intentado uma acção sem 

consentimento, não obstante, é-me concedido o direito de acção sobre a estipulação; daí decorre que o meu agente pode ser 

impedido de intentar uma acção sobre a estipulação da mesma forma que quando intenta uma acção sobre a sentença, quando 
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não tiver sido nomeado num assunto em que ele próprio esteja interessado, ou habilitado como agente para esse mesmo fim. 

Por outro lado, contudo, se o meu agente tiver dado garantias para cumprir a sentença, nenhuma acção sobre a estipulação 

será concedida contra mim. Se a parte encarregada da minha defesa der segurança, uma acção sobre a estipulação não será 

concedida contra mim, porque não pode ser intentada uma acção contra mim na sentença. 

 

29. The Same, On the Edict, Livro IX. 

 

Se o queixoso preferir intentar uma acção contra o mandante em vez de contra a pessoa que é nomeada agente em seu próprio 

nome, deve ser dito que o pode fazer. 

 

30. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

O mandatário de um queixoso que não tenha sido nomeado em seu próprio nome, pode pedir que as despesas em que 

incorreu durante o julgamento sejam pagas a partir da sentença, se o mandante na acção não for solvente. 

 

(31) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Quando alguém que tenha perdido um caso em que apareceu como agente torna-se herdeiro do mandante, não pode 

legalmente negar a sua responsabilidade na sentença; e isto acontece quando ele é herdeiro de toda a propriedade. Se, 

contudo, ele se tornar herdeiro apenas de uma parte da herança, e pagar a totalidade da quantia, desde que tenha sido 

instruído para pagar tudo, terá direito a uma acção de mandato contra o seu co-herdeiro; mas se não tiver sido instruído para o 

fazer, é-lhe concedido um direito de acção sobre os negócios transaccionados. Esta regra também se aplica se o agente pagar 

e não deve tornar-se um herdeiro. 

 

1. Não é proibido nomear vários agentes num caso em que várias partes estejam interessadas. 

 

2. Julianus diz que quando uma parte nomeou dois agentes em momentos diferentes, considera-se que revogou a nomeação 

do primeiro pela nomeação do segundo. 

 

32. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Quando vários agentes foram nomeados ao mesmo tempo para um mesmo fim, aquele que age primeiro tem precedência; de 

modo que aquele que vem depois não pode agir como agente num caso que o primeiro tenha trazido. 

 

33. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 
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Diz-se que um escravo e o filho de uma família podem ambos ter um agente, e, na medida em que isto se aplique ao filho de 

uma família, é correcto; mas, no que diz respeito ao escravo, contestamo-lo. Admitimos, contudo, que uma parte pode fazer 

negócios relacionados com a peculiaridade de um escravo, e, neste caso, agir como seu agente; opinião que também é 

defendida por Labeo, mas ele está proibido de fazer um processo. 

 

1. Não há dúvida de que ele pode ter um agente para intentar uma acção para estabelecer a sua condição, não só para a 

administração da sua propriedade, mas também para conduzir acções a favor ou contra ele, quer envolvam a sua posse como 

escravo, quer o seu estatuto como homem livre. Por outro lado, é evidente que ele pode ser nomeado agente. 

 

2. É para o bem-estar público que as pessoas ausentes devem ser defendidas por alguém, e as defesas são também concedidas 

em casos de capital. Portanto, sempre que uma parte pode ser condenada enquanto ausente, é apenas que alguém deve ser 

ouvido que mantenha a sua inocência, e fale a seu favor; e isto é habitual, como consta de um Rescript do nosso Imperador. 

 

3. O Pretor diz: "Quando alguém pede que lhe seja concedido o direito de intentar uma acção em nome de outro, deve 

defendê-lo de acordo com o julgamento de um bom cidadão, e deve fornecer segurança à pessoa contra quem intenta a acção 

em nome de outro que a parte interessada irá ratificar os seus actos". 

 

4. É considerado pelo Pretor como sendo apenas aquele que actua como agente em nome de outro, que também deve 

proceder à defesa da mesma parte. 

 

5. Quando alguém aparece como agente num assunto em que está interessado, continua a ser a regra que ele deve defender o 

seu mandante, a menos que este último tenha sido obrigado a nomeá-lo. 

 

34. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Onde alguém traz um processo como agente em seu próprio nome, como, por exemplo, como comprador de uma 

propriedade; deverá, por outro lado, defender o vendedor? Ficou estabelecido que se o negócio foi transaccionado de boa fé, 

e não para defraudar aqueles que possam querer intentar uma acção contra o vendedor, ele não será obrigado a defendê-lo. 

 

35. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

No entanto, as seguintes pessoas, agindo como agentes, serão obrigadas a defender os seus mandantes, sendo-lhes permitido 

intentar uma acção sem mandato, ou seja, crianças, desde que estejam sob o controlo de outros; pais, irmãos, partidos ligados 

por afinidade; e homens livres. 



163 

 

 

1. Um protector pode, através de um agente, acusar o seu libertado de ser ingrato, e o libertado pode responder por um 

agente. 

 

2. Não só se a acção for solicitada pelo agente, mas também se este requerer um inquérito preliminar, ou um interdito; ou se 

desejar dar segurança através de uma estipulação para o pagamento de legados, ou para a prevenção de ferimentos 

ameaçados; será obrigado a defender o seu mandante, enquanto ausente, num tribunal competente e na mesma província. No 

entanto, seria uma dificuldade ser obrigado a deixar Roma e ir para uma província, ou vice-versa, ou ir de uma província para 

outra, com o objectivo de o defender. 

 

3. O termo "defender" significa fazer o que o mandante faria na condução de um caso, e fornecer uma segurança adequada; e 

uma condição mais difícil não deve ser imposta a um agente do que ao seu mandante, excepto ao dar segurança. Com 

excepção da segurança, um agente é obrigado a assumir a defesa quando assume a responsabilidade pelo caso. Por essa 

razão, Julianus perguntou se ele pode ser obrigado a fazê-lo, ou se é suficiente, quando não é oferecida qualquer defesa, que 

uma acção seja intentada mediante a estipulação; e Julianus diz no Terceiro Livro do Digest, que ele deve ser obrigado a 

empreender a conduta do caso, a menos que ele mostre uma causa adequada para se recusar a agir, ou onde ele deve ser 

afastado por alguma boa razão. Um agente também defende quem permite o que o seu mandante permitiria. 

 

4. Um agente é obrigado a conduzir a defesa mesmo quando sofre a parte contrária para tomar posse, quando esta última 

exige segurança para a prevenção de ferimentos ameaçados, ou para o pagamento de legados, 

 

36. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Ou onde é dado o aviso de uma nova estrutura. Se ele permitir que um escravo seja removido num caso noxal, é detido para o 

defender, desde que, no entanto, em todos estes casos, ele forneça segurança de que o seu principal irá ratificar os seus actos. 

 

37. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Um agente deve defender o seu comitente em todo o tipo de acções, mesmo que não sejam concedidas contra um herdeiro. 

 

1. Surgiu a questão, em que um adversário interpôs várias acções, e houve vários defensores que estavam preparados para 

empreender a defesa do mesmo, se uma parte que está ausente é considerada para ser defendida? Julianus diz que ele parece 

estar devidamente defendido, e Pomponius afirma que esta é agora a prática. 

 

38. The Same, On the Edict, Book XL. 
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No entanto, não devemos ir ao ponto de segurar que, se for instaurado um processo por dez mil aurei, e dois defensores 

parecerem prontos a defender por cinco mil cada um, eles serão ouvidos. 

 

(39) The Same, On the Edict, Livro IX. 

 

Um agente deve defender o seu principal não só em acções, interdições e estipulações, mas também com referência a 

interrogatórios; para que, se for interrogado em tribunal, possa responder em todas as instâncias em que o seu principal o 

possa fazer. Portanto, se lhe for perguntado se o herdeiro está ausente, deve responder; e se responde ou se se mantém em 

silêncio, será responsável. 

 

1. Aquele que intentar qualquer tipo de acção em nome de outro deve fornecer segurança de que o seu mandante, no caso, 

ratificará tudo o que for feito. Por vezes, no entanto, embora o agente traga um processo em seu próprio nome, deve ainda dar 

segurança, de que os seus actos serão ratificados, como Pomponius afirma no Livro Vinte e Quatro; por exemplo, quando a 

outra parte prestou juramento ao agente, e ele jurou que algo era devido ao mandante; e, neste caso, ele age em seu próprio 

nome por causa do seu juramento, pois esta acção não poderia ser proposta pelo mandante; no entanto, o agente será obrigado 

a dar segurança de que será ratificada. Mas quando foi feito um acordo para alguma coisa com o agente, e ele traz um 

processo com este fundamento, não há dúvida de que há boas razões para exigir segurança para a ratificação; e este 

Pomponius afirmou ser este o facto. 

 

2. Julianus levanta a questão de saber se o agente é obrigado a dar garantias de que apenas o seu comitente ratificará os seus 

actos, ou que os outros credores também o farão; e diz que a garantia só deve ser dada com referência ao comitente; pois nas 

palavras "a parte interessada no assunto", os credores não são incluídos; pois um compromisso deste tipo não é exigido ao 

próprio comitente. 

 

3. Quando um pai traz uma acção pelo dote da sua filha, deve dar segurança de que a sua filha ratificará o seu acto, e deve 

também defendê-la; tal como Marcellus afirmou. 

 

4. Quando um pai traz um processo por lesão em nome do seu filho, como pode haver duas acções, uma trazida pelo pai, e 

outra pelo filho, não é exigida nenhuma caução para a ratificação. 

 

5. Quando um agente contesta a condição de qualquer um, quer este último institua um processo contra ele como escravo, a 

fim de obter a sua liberdade, ou se o agente intenta uma acção para reduzir à escravidão uma pessoa que afirma ser livre, 

deve fornecer uma garantia de que o seu comitente ratificará o seu acto; e isto é estabelecido no Édito, de modo que, em 

qualquer dos casos, ele seja considerado como queixoso. 
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6. Há um caso em que uma parte é obrigada a dar garantia para a ratificação, bem como para o cumprimento do julgamento 

na mesma acção; como, por exemplo, quando é apresentado um pedido de restituição completa, quando se diz que um menor 

foi enganado numa venda, e o agente aparece para a outra parte. Neste caso, o agente deve dar garantias de que o seu 

comitente ratificará o seu acto; caso contrário, o comitente, tendo regressado, poderá querer fazer algumas exigências. Mais 

uma vez, ele deve dar garantias de que cumprirá a sentença, para que, se alguma coisa tiver de ser dada ao menor devido a 

esta restituição, ela possa ser feita. Estas coisas Pomponius mencionadas no Vigésimo Quinto Livro do Édito. 

 

{7) Ele também diz que quando um tutor é acusado por ser suspeito, o seu defensor deve fornecer segurança para a 

ratificação, temendo de longe que o principal possa regressar e tentar pôr de lado o que foi feito. Não é uma questão fácil ter 

alguém que seja suspeito de ser acusado por um agente, pois o caso envolve reputação; a menos que seja claro que o agente 

foi especialmente nomeado por um tutor; ou, se este último estiver ausente, o Pretor está prestes a ouvir o caso como se não 

tivesse sido defendido. 

 

40. The Same, On the Edict, Livro IX. 

 

Pomponius diz que todos os tipos de acções não podem ser intentadas por um agente. Assim, ele afirma que um interdito não 

pode ser requerido para remover crianças que se diz estarem sob o controlo de alguma pessoa ausente, a menos que, como 

Julianus sustenta, seja demonstrada uma causa adequada; ou seja, se ele tiver sido expressamente instruído para o fazer; e o 

pai for impedido por doença, ou por alguma outra boa razão. 

 

1. Quando um agente exige segurança para a prevenção de ferimentos ameaçados, ou para o pagamento de legados, ele 

próprio deve dar uma caução para ratificação. 

 

2. Também aquele que actua como defensor, e contra quem é intentada uma acção real, deve, para além da segurança 

ordinária para cumprir a sentença, executar também um compromisso de ratificação; pois, de facto, se a parte cujo defensor 

aparece e reclama - a terra depois de ter sido declarada como minha pela sentença, não parecerá que ele não a ratificou? De 

facto, se tivesse havido um agente geral, ou se a própria parte tivesse conduzido o seu próprio caso, e tivesse sido derrotada, e 

depois intentado uma acção contra mim para recuperar a propriedade; seria ele impedido por uma excepção com base no caso 

julgado"? Este Julianus declarou no XX Livro do Digest, pois quando foi decidido que a propriedade era minha, foi decidido 

ao mesmo tempo que não era dele. 

 

3. É também exigida uma caução para ratificação por parte de um agente antes da sua emissão, uma vez que, depois disso, ele 

não pode ser obrigado a fornecê-la. 
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4. No que respeita às pessoas para as quais não exigimos um mandato, deve considerar-se que, se for evidente que estão a 

intentar uma acção contra a vontade daqueles para quem aparecem, os seus pedidos devem ser rejeitados. Portanto, não lhes 

exigimos que provem que têm consentimento, ou um mandato, mas apenas que não estão a agir contra a vontade do seu 

mandante, ainda que possam oferecer uma caução para ratificação. 

 

41. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

As mulheres são autorizadas a trazer um processo para os seus pais, sempre que seja demonstrada uma causa adequada; por 

exemplo, se os seus pais forem impedidos pela doença, ou pela velhice, e não tiverem ninguém que os represente. 

 

42. The Same, On the Edict, Livro VIII. 

 

Embora um agente não possa ser nomeado numa acção popular, no entanto, afirma-se muito apropriadamente que quando 

uma parte intenta uma acção com referência a um direito de passagem público, e sofreria alguma perda privada ao ser 

impedido de o fazer; ele pode nomear um agente, como poderia fazer numa acção privada. Com muito mais razões, pode ser 

nomeado um agente para intentar uma acção por violação de um túmulo por uma parte interessada. 

 

(1) Um agente pode ser nomeado sob a Lex Cornelia, numa acção por danos; pois, embora a acção seja empregue para o 

bem-estar público, é no entanto de natureza privada. 

 

(2) A obrigação que normalmente existe entre mandante e agente dá origem a uma acção de mandato; por vezes, porém, uma 

obrigação baseada no mandato não é contratada; o que ocorre quando nomeamos um agente em seu próprio nome, e 

prometemos, nas circunstâncias, cumprir a sentença; pois se pagarmos alguma coisa por causa da promessa, não podemos 

intentar uma acção de mandato, mas no terreno da venda, se vendemos uma herança; ou por causa de algum mandato 

anterior, como se faz quando uma caução nomeia o devedor principal como seu agente. 

 

(3) Aquele a quem uma herança foi restaurada ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, pode legalmente nomear o 

herdeiro seu mandatário. 

 

(4) Da mesma forma, o credor na Acção da Sérvia pode legalmente nomear o proprietário do bem penhorado ao seu 

mandatário. 

 

(5) Além disso, se uma das partes celebrar um acordo, relativo a uma dívida preexistente, com um dos vários credores 

conjuntos, e nomear outro deles para intentar uma acção sobre o acordo, o seu direito de o fazer não pode ser negado. E 

quando existem dois devedores solidários, um deles pode nomear o outro para o defender. 
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(6) Quando há vários herdeiros, e é instaurada uma acção pela partilha da herança, ou uma pela divisão de bens comuns; não 

é admissível que o mesmo agente seja nomeado por vários mandantes, uma vez que o assunto não pode ser resolvido sem 

sentenças e condenações. Mas é certo que será permitido quando houver vários herdeiros de um co-herdeiro. 

 

(7) Quando um devedor permanece oculto após a sua emissão, as suas fianças não são detidas para o defender legalmente, a 

menos que um deles o defenda pela totalidade do montante envolvido; ou todos, ou vários deles, nomeiam um dos seus 

sucessores a quem será confiada a gestão do processo. 

 

43. O mesmo, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Uma pessoa muda e surda não está proibida de nomear um agente de qualquer forma em que o possa fazer; e pessoas desta 

descrição também podem ser nomeadas elas próprias; não, contudo, com o objectivo de intentar uma acção, mas para a 

transacção de negócios. 

 

1. Quando se pergunta se um determinado indivíduo pode ter um agente, deve ser considerado se está ou não proibido de 

nomear um, pois este Édito é proibitório. 

 

2. Em acções populares, em que uma parte actua como uma das pessoas, não pode ser obrigada a conduzir a defesa como um 

agente. 

 

3. Se alguém requerer a nomeação de um curador para uma parte que esteja presente, este último deve consentir, a menos que 

seja maior de idade; e se estiver ausente, o agente deve ser obrigado a fornecer segurança para a ratificação. 

 

4. A pena a que um agente que não defenda o seu mandante é responsável é que o direito de acção lhe será negado. 

 

5. Quando um agente traz um processo, e um escravo do mandante que está ausente está presente; Atilicinus diz que deve ser 

dada segurança ao escravo, e não ao agente. 

 

6. Quando uma parte não é obrigada a defender alguém que está ausente, ainda assim, se tiver fornecido segurança de que a 

sentença será cumprida, por ter empreendido a defesa, pode ser obrigada a prosseguir; pois se não o fizer, aquele que aceitou 

a segurança será enganado; como aqueles que não são obrigados a defender um caso são obrigados a fazê-lo depois de a 

segurança ter sido fornecida. Labeo pensa que a indulgência deve ser concedida sempre que seja demonstrada uma causa 

adequada, e se o queixoso for lesado por lapso de tempo, a outra parte deve ser obrigada a conduzir o caso; mas se, 
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entretanto, alguma relação por casamento tiver sido destruída, ou se tiver surgido inimizade entre as partes, ou se os bens da 

pessoa ausente tiverem sido tomados em posse; 

 

(44) Ulpianus, Disputations, Livro VII. 

 

Ou se ele estiver prestes a partir numa longa viagem, ou qualquer outra boa razão deve ser avançada; 

 

45. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Ele não deve ser obrigado. Sabinus, porém, pensa que não é uma das funções do Pretor obrigar uma das partes a defender 

outra, mas que essa acção pode ser submetida à estipulação, porque a acção não foi defendida; e se o agente tiver boas razões 

para se recusar a agir no caso, as suas garantias não serão responsáveis, porque um árbitro não seria um bom homem se 

obrigasse uma parte que tivesse uma desculpa válida a empreender uma defesa. Se ele não deu segurança, mas confiou na sua 

promessa, a mesma regra deve ser observada. 

 

1. As partes que agem em nome do público, e que ao mesmo tempo defendem assuntos em que estão pessoalmente 

interessadas, estão autorizadas a nomear um agente, mediante a apresentação de uma causa adequada; e qualquer pessoa que 

apresente queixa posteriormente será barrada por uma excepção. 

 

2. Quando um agente é notificado de uma nova estrutura, e ele próprio recorre ao interdito que o prevê: "que nenhuma força 

deve ser usada contra a parte que constrói"; Julianus sustenta que ocupa o lugar de um defensor, e não pode ser obrigado a 

fornecer segurança de que o seu principal irá ratificar os seus actos; e se ele fornecer segurança, (Julianus diz), "não 

compreendo em que circunstâncias a acção pode ser intentada mediante a estipulação". 

 

46. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Se uma das partes tiver empreendido a gestão de um processo em seu próprio nome, e desejar nomear um agente que o 

queixoso possa aceitar em seu lugar, deverá ser ouvido, se der garantias na forma regular de que o julgamento será cumprido. 

 

(1) Aquele que defende outro em cujo nome não interpõe acção, tem o direito de conduzir a defesa com referência a um 

ponto em particular. 

 

(2) Aquele que defende outro é obrigado a dar segurança; pois ninguém é entendido como um verdadeiro defensor num 

processo com outra parte sem dar segurança. 
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(3) Também se pergunta onde um defensor concorda em conduzir um processo, e o queixoso obtém uma restituição 

completa, se pode ser obrigado a tomar a seu cargo a acção de restituição? A melhor opinião é que ele pode ser compelido a 

fazê-lo. 

 

(4) Um agente é obrigado a prestar contas de boa fé em assuntos relacionados com o litígio, tal como é obrigado a fazer em 

outras transacções comerciais. Portanto, sempre que obtiver algo num processo, quer o faça directamente por causa do 

crédito, quer indirectamente através dele, deve entregá-lo numa acção de mandato; de modo que se, por engano, ou através da 

decisão errada do juiz, obtiver algo que não era devido, ainda assim, deve entregá-lo também. 

 

(5) Mais uma vez, por outro lado, o que quer que o agente pague por causa de um julgamento, ele pode recuperar através de 

uma contra-acção de mandato. Não pode, contudo, recuperar qualquer sanção que tenha pago devido a algum acto ilegal seu. 

 

(6) A equidade exige que quaisquer despesas do processo incorridas de boa fé pelo agente do requerente, ou pelo do 

requerido, lhe sejam reembolsadas. 

 

(7) Quando a transacção comercial tiver sido confiada a duas partes por direcção de outra, e uma delas for devedora da 

pessoa que as nomeou, pode a outra legalmente intentar uma acção contra ele? Não há dúvida de que pode, pois não obstante, 

é entendido como sendo um agente, porque a parte contra a qual ele intenta a acção é também um agente. 

 

47. Julianus, Sobre Urseius Ferox. 

 

Quando um homem deixa dois agentes para tratar de todos os seus assuntos, a menos que declare expressamente que um deve 

intentar uma acção contra o outro por dinheiro, não se pode manter que tal mandato foi dado a qualquer um deles. 

 

48. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Portanto, onde tal mandato expresso foi dado, se um deles que é processado pelo outro alegar contra a acção: "que não me foi 

dada qualquer instrução para intentar uma acção contra os devedores"; o queixoso pode responder: "ou que me foi dada a 

mim para intentar uma acção contra si". 

 

(49) Paulus, On the Edict, Book LIV. 

 

A condição do mandante não pode ser piorada pelo seu agente sem o seu conhecimento. 

 

50. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXII. 



170 

 

 

Seja de que forma for que o seu agente possa ser exonerado de responsabilidade por mim, isso deverá beneficiar-lhe. 

 

51. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LX. 

 

Se um menor com menos de vinte e cinco anos de idade aparecer como defensor, não é, em caso algum, o próprio, em que 

tem direito a uma restituição completa; porque um decreto deste tipo liberta-o a ele e aos seus fiadores. 

 

(1) Quanto a empreender uma defesa sujeita uma parte à mesma responsabilidade que o devedor principal, o defensor de um 

marido não deve ser responsabilizado por nada mais do que o próprio marido pode pagar. 

 

(2) Quando um homem que tenha empreendido a defesa de outro, ainda que possa ser de grandes meios; 

 

52. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII. Ou de categoria consular; 

53. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LX. 

 

Ele não é tido para o defender devidamente, a menos que esteja pronto para fornecer segurança. 54. Paulus, Sobre o Édito, 

Livro L. 

Nem uma mulher; nem um soldado; nem uma pessoa prestes a ausentar-se em negócios para o Estado; nem alguém que 

esteja aflito com uma doença crónica; nem alguém prestes a assumir os deveres de um magistrado; nem alguém que não 

possa ser obrigado contra a sua vontade a ser parte num processo judicial, é entendido como sendo um defensor adequado. 

 

1. Os guardiães que tenham transaccionado os negócios do seu gabinete em qualquer lugar devem também ser defendidos 

nesse lugar. 

 

(55) Ulpianus, On the Edict, Book LXV. 

 

Quando um homem tiver sido nomeado agente num assunto em que esteja interessado, o seu mandante não deve ser preferido 

em trazer o processo, ou em recolher dinheiro; uma vez que aquele que tem direito de acção em seu próprio nome pode tratar 

devidamente destes assuntos. 

 

56. The Same, On the Edict, Book LXVI. 

 

Um agente nomeado com o objectivo de intentar uma acção para a recuperação de bens pessoais pode requerer devidamente 

a sua produção em tribunal. 
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(57) The Same, On the Edict, Livro LXXIV. 

 

Aquele que nomeia um agente para efeitos de instauração imediata de um processo deve ser entendido no sentido de permitir 

que o agente conduza o processo a uma conclusão posterior. 

 

1. Quando uma parte negligencia a oferta de uma excepção a um agente, não a pode introduzir posteriormente, se mudar de 

ideias. 

 

58. Paulus, On the Edict, Book LXXI. 

 

Um agente a quem tenha sido cometida, em termos gerais, a livre transacção de negócios, pode cobrar o que é devido, e pode 

também trocar um bem por outro. 

 

59. The Same, On Plautius, Livro X. 

 

É também considerado como tendo sido instruído para pagar aos credores. 

 

60. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

O poder de compromisso para efeitos de acordo não está incluído num mandato geral; e portanto, se a parte que deu o 

mandato não ratificar posteriormente o compromisso, ele não será impedido de fazer uso do seu direito de acção original. 

 

61. The Same, On Plautius, Livro I. 

 

Plautius diz que é opinião de todos que um agente que tenha sido julgado contra ele não pode ser processado; a menos que 

tenha sido nomeado num assunto em que estivesse interessado, ou se tenha oferecido para o lugar quando soubesse que não 

tinha sido prestada qualquer caução. A mesma regra deve ser observada quando ele próprio se ofereceu para assumir a defesa 

no caso, e dar segurança. 

 

(62) Pomponius, On Plautius, Livro II. 

 

Quando um agente é nomeado para a recolha de um legado, e faz uso de um interdito contra o herdeiro para a produção do 

testamento, uma excepção contra o agente pelo facto de não estar autorizado a fazê-lo pelo mandato, não pode ser invocada 

contra ele. 
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63. Modestinus, Differences, Livro VI. 

 

Um agente nomeado para efeitos de transacção dos negócios do seu mandante, em geral não pode alienar nem os bens reais 

ou pessoais do seu mandante, nem o seu escravo, sem um mandato expresso para o efeito; com excepção dos frutos, ou 

outras coisas que possam ser facilmente estragadas. 

 

(64) The Same, Rules, Book III. 

 

Se ele, em nome de quem o defensor comparecer, vier ele próprio a tribunal antes de a questão ser julgada, e pedir 

autorização para conduzir o caso em seu próprio nome, deverá ser ouvido, se for apresentada causa adequada. 

 

65. O mesmo, Sobre Invenções. 

 

Quando um mandante deseja dispensar o seu agente, que está ausente, da necessidade de dar segurança, deve enviar uma 

carta ao seu adversário, e declarar nela que nomeou uma determinada parte para agir contra ele, (mencionando em que caso,) 

e prometer que ratificará todos os actos realizados pelo referido agente; e, neste caso, se a carta for aprovada, entende-se que 

a parte referida aparece como o agente dos mandantes, como se ele estivesse presente. Portanto, se depois, tendo mudado de 

opinião, não estiver disposto a que a parte actue como seu agente, o processo, no entanto, será considerado válido. 

 

66. Papinianus, Perguntas, Livro IX. 

 

Quando uma pessoa estipula para "Stichus ou Damas, qualquer que seja a sua escolha", e o Titius traz um processo, como 

agente, para recuperar um deles, e o seu principal ratifica o seu acto; o resultado é que o assunto é considerado para ser 

colocado sob a jurisdição do tribunal, e anula a estipulação. 

 

67. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Quando um agente se compromete pela sua própria fé no título de terras que vendeu, não será exonerado da sua 

responsabilidade pela ajuda do Pretor, mesmo depois de ter deixado de agir como agente; pois um agente que assume o 

vínculo de uma obrigação para o seu comitente não pode recusar suportar o seu fardo. 

 

68. The Same, Opinions, Livro III. 
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Quando um agente fez um acordo relativamente a bens pertencentes ao seu mandante, que não era contrário aos termos do 

seu mandato, o mandante pode então intentar uma acção, mesmo que o seu agente não esteja disposto a isso. 

 

69. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Paulus sustentou que uma parte que nomeou um agente para defender um caso não está proibida de comparecer no mesmo 

em seu próprio nome. 

 

(70) Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um pai nomeou Sempronius, um dos seus credores, o guardião do seu filho; e ele, tendo administrado a tutela, nomeou o seu 

irmão seu herdeiro, que ele próprio morreu, e deixou a dívida do seu pai em confiança a Titius, e os direitos de acção foram-

lhe atribuídos pelos herdeiros. A acção de tutela, bem como a acção de tutela por dinheiro emprestado ser ambas derivadas da 

herança de Sempronius, pergunto se o direito de acção por mandato só lhe é concedido se ele defender os herdeiros por quem 

lhe foram atribuídos os direitos de acção? Respondi que ele os deveria defender. 

 

71. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Um arguido ausente pode declarar a causa da sua ausência por meio de um agente. 

 

72. The Same, Manuals, Livro I. 

 

Nem sempre adquirimos um direito de acção por parte de um agente, mas mantemos um que já foi adquirido; como, por 

exemplo, onde a acção é intentada dentro do tempo prescrito por lei; ou onde é notificada a objecção a alguma nova 

estrutura; para que possamos fazer uso do Interdict Quod vi aut clam por aqui o nosso direito anterior está reservado para 

nós. 

 

73. O mesmo, sobre o Gabinete de Avaliadores. 

 

Onde o arguido está pronto a pagar o dinheiro exigido, antes de a questão ser apensada, tendo sido apresentada uma queixa 

por um agente, o que deve ser feito? Seria injusto que ele fosse obrigado a aderir à emissão, e ser considerado como uma 

pessoa suspeita, porque não apresentou o dinheiro quando o mandante estava presente. Mas se, nessa altura, ele não tinha o 

dinheiro, deveria ser obrigado a prosseguir com o caso? E se a acção fosse uma acção em que estivesse envolvida uma 

infâmia? Fica, porém, decidido que, antes de a questão ter sido decidida, o juiz pode ordenar que o dinheiro seja depositado 
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em algum edifício sagrado, como é feito no caso de dinheiro pertencente a alas. No entanto, nos casos em que se tenha 

juntado a questão, toda a questão é devolvida ao juiz para resolução. 

 

74. Ulpianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Um funcionário que age em nome de uma cidade não pode transaccionar negócios públicos através de um agente. 

 

75. Julianus, Digest, Livro III. 

 

Uma parte que defendeu um comprador ausente de terras, que também estava na posse, e que se encarregou do caso em seu 

nome, solicitou ao vendedor que empreendesse a defesa, e o vendedor exigiu que o agente desse garantias de que o 

comprador ratificaria os seus actos. Sou de opinião que ele deveria dar segurança ao vendedor para ratificação; porque se este 

último restituísse o terreno ao queixoso, nada impediria o comitente de intentar uma acção pelo mesmo, e o vendedor seria 

obrigado a defender a acção uma segunda vez. 

 

(76) The Same, On Minicius, Livro V. 

 

Titius, enquanto defendia um processo por uma parte ausente, deu garantias, e antes da emissão ser juntada, o devedor 

tornou-se insolvente; razão pela qual o defensor recusou permitir que a emissão fosse juntada como contra si próprio. 

Pergunto se lhe deve ser permitido fazer isto? Julianus responde que o defensor deve ser mantido no lugar do mandante, 

quando deu caução; e se o Pretor não o obrigasse a aceitar a junta de emissão, isso não lhe seria muito benéfico, uma vez que 

se poderia recorrer às caução, e o que quer que estas fossem pagas poderiam ser recuperadas junto do defensor. 

 

77. Paulus, On the Edict, Livro LVII. 

 

Quando uma pessoa é defendida por outra, deve ser feita de acordo com o julgamento de um bom cidadão. 

 

78. Africanus, Perguntas, Livro VI. 

 

Portanto, não se pode considerar que ele defenda adequadamente uma acção de acordo com o julgamento de um bom 

cidadão, que, ao impedir o queixoso, impede que o assunto em controvérsia seja levado a uma conclusão. 

 

(1) Quando um agente é nomeado para intentar uma acção por duas coisas, e o faz apenas por uma, não será impedido por 

uma excepção, e levou o caso a tribunal de forma adequada. 
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Título. 4. Como são instaurados processos a favor, ou contra corporações. 

 

 

1. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Todas as pessoas não estão autorizadas a formar indiscriminadamente corporações, associações, ou organismos semelhantes, 

pois isto é regulado por leis, decretos do Senado, e constituições dos Imperadores. Associações desta descrição são 

autorizadas, em muito poucos casos; como, por exemplo, o direito de formar sociedades é permitido às pessoas envolvidas 

como parceiros na cobrança de impostos públicos, ou associadas em conjunto na exploração de minas de ouro, prata, e sal. 

Existem também certas corporações em Roma cuja organização foi confirmada por Decretos do Senado, e Éditos dos 

Imperadores; como, por exemplo, as de padeiros, e algumas outras, bem como a dos armadores, que também existe nas 

províncias. 

 

1. Quando pessoas são autorizadas a formar associações sob o título de uma corporação, guilda ou qualquer outro organismo 

deste tipo, têm, tal como um município, o direito de ter bens comuns, uma arca do tesouro comum, e um agente ou sindicato, 

e, como no caso de um município, tudo o que é transaccionado e feito por ele é considerado como transaccionado e feito por 

todos. 

 

2. Quando uma associação não tem ninguém para a defender, o Procônsul diz que ordenará que os seus bens comuns sejam 

tomados na posse, e se, tendo sido avisado, não tomarem medidas para se defenderem, ordenará que os bens sejam vendidos. 

Entendemos que uma associação não tem agente, ou sindicato, quando ele está ausente, ou impedido por doença, ou é de 

outra forma incapaz de fazer negócios. 

 

3. Quando um estranho aparece para defender uma sociedade, o Procônsul autoriza-o a fazê-lo, como acontece no caso da 

defesa de pessoas privadas; porque desta forma a condição da sociedade é melhorada. 

 

(2) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Quando os membros de um município, ou de qualquer associação, nomeiam um agente para tratar dos seus assuntos legais, 

não se deve dizer que ele seja considerado como tendo sido nomeado por vários indivíduos, pois ele aparece para toda a 

comunidade, ou associação, e não para os membros separadamente. 

 

3. O mesmo, No Édito, Livro IX. 
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Ninguém está autorizado a instituir procedimentos em nome de uma cidade ou de uma cúria, excepto aquele que estiver 

autorizado por lei; ou, quando não houver lei, está autorizado por um voto dos membros, quando estiverem presentes dois 

terços, ou mais de dois terços dos membros. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

É evidente que, para perfazer os dois terços dos decuriões, a pessoa nomeada pode ser incluída. 

 

(5) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Deve notar-se, como diz Pomponius, que o voto de um pai será aceite em benefício do seu filho e, o de um filho em benefício 

do seu pai. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Os votos daqueles que estão sob o mesmo controlo serão contados da mesma forma; para cada partido, o seu voto é como um 

decurion, e não como uma pessoa pertencente ao agregado familiar. A mesma regra deve ser observada quando os votos são 

emitidos para o candidato a um cargo; a menos que alguma lei municipal, ou costumes há muito estabelecidos a proíbam. 

 

1. Se os decuriões tiverem decidido que o processo judicial será instaurado pela parte seleccionada pelos duumvirs, 

considera-se que ele foi eleito por todo o órgão, e portanto pode prosseguir; pois faz pouca diferença se o próprio órgão o 

escolheu, ou alguém que tinha autoridade para o fazer. Mas se tiverem decidido que sempre que surja uma controvérsia, o 

Titius deve ter autoridade para intentar uma acção com referência a ele; a resolução não teria qualquer efeito, porque não se 

pode considerar que o direito de intentar uma acção com referência a um assunto que ainda não esteja em controvérsia. 

Actualmente, contudo, é habitual que todos os assuntos deste tipo sejam tratados por sindicatos, de acordo com o costume 

das várias localidades. 

 

2. Onde é nomeado um agente, pode este ser impedido de agir por uma resolução dos decuriões? Será que será impedido por 

uma excepção? É minha opinião que se deve entender que ele só está autorizado a agir enquanto a sua permissão durar. 

 

3. Quando o agente de uma pessoa colectiva traz um processo, também é obrigado a defendê-lo quando este é processado; 

mas não é obrigado a dar segurança para a ratificação. Por vezes, porém, quando existem dúvidas quanto à resolução que lhe 

conferiu autoridade, penso que deve ser dada segurança para a ratificação; por conseguinte, um sindicato deste tipo 

desempenha as funções de um agente comum, e o direito de acção para a execução de um julgamento não lhe é conferido por 

nenhum édito, a menos que tenha sido nomeado com referência a um assunto em que estivesse interessado, e também pode 
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aceitar uma promessa de pagamento. O poder de um sindicato também pode ser revogado pela mesma razão que o de um 

agente ordinário. O filho de uma família pode ser nomeado sindicalista. 

 

(7) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Como o Pretor concede um direito de acção em nome de uma corporação municipal, também pensou que era perfeitamente 

justo que o Édito concedesse um direito de acção contra ele. Sou de opinião, porém, que é concedido um direito de acção a 

um Deputado contra um município onde ele tenha incorrido em despesas em algum assunto de negócios públicos. 

 

1. Quando algo é devido a uma empresa, não é devido aos membros individuais da mesma, nem estes últimos devem o que 

toda a associação faz. 

 

2. Em assuntos que têm referência ao corpo de decuriões, ou a outras associações, não é uma questão de consequência se 

todos os membros permanecem nele, ou apenas uma parte, ou se todos eles são alterados; mas quando o corpo inteiro é 

reduzido a um único membro, a melhor opinião é que ele pode processar, e ser processado, uma vez que o direito de todos é 

fundido num só, e o nome da associação permanece. 

 

(8) Javolenus, On Cassius, Livro XV. 

 

Quando uma empresa municipal não é defendida por aqueles que têm a seu cargo os seus negócios, e não existe nenhum bem 

comum do qual a posse possa ser obtida, o pagamento deve ser feito àqueles que intentam uma acção por dívidas devidas à 

empresa. 

 

9. Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Se tiverem um interesse numa propriedade em comum com um município, ambos podem interpor um direito de acção para 

uma divisão da propriedade. O mesmo pode ser dito com referência a uma acção para o estabelecimento de fronteiras, e para 

a prevenção do fluxo de água da chuva nas suas instalações. 

 

10. Paulus, Manuais, Livro I. 

 

Um sindicato também pode ser nomeado em caso de notificação de uma nova estrutura, e com o objectivo de entrar em 

estipulações; como por exemplo, em caso de legados, a prevenção de ferimentos ameaçados, ou para a execução de um 

decreto; embora seja preferível que a segurança seja dada a um escravo do município, ainda, se for dada ao sindicato, a parte 

que tem a seu cargo o negócio do município terá um direito de acção equitativo. 
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Título. 5. Relativo à transacção do negócio dos outros. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

O édito seguinte é necessário, uma vez que é de grande vantagem para as partes que estão ausentes não serem expostas à 

perda da posse dos seus bens, ou à venda dos mesmos; ou à alienação de um penhor; ou a uma acção de recuperação de uma 

pena; ou à perda dos seus bens injustamente por não estarem representadas. 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Quando uma pessoa tiver transaccionado o negócio de alguém que está ausente, mesmo que este não tenha conhecimento do 

facto; ainda assim, seja o que for que gaste em nome do outro, ou qualquer obrigação que assuma em relação aos bens da 

parte ausente, terá direito a uma acção por ela com esse fundamento. Assim, neste caso, surge um direito de acção de ambas 

as partes, que é designado como uma acção baseada na transacção de negócios; e, de facto, como é próprio que aquele que 

age por conta de outrem dê conta do que fez, e seja julgado contra ele por essa razão, sempre que não transaccionou o 

negócio como devia, ou retenha qualquer propriedade derivada do referido negócio; assim, por outro lado, é apenas para o 

reembolsar por qualquer coisa que tenha perdido, ou que esteja prestes a perder por essa razão, se ele assistiu ao negócio 

adequadamente. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

O Pretor faz uso da seguinte linguagem: "Quando alguém tiver transaccionado o negócio de outro, ou atendido a quaisquer 

assuntos em que uma parte estivesse interessada na altura da sua morte, 'conceder-lhe-ei um direito de acção por esta conta'. " 

 

1. O termo "qualquer pessoa" deve ser entendido como referindo-se também a mulheres; pois as mulheres têm o direito de 

intentar uma acção com base em transacções comerciais, e não há dúvida de que a acção também pode ser intentada contra 

elas. 

 

2. O termo "Transacções" deve ser entendido como significando uma, ou várias. 

 

3. O termo "outro" refere-se a indivíduos de ambos os sexos. 
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4. Quando uma ala transacciona, pode ser intentada uma acção contra ele até ao montante pelo qual se tornou mais rico, de 

acordo com um Rescript do Divino Pio; mas onde ele intenta uma acção, deve permitir que a sua compensação seja 

desencadeada. 

 

5. Se eu tiver transaccionado o negócio de uma pessoa louca, tenho, por essa razão, direito a uma acção contra ele. O Labeo 

diz que deve ser concedido um direito de acção ao curador de uma pessoa louca de qualquer dos sexos. 

 

6. Estas palavras, "atendeu a quaisquer assuntos em que uma pessoa estivesse interessada no momento da sua morte"; 

referem-se ao tempo durante o qual ele transaccionou os negócios de alguém após a sua morte; e isto foi necessário declarar 

no Édito, uma vez que não se podia dizer que ele tivesse transaccionado os negócios do testador que já estava morto, nem o 

do herdeiro que ainda não tinha entrado na propriedade. Onde, no entanto, houve qualquer aditamento à herança após a sua 

morte; como, por exemplo, os filhos de escravos, os jovens de animais, ou as colheitas, ou se algum dos escravos tivesse 

adquirido propriedade; embora estes aditamentos não sejam abraçados nos termos do Édito, devem, no entanto, ser 

considerados como incluídos no mesmo. 

 

7. Como este direito de acção decorre da transacção de negócios, está disponível tanto a favor como contra o herdeiro. 

 

8. Se uma parte que foi designada pelo Pretor para levar a sentença à execução me defraudar, terei direito a uma acção contra 

ele. 

 

9. Labeo diz que, por vezes, numa acção fundada em negócios realizados, o único ponto a ser considerado é a fraude; por 

exemplo, se, induzido pelo afecto, tiver interferido nos meus negócios para impedir a venda dos meus bens, só deverá ser 

responsabilizado em caso de fraude. Esta opinião baseia-se na equidade. 

 

10. Não só aquele que voluntariamente, e impelido por nenhuma necessidade, interferiu nos assuntos de outros, e os 

transaccionou, é responsável por esta acção; mas também aquele que, impelido por alguma necessidade urgente, ou pela 

impressão de que tal necessidade existia, os atendeu. 

 

11. A questão é levantada por Marcelo no Segundo Livro do Digest, se, quando eu tinha a intenção de me oferecer para fazer 

negócios para o Titius, e o senhor me ordenou que o fizesse, teria direito a ambas as acções? Penso que teria, tal como o 

próprio Marcelo diz, se tomasse uma caução quando estava prestes a assumir o encargo do negócio; pois ele defende que, 

nestas circunstâncias também, eu teria direito a uma acção contra ambos. 

 

4. The Same, On Sabinus, Book XLV. 
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Consideremos se uma caução teria direito de acção neste caso, e é certo que tem o direito de a fazer valer no terreno do 

negócio transaccionado, a menos que assumisse a obrigação inteiramente através da generosidade. 

 

5. The Same, On the Edict, Book X. 

 

Além disso, se eu transaccionei o seu negócio enquanto sob a impressão de que me tinha dirigido para esse efeito; aqui 

também surge um direito de acção, baseado na transacção do negócio; mas a acção sobre o mandato não mentirá. A mesma 

regra será aplicada se eu me tornar fiador para si, pensando que fui por si instruído para o fazer. 

 

(1) E também se, embora sob a impressão de que se tratava de negócios do Titius, embora de facto fosse o do Sempronius, eu 

o atendo; Só o Sempronius será responsável perante mim numa acção baseada em negócios transaccionados. 

 

6. Julianus, Digest, Livro III. 

 

Se eu tratar dos negócios da sua guarda, sem o seu mandato, mas para evitar que seja responsabilizado numa acção de tutela; 

responsabilizá-lo-ei numa acção baseada em negócios transaccionados e também terei direito a uma contra a sua guarda, mas 

apenas se ele se tiver tornado mais rico por esta razão. 

 

(1) Além disso, se eu emprestar dinheiro ao seu agente por sua conta, para lhe permitir pagar ao seu credor, ou libertar bens 

seus que estejam comprometidos, terei direito de acção contra si com base na transacção de negócios; mas nenhum contra o 

seu agente, com quem fiz um contrato. Mas qual seria o caso se eu estipulasse com o seu agente? Pode afirmar-se que ainda 

tenho uma acção contra si, baseada na transacção de negócios, porque interpus esta estipulação através de uma 

superabundância de cautela. 

 

(2) Se alguém tiver recebido dinheiro ou outros bens, para o trazer até mim, terei direito a uma acção contra ele, com base em 

negócios transaccionados. 

 

(3) Quando alguém transacciona o meu negócio, não por consideração por mim, mas por uma questão de lucro, Labeo 

sustentou que estava a cuidar dos seus próprios negócios e não dos meus; pois ele visa o seu próprio benefício e não o meu, 

se ele agir com o propósito de lucro pessoal. No entanto, há ainda mais razões para que ele seja responsável por um processo 

baseado em negócios negociados. Se, no entanto, tiver despendido alguma coisa enquanto tratava dos meus negócios, terá 

direito a uma acção contra mim; não pelo que perdeu, uma vez que foi culpado de má fé ao intrometer-se nos meus assuntos, 

mas apenas para determinar a quantia com que sou enriquecido. 
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(4) Quando alguém é suficientemente tolo para pensar que enquanto estava a tratar dos seus próprios assuntos, estava a tratar 

dos meus; nenhum dos lados terá direito de acção, porque a boa fé não o permitirá. E se ele transaccionou tanto o seu como o 

meu negócio, acreditando que estava apenas a transaccionar o meu, só será responsável perante mim pelo meu. Pois se eu 

ordenar a alguém que transaccione o meu negócio, no qual também estava interessado, Labeo diz que deve ser considerado 

que, se ele tratou dos seus assuntos e estava ciente do facto, ele é responsável perante si numa acção por negócios 

transaccionados. 

 

(5) Se alguém, agindo como meu escravo, transaccionar os meus negócios enquanto era um libertado, ou uma pessoa nascida 

livre, ser-lhe-á concedido um processo fundado em negócios transaccionados. 

 

(6) Se eu tiver assistido aos negócios do seu filho ou do seu escravo, consideremos se terei direito a um processo contra si 

com base em negócios transaccionados? Parece-me ser a melhor opinião a adoptar a doutrina de Labeo que Pomponius 

aprova no Vigésimo Sexto Livro, a saber: se através de Consideração por si eu tiver transaccionado negócios relacionados 

com a peculiaridade de qualquer um dos dois, será responsável perante mim; mas se através de amizade pelo seu filho ou 

pelo seu escravo, ou através de consideração por eles, eu o fiz; então uma acção apenas até ao montante da peculiaridade 

envolvida deverá ser concedida contra o pai ou o proprietário. A mesma regra aplica-se se eu pensava que eles eram os seus 

próprios senhores, pois se eu comprar ao seu filho um escravo de que ele não precisa, e o senhor ratificar a compra, a sua 

ratificação não é válida. Pomponius afirma no mesmo local que pensa que mesmo que não haja nada no peculiar, porque a 

quantia devida ao pai ou ao proprietário é superior ao seu valor; ainda assim, deve ser intentada uma acção contra o pai pela 

quantia pela qual ele é enriquecido como resultado da minha administração. 

 

(7) Se eu transaccionasse o negócio de um homem que fosse livre, mas que o estivesse a servir como escravo de boa fé, e eu 

o fiz pensando que ele era seu escravo; Pomponius afirma que eu teria direito a uma acção contra si com base em negócios 

transaccionados com referência a tanto do peculiar do escravo como você pode reter; mas quanto ao que ele pode remover, eu 

não tenho direito de acção contra si, mas tenho uma contra ele. Se, contudo, soubesse que ele era livre, deveria ter direito a 

uma acção contra ele por qualquer peculiaridade que ele pudesse tomar, e também uma contra si por qualquer coisa que 

pudesse reter. 

 

(8) Se eu pagar dinheiro para impedir que um escravo de Sempronius, que penso que pertence a Titius, seja morto; terei 

direito a um processo contra Sempronius com base em negócios negociados, assim diz Pomponius. 

 

(9) A questão é colocada por Pedius no Sétimo Livro; se eu notificar Titius, como vosso devedor, fora do tribunal, para me 

pagar quando, de facto, ele não estiver em dívida para convosco, e depois tomarem conhecimento disso, e ratificarem o que 

eu fiz; podeis intentar uma acção contra mim com base em negócios transaccionados? Ele diz que isto pode ser duvidado, 

porque nenhum negócio seu foi atendido, uma vez que a parte não era sua devedora, mas sustenta que a ratificação torna o 
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caso seu; e tal como qualquer pessoa de quem foi exigido o pagamento tem o direito de recuperação concedido contra aquele 

que ratifique o acto; da mesma forma, aquele que pagou terá direito a uma acção contra mim após a ratificação. Assim, a 

ratificação torna o caso seu, que não era seu no início, mas apenas transaccionado na sua conta. 

 

(10) Ele também diz que se eu, da mesma maneira, trago processo e pagamento exacto de um devedor do Titius, que penso 

ser vosso herdeiro, quando de facto, a Seius é vossa herdeira; e vós depois ratificais o que eu fiz, terei direito de acção contra 

vós, e vós tereis uma contra mim, ambas baseadas em negócios transaccionados. No entanto, este não é o seu negócio que foi 

transaccionado, mas a sua ratificação torna-o tal; e o resultado é que a transacção é considerada sua, e a acção pode ser 

intentada contra si por parte da propriedade. 

 

(11) Qual seria então o caso, Pedius perguntou, se eu, acreditando que você era o herdeiro, deveria reparar uma casa 

pertencente à herança, e você deveria ratificar o meu acto? Teria eu direito a uma acção contra si? Ele diz que não haveria 

fundamento para um, porque o herdeiro se tornou mais rico através do meu acto, e a transacção foi conduzida com referência 

à propriedade de outro; por isso não é possível que, quando a transacção em si traz um benefício a outro, este seja 

considerado como sendo o seu negócio. 

 

(12) Examinemos o caso em que um homem, enquanto negociava com outro, atendia a alguns assuntos e negligenciava 

outros, e outra parte se apercebeu disso, não se encarregou do que foi negligenciado, enquanto um homem diligente - pois é 

isto que exigimos - teria atendido a todas estas coisas; dever-se-ia considerar que ele deveria ser considerado responsável 

num processo baseado em negócios negociados, incluindo aqueles que ele negligenciou? Penso que esta seria a melhor 

opinião, pois se houvesse algo pelo qual ele fosse indubitavelmente responsável, deveria por todos os meios ser obrigado a 

prestar contas; pois embora não possa ser responsabilizado por não ter intentado uma acção contra os outros devedores, uma 

vez que não tinha poderes para o fazer, uma vez que não estava autorizado a instaurar qualquer processo judicial, ainda 

assim, deve ser responsabilizado por não ter pago o seu próprio endividamento; e se a dívida não tiver vencido de imediato, 

começa a ser devida; como o Divino Pio declarou num Rescript a Flavius Longinus, a menos que, como ele diz, o tenha 

libertado do pagamento de juros: 

 

7. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Porque o cargo de juiz tem a mesma força em acções de boa-fé, como o interrogatório tem numa estipulação expressamente 

feita para o mesmo fim. 

 

8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 
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Se, no entanto, aquele que administra os assuntos de outra classe que não tem necessidade de um mandato, pode ser chamado 

a prestar contas por não ter intentado uma acção contra um devedor, se uma caução para ratificação foi oferecida; desde que 

pudesse facilmente dar garantias. Isto é inquestionavelmente verdade no que respeita a uma dívida pessoal e, portanto, se a 

responsabilidade da parte fosse extinta num determinado momento, e ele fosse libertado por essa razão, ele seria, no entanto, 

responsável numa acção baseada em negócios negociados. A mesma regra deve ser considerada aplicável a um caso em que 

um herdeiro não é responsável; o que foi a opinião de Marcelo. 

 

(1) Além disso, se eu intentar uma acção por terrenos que lhe pertençam, ou a uma cidade, e empregar meios impróprios ao 

transaccionar o seu negócio ou o da cidade, e obter mais lucro do que aquele a que tinha direito; serei obrigado a reembolsar-

lhe isso, ou à cidade, embora não pudesse ter intentado uma acção por ela. 

 

(2) Se acontecer, em qualquer circunstância, que uma conta para compensação não seja permitida pelo tribunal, uma acção 

contrária pode ser intentada; mas se, após exame, a compensação for rejeitada, a melhor opinião é que a acção contrária não 

pode ser intentada, porque a questão já foi decidida judicialmente; e pode ser interposta uma excepção com fundamento em 

caso de caso julgado. 

 

(3) Julianus, no Terceiro Livro, trata do seguinte caso. "Onde um de dois sócios me proibiu de transaccionar os negócios da 

sociedade, e o outro não, terei eu direito a uma acção com base em negócios transaccionados contra o sócio que não me 

proibiu? A dificuldade reside no facto de que se for concedida uma acção contra ele, seria necessário que aquele que me 

proibiu fosse também afectado; e seria injusto que aquele que não me proibiu fosse libertado pelo acto de outro; pois se eu 

emprestar dinheiro a um sócio contra a proibição expressa do outro, eu teria uma reivindicação válida contra o primeiro; e 

penso com Julianus que se deve considerar que uma acção com base em negócios transaccionados recairá sobre aquele que 

não me proibiu, para que aquele que o fez não sofra qualquer prejuízo, nem através do seu sócio, nem através daquele que 

transaccionou o negócio. 

 

9. Scaevola, Perguntas, Livro I. 

 

Pomponius diz que se eu aprovar qualquer transacção por si, mesmo que tenha sido mal feita, mesmo assim, não será 

responsável perante mim por negócios negociados. Deve ser tomado em consideração se não for verdade que, desde que seja 

duvidoso se o irei ratificar ou não, o direito de acção baseado no negócio transaccionado está em suspenso; pois, uma vez 

acumulado, como pode ser anulado apenas pela mera vontade? Sustenta, contudo, que isto só é verdade quando não se é 

culpado de má fé. E Scaevola afirma que mesmo que eu tenha ratificado o que foi feito, uma acção com base em negócios 

transaccionados continuará a mentir; e onde se diz que não é responsável perante mim, é porque não posso desaprovar o que 

uma vez concordei; e tal como tudo o que foi devidamente feito deve ser considerado pelo tribunal como ratificado, assim 

também o que quer que tenha sido aprovado pela própria parte. Além disso, se nenhuma acção baseada em negócios 
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transaccionados estiver onde eu tenha dado a minha aprovação, o que deve ser feito se a outra parte cobrar dinheiro ao meu 

devedor, e eu o aprovar? Como o posso recuperar? E, também, suponha que vendeu bens que me pertencem, como poderá 

então recuperar qualquer despesa em que tenha incorrido? Pois, como não existe mandato, uma acção baseada em negócios 

transaccionados mentirá, mesmo após a ratificação. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Mas será uma acção concedida a mim também para as despesas em que incorri? Penso que é este o caso, a menos que tenha 

sido expressamente acordado que nenhuma das partes deve ter uma acção contra a outra. 

 

(1) Quando um homem intenta uma acção com base no terreno do negócio transaccionado, ele emprega esta acção não só 

quando o que fez teve algum efeito, mas é suficiente se ele conduziu o negócio adequadamente, mesmo que não tenha 

produzido qualquer efeito; e, portanto, se reparou um edifício, ou curou um escravo que estava doente, ele ainda tem o direito 

de acção neste terreno, mesmo que a casa tenha sido queimada, ou que o escravo tenha morrido; e esta opinião Labeo 

também adoptou; mas Celsus diz que Proculus afirma numa nota sobre Labeo que a acção nem sempre deve ser concedida; 

pois, e se ele reparou uma casa que o proprietário tinha abandonado como não valendo a pena reparar, ou que ele pensava 

não precisar? De acordo com a opinião de Labeo, ele está a impor um fardo ao proprietário neste caso, uma vez que todos são 

autorizados a abandonar a propriedade para evitar uma acção por ameaça de lesão. Celsus ridiculariza muito apropriadamente 

esta opinião; pois afirma que a parte que negoceia de forma adequada tem o direito de agir por este motivo; mas não se ocupa 

do assunto como deveria, que acrescenta algo que não era necessário, ou que impõe um fardo ao chefe de família. O que 

Julianus escreveu é aplicável quando aquele que repara uma casa ou cura um escravo doente tem direito a uma acção baseada 

no negócio transaccionado, se o que ele faz é uma vantagem, mesmo que o resultado geral não tenha sido benéfico. Pergunto 

o que deve ser feito se ele pensou que estava a agir vantajosamente, mas isso não beneficiou o chefe da casa? Digo que ele 

não terá direito a uma acção baseada em negócios transaccionados, pois o início deve ser vantajoso, mesmo que não 

consideremos o resultado. 

 

11. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXI. 

 

Se transaccionar o negócio de uma parte ausente sem o seu conhecimento, deverá ser responsável tanto por negligência como 

por fraude; mas Proculus é da opinião de que por vezes deverá ser responsável por acidentes, como por exemplo, quando se 

trata de um novo negócio em nome da parte ausente que não tinha o hábito de transaccionar, por exemplo, comprando novos 

escravos, ou envolvendo-se noutra empresa, pois se daí resultasse qualquer prejuízo para ele, seria responsável; mas qualquer 

lucro pertenceria à parte ausente, e nos casos em que o lucro fosse acumulado em alguns casos, e a perda fosse sofrida em 

outros, o mandante ausente deveria compensar o lucro com a perda. 
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12. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Esta acção deve ser concedida ao sucessor de uma pessoa que morre nas mãos do inimigo, e a quem o negócio pertencia. 

 

(1) Quando eu tiver agido por um filho sob o controlo do seu pai, e que tenha morrido no serviço após ter feito um 

testamento, uma acção deve igualmente ser concedida. 

 

(2) Também é suficiente que o negócio seja negociado vantajosamente no caso de pessoas vivas, bem como com referência a 

bens deixados por aqueles que estão mortos; mesmo que o resultado possa ser diferente do que era esperado. 

 

13. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

O meu devedor, que me devia cinquenta aurei, morreu. Eu tomei conta dos seus bens, e gastei aurei da propriedade. Depositei 

então numa arca cem aurei que eram o produto da venda de bens pertencentes à propriedade, e esta soma foi perdida sem 

culpa minha. Colocou-se a questão de saber se, se um herdeiro aparecesse, eu poderia intentar uma acção contra ele pela 

soma de cinquenta aurei que tinha emprestado, ou pelos dez que tinha despendido? Julianus diz que a questão que devemos 

considerar depende se eu tinha uma boa razão para pôr de lado as cem aurei; pois, se eu devia ter pago a mim próprio e aos 

outros credores da herança, devia ser responsável não só pelas sessenta aurei, mas também pelas quarenta restantes. Poderia, 

contudo, reter os dez que gastei; ou seja, só deveria pagar mais de noventa. Se, no entanto, houvesse uma boa razão para pôr 

de lado a soma total de cem; como, por exemplo, se houvesse o perigo de os terrenos que faziam parte da propriedade serem 

confiscados para impostos; ou que a penalidade por dinheiro emprestado no fundo da propriedade fosse aumentada; ou que o 

pagamento fosse exigido por causa de um prémio; eu poderia cobrar ao herdeiro não só o ten aurei que tinha despendido em 

relação ao negócio da propriedade, mas também os cinquenta que me eram devidos. 

 

14. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Quando o filho de uma família se voluntaria para transaccionar o negócio de outros, é apenas que uma acção deveria ser 

concedida também contra o seu pai, quer o filho tenha propriedade própria, quer o seu pai tenha lucrado com os seus actos. 

Quando uma escrava tem tido a seu cargo o negócio, aplica-se a mesma regra. 

 

15. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Pomponius afirma no Vigésimo Sexto Livro que, onde os negócios são negociados, a condição das partes deve ser 

considerada no início; pois, como ele diz: "Suponhamos que eu começo a transaccionar os negócios de um menor que, 

entretanto, chega à idade da puberdade? Ou de um escravo, ou do filho de uma família, e, entretanto, ele se torna livre, ou o 
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pai de uma família?". Eu próprio afirmei que esta é a melhor opinião, a menos que, no início, me tenha comprometido apenas 

a tratar de um único assunto de negócios, e depois tenha tomado conta de outro, com uma intenção diferente, no momento em 

que a festa chegou à puberdade, ou se tornou livre, ou o pai de família; pois aqui várias coisas, por assim dizer, foram 

atendidas, para que a acção, bem como o julgamento, sejam organizados e regulados de acordo com as condições das partes. 

 

16. The Same, On Plautius, Livro VII. 

 

Quando alguém transacciona o meu negócio, não há vários assuntos diferentes, mas apenas um contrato; a menos que, no 

início, a parte se tenha comprometido a fazer apenas uma coisa, e a reformar-se quando o mesmo estivesse terminado; pois 

neste caso, se se comprometeu a fazer qualquer outra coisa depois de ter mudado de ideias, há um novo contrato. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Quando uma parte realizou um acto enquanto estava em escravatura, ele não é obrigado a prestar contas depois de ter sido 

manumitido. No entanto, quando existe tal ligação entre as transacções, a conta do que foi feito em escravatura não pode ser 

separada dos actos realizados em liberdade; está estabelecido que o que foi feito em escravatura pode ser levado a tribunal 

numa acção por mandato, ou em negócios transaccionados. Pois se enquanto ele estava em escravatura, a parte comprou um 

terreno, e construiu uma casa sobre ele, e a casa caiu, e então, depois de ele ter sido manumitido, ele deveria alugar o terreno, 

o arrendamento do terreno só seria incluído no processo com base no negócio transaccionado, pela razão de que nada mais 

resultante das transacções da data anterior poderia ser incluído; a menos que a conta do negócio feito durante o tempo em que 

a parte estava livre não pode ser compensada sem ela. 

 

18. Paulus, On the Edict, Livro IX. 

 

Proculus e Pegasus são da opinião que uma pessoa que começou a fazer negócios enquanto estava em escravatura, deve agir 

de boa fé; e portanto, a quantia que poderia ter feito se alguém estivesse a gerir o seu negócio, deve, como não a exigiu de si 

próprio, pagá-la ao seu comitente numa acção baseada no negócio transaccionado; se a sua peculiaridade fosse tão grande 

que, ao retê-la, poderia ter feito essa quantia. Neratius é da mesma opinião. 

 

19. The Same, On Neratius, Livro II. 

 

Mesmo que não tivesse um peculiar, mas fosse um devedor por natureza e depois continuasse a agir, é obrigado a pagar, ele 

próprio; tal como aquele que é responsável numa acção que seria barrada por lapso de tempo, também é obrigado por um 

processo baseado em negócios transaccionados a pagar o seu capital, depois de o tempo ter expirado. 
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(1) O nosso Scaevola diz que pensa que a declaração do Sabinus de que a conta deve ser prestada desde o início deve ser 

entendida como significando que deve mostrar o que restava na altura em que a parte se tornou livre, e não que deve ser 

responsabilizado por qualquer malícia ou negligência de que tenha sido culpado enquanto esteve em escravatura; e, portanto, 

se se verificar que, enquanto esteve em escravatura, gastou dinheiro de forma imprópria, deve ser exonerado de 

responsabilidade. 

 

(2) Se eu ordenar a um homem livre que é mantido como escravo por mim de boa fé que realize algum acto; Labeo pensa que 

eu não teria direito a uma acção por mandato contra ele; uma vez que ele está sob restrição devido à sua condição servil; daí 

que uma acção baseada em negócios transaccionados mentirá, porque, por um lado, ele tinha um desejo de tratar dos meus 

assuntos, e por outro, ele estava numa posição em que eu podia obrigá-lo a tratar deles. 

 

(3) Durante a minha ausência, durante a transacção dos meus negócios, o senhor, sem o saber, comprou bens que me 

pertenciam; e, desconhecendo ainda este facto, adquiriu a sua propriedade por prescrição. Não é obrigado a restituir-mo 

numa acção por negócio transaccionado; mas se, antes de obter a sua propriedade por receita médica, tiver tido conhecimento 

de que o bem era meu, deverá contratar alguém para intentar uma acção contra si em meu nome, a fim de que ele possa 

recuperá-lo para mim, e dar-lhe uma oportunidade de fazer cumprir a sua estipulação contra o despejo; e não será 

considerado culpado de fraude no emprego dessa pessoa, uma vez que deverá fazê-lo para evitar ser responsabilizado numa 

acção por negócio transaccionado. 

 

(4) Numa acção baseada em negócios transaccionados, devemos não só pagar o capital, mas também os juros cobrados do 

dinheiro da outra parte, ou mesmo os que poderíamos ter cobrado. Por outro lado, também podemos, através desta acção, 

recuperar os juros que pagámos, ou juros que poderíamos ter cobrado sobre o nosso próprio dinheiro, e que foram 

despendidos nos negócios da outra parte. 

 

(5) Transaccionei os negócios do Titius enquanto ele estava nas mãos do inimigo; após o seu regresso, tenho o direito de 

acção contra ele com base nos negócios transaccionados, embora na altura em que isto foi feito, ele não estivesse a agir como 

principal. 

 

20. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Mas se ele morrer enquanto estiver nas mãos do inimigo, tanto a acção directa, como a acção contrária baseada em negócios 

transaccionados, mentirá a favor e contra o seu sucessor. 

 

21. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 



188 

 

Servius foi da opinião, como é afirmado por Alfenus no Trigésimo Nono Livro do Digesto, que quando três homens foram 

capturados pelos Lusitanos, e um deles foi libertado na condição de trazer um resgate pelos três, se ele não regressasse, os 

outros dois seriam obrigados a pagar um resgate também para si; e tendo ele recusado regressar, e por esta razão, tendo os 

outros pago o seu resgate, bem como o seu próprio, Servius respondeu que cabia apenas ao Pretor conceder-lhes uma acção 

contra ele. 

 

(1) Quando se trata de um negócio relacionado com uma herança, ele vincula a herança até certo ponto a si próprio, e a si 

próprio à herança; e portanto, não faz diferença se existe um herdeiro menor à herança, porque a dívida, juntamente com os 

restantes encargos da herança, recai sobre ele. 

 

(2) Se, durante a vida do Titius, comecei a gerir o seu negócio, não devo deixar de o fazer quando ele morre. No entanto, não 

sou obrigado a começar nada de novo, mas é necessário terminar o que foi iniciado, e cuidar dele; como acontece quando um 

sócio morre, pois, no que diz respeito a tudo o que é feito com o objectivo de terminar o negócio já iniciado, não faz 

diferença a que horas foi terminado, mas faz a que horas foi iniciado. 

 

(3) Lucius Titius atendeu aos meus negócios por sua ordem; se ele não o fez correctamente, você será responsável perante 

mim numa acção baseada em negócios transaccionados, não só para o forçar a ceder os seus direitos de acção contra ele, mas 

também porque você agiu imprudentemente ao seleccioná-lo, e deve indemnizar-me por qualquer perda incorrida devido à 

sua negligência. 

 

22. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Quando alguém, enquanto transacciona o negócio de uma propriedade, ou o de indivíduos, compra propriedade porque é 

necessária, pode intentar uma acção baseada no negócio transaccionado pelo que gastou, mesmo que a propriedade tenha sido 

destruída; por exemplo, onde adquiriu cereais, ou vinho para escravos, e foi perdida por algum acidente, como fogo, ou a 

queda de uma casa. Deve, no entanto, entender-se que a referida queda, ou incêndio, deve ter ocorrido sem culpa sua; pois, se 

ele deveria ter sido julgado por um dos referidos acidentes, seria absurdo que ele pudesse recuperar qualquer coisa por causa 

do bem destruído. 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Se alguém, enquanto transacciona o negócio de outro, tiver cobrado uma dívida que não era devida, pode ser obrigado a fazer 

a restituição; mas se, no decurso do negócio, tiver pago uma dívida que não era devida, é a melhor opinião que deve culpar-se 

a si próprio por isso. 
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24. The Same, On the Edict, Livro XXIV. 

 

Se eu pagar dinheiro a um agente, com a intenção de que ele pertença ao meu credor, a propriedade do mesmo não é 

adquirida pelo credor através do agente; o credor, no entanto, ao ratificar o acto do agente, pode tornar o dinheiro seu, mesmo 

contra o meu consentimento; pela razão de que o agente, ao recebê-lo, apenas se ocupou dos negócios do credor, estou isento 

de responsabilidade pela ratificação do credor. 

 

25. The Same, On the Edict, Livro XXVII. 

 

Quando alguém, enquanto negoceia com outra pessoa gasta mais do que deveria, pode recuperar do seu comitente o montante 

que deveria ter pago. 

 

26. Modestinus, Opiniões, Livro I. 

 

Quando uma herança deixada a um município fiduciário foi ordenada para ser entregue, o magistrado nomeou Titius, Seius, e 

Gaius como sendo agentes adequados para a gestão da propriedade. Estes agentes dividiram subsequentemente a 

administração dos bens entre si, e fizeram-no sem a autoridade ou consentimento dos magistrados. Algum tempo depois, foi 

provado em tribunal que o testamento que continha o fundo fiduciário sob o qual a herança seria entregue ao município era 

nulo; e Sempronius apareceu como herdeiro, ab intestato, do falecido, mas um dos agentes acima mencionados morreu em 

situação de insolvência, e sem deixar um herdeiro. Pergunto se Sempronius deveria intentar uma acção contra estes agentes 

da herança, quem assumiria o risco causado pela insolvência do agente falecido? Herennius Modestinus respondeu que a 

acção baseada em negócios negociados não podia ser empregue contra ninguém dos agentes por causa do que ele próprio 

tinha feito, e que qualquer perda deve ser suportada por aquele que reclamou a herança como herdeiro legal. 

 

27. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Dois irmãos, um de idade, e o outro menor, possuíam um trato de terra improdutivo em comum. O irmão mais velho ergueu 

grandes edifícios no trato onde se encontrava a residência do seu pai, e quando dividiu o terreno com o seu irmão, alegou que 

devia ser pago pelo que tinha gasto, uma vez que a propriedade tinha sido melhorada pelo que tinha feito; o seu irmão mais 

novo tendo nessa altura atingido a maioridade. Herennius Modestinus respondeu que aquele para quem foi feito o inquérito 

não tinha direito de acção por causa das despesas incorridas, quando não havia necessidade para elas, e onde elas tinham sido 

feitas apenas por prazer. 

 

(1) Dei a minha opinião de que se Titius educasse a sua sobrinha através do afecto pela sua irmã, nenhuma acção seria 

intentada contra ela por este motivo. 
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28. Javolenus, Sobre Cassius, Livro VIII. 

 

Sempre que alguém tenha transaccionado os negócios da Seius sob a direcção de Titius, é responsável perante Titius numa 

acção de mandato, e na acção o montante dos juros tanto da Seius como do Titius deve ser tomado em consideração; os juros 

de Titius, no entanto, devem ser determinados pelo montante que tem de pagar à Seius, a quem é responsável quer por 

mandato, quer por negócios transaccionados. Titius tem direito de acção também contra a parte a quem mandou tratar dos 

assuntos de outra, antes de ele próprio pagar alguma coisa ao seu comitente; porque se considera que perdeu o montante pelo 

qual era responsável. 

 

29. Callistratus, Édito Monitório, Livro III. 

 

Onde um pai, por sua vontade, nomeou um tutor para o seu filho póstumo, e o tutor, entretanto, administrou a tutela, e a 

criança não nasceu; uma acção será intentada contra ele, não com base na tutela, mas na de negócios realizados; mas se uma 

criança póstumo nascer, haverá uma acção sobre a tutela, e isto incluiria ambos os termos de administração, o anterior ao 

nascimento da criança, e o posterior. 

 

30. Julianus, Digest, Livro III. 

 

Foi feito um inquérito a respeito do seguinte facto. Um certo homem foi designado pela resolução de um município para 

comprar trigo, e outra pessoa que foi designada para agir sob a sua tutela estragou o trigo, misturando outros grãos com ele. 

O preço do trigo que foi comprado para o município foi cobrado ao curador; que tipo de acção poderia o curador intentar 

contra o subcurador, para que pudesse ser reembolsado pela perda que tinha sofrido por sua conta? Valerius Severus 

respondeu que um tutor tem direito de acção contra o seu companheiro de custódia, com base nos negócios realizados e, 

declarou também que o mesmo direito de acção é concedido a um magistrado contra o outro; desde que, no entanto, ele não 

tivesse conhecimento da fraude. Em conformidade com estas opiniões, deve ser dito que a mesma regra se aplica a um 

subcurador. 

 

31. Papinianus, Opiniões, Livro II. 

 

Um certo homem ordenou a um libertado ou a um amigo que pedisse dinheiro emprestado, e o credor, na fé da carta, fez o 

acordo, e a garantia foi dada. Neste caso, embora o dinheiro não tenha sido gasto em bens, ainda assim é concedida uma 

acção ao credor ou à sua fiança, contra a parte, com base no negócio transaccionado; o que certamente tem uma semelhança 

com a Actio Institoria. 
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(1) Um homem que negociava para Sempronius, ignorantemente atendeu a um assunto em que o Titius estava interessado. 

Será também responsável perante Sempronius, devido a este assunto em particular, mas pode apresentar um pedido ao 

tribunal para uma caução de indemnização contra o Titius, a quem é concedido um direito de acção. A mesma regra aplica-se 

ao caso de um tutor. 

 

(2) Quando um caso estava pronto para ser ouvido, e o réu não compareceu, um amigo seu tomou voluntariamente o seu 

lugar, e declarou a causa da sua ausência ao tribunal. Este último não será considerado culpado de negligência, se não tiver 

recorrido quando foi proferida uma sentença contra a parte que estava ausente. Ulpianus diz numa nota, que isto é correcto, 

porque a primeira parte em falta perdeu o processo; mas se um amigo defender uma pessoa ausente e permitir que a sentença 

seja proferida contra ela, e intentar uma acção com base no negócio transaccionado, ele será responsabilizado, se não recorrer 

quando o puder fazer. 

 

(3) Uma pessoa que transacciona o negócio de outra é obrigada a pagar juros sobre qualquer dinheiro em sua posse, após as 

despesas necessárias terem sido liquidadas. 

 

(4) Um testador declarou que o seu libertado deveria receber uma certa quantia em dinheiro pelas despesas de erigir um 

monumento; e se algo para além dessa quantia fosse gasto, não poderia ser intentada uma acção com base no negócio 

transaccionado, ou no de um fideicomisso, uma vez que o desejo do testador estabeleceu um limite para as despesas. 

 

(5) O herdeiro de um tutor, que é um rapaz com idade inferior à puberdade, não é responsável pelos assuntos tratados pelo 

seu tutor com referência aos bens da ala feminina do seu pai; mas o tutor do rapaz pode ser processado em seu próprio nome 

com base nos negócios transaccionados. 

 

(6) Embora uma mãe possa transaccionar os negócios do seu filho de acordo com a vontade do seu pai, através da indução de 

afecto natural; ainda assim, não terá autoridade para nomear um agente, por sua conta e risco, para efeitos de instaurar um 

processo judicial, porque não pode agir legalmente em nome do seu filho, ou alienar os seus bens, ou exonerar um devedor 

do menor, aceitando o pagamento. 

 

(7) Quando uma das partes defendeu um caso em que estava envolvido um direito comum de água, e o julgamento foi feito a 

favor do proprietário do terreno; aquele que pagou as despesas necessárias e razoáveis no caso em que ambos estavam 

interessados, terá direito a uma acção com base no negócio transaccionado. 

 

32. The Same, Opinions, Livro III. 
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Uma garantia, por inexperiência, recebeu penhoras ou garantias relacionadas com outro contrato em que não estava 

interessado, e pagou ambas as dívidas ao credor, pensando que poderia obter uma indemnização através da combinação das 

garantias. Por este motivo, uma acção judicial por mandato intentada contra ele não teria qualquer efeito, e ele próprio não 

poderia intentar uma acção contra o devedor, mas seria necessário que cada um deles processasse o outro com base no 

negócio transaccionado. No julgamento desta acção será suficiente ter em consideração a negligência, mas não o acidente, 

pela razão de que uma garantia não é considerada como sendo um ladrão. O credor neste caso, não pode ser responsabilizado 

numa acção de penhor pela restituição do bem, uma vez que parece ter vendido o seu direito. 

 

(1) Quando uma mãe recebeu de um homem que está noivo da sua filha presentes pelos quais a rapariga não tem 

conhecimento; uma acção sobre mandato ou depósito não é a seu favor, mas pode ser intentada com base em negócios 

negociados. 

 

33. The Same, Opinions, Livro X. 

 

O herdeiro de um marido falecido não pode intentar uma acção contra a sua esposa (que durante o casamento tinha os bens 

do marido sob o seu controlo) por pilhagem de uma propriedade; e agirá mais sabiamente se a processar por produção de 

bens com base em negócios transaccionados, se ela realmente se ocupar dos assuntos do seu marido. 

 

34. Paulus, Perguntas, Livro I. 

 

Nesennius Apollinaris para Julius Paulus, Saudação. Uma avó transaccionou os negócios do seu neto, e após a morte de 

ambos, os herdeiros da avó foram processados pelos herdeiros do neto numa acção baseada nos negócios transaccionados, 

mas os herdeiros da avó apresentaram um pedido de apoio fornecido ao neto. Foi respondido que a avó a tinha mobilado dos 

seus próprios bens através do afecto natural, uma vez que não tinha pedido que o montante da manutenção fosse fixado, e que 

não tinha sido fixado; e, além disso, foi estabelecido que se a mãe tivesse mobilado a manutenção, não poderia recuperar 

aquilo que ele tinha providenciado dos seus próprios bens sob a indução do afecto natural. Por outro lado, foi declarado, e 

considero correcto, que este é o caso quando se prova que uma mãe tinha mobilado a manutenção dos seus próprios bens; 

mas no presente caso é provável que a avó que efectuou o negócio do seu neto o tenha sustentado a partir dos seus próprios 

bens. Foi um tema de discussão sobre se a despesa deveria ser considerada como tendo sido paga de ambas as propriedades, e 

pergunto qual parece ser a conclusão mais justa? Respondi que a decisão, neste caso, depende dos factos. Pois sou de opinião 

que o que foi estabelecido no caso da mãe nem sempre deve ser observado; pois qual seria o efeito se a mãe tivesse declarado 

positivamente que, quando estava a apoiar o seu filho, o fez para intentar uma acção contra si própria ou contra os seus 

tutores? Suponha, por exemplo, que o seu pai tinha morrido longe de casa, e que a sua mãe, ao regressar ao seu país tinha 

apoiado o seu filho e os escravos; neste caso, o Divino Pio Antonino estabeleceu a regra de que um processo com base em 

negócios negociados poderia ser concedido contra o próprio menor. Portanto, como a questão é de facto, penso que a avó ou 
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os seus herdeiros devem ser ouvidos se desejarem uma contabilidade para a manutenção, e especialmente se parecer que a 

avó tinha inscrito os itens na conta de despesas. Penso que não se deve de modo algum admitir que as despesas devam ser 

cobradas a ambas as propriedades. 

 

35. Scaevola, Perguntas, Livro I. 

 

Sempre que um marido tenha transaccionado os negócios da sua esposa após a ocorrência de um divórcio, o seu dote pode 

ser recuperado não só através de uma acção por dote, mas também com base nos negócios transaccionados. Este é o caso em 

que o marido foi capaz de entregar o dote enquanto estava a tratar do negócio; caso contrário, não pode ser responsabilizado, 

por não o exigir de si mesmo; mas depois de ter perdido os seus bens, um direito de acção total no terreno do negócio 

transaccionado será contra ele; embora se o marido for processado numa acção por dote, deve ser exonerado. Mas neste caso 

deve ser fixado um limite, portanto, se a declaração da queixa o for: "Na medida do possível, apesar de ter perdido os seus 

bens"; onde pôde pagar-lhe durante esse tempo; pois não foi culpado de má conduta, no que diz respeito ao seu dever, se não 

vendeu imediatamente os seus bens para obter o montante, pois deve ter deixado passar algum tempo durante o qual parecia 

não ter feito nada. Se, entretanto, antes de ter cumprido o seu dever, a propriedade foi perdida, ele não é mais responsável por 

negócios realizados do que se nunca tivesse podido pagar o dinheiro. Mas quando o marido é capaz de pagar, uma acção 

fundada em negócios transaccionados é permitida porque há perigo se ele deixar de ser solvente. 

 

(1) Não creio que um homem que transacciona o negócio de um devedor seja obrigado a devolver-lhe um penhor quando 

ainda lhe deve o dinheiro, e não há outra forma de o poder pagar. 

 

(2) A acção para a rescisão de um contrato não pertence à classe de acções baseadas no negócio transaccionado, e é impedida 

ao fim de seis meses, se a parte não encontrou o escravo entre os bens da outra; ou, se os encontrou, não encontrou, e 

portanto não recuperou, certos bens adicionais que pertenciam ao chefe das adesões, de modo que o escravo era menos 

valioso, ou qualquer coisa que foi adquirida através do escravo que não era derivada da propriedade do comprador; e não se 

obteve o suficiente do negócio do comprador para que o vendedor satisfizesse a sua reivindicação. 

 

(3) Além disso, se a pessoa que está a transaccionar o negócio deve o seu capital por qualquer outro motivo, e a obrigação é 

de longa data, e a parte é rica, não pode ser culpada por não pagar a dívida; ou seja, desde que o pagamento dos juros não dê 

lugar a reclamação. A regra é diferente no caso em que um tutor é devedor à sua guarda, porque aí o último estava 

interessado no pagamento da primeira dívida, uma vez que ele poderia então intentar uma acção pela dívida com base na 

tutela. 

 

36. Paulus, Perguntas, Livro IV. 
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Onde um homem que é livre, mas me serve de boa fé como escravo, pediu dinheiro emprestado e o empregou em meu 

benefício, consideremos através de que acção devo restaurar o que ele gastou em meu nome; uma vez que ele transaccionou o 

negócio para mim não como amigo, mas como seu proprietário. Uma acção baseada no fundamento do negócio negociado 

deve ser concedida, e isto deixa de ser correcto assim que o seu credor é pago. 

 

37. The Same, Opinions, Book I. 

 

Quando o negócio de uma ala foi transaccionado sem a autoridade do seu tutor, é costume perguntar, na altura em que se 

juntou a questão ao caso, se a ala ficou enriquecida com o assunto em virtude do qual a acção foi intentada contra ele. 

 

(1) Quando alguém transacciona negócios por outro em que está envolvido dinheiro, é obrigado também a pagar juros e 

assumir o risco de tais investimentos, como ele próprio contraiu; excepto quando, devido a circunstâncias acidentais, os 

devedores perderam tanto do seu dinheiro que, na altura em que a emissão foi juntada à acção, se tornaram insolventes. 

 

(2) Quando um pai tem a seu cargo bens pertencentes ao seu filho emancipado e que ele lhe deu, é responsável por uma 

acção com base no negócio transaccionado. 

 

38. Tryphoninus, Disputas, Livro II. 

 

Um homem que devia uma dívida que não vencia juros transaccionou os negócios do seu credor, e surgiu a questão de saber 

se poderia ser obrigado a pagar juros sobre o montante acima mencionado através de um processo baseado nos negócios 

transaccionados. Afirmei que ele devia juros se tivesse sido obrigado a cobrar por si próprio, mas se o dia do pagamento não 

tivesse chegado na altura em que estava a efectuar a transacção, ele não seria obrigado a pagar juros; mas se o tempo tivesse 

decorrido, e ele não tivesse incluído o dinheiro devido por ele próprio nas contas do credor cujos negócios estava a efectuar, 

seria certamente obrigado a pagar juros numa acção de boa-fé. Vejamos quais os juros que ele deveria, se seriam aqueles em 

que o mesmo credor emprestaria dinheiro a outros, ou seria a taxa mais elevada? É verdade que qualquer pessoa que converta 

para seu próprio uso o dinheiro de uma parte cuja tutela ou negócio tenha a seu cargo, ou se um magistrado se apropriar do 

dinheiro de um município, deve pagar a taxa de juros mais elevada, como foi estabelecido pelos Imperadores Divinos. Mas é 

diferente neste caso, em que um partido não se apropriou do dinheiro do negócio que estava a negociar, mas pediu-o 

emprestado a um amigo antes de assumir a administração dos assuntos deste último; para aqueles a quem a regra acima 

referida tem referência foram obrigados a demonstrar boa fé sem compensação, em todo o caso absoluta e sem qualquer 

lucro; e quando parecem ter abusado dos seus privilégios, são obrigados a pagar a taxa de juros mais elevada através de uma 

espécie de penalidade; mas esta parte recebeu a propriedade como empréstimo de forma legal, e está sujeita a juros porque 

não pagou o capital, e não porque se apropriou para seu próprio uso do dinheiro derivado do negócio que estava a 
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transacionar. Faz uma grande diferença se o endividamento acaba de começar a ser contraído, ou se foi feito anteriormente, 

porque no último caso isto é suficiente para que uma dívida suporte juros que antes não o fazia. 

 

39. Gaius, On Verbal Obligations, Livro III. 

 

Quando alguém paga uma dívida a outro, mesmo que este último não queira, ou ignore o facto, exonera-o de 

responsabilidade; mas quando o dinheiro é devido a alguém, outro não pode exigi-lo legalmente sem o consentimento do 

primeiro; tanto por razões naturais como pela lei estabelecemos a regra de que podemos melhorar a condição de um homem 

que é ignorante e não quer, mas não podemos piorá-la. 

 

40. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Se eu tiver uma casa em comum consigo e der segurança para a prevenção de danos ameaçados para a sua parte da referida 

casa; deve ser declarado que o que pago a título de danos, posso processá-lo por causa de um negócio transaccionado e não 

por causa de uma divisão comum de despesas; porque fui capaz de proteger a minha própria parte sem ser obrigado a 

proteger a do meu parceiro. 

 

41. The Same, On the Edict, Livro XXX. 

 

Quando alguém tiver defendido o meu escravo num caso noxal, e eu ignorasse o facto, ou estivesse ausente, ele terá direito 

de acção contra mim por toda a quantia em razão de negócios transaccionados, e não um baseado em peculiaridade. 

 

42. The Same, On the Edict, Livro XXXII. 

 

Se empreender a transacção do meu negócio a pedido do meu escravo, e o tiver feito apenas por sugestão dele, um processo 

baseado em negócios transaccionados entre nós; mas se o fizer sob a direcção do meu escravo, foi considerado que pode 

trazer processo, não só na medida do peculiar, mas também com base no facto de ter sido em meu benefício. 

 

43. Labeo, On the Last Epitomes de Javolenus, Livro VI. 

 

Quando pagar dinheiro em nome de uma parte que não lhe tenha dado instruções especiais para o fazer, terá direito a uma 

acção baseada em negócios realizados; uma vez que por esse pagamento o devedor foi dispensado pelo seu credor, a menos 

que o devedor tivesse algum interesse em não ter o dinheiro pago. 

 

44. Ulpianus, Disputations, Livro VI. 
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Quando um homem induzido por amizade pelo seu pai apresenta um pedido de nomeação de um tutor para menores, ou toma 

medidas para a remoção de tutores suspeitos, ele não tem direito de acção contra os referidos menores, de acordo com uma 

Constituição do Divino Severus. 

 

45. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Quando uma despesa de dinheiro é vantajosamente feita por um enquanto se transacciona o negócio de outro, o que inclui 

despesas honrosamente efectuadas para assegurar cargos públicos que são obtidas por diplomas; a soma despendida pode ser 

recuperada por uma acção baseada em negócios transaccionados. 

 

(1) Quando os escravos tenham recebido a sua liberdade absolutamente por vontade, não são obrigados a prestar contas dos 

assuntos que transaccionaram durante a vida do seu senhor. 

 

(2) Titius, com a impressão de que a sua irmã era a herdeira testamentária do falecido, pagou uma dívida aos credores da 

herança. Embora o tenha feito com a intenção de transaccionar os negócios da sua irmã, estava de facto a fazê-lo pelos filhos 

do falecido, que seriam os herdeiros próprios do seu pai se não tivesse havido vontade; e, porque é justo que ele não deva ser 

sujeito a perda, está estabelecido que ele pode recuperar o que pagou por um processo baseado em negócios transaccionados. 

 

46. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

O senhor ordenou ao meu filho que lhe comprasse um terreno, e quando soube disso, eu próprio comprei o terreno para si. 

Penso que deve ser considerado com que intenção fiz a compra; pois se eu soubesse que era por causa de algo que lhe era 

necessário, e também era da sua vontade que tivesse o prazer de ter a compra, surge entre nós um direito de acção baseado 

em negócios transaccionados; como haveria se não tivesse havido qualquer tipo de mandato, ou se tivesse ordenado ao Titius 

que fizesse a compra, e eu tinha-o feito porque podia tratar do assunto de forma mais conveniente. Se, no entanto, fiz a 

compra para evitar que o meu filho fosse responsabilizado por uma acção de mandato, é a melhor opinião que eu poderia 

intentar uma acção de mandato contra si em seu nome, e você teria direito a uma acção de peculio contra mim; porque, 

mesmo que Titius tivesse executado um mandato, e, para evitar que ele fosse responsabilizado por essa razão, eu tinha feito a 

compra, eu poderia intentar uma acção contra Titius com base no negócio transaccionado, e ele poderia intentar uma contra 

si, e você uma contra ele, por mandato. A mesma regra aplica-se se o senhor ordenou ao meu filho que ficasse por sua conta, 

e eu próprio fico por sua conta. 
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(1) Se for feita a sugestão de que ordenou que o Titius se tornasse sua fiadora, e por alguma razão ele, tendo sido impedido 

de o fazer, eu próprio me torno sua fiadora a fim de o libertar da sua promessa, terei direito a uma acção baseada em negócios 

transaccionados. 

 

47. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Uma acção baseada em negócios transaccionados é-lhe concedida a quem estiver interessado em que um caso deste tipo seja 

apresentado. 

 

(1) Não faz diferença se uma parte intenta uma acção directa ou outra acção, ou se a acção é intentada contra ela; (uma vez 

que em processos extraordinários onde o uso de fórmulas não é observado esta distinção é supérflua), especialmente quando 

ambas as acções têm a mesma força e efeito. 

 

48. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando um irmão, que transacciona os negócios da sua irmã sem o seu conhecimento, estipula o dote com o seu marido; uma 

acção pode ser legalmente intentada contra ele com base nos negócios transaccionados para o obrigar a libertar o seu marido. 

 

49. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Quando um escravo que vendi me rouba algo, o seu vendedor, e o comprador vende o artigo, e este deixa de existir, uma 

acção pelo preço deve ser-me concedida com base no negócio transaccionado; como seria o caso se tivesse atendido a algum 

negócio que pensava ser seu, quando na realidade era meu; ou, por outro lado, teria direito a uma acção contra mim se, 

quando pensasse que uma propriedade lhe pertencia, quando de facto me pertencia, entregasse a alguma pessoa propriedade 

sua que lhe tivesse sido legada (uma vez que o pagamento do legado, neste caso, me libertaria). 

 

 

Título. 6. Relativo às pessoas que intentam acções vexatórias. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

"Quando se diz que alguém recebeu dinheiro com o propósito de causar aborrecimento, ou para se abster de o fazer, um 

direito de acção de facto irá recair contra ele durante um ano para recuperar quatro vezes o montante que se diz ter recebido; 

e ao fim de um ano um irá mentir pelo montante real". 
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(1) Pomponius declara que esta acção não se aplica apenas aos casos em que está envolvido dinheiro, mas também a 

processos públicos, e especialmente porque a parte é responsável ao abrigo do Lex Repetundarum que recebe dinheiro em 

consideração de fazer algo para causar aborrecimento ou por se abster de o fazer. 

 

(2) Qualquer pessoa que receba dinheiro antes de ser emitido é igualmente responsável por um caso ou que o receba depois. 

 

(3) Uma Constituição do nosso Imperador dirigida a Cassius Sabinus, proíbe a entrega de dinheiro a um juiz ou a um 

adversário em casos públicos ou privados, ou naqueles em que o Tesouro esteja interessado; e, quando isto é feito, ordena 

que se perca o direito de acção. Pois pode ser perguntado, se o adversário, não com intenção vexatória mas com o propósito 

de compromisso, aceitou o dinheiro; aplica-se a constituição? É minha opinião que não, uma vez que o direito de acção 

cessou; pois os compromissos não são proibidos, mas apenas actos básicos de extorsão. 

 

(4) Mais uma vez, também se diz que uma parte recebeu dinheiro onde recebeu algo mais em vez de dinheiro. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Além disso, quando alguém é libertado de uma obrigação, isto pode ser considerado como recebendo dinheiro; e também 

quando o dinheiro lhe é emprestado para ser utilizado gratuitamente, ou a propriedade é vendida ou alugada por menos do 

que o seu valor. Não faz diferença se a própria parte recebeu o dinheiro, ou ordenou que fosse pago a outra pessoa, ou 

ratificou-o depois de ter sido aceite em seu nome por outra pessoa. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Em geral, esta regra também se aplica quando uma parte obtém qualquer benefício para tal consideração, quer o receba do 

seu adversário, quer de qualquer outra pessoa. 

 

(1) Portanto, se uma parte recebe dinheiro com o propósito de causar algum aborrecimento, é responsável se o fez ou não; e 

se o recebeu para não causar aborrecimento, se o causou, é responsável. 

 

(2) Ele também é responsável sob este Édito que é representado, o que significa alguém que celebrou um contrato 

vergonhoso. 

 

(3) Deve ser observado que aquele que pagou dinheiro para que alguma parte pudesse sofrer aborrecimento, não tem ele 

próprio direito de recuperação, pois agiu desonrosamente; mas o direito de acção é-lhe concedido por cuja conta o dinheiro 
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foi pago com o propósito de o aborrecer; razão pela qual, se alguém receber dinheiro de si em consideração de me causar 

aborrecimento, e de mim para evitar o meu aborrecimento, será responsável perante mim em duas acções. 

 

4. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Um herdeiro, no entanto, não tem direito a esta acção, porque deve ser suficiente para ele que tenha o direito de acção para 

recuperar o dinheiro que foi pago pelo falecido: 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Mas esta acção é concedida contra um herdeiro por qualquer coisa que lhe tenha chegado às mãos; uma vez que foi 

estabelecido que este lucro desonroso pode ser recuperado dos herdeiros, embora as acções criminosas sejam extintas; como, 

por exemplo, quando o dinheiro é dado para falsificação, ou a um juiz para um decreto favorável, e é recuperado do herdeiro, 

como qualquer outra coisa que tenha sido obtida de forma ilegal. 

 

(1) Além disso, para além desta acção, também se encontra a recuperação do dinheiro, onde a única conduta de base é a da 

parte que o recebeu; pois se isto também se aplica ao doador, então aquele que o possuía está numa posição melhor. Se uma 

acção judicial pelo dinheiro fosse intentada, este direito de acção seria perdido, ou deveria uma acção judicial por três vezes o 

montante ser concedido? No caso de um ladrão, concedemos uma acção pelo quádruplo do montante, bem como uma acção 

para a recuperação do bem. Sou de opinião que uma das acções por si só é suficiente, pois onde estiver uma acção para a 

recuperação do dinheiro, então não é necessário conceder uma acção de facto após o decurso de um ano. 

 

6. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

O ano em que uma pessoa recebe dinheiro para impedir que lhe seja instaurada uma acção judicial começa no momento em 

que o pagamento foi feito, se depois tiver poderes para instaurar uma acção judicial para o recuperar. Mas no caso de uma 

pessoa com referência a quem outra pessoa pagou dinheiro para que fosse instaurada uma acção contra ela, pode ser 

questionado se o ano deve ser contado a partir do dia em que o dinheiro foi pago, ou a partir do dia em que a parte soube que 

tinha sido paga; pois se não souber que há razão para instaurar uma acção contra ele, é considerado que não tem poder para 

instaurar uma, e a melhor opinião é que o ano deve ser contado a partir do momento em que soube. 

 

7. Paulus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Quando alguém recebeu dinheiro de outro para evitar que eu fosse sujeito a aborrecimentos, então, se foi dado através da 

minha direcção, ou pelo meu agente que tinha a cargo todos os meus negócios, ou por uma parte que agiu voluntariamente 
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em meu nome, e cujo acto eu ratificei, considera-se que eu próprio paguei o dinheiro. Mas se outra parte não o pagou por 

minha ordem, mesmo que o tenha feito mediante consideração por mim, para que o acto não fosse cometido, e eu não tenha 

ratificado o que ele fez; então a parte que pagou o dinheiro pode recuperá-lo, e eu tenho direito de acção pelo quádruplo do 

montante. 

 

(1) Se o dinheiro foi pago com o objectivo de ter um processo vexatório contra o filho de uma família, o pai também tem 

direito a esta acção. Da mesma forma, se o filho de uma família aceitar dinheiro para o induzir a intentar uma acção vexatória 

contra alguém, ou para não a intentar; será concedida uma acção contra o pai. Se outra parte lhe pagou dinheiro para não 

intentar a acção sem qualquer orientação minha, ele pode então recuperá-la, e eu terei o direito de intentar uma acção por 

quadruplicar o montante. 

 

(2) Quando um agricultor do rendimento retém os escravos de uma pessoa, e lhe foi pago dinheiro que não lhe era devido, 

ele, também é responsável numa acção de facto por esta secção do Édito. 

 

8. Ulpianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Quando um juiz competente é informado por um homem inocente de que pagou dinheiro por causa de um crime que não foi 

provado contra ele; deve ordenar o reembolso do que foi ilegalmente extorquido, de acordo com os termos do Édito que trata 

de pessoas que se diz terem recebido dinheiro, quer para causar aborrecimento, quer para se abster de o fazer; e deve infligir 

punição proporcional ao crime à parte que o cometeu. 

 

9. Papinianus, On Adultery, Livro II. 

 

Se um escravo for acusado, será submetido a tortura, se tal for exigido; e se for absolvido, o acusador será condenado a pagar 

ao seu senhor o dobro do seu valor; e, além do dobro do seu valor, será feita uma investigação sobre se a acusação foi 

instaurada com o objectivo de aborrecimento, uma vez que o crime de acusação ilegal é separado de qualquer perda que 

tenha sido sofrida pelo senhor através da tortura do escravo. 
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              Livro IV 
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente à restituição completa. 

 

2. Quando um acto é realizado por medo. 

 

3. Relativamente a intenção fraudulenta. 

 

4. Relativo a pessoas com menos de 25 anos de idade. 

 

5. Relativo à mudança de condição. 

 

6. Quais são os motivos pelos quais as pessoas com mais de 25 anos de idade têm direito a uma restituição completa. 

 

7. Relativamente às alienações efectuadas com o objectivo de alterar as condições de um julgamento. 

 

8. Relativamente a questões submetidas a outros para arbitragem (...) 

 

9. Os marinheiros, os estalajadeiros e os proprietários de estábulos devem restituir os bens que lhes foram confiados. 

 

 

 

Título. 1. Relativo à restituição completa. 

 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 
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A utilidade deste Título não necessita de louvor, pois ele fala por si. Sob ele, o Pretor, de muitas maneiras, chega ao alívio 

das partes que cometeram erros, ou foram enganadas, e que, através de intimidação, astúcia, juventude, ou ausência, foram 

sobre-atacadas. 

 

 Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Ou através de uma mudança de condição, ou de um erro desculpável. 

 

 Modestinus, Pandestinus, Livro VIII. 

 

A todas as pessoas é prometida a restituição completa pelo Pretor quando for demonstrada uma causa adequada; para que ele 

possa examinar a justiça do caso, e verificar se ela pertence àquela classe à qual ele pode conceder alívio. 

 

 Callistratus, Édito Monitório, Livro I. 

 

Sei que foi considerado por algumas autoridades que uma parte que requer a restituição completa não será ouvida quando 

estiver envolvido algum caso ou quantia muito insignificante, se isso prejudicar a audiência de algum assunto mais 

importante, ou a cobrança de uma quantia maior. 

 

 Paulus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Não se considera que ninguém seja impedido de prestar contas, a quem o Pretor promete conceder a restituição completa. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

A restituição completa pode ser concedida aos sucessores de menores, bem como aos sucessores daqueles que estão ausentes 

em negócios públicos, e, de facto, de todos aqueles que tinham direito à restituição completa; e isto tem sido decidido com 

muita frequência. Portanto, um herdeiro, ou uma pessoa a quem foi entregue uma herança, ou o sucessor do filho de uma 

família que era um soldado, pode obter a restituição completa. Assim, se um menor de qualquer dos sexos for reduzido à 

escravidão, será concedida a restituição completa ao seu amo, dentro do prazo prescrito por lei. Mas se acontecer que um tal 

menor tenha sido excessivamente atingido com referência a uma herança em que tinha entrado, Julianus diz, no Décimo 

Sétimo Livro do Digest, que o seu amo terá o direito de a rejeitar, não apenas com base na juventude, mas mesmo onde a 

juventude não possa ser alegada; porque os patrões utilizaram o benefício das leis não para obter uma herança, mas com o 

propósito de vingança. 
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 Marcellus, Digest, Livro III. 

 

O Divino Antonino fez a seguinte declaração num Rescript dirigido a Marcius Avitus, o Pretor, sobre o assunto de aliviar 

uma pessoa que tinha perdido a sua propriedade enquanto estava ausente: "Embora não devam ser prontamente introduzidas 

alterações em assuntos que tenham sido solenemente estabelecidos, ainda, onde a equidade claramente o exija, deve ser 

concedido alívio; e, portanto, onde uma parte que foi convocada não compareceu, e por esta razão o julgamento foi 

formalmente proferido contra ele, e pouco depois ele compareceu perante o tribunal onde presidia; pode supor-se que a sua 

não comparência se deveu, não tanto à sua própria culpa, mas à voz imperfeitamente ouvida do pregador, e por isso tem 

direito à restituição". 

 

A ajuda do Imperador não parece limitar-se apenas a casos deste tipo, pois a ajuda deve ser concedida a pessoas que tenham 

sido enganadas sem culpa própria, e especialmente quando a fraude foi cometida pelos seus adversários, uma vez que é 

habitual que uma acção baseada na fraude seja solicitada; e é dever de um pretor justo conceder um novo julgamento, que 

tanto a razão como a justiça exigem, em vez de permitir uma acção que envolva torpeza, à qual se deve recorrer apenas 

quando não houver outra solução disponível. 

 

 Macer, On Appeals, Livro III. 

 

Esta diferença existe entre o caso de menores com menos de vinte anos de vida e os que estão ausentes em negócios públicos, 

nomeadamente: os menores, mesmo quando são defendidos pelos seus tutores e curadores, podem ainda assim obter uma 

restituição completa contra o Estado, ou seja, quando é demonstrada uma causa adequada; mas quando alguém está ausente 

em negócios públicos, ou quando outros que gozam do mesmo privilégio, se forem defendidos pelos seus agentes, só são 

normalmente dispensados por uma restituição completa na medida em que lhes seja permitido recorrer. 

 

 

 

Tit. 2. quando um acto é realizado por medo. 

 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

O Pretor diz: "Não aprovarei nada que tenha sido feito por medo". Anteriormente, era afirmado no Édito: "O que foi feito 

através da força ou do medo". Foi feita menção à força para indicar a compulsão imposta contra a vontade, e ao medo para 

mostrar trepidação da mente por causa de algum perigo presente ou futuro; mas depois foi omitida a menção à força, porque 
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o que quer que seja causado por uma veemente demonstração de força é também considerado como tendo sido causado pelo 

medo. 

 

 Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

A força é um ataque de poder superior ao qual não se pode resistir. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Esta cláusula contém portanto força e medo; e quando alguém é obrigado pela violência a realizar algum acto, a restituição é-

lhe concedida por este Édito. 

 

 Mas força entendemos ser violência extrema, e tal como é cometida contra a boa moral, não aquela que um magistrado 

emprega devidamente, nomeadamente, de acordo com a lei e com o direito do cargo que ocupa. Ainda assim, se um 

magistrado do povo romano, ou o governador de uma província, cometer um acto ilegal, Pomponius diz que este Édito se 

aplicará; como, por exemplo, se Re extorquir dinheiro através do medo da morte, ou de flagelação. 

 

 Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Sou de opinião que o medo da escravatura, ou de qualquer outro do mesmo tipo, deve ser incluído. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Labeo diz que o termo "medo" deve ser entendido não como qualquer apreensão, mas como o pavor de algum mal 

extraordinário. 

 

 Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

O medo que dizemos significar neste Édito não é aquele que é experimentado por um homem irresoluto, mas sim aquele que 

afectaria razoavelmente um homem de carácter muito decidido. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Pedius afirma no Décimo Sétimo Livro, que nem o medo da infâmia, nem o de ser sujeito a algum aborrecimento, estão 

incluídos neste Édito, como terreno propício à restituição sob o mesmo. Assim, se alguém que fosse constitucionalmente 
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tímido, deveria estar apreensivo de algo para o qual não havia fundamento, não poderia obter a restituição ao abrigo deste 

Édito, uma vez que nenhum acto tinha sido realizado nem pela força nem por intimidação. 

 

  Portanto, se alguém que tivesse sido apanhado no acto de roubo, ou adultério, ou qualquer outro crime, ou pagasse algo, ou 

se obrigasse a fazê-lo; Pomponius diz muito apropriadamente no Décimo Oitavo Livro, que isto se enquadra nos termos do 

Édito, onde a parte estava com medo de morte ou prisão; embora não seja lícito matar um adúltero, ou um ladrão, a menos 

que ele se defenda com uma arma, mas eles podem ser mortos ilegalmente; e portanto o medo foi bem fundamentado. Mas 

quando uma parte abdica dos seus bens para impedir que a pessoa por quem foi apanhada o traia, é considerada como tendo 

direito a ser indemnizada ao abrigo deste Édito; uma vez que, se tivesse sido traído, teria sido sujeito às penas que 

mencionámos. 

 

  Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Estas pessoas, de facto, estão sob a Lex Julia, porque aceitaram dinheiro para ocultar um acto de adultério detectado. O 

Pretor, contudo, deveria intervir para os obrigar a fazer a restituição, pois o acto é contrário à boa moral, e o Pretor não 

considera se a parte que pagou é ou não adúltera, mas apenas o facto de que a primeira obteve o dinheiro ameaçando a 

segunda de morte. 

 

Se uma pessoa me tirar dinheiro ameaçando privar-me dos documentos que estabelecem a minha condição civil, se eu não 

pagar; não há dúvida que estou sob coacção causada por intimidação extrema, sobretudo se estiver a ser feita uma tentativa 

de me reduzir à escravatura, e se os referidos documentos forem perdidos, eu não poderia ser declarado livre. 

 

Se um homem ou mulher der algo para evitar ser obrigado a sofrer uma violação, este Édito aplica-se; uma vez que para as 

pessoas boas o medo disto é maior do que o da morte. 

 

 Nestes assuntos que mencionámos como estando dentro do Édito, não faz diferença se alguém teme por si ou pelos seus 

filhos; uma vez que, devido ao seu afecto, os pais são mais facilmente alarmados por causa dos seus filhos do que por causa 

de si próprios. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Temos de compreender o medo de estar presente, e não a mera suspeita de que possa ser exercido. Este Pomponius afirma no 

Livro Vinte e Oitavo, pois diz: "O medo deve ser entendido como tendo sido ocasionado", ou seja, a apreensão deve ter sido 

excitada por alguém. Aí, ele levanta este ponto, nomeadamente: "Será que o Édito se aplicaria se eu tivesse abandonado a 

minha terra, depois de ter ouvido que alguém vinha armado para me ejectar à força"? E afirma que é da opinião de Labeo que 
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o Édito não seria aplicável neste caso, nem o interdito Unde vi estaria disponível; pois não pareço ter sido ejectado à força, 

pois não esperei que isso fosse feito, mas sim levado para voar. Seria de outra forma se eu tivesse partido depois de homens 

armados terem entrado na terra, pois, neste caso, o Édito poderia ser empregado. Afirma também que se erguer à força um 

edifício nas minhas instalações por meio de uma banda armada, então o interdito Quod vi aut clam, bem como este Édito, 

aplicar-se-iam, porque de facto sofro que o faça através de intimidação. Se, contudo, vos entregar a posse por causa do 

emprego da força; Pomponius diz que haverá fundamento para este Édito. 

 

 Deve também notar-se que o Pretor neste Édito fala em termos gerais e com referência aos factos, e não acrescenta por quem 

o acto foi cometido; e, portanto, se é um indivíduo, ou uma multidão, ou um município, ou uma associação, ou uma 

corporação que causa a intimidação, o Édito aplicar-se-á. Mas embora o Pretor inclua a violência cometida por qualquer 

pessoa, Pomponius diz muito correctamente que se eu aceitar algo de si, ou o induzir a vincular-se a mim em consideração da 

minha defesa contra a violência de inimigos, assaltantes, ou uma multidão, ou para obter a sua liberdade, que não devo ser 

responsabilizado ao abrigo deste Édito, a menos que eu próprio tenha empregado esta força contra si. Se, no entanto, não fui 

culpado de violência, não deveria ser responsabilizado; pois deveria antes ser considerado como tendo recebido uma 

compensação pelos meus serviços. 

 

 Pomponius diz também que a opinião daqueles que sustentam que a restituição pode ser obtida ao abrigo deste Édito, quando 

qualquer pessoa é obrigada a manumitar um escravo, ou a demolir uma casa. 

 

 Vejamos agora o que significa a declaração do Pretor, de que não aprovará algo que tenha sido feito. E, de facto, um assunto 

pode permanecer inacabado, mesmo que a intimidação seja utilizada; como, por exemplo, quando foi feita uma estipulação 

mas nenhum dinheiro foi pago; ou quando a transacção foi concluída quando o dinheiro foi contado após a estipulação ter 

sido feita; ou quando um devedor é libertado pelo seu credor através de intimidação; ou qualquer outra circunstância 

semelhante ocorre que completa a transacção. Pomponius diz que quando a transacção estiver concluída, a parte terá por 

vezes direito a uma excepção, bem como a uma acção; mas quando esta estiver incompleta, terá apenas direito a uma acção. 

Ainda assim, conheço um caso em que alguns Campanianos, através do emprego de intimidação contra um partido, lhe 

extorquiram uma promessa por escrito de pagar uma soma de dinheiro, e foi emitido um Rescript pelo nosso Imperador que 

ele podia pedir ao Pretor a restituição completa, e enquanto eu estava com ele como assessor, ele decidiu: "Que se o partido 

desejasse proceder contra os Campanianos através de uma acção, ele poderia fazê-lo; ou se desejasse invocar uma excepção 

contra eles, se eles intentassem uma acção, esta não ficaria sem efeito". Pode inferir-se desta constituição que se a transacção 

for completa, ou incompleta, uma acção, bem como uma excepção, será concedida. 

 

 Uma acção real, ou uma acção presencial, será concedida a uma parte que a deseje, tendo sido rescindida a exoneração, ou 

qualquer outro tipo de exoneração dada por ele. 
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 Julianus, no Terceiro Livro do Digest, pensa que quando uma propriedade é entregue a uma pessoa por intimidação, esta 

última não só a deve restituir, mas também ser responsável por má fé. 

 

 Embora sejamos de opinião que uma acção real deve ser concedida, porque o artigo entregue faz parte dos bens daquele que 

foi sujeito a violência; ainda assim, é alegado, e não sem razão, que se um homem intenta uma acção por danos quádruplos, a 

acção real é terminada, e o inverso também é verdade. 

 

 A restituição a ser feita ao abrigo deste Édito, ou seja, a restituição completa pela autoridade do juiz é desta descrição, ou 

seja, quando a propriedade foi entregue por intimidação deve ser entregue, e a caução para indemnizar o proprietário contra a 

má fé (como já foi dito) prevê contra danos à propriedade. Quando uma libertação ocorreu através de uma quitação, a 

obrigação deve ser restituída à sua condição anterior; de modo que, como Julianus declarou no Quarto Livro do Digest, se o 

dinheiro era devido e uma libertação extorquida pela força, a menos que o pagamento tenha sido feito, ou a obrigação 

restabelecida e emitida juntada, a parte deve ser condenada a pagar quatro vezes mais danos. Além disso, se através da 

violência fiz uma promessa a título de estipulação, deve haver uma libertação da estipulação, e se quaisquer usufrutos ou 

servidões foram perdidos, devem ser restabelecidos. 

 

 Como esta acção é real, não coage qualquer pessoa que tenha recorrido à violência; mas o Pretor pretende que, sempre que 

algo tenha sido feito através de intimidação, o direito de restituição seja exercido contra todos; e não foi exageradamente 

observado por Marcelo, com referência a uma decisão de Julianus, que se uma caução usou de violência para obter uma 

libertação, nenhuma acção de restituição será concedida contra o devedor principal; mas a caução deve ser condenada a pagar 

o quádruplo do montante, a menos que restabeleça o direito de acção contra o devedor principal. A opinião declarada por 

Marcelo é a melhor, pois ele sustenta que esta acção será intentada contra o devedor principal, tal como é declarado em rem. 

 

 Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

É certo que, se as fianças forem libertadas pelo devedor principal através de intimidação, poderá ser intentada uma acção 

contra as fianças para o obrigar a renovar a sua responsabilidade. 

 

 Se eu, obrigado por si por medo, libertar a sua obrigação, fica ao critério do juiz, perante o qual o processo é instaurado ao 

abrigo deste Édito, não só para fazer com que a obrigação seja renovada por si pessoalmente, mas para o obrigar a fornecer 

fianças, quer as mesmas, quer outras, não menos solventes; e, além disso, para renovar as fianças que deu no mesmo local. 

 

 Paulus, Notes on the Digest of Julianus, Livro IV. 
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Quando um terceiro, sem fraude por parte da caução, emprega violência para obter a liberação da referida caução, este último 

também não será responsável pela renovação da obrigação do devedor principal. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Os descendentes de escravas, as crias de gado, as colheitas, e tudo o que depende do mesmo, devem ser restaurados; não só 

aqueles que já foram obtidos, mas, além disso, devo ser indemnizado por aqueles que teria conseguido obter, se não tivesse 

sido impedido por intimidação. 

 

 Poder-se-ia perguntar, se a pessoa que empregou violência também teve violência usada contra ele, se o Pretor decidiria que 

sob o Édito aquelas coisas que ele tinha alienado deveriam ser restauradas? Pomponius diz no Vinte e Oitavo Livro, que o 

Pretor não é obrigado a vir em seu socorro; pois sustenta que, uma vez que é lícito repelir pela força, ele sofreu a mesma 

coisa que infligiu. Portanto, se alguém o obrigar por intimidação a prometer-lhe alguma coisa, e depois eu o obrigo por medo 

a libertá-lo, nada lhe poderá ser restituído. 

 

 Julianus diz que quando um credor emprega força contra o seu devedor para obter o pagamento da sua dívida, ele não é 

responsável ao abrigo deste Édito, devido à natureza da acção baseada na intimidação, que exige que a perda seja causada; 

embora não se possa negar que a parte se enquadre no âmbito da Lex Julia de vi, e tenha perdido o seu direito como credor. 

 

  Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro V. 

 

Existe um Decreto do Divino Marco nos seguintes termos: "O melhor caminho a seguir se pensas que tens algum direito 

legal, é testá-lo através de uma acção"; e quando Marciano disse: "Eu não empreguei nenhuma força"; o Imperador 

respondeu: "Pensas que não há força empregada excepto onde os homens são feridos? A força é empregada tanto num caso 

em que alguém que pensa que algo lhe é devido e faz uma exigência, sem instituir um processo judicial; portanto, se alguém 

for provado perante Mim ter ousadamente, e sem autoridade judicial, obtido a posse de qualquer propriedade do seu devedor, 

ou qualquer dinheiro que lhe era devido, e que não lhe foi voluntariamente pago pelo referido devedor; e quem estabeleceu a 

lei para si próprio na matéria, não terá direito ao direito de um credor". 

 

Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Além disso, se eu estiver protegido contra si por uma excepção perpétua, e o obrigar a dar-me uma libertação, o Édito não se 

aplica porque não perdeu nada. 
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O Pretor promete que, quando uma das partes não fizer a restituição, poderá ser intentada contra ele uma acção por danos 

quadruplicados, o que significa quadruplicar o montante total que deveria ter sido restituído. O Pretor trata o devedor com 

suficiente indulgência, dando-lhe a oportunidade de restituição, caso deseje escapar à pena. No entanto, decorrido um ano, 

promete-lhe apenas uma simples acção, mas nem sempre, e apenas onde se demonstre uma causa adequada. 

 

No exame de causa, é importante que esta acção só seja permitida onde não haja outra; e, de facto, uma vez que num caso de 

lesão infligida por intimidação, o direito de acção perde-se num ano, pelo que se entende um ano com a indemnização 

habitual; e deve haver alguma causa adequada para que esta acção seja concedida depois de decorrido um ano. Outro direito 

de acção pode ser obtido da seguinte forma, ou seja, quando a pessoa contra quem a violência foi dirigida tiver morrido, o seu 

herdeiro tem então direito a uma acção pela herança, uma vez que a parte que empregou a violência está na posse; por essa 

razão, o herdeiro não terá direito a uma acção por intimidação, embora se um ano não tivesse expirado, o herdeiro poderia 

intentar uma acção por danos quadruplicados. A acção é concedida aos sucessores porque inclui a perseguição da 

propriedade. 

 

Nesta acção, não se investiga se a parte que é processada empregou intimidação, ou se outra pessoa o fez; pois é suficiente 

estabelecer o facto de que foi utilizado medo ou força, e que o arguido, apesar de inocente do crime, lucrou com a transacção; 

pois como o medo inclui a ignorância, é razoável que uma parte não seja obrigada a apontar quem empregou intimidação ou 

força contra ele; e, por conseguinte, o queixoso só é obrigado a demonstrar que o medo foi utilizado para o obrigar a dar a 

alguém uma libertação por dinheiro devido, ou a entregar bens, ou a praticar algum outro acto. Pois não parece injusto que 

uma pessoa seja condenada a pagar quatro vezes mais danos por causa do acto de outra; porque no início a acção não é 

intentada pelo quádruplo do montante envolvido, mas quando a restituição do bem não é feita. 

 

Uma vez que esta acção está sujeita a arbitragem, o réu tem o direito de fazer a restituição antes de a sentença ter sido 

proferida pelo árbitro, como já dissemos acima; e se não o fizer, deve ser justa e merecidamente condenado por danos 

quádruplos. 

 

No entanto, por vezes, mesmo nos casos em que tenha sido utilizada intimidação, a sentença do árbitro exonera o arguido. 

Pois se o Titius empregou a intimidação sem o meu conhecimento, e os bens assim obtidos entraram na minha posse, e se, 

sem qualquer fraude da minha parte, já não existir, serei exonerado pelo mero acto do juiz? Ou, se o escravo em questão levar 

para a fuga, e o juiz exigir que eu dê segurança para o restaurar se ele estiver sob o meu controlo, então eu devo ser libertado. 

Portanto, certas autoridades são de opinião que um comprador que obteve de boa fé a propriedade da pessoa que empregou a 

força, não deve ser responsabilizado; nem aquele que recebeu a propriedade como presente, ou aquele a quem a mesma foi 

legada. Vivianus considera, muito apropriadamente, que estas pessoas são responsáveis, caso contrário devo ser colocado em 

desvantagem porque sofri intimidação. Pedius declarou também no Quarto Livro, que a autoridade do juiz, num caso de 

restituição, é tal que ele deve ordenar a quem empregou a força para fazer a restituição, mesmo que o bem tenha passado para 
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a posse de um terceiro; ou obrigar este último a fazer a restituição, mesmo que outro tenha empregado a intimidação; para a 

intimidação empregada por uma pessoa não deve atrair o benefício de outra. 

 

Labeo diz que se alguém foi feito devedor através de intimidação, e deu uma garantia que estava disposto, tanto o devedor 

como a garantia serão libertados; mas se apenas a garantia foi intimidada, e não o devedor principal, apenas a garantia será 

libertada. 

 

O valor quadruplica o valor incluindo a totalidade da propriedade em questão, ou seja, as colheitas, e todo o aumento. 

 

Se alguém for obrigado pela força a prometer comparecer em tribunal, mas depois fornecer uma caução, ambos serão 

libertados. 

 

Quando alguém foi obrigado pela força a entrar num acordo, e porque não concedeu a libertação foi condenado a pagar uma 

indemnização quádrupla; Julianus é de opinião que pode responder, quando interpõe uma acção judicial, e é oposto por uma 

excepção; uma vez que o simples valor do bem obtido pelo réu foi incluído na indemnização quádrupla. Labeo diz, contudo, 

que mesmo após a acção por danos quádruplos ter sido resolvida, a parte que recorreu à violência seria contudo impedida por 

uma excepção; mas como isto parece difícil, deveria ser modificado de modo a torná-lo responsável por danos triplos, e 

também de modo a que em todos os casos seja obrigado a conceder uma libertação. 

 

Em referência ao que dissemos sobre o simples valor que está incluído nos danos quádruplos, isto deve ser entendido como 

significando que na ordem de concessão de danos quádruplos, a propriedade obtida por violência está naturalmente incluída; 

e por isso a restituição da mesma é feita, de modo a que a pena seja limitada a danos triplos. 

 

E se um escravo se perder sem a malícia ou negligência da pessoa que empregou a força, e contra quem foi proferido o 

julgamento? Neste caso, se o escravo morrer antes de ser instaurada uma acção judicial, a regra será flexibilizada na 

execução da sentença; porque a parte é obrigada a dar satisfação pelo seu delito através da pena de tripla indemnização. Com 

referência a um escravo que se diz ter fugido, o réu será obrigado a dar segurança de que o perseguirá, e a restituí-lo; e no 

entanto, a parte que sofreu a violência preservará plenamente todos os seus direitos de acção real, ou de produção, ou 

qualquer outro que tenha possuído para a recuperação do escravo; de modo que, se o seu senhor o recuperar de alguma 

forma, e o outro deve ser processado na estipulação de que será protegido por uma excepção. Tudo isto tem lugar após o 

julgamento, mas se o escravo morrer antes do julgamento, sem malícia ou negligência do réu, este último será, no entanto, 

responsável. Isto resulta das seguintes palavras do Edital: "Se o bem não for restaurado em consequência da decisão do 

Tribunal". Assim, se o escravo tiver de fugir sem a malícia ou negligência da parte contra a qual a acção foi instaurada, deve 

ser fornecida uma garantia em tribunal que lhe dará seguimento e devolverá o escravo; mas se a propriedade não tiver sido 

perdida por negligência do arguido, ainda assim, se não tivesse sido perdida de todo se a intimidação não tivesse sido 
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empregada, o arguido será responsável, tal como acontece num interdito Unde vi, ou Quod vi aut clam; pela razão de que um 

homem pode por vezes recuperar o preço de um escravo morto que teria vendido se não tivesse sofrido intimidação. 

 

Quando alguém usa a força contra mim, ao obter de mim a posse, não é um ladrão; embora Julianus seja da opinião que 

qualquer pessoa que obtenha propriedade à força é um ladrão mais sem princípios. 

 

Quando um homem emprega intimidação, é certo que também é responsável por malícia; e Pomponius diz o mesmo; e uma 

acção é um bar para a outra, onde de facto é invocada uma excepção. 

 

Julianus afirma que os danos quádruplos representam apenas o interesse do queixoso e, portanto, se um homem que devia 

quarenta aurei por causa de um trust, prometer sob coacção pagar trezentos, e fizer o pagamento; ele pode recuperar quatro 

vezes duzentos e sessenta aurei, pois este foi o montante com referência ao qual ele sofreu coacção. 

 

De acordo com esta regra, se várias pessoas empregarem a coacção, e apenas uma delas for processada, e ele fizer 

voluntariamente a restituição antes do julgamento; todas as outras são libertadas. Mas se ele não o fizer, mas pagar o 

quádruplo do montante após o julgamento, a melhor opinião é que a acção baseada na intimidação também é terminada, no 

que diz respeito aos outros. 

 

 Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Será concedida uma acção contra os outros pelo montante que não tenha sido recuperado da parte contra a qual a acção foi 

intentada. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

O que declarámos no caso em que vários recorrem à intimidação, deve também aplicar-se no caso em que a propriedade 

tenha chegado às mãos de um, enquanto outro foi responsável pela coacção. 

 

 Quando os escravos empregam a intimidação, uma acção noxal recairá sobre eles; mas qualquer pessoa pode processar o seu 

senhor em cuja posse a propriedade passou; e se, após ter sido processado, entregar a propriedade, ou, como já foi dito, pagar 

quatro vezes os danos, isto também beneficiará os escravos. Se, depois de ter sido processado numa acção judicial noxal, 

preferir entregar o escravo, ele próprio poderá também ser processado, se tiver adquirido a posse da propriedade. 

 

 Esta acção é concedida ao herdeiro, e a outros sucessores, uma vez que inclui o direito de acompanhar a propriedade. É 

também concedida contra o herdeiro e outros sucessores, pelo montante do que entrou na sua posse; e isto não é irrazoável, 
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pois embora a pena não passe para o herdeiro, ainda (como se afirma na rescisão), o que quer que tenha sido obtido de forma 

desonrosa não deve ser reverter em benefício do herdeiro. 

 

 Paulus, Perguntas, Livro I. 

 

Vejamos então, onde o herdeiro adquiriu a posse de algo, e consumiu o que obteve, deixará ele de ser responsável, ou será 

suficiente o facto de que uma vez teve a posse do bem? E se ele morrer depois de o ter consumido, será uma acção 

absolutamente contra o seu herdeiro, uma vez que ele recebeu um endividamento com a propriedade; ou não será concedida 

qualquer acção porque o segundo herdeiro não recebeu nada? É a melhor opinião que, em qualquer caso, uma acção irá recair 

contra o herdeiro do herdeiro; pois é suficiente que o bem uma vez passado ao herdeiro original, e o direito de acção se torne 

perpétuo. Caso contrário, deve considerar-se que o próprio herdeiro, que consome o que lhe tinha chegado às mãos, não será 

responsável. 

 

 Julianus, Digest, Livro LXIV. 

 

Se a propriedade real que chegou às mãos da pessoa foi destruída, não podemos dizer que ela foi enriquecida, mas se foi 

convertida em dinheiro, ou qualquer outra coisa, não se deve investigar mais o que lhe aconteceu; mas a parte é considerada 

enriquecida, mesmo que tenha perdido depois o que obteve. Pois o imperador Tito Antonino declarou num Rescript a 

Cláudio Frontinus, com referência ao valor da propriedade de uma propriedade, que poderia ser intentada uma acção contra 

ele por causa da propriedade, por esta mesma razão; porque, embora a propriedade que estava originalmente incluída na 

propriedade não estivesse na sua posse, ainda assim, o preço da propriedade pela qual ele se tornou mais rico, 

independentemente da frequência com que os artigos individuais tinham sido alterados no seu carácter, tornava-o responsável 

na mesma medida como se os próprios artigos tivessem permanecido na sua forma original. 

 

 Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Referindo-se ao facto de o Procônsul prometer uma acção contra o herdeiro apenas na medida do que lhe chegou às mãos, 

deve entender-se que isto se refere à concessão de um direito de acção perpétuo. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

A fim de determinar a quantia que chegou às mãos do herdeiro, temos de voltar ao tempo em que a questão foi juntada; desde 

que seja certo que alguma coisa chegou às suas mãos. A mesma regra aplica-se quando algo passa para o grosso da herança 

do partido que empregou a força, de tal forma que é evidente que entrará na posse do herdeiro; ou seja, se o devedor for 

exonerado de responsabilidade. 



213 

 

 

 Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Onde uma mulher livre é culpada de ingratidão contra o seu patrono, e está consciente de que foi ingrata; e assim, estando em 

perigo de perder o seu estatuto, dá, ou promete algo ao seu patrono para evitar que seja reduzida à escravatura; o Édito não se 

aplica, porque foi ela própria que causou o medo. 

 

 Quando qualquer acto tiver sido realizado por causa do medo, o Pretor não o confirmará por lapso de tempo. 

 

 Quando uma parte deu a posse de terras que não possuía, os danos quádruplos, ou o simples valor com os lucros que 

recuperará, não é o valor da terra, mas o da posse; pois a estimativa do que deve ser restaurado baseia-se no que foi perdido, 

e, neste caso, é a mera posse com as colheitas; que é também a opinião de Pomponius. 

 

 Quando um dote foi prometido por intimidação, não creio que surja qualquer obrigação, uma vez que é perfeitamente certo 

que tal promessa de um dote é equivalente a nenhuma. 

 

 Quando fui obrigado por intimidação a abandonar um contrato de compra ou aluguer, deve ser considerado se a transacção é 

nula ou não e a obrigação anterior permanece em pleno vigor; ou se esta se assemelha a uma libertação, porque não podemos 

confiar numa obrigação baseada em boa fé, uma vez que tal obrigação é rescindida quando é perdida. A melhor opinião é que 

o caso se assemelha a uma espécie de libertação e, portanto, uma acção pretoriana mentirá. 

 

 Se, sendo compelido pelo medo, eu entrar numa herança, penso que agi como herdeiro, porque embora se eu tivesse sido 

livre, não estaria disposto a fazê-lo; ainda assim, tendo sido sujeito à compulsão, tive vontade de agir; mas deveria obter uma 

ordem de restituição do Pretor, para que o poder de rejeitar a herança possa ser-me conferido. 

 

 Se, tendo sido forçado a fazê-lo, rejeitar uma herança, o Pretor pode vir em meu socorro de duas maneiras; ou concedendo 

uma acção equitativa como o faria a um herdeiro, ou permitindo uma acção com base na coacção; e tenho o direito de 

escolher a forma que escolher. 

 

 Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Se alguém tiver colocado uma pessoa na prisão com o propósito de lhe extorquir algo, o que quer que seja feito nestas 

circunstâncias não tem qualquer importância. 

 

 Ulpianus, Opiniões, Livro V. 
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Não é provável que uma pessoa pagasse numa cidade, sob coacção e injustamente, algo que não devia, se mostrasse que era 

de patente ilustre; uma vez que podia invocar o direito público, e aplicar a alguém investido de autoridade que o proibisse de 

ser tratado com violência. A prova mais forte possível de violência deve ser dada a fim de superar esta presunção. 

 

 Sempre que alguém que esteja justamente aterrorizado com a perspectiva de um exame judicial ao qual um adversário 

poderoso ameace enviá-lo acorrentado; venda sob coacção o que tinha o direito de reter, a questão será restituída ao seu 

estado adequado pelo Governador da província. 

 

 Quando um corretor de apostas mantém um atleta em prisão preventiva contrária à lei, e, ao impedi-lo de participar em 

competições, obriga-o a dar segurança por uma soma de dinheiro maior do que a que deve; um juiz competente ordenará, 

quando isso for provado, que o assunto seja restituído ao seu estado normal. 

 

 Se alguém for obrigado, pela intervenção dos oficiais do Governador, pela força e sem processo judicial, a pagar dinheiro 

que não deve a uma parte que reclame ao abrigo de uma missão; o juiz ordenará que o que foi ilegalmente extorquido seja 

restituído por aquele que infligiu o dano. Se, no entanto, pagou a sua dívida mediante simples exigência, e não como 

resultado de um processo judicial, embora a parte devesse ter agido legalmente e não ter cobrado a dívida de forma irregular, 

ainda assim, não está de acordo com a lei pôr de lado uma transacção que tenha provocado o pagamento de uma obrigação 

que era devida. 

 

 

 

 

Título. 3. Quanto à intenção fraudulenta. 

 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Neste Édito, o Pretor dá alívio contra pessoas enganadoras e enganadoras, que usam o artifício para prejudicar outras, para 

evitar que as primeiras lucrem com a sua malícia, ou que as segundas sejam prejudicadas pela sua simplicidade. 

 

0. Os termos do Édito são os seguintes: "Quando se diz que algo foi feito com intenção fraudulenta e nenhuma outra acção é 

aplicável na matéria, concederei uma acção se parecer haver um bom fundamento para tal". 
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1. Servius define "intenção fraudulenta" como um esquema com o propósito de enganar outra parte, onde uma coisa é 

fingida, e outra é feita. Labeo, contudo, afirma que é possível que isto se realize, sem fingimento, para o alcance excessivo de 

outra; e é possível que uma coisa seja feita sem engano, e outra fingida; tal como as pessoas agem protegendo quer os seus 

próprios interesses quer os dos outros, através do emprego deste tipo de dissimulação. Assim, ele dá uma definição de 

intenção fraudulenta como sendo: "Um artifício, engano, ou maquinação, empregado com o objectivo de contornar, enganar, 

ou trapacear, outro". A definição de Labeo é a correcta. 

 

2. O Pretor não se contentou em mencionar apenas dolus, mas acrescentou malus, pois as antigas autoridades estavam 

habituadas a dizer dolus bonus, e entenderam esta expressão como significando adroitness, especialmente quando alguém 

usava um estratagema contra um inimigo, ou um ladrão. 

 

3. O Pretor diz: "E nenhuma outra acção é aplicável na matéria". Assim, ele promete razoavelmente esta acção onde nenhuma 

outra estiver disponível, porque uma acção envolvendo infâmia não deve ser precipitadamente ordenada por ele se um civil 

ou pretoriano puder ser trazido, tal como Pedius afirma no Oitavo Livro; mas mesmo quando um interdito se encontra por 

meio do qual um homem pode trazer um processo ou uma excepção, pela qual pode ser protegido, este Edito não é aplicável. 

Pomponius diz a mesma coisa no Oitavo Livro, e acrescenta que, mesmo que um homem possa ser protegido por uma 

estipulação, não pode ter uma acção fundada em intenção fraudulenta; como, por exemplo, quando uma estipulação foi feita 

com referência a intenção fraudulenta. 

 

4. Pomponius diz também que onde nenhuma acção pode ser intentada contra nós, por exemplo, onde a estipulação foi tão 

vergonhosamente manchada com fraude que nenhum tribunal permitiria uma acção baseada nela; eu não deveria tentar obter 

uma acção baseada em intenção fraudulenta, uma vez que nenhum juiz permitiria que uma tal acção fosse intentada contra 

mim. 

 

5. Pomponius também diz que Labeo defende que, mesmo que alguém pudesse obter uma restituição completa, não deveria 

ter o benefício desta acção; e se algum outro direito de acção for perdido por lapso de tempo, ainda assim, este não deveria 

ser permitido; pois aquele que adiar a instauração da acção só tem culpa a si próprio, a menos que a fraude tenha sido 

perpetrada com o propósito especial de deixar passar o tempo. 

 

6. Quando alguém que tem algum direito de acção civil ou pretoriana o insere numa estipulação, e depois o anula por uma 

libertação, ou por qualquer outro meio; não pode instaurar um processo baseado na fraude, porque tem outro direito de acção, 

a menos que tenha sido maliciosamente enganado quando perdeu o seu direito de acção. 

 

7. Porque só pode ser intentada outra acção contra ele, cujo engano é objecto de investigação. 
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(23) Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Ou onde o assunto que é a base da investigação contra ele pode ser assegurado de outra forma. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Este Édito não se aplica; e também deixa de estar disponível quando uma terceira parte: 

 

Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Pode ser processado; ou onde a propriedade pode ser garantida para mim através de outro. 

 

37. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Portanto, se uma ala foi contornada por Titius, e o seu tutor agiu em conluio com ele, não tem direito a uma acção contra 

Titius, baseada em fraude, uma vez que tem uma acção de tutela, através da qual pode recuperar aquilo a que os seus juros 

correspondem. Se o seu tutor for insolvente, deve sem dúvida ser dito que uma acção com base em fraude pode ser-lhe 

concedida: 

 

38. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Para uma pessoa não pode ser considerada como tendo direito a qualquer acção, quando esta seria inútil por causa da 

insolvência do seu adversário. 

 

0. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Pomponius explica muito bem as palavras: "Nenhuma outra acção é aplicável", para significar que é impossível que o 

assunto em questão seja preservado para a parte interessada de qualquer outra forma. Nem isto parece ser contrário à opinião 

que Julianus afirmou no Quarto Livro; nomeadamente, que quando um menor com menos de vinte e cinco anos de idade foi 

enganado pelo conselho de um escravo, vendeu-o com a sua peculiaridade, e o comprador o manumitted; o menor tinha 

direito a uma acção por fraude contra o escravo manumitted; pois temos de compreender que o comprador está livre de 

fraude, e que não pode ser responsabilizado por causa da compra, ou que a venda é nula se o menor foi induzido a fazê-la 

através de representações fraudulentas. O facto de se presumir que a parte é menor não lhe dá direito a restituição completa, 

uma vez que não pode haver restituição completa contra um escravo manumitted. 
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De acordo com isto, quando um homem pode providenciar a sua própria indemnização através de uma acção penal, deve ser 

declarado que um processo com base em fraude não mentirá. 

 

 Pomponius diz, contudo, que se a acção for popular, não se aplica uma acção baseada na fraude. 

 

 Labeo pensa que uma acção baseada na fraude não deve ser concedida, não só quando não existe outro direito de acção, mas 

mesmo quando pode ser duvidoso se existe ou não outro; e ele acrescenta o seguinte exemplo: Quando uma parte me deve 

um escravo por causa de uma venda, ou uma estipulação, e lhe dá veneno, e o entrega a mim, ou quando me deve um pedaço 

de terra, e, durante a entrega, impõe uma servidão; ou destrói edifícios, ou corta, ou enraíza árvores; Labeo diz que se me deu 

ou não segurança contra a maldade, uma acção baseada nela deve ser concedida contra ele; uma vez que, se deu ou não 

segurança, é duvidoso que exista um direito de acção baseado na estipulação. A melhor opinião é, contudo, que se foi dada 

segurança contra a malícia, uma acção baseada nela não mentirá, uma vez que uma acção baseada na estipulação está 

disponível; mas onde não há segurança, então, no caso de uma acção de compra ser intentada, uma acção baseada na fraude 

não mentirá, porque uma acção baseada na compra sim; mas onde uma acção baseada na estipulação é intentada, uma acção 

baseada na fraude será necessária. 

 

 Quando o senhor de um escravo, a quem outra parte tinha direito, o mata; tanto a acção da Lex Aquilia, como a acção para 

produção estarão disponíveis, se o senhor estava na posse do escravo quando o matou; e, portanto, a acção fundada na fraude 

não mentirá. 

 

 Além disso, quando um herdeiro, antes de entrar na propriedade, mata um escravo que foi legado; como este último foi 

destruído antes de se tornar propriedade do legatário, a acção da Lex Aquilia não se aplica, mas a acção baseada na fraude, 

independentemente do tempo em que o matou, também não se aplica, porque está disponível um direito de acção baseado no 

testamento. 

 

 Quando um animal que lhe pertence me faz algum dano através da malícia de um terceiro, coloca-se a questão de saber se 

tenho direito a uma acção por malícia contra ele? Concordo com a opinião do Labeo, que quando o proprietário de um animal 

é insolvente, deve ser concedida uma acção baseada na malícia; embora se houvesse uma entrega do animal a título de 

reparação, penso que não deveria ser concedida, mesmo pelo excesso. 

 

 O Labeo também faz a seguinte pergunta: "Se libertar o meu escravo das suas grilhetas para que ele possa escapar, deve ser 

concedida uma acção baseada na malícia"? Quintus numa nota sobre isto afirma que se não cometeu o acto por motivos de 

piedade, pode ser responsabilizado por roubo, mas onde foi influenciado pela piedade, uma acção de facto deve ser 

concedida. 
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 Um escravo traz ao seu senhor uma pessoa que aceita ser responsável pelo acordo do escravo relativamente à sua liberdade, 

na condição de que depois de ser livre, a obrigação lhe seja atribuída; mas, depois de ter sido manumitido, o escravo não 

consentiria que a obrigação lhe fosse atribuída. Pomponius diz que uma acção com base na malícia mentirá. Mas se a culpa é 

do patrão porque a obrigação não foi atribuída, deve ser considerado que ele será barrado por uma excepção do fiador, se este 

último for processado. Fico embaraçado com a questão, como pode ser permitida uma acção com base na malícia, quando 

outra está disponível? A menos, talvez, que alguém possa alegar que, como o fiador pode ser barrado por uma excepção se 

intentar uma acção contra a outra parte, deve ser considerado que uma acção com base na malícia deve ser concedida; como 

uma acção que pode ser barrada por uma excepção não é nenhuma acção. Mas se o patrão for barrado porque não está 

disposto a aceitar o escravo manumitted em vez do fiador, é evidente que a parte que assumiu a obrigação em vez do escravo 

deve receber uma acção por má fé contra este último depois de ter sido manumitted; ou se o fiador for insolvente, o direito de 

acção deve ser dado ao proprietário. 

 

 Se o meu agente permitir que o meu adversário ganhe o seu caso por malícia, para que o último possa ser exonerado de 

responsabilidade; pode perguntar-se se tenho direito a uma acção com base na malícia contra a parte que ganhou o caso? 

Penso que não tenho direito a uma, quando a parte está pronta a defender a acção contra esta excepção, se houver conluio; 

caso contrário, deve ser concedida uma acção com base em dolo, desde que eu não possa intentar uma acção contra o meu 

agente pelo facto de ele não ser solvente. 

 

 Além disso, Pomponius diz que o Pretor Caecidianus não concedeu uma acção por fraude contra alguém que tinha alegado 

que uma certa pessoa a quem se deveria emprestar dinheiro era solvente, que é a visão correcta do caso; pois uma acção por 

fraude não deveria ser concedida a menos que a má fé fosse flagrante e evidente. 

 

40. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Se, no entanto, soubesse que a pessoa tinha perdido os seus bens, e, por uma questão de lucro, me declarasse que era 

solvente, e uma acção com base na fraude seria devidamente concedida contra si; uma vez que falsamente recomendou outra 

com a intenção de me enganar. 

 

41. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Quando alguém afirma que uma propriedade tem muito pouco valor, e depois compra-a ao herdeiro, uma acção com base na 

fraude não mentirá, uma vez que a que se baseia na venda é suficiente. 
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(0) Se, contudo, me persuadiu a rejeitar a herança, sob o pretexto de que não pagaria aos credores, ou me induziu a escolher 

um determinado escravo porque não havia nenhum melhor no agregado familiar; digo que uma acção com base na fraude 

deve ser concedida, se o fez com intenção maliciosa. 

 

(1) Além disso, se um testamento foi suprimido durante muito tempo, a fim de evitar que fosse declarado inofensivo, e após a 

morte de um filho foi produzido; os herdeiros do referido filho podem intentar uma acção por fraude, bem como sob a Lex 

Cornelia, contra as partes que o suprimiram. 

 

(2) O Labeo declara no Trigésimo Sétimo Livro da Posteriora, que se Titius reclamar o seu petróleo como seu, e você 

depositar o referido petróleo nas mãos da Seius para ele vender, e manter o dinheiro da compra até que a controvérsia sobre a 

qual de vós pertence o petróleo seja resolvida, e Titius se recusar a aderir à questão; uma vez que você não pode intentar uma 

acção contra a Seius, nem por mandato, nem como agente, porque a condição do depósito ainda não foi cumprida; você pode 

processar Titius por fraude. Pomponius, no entanto, diz no Livro Vigésimo Sétimo, que uma acção pode ser intentada em 

termos gerais, com base na agência; ou se a parte não for solvente, pode ser intentada com base na fraude contra o Titius; o 

que parece ser a distinção adequada. 

 

(3) Se, por sugestão do juiz, entregou-me o seu escravo para me indemnizar pelos danos que cometeu, e em consequência 

disso foi exonerado de responsabilidade; pode ser processado numa acção baseada em fraude, se parecer que o referido 

escravo foi prometido a outro. Esta acção baseada em fraude é noxal, pelo que Labeo declarou no Trigésimo Livro do Pretor 

para Estrangeiros, que a acção baseada em fraude cometida com referência a um escravo é por vezes De Peculio e por vezes 

noxal. Pois se o assunto com referência ao qual a fraude foi cometida é um assunto para o qual seria concedida uma acção De 

Peculio, então seria permitida uma acção com esse fundamento; mas se é um assunto em que a acção seria noxal, então 

também deve ser do mesmo carácter. 

 

(4) O Pretor com razão insere as palavras "deve ser demonstrada a causa apropriada", pois esta acção não deve ser concedida 

indiscriminadamente; por exemplo, em primeiro lugar, se a quantia envolvida for insignificante, 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

ou seja, não mais de dois aureos, 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. não deve ser concedido. 

 

44. A acção não é concedida a certas pessoas, por exemplo, a crianças ou a libertadores contra os seus pais ou os seus 

patrões; uma vez que implica infâmia. Nem deve ser concedida a uma pessoa em circunstâncias humildes contra outra que 
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seja superior na estação; por exemplo, a um plebeu contra uma pessoa de patente consular e posição reconhecida, ou a uma 

pessoa licenciada, ou a um gastador, ou a qualquer outra pessoa que seja desprezível, contra um homem de vida 

irrepreensível; e Labeo tem a mesma opinião. O que se deve então fazer? Deve ser dito em relação a essas pessoas que uma 

acção de facto deve ser permitida; deve ser dada atenção à fraseologia, para que se possa fazer menção de boa fé: 

 

0. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Para evitar que as partes lucrem com o seu próprio engano. 

 

46. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Deve ser concedida uma acção por fraude aos herdeiros destas pessoas, bem como contra os herdeiros das outras partes. 

 

47. Labeo diz que no exame de causa, deve ter-se o cuidado de não conceder uma acção com fundamento em fraude contra 

uma ala, a menos que seja intentada uma acção contra ele como herdeiro. Penso que ele pode ser processado com base na sua 

própria fraude, se tiver quase atingido a idade da puberdade, e especialmente se se tiver tornado mais rico com o acto. 

 

48. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Qual seria o resultado se ele tivesse obtido o consentimento do agente do queixoso para a desistência do processo contra ele; 

ou se ele tivesse obtido dinheiro do seu tutor através de falsas declarações; ou se ele tivesse cometido alguma outra fraude 

semelhante que não exigisse qualquer grande duplicidade? 

 

385875968. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Penso que também deveria ser concedida uma acção contra ele, se ele lucrasse pecuniariamente com a fraude do seu tutor; tal 

como uma excepção pode ser concedida. 

 

(1) Existe dúvida, porém, se uma acção com base na fraude pode ser concedida contra um município? É minha opinião que 

não pode ser concedida com base na sua própria fraude, pois como pode um município cometer uma fraude? Mas penso que 

deve ser concedida sempre que a fraude dos que administram os seus assuntos lhe dêem qualquer lucro. Uma acção com base 

na fraude será concedida contra Decurions como indivíduos. 
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(2) Além disso, se qualquer vantagem for obtida por um comitente através da fraude do seu agente, será concedida uma acção 

contra o primeiro pelo montante que lhe chegou às mãos; pois não há dúvida que o agente é responsável pela sua própria 

conduta fraudulenta. 

 

(3) Nesta acção, é necessário indicar quem cometeu a acção fraudulenta, embora não seja necessário alegar intimidação. 

 

(0) Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

O Pretor também exige que seja feita uma declaração sobre o que foi feito fraudulentamente, pois o queixoso tem o direito de 

saber em que aspecto foi enganado, de modo a não se exprimir de forma vaga numa infracção de carácter tão grave. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Quando várias pessoas cometem fraude, e uma delas faz a restituição, todas serão isentas de responsabilidade; e se uma delas 

paga um montante igual ao dano causado, sou de opinião que as outras são libertadas. 

 

23. Esta acção é concedida contra o herdeiro e outros sucessores de uma herança, mas apenas ao montante que tenham 

obtido. 

 

53. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Mais uma vez, a restituição é incluída nesta acção de acordo com a discrição do juiz; e, a menos que a restituição seja feita, o 

julgamento será feito na proporção do montante envolvido. Assim, nesta acção, e na que se baseia na intimidação, não é 

especificada uma certa quantia, para que o réu, quando culpado de contumazia, possa ser julgado pelo montante que o 

queixoso possa jurar em tribunal, embora, em ambas as acções, pela interposição do juiz, este possa ser limitado pela 

tributação do montante. 

 

0. A concessão desta acção, porém, nem sempre é deixada à discrição do juiz, onde é evidente que a restituição não pode ser 

feita, como, por exemplo, quando um escravo, depois de ter sido entregue fraudulentamente, morre; portanto, a parte deve ser 

imediatamente obrigada a pagar uma quantia igual aos juros do queixoso sobre o imóvel. 

 

1. Onde o proprietário de uma casa, cujo usufruto foi legado, a queima; uma acção com base na fraude não mente, uma vez 

que outras acções decorrem deste acto. 
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2. Trebatius concede uma acção por fraude num caso em que uma parte emprestou conscientemente pesos falsos, com os 

quais um vendedor pode pesar a mercadoria para um comprador. Se, contudo, forneceu pesos demasiado pesados, o vendedor 

pode recuperar o excesso da mercadoria através de uma acção pessoal; e se forneceu pesos demasiado leves, o comprador 

pode intentar uma acção à venda para a entrega do resto da mercadoria; a menos que tenha sido vendida na condição de ser 

pesada com esses pesos, a parte que os emprestou com a intenção de defraudar tendo alegado que estavam correctos. 

 

3. Trebatius declara que uma acção por fraude deve ser concedida contra uma pessoa por cuja fraude se perdeu o direito de 

acção por lapso de tempo; não para que a restituição possa ser feita pelo juiz, mas para que o queixoso possa recuperar os 

danos pelo interesse que tinha em que o direito de acção não se extinguisse; porque se outras medidas fossem tomadas, a lei 

seria contornada. 

 

4. Se alguém matar um escravo que me prometeu, muitas autoridades pensam com justiça que uma acção baseada em fraude 

deveria ser concedida contra ele; porque o senhor está dispensado no que diz respeito à minha responsabilidade e, portanto, 

uma acção sobre a Lex Aquilia ser-lhe-ia recusada. 

 

23. Papinianus, Perguntas, Livro LVII. 

 

Quando uma caução mata um animal que tinha sido prometido antes de o comitente estar em falta na sua entrega; Neratius 

Priscus e Julianus sustentam que uma acção por fraude deve ser intentada contra ele; uma vez que o devedor foi exonerado, 

ele próprio, em consequência, é exonerado de responsabilidade. 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

O seu escravo que lhe devia dinheiro, e que não tinha meios de o pagar, pelo seu conselho pediu-me dinheiro emprestado, e 

pagou-lhe. Labeo diz que uma acção por fraude deve ser concedida contra ti, porque eu não podia recorrer a uma acção De 

Peculio, pois não havia propriedade privada; nem parece ter havido nada gasto em benefício do senhor, uma vez que ele a 

recebeu em pagamento de uma dívida. 

 

23. Se me convencerem de que não existia qualquer parceria entre vós e a pessoa de quem sou herdeiro; e eu, por esta razão, 

permito que sejam exonerados de responsabilidade em tribunal; Julianus afirma que tenho direito a uma acção por fraude. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Se fizeres um juramento através da minha agência, e fores exonerado, e depois for provado que cometeste perjúrio; Labeo diz 

que uma acção por fraude deve ser concedida contra ti; pois Pomponius defende que o acto é equivalente a um compromisso, 
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e Marcellus também apresenta esta opinião no Oitavo Livro do Digest, pois deve ser dada atenção ao carácter religioso de um 

juramento: 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Pois, nesta instância, a pena por perjúrio é suficiente. 

 

60. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Se um legatário, a quem foi legada propriedade para além do que é prescrito pela Lex Falcidia, persuade o herdeiro, que 

ainda desconhece o valor da herança, quer por juramento, quer por qualquer outro engano, de que a herança é amplamente 

suficiente para pagar todos os legados, e por este meio obtém o pagamento integral do seu próprio legado; será concedida 

uma acção com fundamento em fraude. 

 

61. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Se tal acontecer, através do acto fraudulento de uma parte que aparece em nome de uma pessoa que tenta obter a sua 

liberdade; que um decreto a favor da sua liberdade é proferido quando o seu adversário não está presente; uma acção com 

base na fraude deve ser imediatamente concedida contra ele, porque uma decisão proferida a favor da liberdade não pode ser 

reconsiderada. 

 

62. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Quando intento uma acção contra si por uma soma de dinheiro, e o assunto foi juntado, e me convence falsamente de que 

pagou o dinheiro ao meu escravo, ou ao meu agente, e com este fundamento garantiu o arquivamento do processo com o meu 

consentimento; perguntámos se uma acção com base numa fraude deveria ser concedida contra si, e foi considerado que uma 

acção deste tipo não poderia ser concedida, pela razão de que eu poderia obter alívio de outra forma; pois poderia intentar 

uma acção novamente, e se fosse interposta uma excepção com base num julgamento anterior, poderia legalmente fazer uso 

de uma resposta. 

 

(1) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Um procônsul promete conceder uma acção contra um herdeiro até ao montante do que lhe chega às mãos, ou seja, até ao 

montante pelo qual a propriedade é enriquecida pela transacção quando esta lhe é entregue: 
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63. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Ou que teria recebido, se tal não tivesse sido impedido pela fraude que cometeu. 

 

0. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Portanto, se uma libertação fraudulentamente obtida por si foi-lhe dada por uma dívida, uma acção pode, sem dúvida, ser 

intentada contra o seu herdeiro. Mas se o bem lhe tiver sido entregue desta forma, e você morrer, se o bem existir, pode ser 

instaurado um processo contra o seu herdeiro; e se não existir, isso não pode ser feito. Uma acção, porém, é concedida contra 

um herdeiro sem referência ao tempo, pela razão de que ele não deve lucrar com a perda de outro. De acordo com isto, uma 

acção de facto, sem referência ao tempo, deve ser concedida contra a parte que foi culpada da fraude pelo montante a que se 

enriqueceu. 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Sabinus é de opinião que o herdeiro é processado mais pela correcção de uma conta do que por um erro; e, em qualquer caso, 

a acção não implica infâmia e, portanto, a responsabilidade da parte não deve ser limitada por lapso de tempo. 

 

2. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Não é necessário demonstrar a causa adequada quando é instaurado um processo contra um herdeiro. 

 

3. Próculus, Epístolas, Livro II. 

 

Quando alguém induz o meu escravo a abandonar a posse da minha propriedade, a posse da mesma não é realmente perdida; 

mas uma acção com base na fraude recairá sobre a parte em questão, se eu tiver sofrido alguma perda. 

 

4. Scaevola, Digest, Livro II. 

 

Um filho que tinha recebido um escravo como herança preferida, tendo-lhe sido pedido que o manumitasse após um certo 

tempo, desde que, no intervalo, tivesse prestado a sua conta ao referido herdeiro e aos seus irmãos que eram seus co-

herdeiros, deu ao escravo a sua liberdade por manumissão antes de o tempo ter decorrido, e antes de a conta ter sido prestada. 

Colocou-se a questão de saber se ele era responsável perante os seus irmãos, na qualidade de fiduciário, por lhes prestar 

contas das suas acções? Respondi que desde que tinha libertado o seu escravo não era responsável perante os seus irmãos 
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como administrador judicial, mas que se se apressasse a manumentá-lo para o impedir de prestar contas aos seus irmãos, 

então poderia ser intentada uma acção contra ele com base em fraude. 

 

5. Ulpianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Um certo homem era o detentor de um artigo que desejava vender, e outro intentou uma acção para estabelecer o direito de 

propriedade, e depois de o ter privado da oportunidade de vender o artigo ao comprador, abandonou o caso. Considerou-se 

que a parte na posse tinha, nas circunstâncias, direito a uma acção de facto para efeitos de indemnização. 

 

6. The Same, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Se me permitir remover pedra da sua terra, ou cavar giz, ou areia, e eu tiver incorrido em despesas para o fazer, e não me 

permitir removê-la, nenhuma outra acção será a meu favor contra si, excepto a que se baseia em artifícios maliciosos. 

 

7. The Same, On the Edict, Livro XXX. 

 

Se alguém destruir um testamento deixado com ele após a morte do testador, ou o mutilar de qualquer forma, a pessoa aí 

mencionada como herdeira terá direito a uma acção contra ele com fundamento em fraude. A mesma acção deve ser 

concedida àqueles a quem os legados foram legados. 

 

8. Marcianus, Regras, Livro II. 

 

Quando duas pessoas tiverem sido culpadas de fraude, não poderão intentar acções uma contra a outra com base neste 

fundamento. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIV. 

 

Quando um vendedor diz algo em louvor à sua mercadoria, deve considerar-se que não disse nem prometeu nada; mas 

quando ele fez tais declarações com o objectivo de enganar um comprador, é justamente sustentado que não surge qualquer 

direito de acção por causa do que ele disse ou prometeu, mas que uma acção com base em fraude pode ser intentada. 

 

10. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Um certo devedor fez com que fosse enviada uma carta ao seu credor, que parecia ter sido escrita pelo Titius, pedindo que 

fosse exonerado de responsabilidade; e o credor, tendo sido enganado por esta carta, exonerou o devedor por uma estipulação 
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de Aquilian e uma libertação. Se a carta for posteriormente verificada como falsa, ou inútil, o credor, se tiver mais de vinte e 

cinco anos de idade, terá direito a uma acção por fraude, e o menor deverá obter uma restituição completa. 

 

11. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVII. 

 

Se se oferecer ao Titius em relação a algo que não possui, a fim de que outro possa obter o uso do mesmo; e der garantias de 

que a sentença será cumprida, ainda que possa ser libertado, continuará a ser responsável por fraude; e esta foi a opinião do 

Sabinus. 

 

12. Furius Anthianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Aquele que enganar alguém para o induzir a entrar numa propriedade que não seja suficiente para pagar aos seus credores, 

será responsável pela fraude, a menos que ele próprio seja o único credor; pois então será suficiente invocar uma excepção 

com base na fraude contra ele. 

 

 

 

 

Título. 4. Relativo às pessoas com menos de vinte e cinco anos de idade. 

 

 

 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

O Pretor propôs o seguinte Édito em conformidade com os princípios da equidade natural, pelo qual assume a protecção de 

menores; pois, como é do conhecimento de todos, o julgamento de pessoas desta idade é fraco e indeciso, exposto a muitas 

armadilhas, e sujeito a muitas desvantagens, e por isso o Pretor prometeu-lhes ajuda por este Édito e alívio do engano. 

 

14. O Pretor diz no Édito: "Quando se diz que qualquer transacção teve lugar com um menor de vinte e cinco anos de idade, 

examinarei o que foi feito". 

 

15. Parece que o Pretor promete assistência a menores de vinte e cinco anos de idade, pois, após esse tempo, considera-se que 

o vigor masculino foi estabelecido. 
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16. Por esta razão, os menores estão actualmente sujeitos à direcção de curadores até essa idade; nem a administração dos 

seus próprios assuntos deve ser-lhes cometida antes dessa idade, ainda que possam ser capazes de os transacionar 

devidamente. 

 

17. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro XIX. 

 

Nem um menor obterá a posse dos seus bens dos seus curadores mais cedo devido ao facto de ter filhos; pelo que está 

previsto na lei, nomeadamente: que um ano é remetido para cada criança, os Estados do Divino Severus têm referência à 

capacidade para cargos públicos, e não para a gestão de bens. 

 

18. The Same, On the Edict, Livro XI. 

 

Finalmente, o Divino Severus e o nosso Imperador interpretaram os decretos dos cônsules e governadores desta descrição 

como ditados pelo seu próprio interesse, pois eles próprios muito raramente se entregaram a menores na administração dos 

seus próprios assuntos, ao contrário do costume estabelecido; e esta é a nossa prática de hoje. 

 

19. Quando alguém faz um contrato com um menor, e o contrato entra em vigor em algum momento após ter atingido a sua 

maioridade, será que devemos considerar o início ou o fim da transacção? É retido, e foi estabelecido por uma constituição 

que quando uma parte confirma o que fez enquanto menor, não há fundamento para a restituição. Por esta razão, Celsus, no 

Décimo Primeiro Livro das Epístolas, e no Segundo do Digest, trata esta questão de uma forma capaz com referência a um 

caso em que foi consultado pelo Pretor Flavius Respectus. Um menor com menos de vinte e cinco anos, e que, talvez, estava 

no seu vigésimo quarto ano, tinha iniciado uma acção de tutela contra o herdeiro do seu tutor, e o resultado foi que o referido 

herdeiro do tutor foi libertado antes de o julgamento ter terminado; uma vez que o queixoso já tinha atingido a sua maioria de 

vinte e cinco anos e, portanto, foi pedida a restituição completa. Celsus, em conformidade, aconselhou o Respeito que o 

antigo menor não podia obter imediatamente a restituição completa; mas se lhe fosse provado que isto tinha sido provocado 

pelo ofício do seu adversário para que fosse dispensado assim que o menor atingisse a sua maioria, a restituição poderia então 

ser concedida: "pois", disse ele, "o menor só parecia ter sido exagerado no último dia do julgamento, e todo o caso tinha sido 

evidentemente planeado para que o tutor pudesse ser exonerado depois de o menor ter atingido a sua maioria". No entanto, 

ele admite que, quando apenas existe uma ligeira suspeita de que o seu adversário tenha sido culpado de engano, ele não pôde 

obter a restituição completa. 

 

20. Sei, também, que uma vez levantada a seguinte questão. Um menor com menos de vinte e cinco anos de idade interferiu 

com a herança do seu pai, e, tendo atingido a maioridade, exigiu o pagamento de alguns dos devedores do seu pai, e depois 

exigiu a restituição completa, a fim de lhe permitir rejeitar a herança. Por outro lado, argumentou-se que depois de ter 

atingido a maioridade, tinha aprovado o que tinha feito enquanto menor; e é nossa opinião que a restituição completa deveria 
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ser concedida pela razão de que o início da transacção deveria ser considerado. Sou de opinião que a mesma regra se 

aplicaria se ele tivesse entrado na propriedade de um desconhecido. 

 

21. Deve também ser tomado em consideração, com referência ao nascimento de um homem de vinte e cinco anos de idade, 

se devemos dizer que ele ainda é menor no seu aniversário antes da hora em que nasceu, para que, se tiver sido enganado, 

possa obter a restituição; e se ainda não tiver atingido plenamente essa idade, deve ser considerado que o tempo deve ser 

contado de um momento para o outro. Assim, se nasceu num ano bissexto, Celsus pensa que não faz diferença se nasceu no 

dia anterior ou no dia posterior, mas os dois dias são considerados como um só, e o último é intercalado. 

 

22. No lugar seguinte, deve ser considerado se o alívio deve ser dado apenas àqueles que são os seus próprios mestres, ou 

também àqueles que estão sob o controlo de outros; e o ponto que levanta dúvidas é que, se alguém disser que os filhos de 

uma família têm direito a alívio em assuntos relacionados com a sua peculiaridade, o resultado seria que o benefício 

reverteria através deles para aqueles que são maiores, ou seja, para os seus pais, o que em momento algum foi pretendido 

pelo Pretor; pois este prometeu assistência a menores e não àqueles que tinham atingido a sua maioridade. Penso, contudo, 

que a opção daqueles que sustentam que o filho de uma família, que é menor de vinte e cinco anos, só tem direito à 

restituição completa nos assuntos em que ele próprio tem interesse; por exemplo, onde ele está vinculado por algum contrato. 

Assim, se ele estiver vinculado pelo comando do seu pai, este último pode certamente ser processado pela totalidade do 

montante, e, no que diz respeito ao filho, (uma vez que ele próprio pode ser processado na medida da sua solvência, quer 

esteja ainda sob o controlo do seu pai, quer tenha sido emancipado, ou deserdado, e, de facto, enquanto viver sob o controlo 

do seu pai, uma acção para executar uma sentença pode ser intentada contra ele), ele deve pedir a reparação, se ele próprio 

for processado. Mas se este alívio também beneficiará o seu pai, como por vezes acontece no caso de uma fiança, é uma 

questão a ser considerada, e penso que não o será. Por conseguinte, se o filho for demandado, pode requerer alívio, embora se 

um credor processar o seu pai, nenhum alívio poderá ser obtido, excepto se o dinheiro for emprestado; e também, neste caso, 

se o dinheiro for emprestado por ordem do seu pai, nenhum alívio lhe poderá ser concedido. Assim, se ele fez um contrato 

sem a ordem do seu pai, e foi exagerado, e uma acção De Peculio é intentada contra o pai, o filho não pode obter a 

restituição, mas se este último for processado, pode obtê-la; nem surge qualquer dificuldade por o filho ter um interesse no 

peculiar, pois o interesse do pai é maior que o do filho, embora em alguns casos o peculiar pertença ao filho; por exemplo, 

quando a propriedade do pai é apreendida pelo Tesouro por causa de uma dívida; pois, neste caso, segundo a Constituição de 

Cláudio, o peculiar do filho é separado dele. 

 

23. Por esta razão, quando a filha de uma família foi enganada em relação ao seu dote, quando deu o seu consentimento à 

estipulação do seu pai, entrou em seguida, que o dote deveria ser devolvido, ou que se encontrasse alguém que o estipulasse; 

sou de opinião que lhe deveria ser concedida a restituição, uma vez que o dote é propriedade pessoal da própria filha. 
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24. Quando um menor com menos de vinte e cinco anos de idade se deu a si próprio para ser ab-rogado, e alega que foi 

enganado na arrogância; por exemplo, que ele, sendo um homem de bens, foi arrogado por uma parte com o propósito de 

roubo; sustento que ele deve ser ouvido se pedir a restituição completa. 

 

25. Quando um legado, ou um fundo é legado ao filho de uma família, a ser pago após a morte do seu pai, e lhe é imposto; 

por exemplo, quando deu o seu consentimento ao acordo do seu pai para que não fosse instaurado um processo pelo legado; 

pode dizer-se que tem direito à restituição completa, uma vez que tem um interesse, em razão da sua expectativa do legado a 

que tem direito após a morte do seu pai. Mas quando algo lhe é legado, que lhe diz respeito pessoalmente, como por 

exemplo, um comando no exército; deve considerar-se que tem direito à restituição completa, pois é do seu interesse não ser 

enganado, uma vez que não o adquire para o seu pai, mas deve tê-lo ele próprio. 

 

26. Quando um herdeiro é nomeado na condição de ser emancipado pelo seu pai no prazo de cem dias, deve notificar 

imediatamente o seu pai; e se não o fez quando pôde, e o seu pai tê-lo-ia emancipado se tivesse tido conhecimento disso, 

deve considerar-se que tem direito a uma restituição completa, se o seu pai estiver pronto para o emancipar. 

 

27. Pomponius acrescenta que nos casos em que o filho de uma família pode obter a restituição num assunto que lhe diz 

respeito, o seu pai pode, como herdeiro do seu filho, reclamar a restituição completa após a sua morte. 

 

28. Mas quando o filho de uma família tem um peculiar castrense, não há dúvida de que em assuntos relacionados com o 

peculiar castrense terá direito à restituição completa; tal como se tivesse sido enganado em relação ao seu próprio património. 

 

29. Um escravo que não tenha atingido a idade de vinte e cinco anos não pode, em circunstância alguma, obter a restituição, 

pois é a pessoa do seu senhor que é considerada, e ele deve culpar-se a si próprio quando confiou algo a um menor. Portanto, 

se ele fizer qualquer contrato através de um menor que não tenha atingido a idade da puberdade, aplica-se a mesma regra; 

como afirma Marcelo no Segundo Livro do Digest. E se a livre administração da sua peculiaridade deve ser concedida a um 

escravo menor, o seu senhor, se for maior de idade, não pode obter a restituição por esta razão. 

 

30. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Pois, o que quer que um escravo faça num caso deste tipo, entende-se que tem a ver com o consentimento do seu 

proprietário; e isto aparecerá mais claramente se a questão surgir com referência a uma acção de instigação, ou se uma pessoa 

com mais de vinte e cinco anos de idade tiver instruído um menor a fazer algum negócio, e este último tiver sido enganado 

enquanto o fazia. 

 

31. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 
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Onde, contudo, o escravo era aquele que tinha direito à liberdade imediata sob uma confiança, e foi imposto, uma vez que 

sofreu por omissão, pode ser afirmado que o Pretor será obrigado a conceder-lhe alívio. 

 

32. The Same, On the Edict, Book X. 

 

O alívio é concedido através da restituição completa de menores de vinte e cinco anos, não só quando estes sofram alguma 

perda de propriedade, mas também quando estejam interessados em não serem incomodados com processos judiciais e 

despesas. 

 

33. The Same, On the Edict, Livro XI. 

 

O Pretor diz: "Qualquer transacção que se diga ter tido lugar". Entendemos o termo "transacção" como significando qualquer 

tipo de transacção, quer se trate de um contrato, quer não. 

 

34. Assim, se um menor comprar alguma coisa, se vender alguma coisa, se entrar numa parceria, ou se pedir dinheiro 

emprestado e for enganado, ele terá alívio. 

 

35. Além disso, se tiver sido pago por um devedor do seu pai ou por um dos seus, e o perder, deve ser considerado que ele 

tem direito a uma franquia; uma vez que o negócio foi transaccionado com ele. E, portanto, se um menor intentar uma acção 

contra o devedor, este deve ter curadores presentes, para que possa ser pago, pois caso contrário o devedor não poderá ser 

obrigado a pagar-lhe. Actualmente, contudo, é habitual depositar o dinheiro num templo (como Pomponius afirma no Livro 

Vinte e Oitavo), para que o devedor não possa ser oprimido pelo pagamento de juros excessivos, ou um credor menor perca o 

seu dinheiro; ou o pagamento seja feito aos curadores, se houver algum. É também permitido a um devedor, por uma 

Constituição Imperial, obrigar um menor a ter curadores nomeados para si próprio. Mas e se o Pretor ordenar que o dinheiro 

seja pago a um menor sem a intervenção de curadores, e se deve ser pago? Pode ser duvidoso se ele estará seguro. Sou de 

opinião, porém, que se ele fosse obrigado a pagar depois de assinalar que o credor era menor, ficaria livre de 

responsabilidade; a menos que alguém pudesse sustentar que ele deveria apelar com base no facto de ter sofrido um 

ferimento. Creio, contudo, que o Pretor não ouviria um menor se pedisse a restituição completa num caso deste tipo. 

 

36. O alívio não é concedido apenas a um menor nestas circunstâncias, mas também quando este intervém em obrigações 

contraídas por outros; por exemplo, quando ele se liga a si próprio, ou encerra a sua propriedade como uma garantia. 

Pomponius, contudo, parece concordar com aqueles que fazem uma distinção entre um menor, quando um árbitro nomeou 

uma parte para efeitos de aprovação de fianças, e quando o seu adversário o aceitou. Parece-me que, em todos estes casos, se 

a parte for menor, e provar que ele foi contornado, terá direito a uma franquia. 
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37. O alívio também é concedido em julgamentos, quer a parte que tenha sido alvo de excesso, quer tenha sido processada. 

 

38. No entanto, quando um menor tiver entrado numa propriedade, o que não é suficiente para pagar aos credores, é-lhe 

concedida franquia para que a possa rejeitar; pois, também neste caso, é enganado. A mesma regra aplica-se no caso da posse 

de bens ou de qualquer outra sucessão. Não só o filho que interferiu com a herança do seu pai obterá a restituição, mas 

também qualquer outro menor pertencente à família terá direito a ela, como por exemplo, um escravo que seja nomeado 

herdeiro e lhe seja concedida a sua liberdade; pois deve considerar-se que se interferiu com os assuntos da herança, pode ser 

libertado com base na sua idade, para que possa ter uma separação dos seus próprios bens. É evidente que se obtiver a 

restituição após a entrada na propriedade, deve entregar qualquer parte da mesma que tenha sido misturada com a sua própria 

propriedade, e não tenha sido perdida devido à enfermidade da sua juventude. 

 

39. Actualmente, é prática dos menores serem aliviados nos casos em que não tenham conseguido obter lucros. 

 

40. Pomponius declarou também no Vinte e Oitavo Livro, que quando uma pessoa rejeita um legado sem que ninguém seja 

culpado de fraude, ou é aproveitado para escolher dois legados, tendo escolhido o de valor inferior; ou quando promete dar a 

um homem uma ou outra de duas coisas, e lhe dá a mais valiosa, tem direito a alívio, e este deve ser-lhe concedido. 

 

41. A questão levantou-se em relação ao ponto que afirma que a franquia deve ser concedida a menores, mesmo quando não 

obtenham lucro, como no caso da venda de bens de um menor, e aparece alguém que está disposto a pagar mais por isso; se 

deve ser feita uma restituição completa, por causa do lucro que não conseguiu obter? Os Pretores concedem a restituição 

todos os dias nestas circunstâncias, para que novas propostas possam ser oferecidas. Fazem a mesma coisa em relação aos 

bens que devem ser preservados para menores. Isto, porém, deve ser feito com grande cuidado, caso contrário ninguém 

assistiria à venda dos bens das alas; nem mesmo se fossem conduzidos de boa fé; e é um princípio a ser aprovado em 

profundidade, que, no que respeita aos bens expostos a acidentes, não deve ser concedida qualquer ajuda a um menor como 

contra o comprador, a menos que se estabeleça que houve corrupção, ou parcialidade evidente do tutor ou curador. 

 

42. Se um menor tiver obtido restituição, e interferir com os negócios de um bem, ou entrar num que tenha rejeitado, pode 

obter novamente a restituição para poder rejeitá-la; e isto também foi declarado em rescritos e pareceres. 

 

43. Papinianus, contudo, diz no Segundo Livro de Opiniões, que quando um escravo é substituído por um menor como 

herdeiro necessário, e o menor rejeita a herança, o referido escravo tornar-se-á o herdeiro necessário, e, se o menor obtiver a 

restituição, permanecerá contudo livre; mas se, antes do menor entrar na herança em primeiro lugar e depois a rejeitar, o 

escravo que foi substituído por ele com uma concessão de liberdade, não pode tornar-se herdeiro, ou ser livre; e isto não é 

inteiramente verdade. Pois se a propriedade não for solvente, e o herdeiro a rejeitar, o Divino Pio, bem como o nosso 
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Imperador, declararam num Rescript que, no caso de um menor estrangeiro, haverá motivo para a substituição de um 

herdeiro necessário; e onde ele diz que permanecerá livre, significa aparentemente que não permanecerá também o herdeiro, 

uma vez que o menor obtém a restituição depois de ter rejeitado a herança; de modo que, uma vez que o menor não se torna o 

herdeiro, mas tem o direito de acção equitativa, continuará sem dúvida a ser o herdeiro que uma vez apareceu como tal. 

 

44. Além disso, se o herdeiro não tiver recorrido dentro do prazo prescrito, ser-lhe-á concedida uma reparação a fim de que 

possa recorrer; supondo que deseje fazê-lo. 

 

45. Além disso, a franquia é-lhe concedida nos casos em que a sentença é tomada contra ele por omissão. No entanto, foi 

estabelecido que homens de todas as idades têm direito a um novo julgamento em caso de falta, se puderem provar que 

estiveram ausentes por alguma boa razão. 

 

46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Mesmo quando um menor perdeu o seu caso por causa da contumazia, pode pedir a anulação da restituição completa. 

 

47. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Se, como resultado de um julgamento, as penhoras de um menor são tomadas em execução, e vendidas; e ele obtém depois a 

restituição em oposição ao decreto do Governador, ou do Procurador Imperial, deve ser considerado se o bem que foi 

vendido não deve ser recuperado; pois é certo que o dinheiro pago por causa do julgamento deve ser restituído ao menor, mas 

é mais ao interesse deste último recuperar o bem; e penso que, em alguns casos, deve ser permitido, isto é, se o menor 

sofreria de outra forma grandes perdas. 

 

48. Também é concedido alívio a uma mulher na questão do seu dote, se, tendo sido imposta, ela tiver dado mais do que o 

seu património lhe seria garantido, ou se tiver dado todo o seu património. 

 

49. Deve agora considerar-se se a franquia deve ser concedida a menores apenas quando estes são impostos em contratos, ou 

também quando são culpados de delitos; por exemplo, quando um menor cometeu fraude com referência a bens depositados, 

emprestados, ou sujeitos a algum outro tipo de contrato, teria ele direito a franquia se nada lhe chegasse às mãos através da 

transacção? Considera-se que não deve ser concedida qualquer medida de reparação a menores culpados de violações da lei; 

e, por conseguinte, neste caso, não deve ser permitida qualquer medida de reparação, pois se um menor cometer um roubo, 

ou causar danos materiais, não terá direito a reparação. No entanto, quando, após ter cometido o dano, poderia ter confessado 

e, por conseguinte, não ser considerado responsável por danos duplos, mas preferiu negar o que tinha feito; só lhe deve ser 
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concedida a restituição de que pode ser tratado como se tivesse confessado. Por conseguinte, se ele foi capaz de reparar a 

perda causada pelo seu roubo, em vez de ser processado por danos duplos ou quádruplos, ser-lhe-á concedida reparação. 

 

50. Quando uma mulher casada, depois de ter sido separada do marido por culpa própria, deseja obter alívio, ou o marido o 

faz, não penso que a restituição deva ser concedida, pois isto não é uma ofensa comum, e se o menor tiver cometido 

adultério, não lhe poderá ser concedida alívio. 

 

51. Papinianus afirma que se um menor de vinte a vinte e cinco anos de idade se permitir ser reduzido à escravatura - isto é, 

se partilhar o preço pago por ele - não tem direito à restituição; e isto é razoável, pois o caso não admite a restituição, uma 

vez que a parte alterou a sua condição. 

 

52. Quando se diz que um menor incorreu na penalidade por não pagamento de impostos, terá direito à restituição completa; 

mas deve entender-se que não houve fraude da sua parte, caso contrário, a restituição não será permitida. 

 

53. É também impossível que a restituição seja concedida por um Pretor contra a liberdade do seu escravo. 

 

54. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

A menos que ele obtenha este favor do Imperador por alguma boa razão. 

 

55. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Uma acção baseada na fraude, ou uma acção equitativa, mentirá pela quantia a que o menor estava interessado em não ter a 

manumba do escravo; portanto, tudo o que ele poderia ter tido se não tivesse manumba do escravo deve agora ser-lhe 

entregue. Mais uma vez, com referência aos artigos pertencentes ao seu senhor que o escravo da manumita roubou; existe um 

direito de acção contra ele, pela sua produção, ou por roubo, ou para a recuperação do que foi roubado; porque ele se 

apropriou deles depois de ter sido roubado; caso contrário, onde o crime foi cometido enquanto ele estava em escravatura, o 

seu senhor não terá direito a uma acção contra ele depois de ter obtido a sua liberdade. Isto está contido num Rescript of the 

Divine Severus. 

 

56. E se um menor com menos de vinte e cinco anos, e maior de vinte, vender um escravo ao abrigo desta lei, a fim de que 

ele possa ser manumitido? Refiro-me a um maior de vinte anos, pois Scaevola também mencionou esta idade no XIV Livro 

de Perguntas; e é a melhor opinião que a regra estabelecida na Constituição do Marcus Divino dirigida a Aufidius Victorinus, 

não inclui este caso, ou seja, o de um menor com mais de vinte anos de idade. Por esta razão, deve ser considerado se o alívio 

pode ser concedido a um menor com mais de vinte anos de idade, ele deve ser ouvido se fizer um pedido antes de o escravo 
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obter a sua liberdade, pois se o fizer depois, não pode. Também se pode perguntar se, se a parte que faz uma compra ao 

abrigo desta lei for menor, tem direito à restituição? Se a liberdade do escravo ainda não tiver sido concedida, ele terá direito 

a ser libertado, mas se fizer o pedido após o dia designado ter chegado, então a vontade do vendedor, se tiver alcançado a sua 

maioria, liberta o escravo. 

 

57. O inquérito foi feito com respeito à seguinte declaração de factos. Alguns jovens, que não tinham idade, tinham aceite 

como curador um homem chamado Salvianus, e ele, tendo administrado a sua confiança durante algum tempo, obteve uma 

secretaria municipal através do favor do Imperador, e obteve do Pretor a sua libertação da curadoria dos referidos menores 

durante a sua ausência. Os menores compareceram então perante o Pretor e pediram a restituição completa, porque o curador 

tinha sido dispensado contrariamente à constituição, pois não é habitual que as partes renunciem à sua tutela, a menos que 

estejam ausentes para além do mar em negócios públicos, ou quando estão empregados ao serviço pessoal do Imperador; 

como no caso de Menander Arrius, o Conselheiro. No entanto, Salvianus tinha obtido a sua dispensa, e os menores, tendo 

sido, por assim dizer, impostos, solicitaram ao Pretor a sua restituição completa. Arrius Severus, estando em dúvida, remeteu 

a questão ao Imperador Severus, que, em resposta a esta consulta, declarou num Rescript ao seu sucessor, Benidius Quietus, 

que não havia razão para a intervenção do Pretor, porque não foi declarado que tinha sido feito um contrato com um menor 

com menos de vinte e cinco anos de idade; mas era dever do príncipe interpor-se, e fazer com que aquele que tinha sido 

indevidamente dispensado pelo Pretor retomasse a administração do trust. 

 

58. Deve também notar-se que o alívio não pode ser concedido a menores indiscriminadamente, mas apenas quando é 

demonstrada uma causa adequada, e estes provam que foram aproveitados. 

 

59. Mais uma vez, a restituição não será concedida quando uma pessoa que tem conduzido devidamente os seus negócios 

solicita a restituição devido a alguma perda que resultou, não por negligência própria, mas por acidente inevitável; mas não é 

a mera ocorrência de perda que confere o direito de restituição, mas o desejo de reflexão que encoraja o engano; e este 

Pomponius declarou no Vinte e Oitavo Livro. Portanto, Marcelo diz numa nota sobre Julianus, que quando um menor 

comprou um escravo de quem necessitava, e o escravo pouco depois de morto, não tinha direito à restituição; pois não foi 

aproveitado quando comprou uma propriedade que era absolutamente necessária para ele, apesar de ser mortal. 

 

60. Onde alguém se torna herdeiro de um homem rico, e a propriedade é subitamente destruída; por exemplo, onde as terras 

foram arruinadas por um terramoto, ou as casas foram consumidas pelo fogo, ou os escravos escaparam, ou morreram; 

Julianus fala de tal forma no Quadragésimo Sexto Livro que implica que um menor tem direito à restituição completa, mas 

Marcelo diz numa nota sobre Julianus que a restituição completa não será permitida, uma vez que o partido não foi enganado 

por causa da enfermidade da juventude, quando ele entrou numa propriedade valiosa, e que o que lhe aconteceu por acidente, 

pode também acontecer ao chefe de família mais cuidadoso; mas no caso seguinte, a restituição pode ser concedida a um 

menor, ou seja, onde ele entrou numa propriedade à qual pertenciam muitas propriedades susceptíveis de destruição; por 
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exemplo, terras ocupadas "por edifícios, mas fortemente oneradas com dívidas, e ele não previu que os escravos pudessem 

morrer. ou que os edifícios fossem destruídos, ou que não vendesse a propriedade exposta a tantos acidentes com a rapidez 

suficiente. 

 

61. A questão também é colocada, onde um pedido de restituição de um menor contra outro menor, será que ele será ouvido? 

Pomponius afirma simplesmente que a restituição não lhe deve ser concedida; mas penso que o Pretor deve investigar qual 

deles foi imposto, e se ambos foram enganados, por exemplo, se um menor emprestou o outro dinheiro e ele o perdeu; então 

(segundo Pomponius), aquele que pediu o dinheiro emprestado e o esbanjou ou perdeu, está em melhores condições. 

 

62. É evidente que quando um menor celebrou um contrato com o filho de uma família que era maior de idade, então, como 

afirma Julianus no Quarto Livro do Digest, e Marcelo no Segundo Livro do Digest, terá direito a uma restituição completa; 

de modo que a regra relativa à idade recebe mais consideração do que o Decreto do Senado. 

 

63. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Quando uma mulher intervém em nome de um terceiro no processo de um menor, não lhe pode ser concedida qualquer acção 

contra a mulher, mas ele, tal como outras pessoas, será impedido por uma excepção; porque ao abrigo do Direito Comum terá 

direito à restituição através de uma acção contra o devedor original; e este é o caso se o devedor original for solvente, caso 

contrário, a mulher não poderá invocar a ajuda do Decreto do Senado. 

 

64. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Na investigação da causa, deve ser prestada atenção ao facto de que a ajuda deve ser concedida apenas ao menor, ou também 

àqueles que se tenham vinculado em seu nome; como, por exemplo, as fianças. Portanto, se eu sei que a parte é menor e não 

tem fé nele, e se se torna fiador por ele, não é apenas que a fiança deve ser concedida, ao meu prejuízo; daí que a acção sobre 

o mandato deva ser recusada a fiança. Numa palavra, deve ser cuidadosamente ponderada pelo Pretor, que tem mais direito à 

reparação, o credor ou a caução; para o menor que é tomado em desvantagem, não será responsável por nenhum dos dois. 

Será mais fácil afirmar que não deverá ser concedida qualquer reparação no caso daquele que dirigiu o credor, pois ele foi, 

por assim dizer, o conselheiro e persuasor responsável pelo contrato com o menor. Daí que possa surgir a questão de saber se 

um menor deve requerer a restituição total contra o credor, ou contra a garantia? Penso que a forma mais segura seria 

solicitá-la contra ambos; tendo sido demonstrada uma causa adequada, e estando as partes presentes - ou estando ausentes se 

estiverem em falta por contumazia - a questão de saber se deve ser concedida uma restituição completa deve ser 

cuidadosamente ponderada. 
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65. Por vezes, a restituição concedida ao menor é real; ou seja, é contra o possuidor dos seus bens, embora não tenha sido 

feito qualquer contrato com ele; como, por exemplo, quando adquiriu bens a um menor e os vendeu a outra parte, ele pode 

por vezes pedir a restituição contra o possuidor para evitar perder os seus bens, ou ser privado deles; e neste caso o caso ou é 

ouvido pelo Pretor, ou a transferência é posta de lado e é concedida uma acção real. Pomponius afirma também no Livro 

Vinte e Oitavo, que Labeo detinha onde um menor com menos de vinte e cinco anos vendia uma parcela de terreno e dava 

posse, e o comprador a dispunha; então, se o segundo comprador foi informado do que foi feito, a restituição pode ser 

concedida contra ele, mas se ele ignorou os factos, e o primeiro comprador for solvente, isto não será feito; mas se ele não for 

solvente, será mais justo conceder alívio ao menor, mesmo contra o comprador que não estava informado, embora ele tenha 

comprado a propriedade de boa fé. 

 

66. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

É evidente que enquanto aquele que comprou o imóvel a um menor, ou o herdeiro do referido comprador, for solvente, 

nenhum decreto deverá ser concedido contra a parte que comprou o imóvel de boa fé; e esta é também a opinião de 

Pomponius. 

 

67. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Mas quando a restituição é concedida, o segundo comprador pode ter recurso contra o seu vendedor. A mesma regra aplica-se 

quando a compra passou através das mãos de várias pessoas. 

 

68. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Quando o caso é ouvido, também deve ser tomado em consideração se não há talvez outra acção disponível, excepto a de 

restituição completa; pois se a parte for devidamente protegida pelo recurso habitual e pela lei ordinária, não lhe deve ser 

concedido um alívio extraordinário; como, por exemplo, quando um contrato foi feito com uma ala sem a autoridade do seu 

tutor, e ele não se torna mais rico em consequência. 

 

69. Além disso, é afirmado por Labeo que quando um menor foi fraudulentamente induzido a entrar numa sociedade, ou 

mesmo quando o faz com vista a fazer uma doação, não existe sociedade, mesmo entre menores; e, por conseguinte, o Pretor 

não tem motivos para intervir. Ofilius é da mesma opinião, pois o menor está suficientemente protegido pela lei. 

 

70. Pomponius diz também no Livro Vinte e Oitavo, que quando um herdeiro foi chamado a entregar certos artigos à filha do 

seu irmão, na condição de que se ela morresse sem problemas, ela os restituísse ao herdeiro, e o herdeiro tendo morrido, ela 

providenciou para que fossem restituídos ao seu herdeiro; daí que Aristo pensou que ela tinha direito a uma restituição 
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completa. Pomponius acrescenta, no entanto, que a caução dada poderia ser a base de uma acção pessoal por uma quantia 

incerta de danos, mesmo no caso de uma pessoa maior, pois a parte é protegida não só pela lei ordinária, mas também pela 

acção pessoal. 

 

71. É geralmente estabelecido que quando um contrato não é válido, o Pretor não deve interferir se isso for certo. 

 

72. Pomponius também declara, com referência ao preço num caso de compra e venda, que as partes contratantes estão 

autorizadas a tirar proveito umas das outras, de acordo com a lei natural. 

 

73. Deve agora ser considerado quem são aqueles que podem conceder a restituição completa. O Prefeito da Cidade, 

juntamente com os outros magistrados, na medida do permitido pela sua jurisdição, pode conceder a restituição completa 

noutros casos, bem como naqueles contra as suas próprias decisões. 

 

74. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Os prefeitos pretorianos também podem conceder a restituição completa contra as suas próprias decisões, embora ninguém 

possa recorrer das mesmas. A razão desta distinção é que um recurso é equivalente a uma queixa de que a decisão é injusta; e 

a restituição completa inclui um pedido de reparação do erro da própria parte, ou uma alegação de fraude do seu adversário. 

 

75. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Um magistrado inferior não pode conceder a restituição em oposição a um decreto do seu superior. 

 

76. Se, contudo, o Imperador tomou a decisão, muito raramente permite a restituição, ou permite que um partido seja 

introduzido na sua sala de audiências que alega ter sido imposto por causa da enfermidade da sua juventude; ou diz que 

assuntos que lhe eram favoráveis não foram mencionados; ou queixa-se de ter sido traído pelo seu defensor. Assim, o Divino 

Severus e o Imperador Antonino não quiseram ouvir Glabrio Acilius, que pediu a restituição contra o seu irmão sem declarar 

uma causa adequada, depois de o caso ter sido ouvido até ao seu termo na câmara da sua audiência. 

 

77. O Divino Severus e Antoninus, quando Percennius Severus pediu a restituição completa, e duas decisões já tinham sido 

proferidas, permitiram que fossem examinados na sua câmara de audiência. 

 

78. O mesmo Imperador declarou num Rescript ao Licennius Fronto, que era invulgar que alguém, excepto o próprio 

Imperador, concedesse a restituição depois de uma decisão ter sido proferida num recurso interposto por um magistrado 

nomeado pelo Imperador para presidir no seu lugar. 
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79. Mas quando um juiz nomeado pelo Imperador ouve o caso, a restituição não pode ser feita por ninguém, a não ser pelo 

Imperador que nomeou o juiz. 

 

80. A restituição completa é concedida não só aos menores, mas também aos seus sucessores, mesmo que eles próprios 

possam ser maiores de idade. 

 

81. The Same, On the Edict, Livro XIII. 

 

Por vezes, contudo, concedemos a um sucessor um prazo superior a um ano para iniciar o processo, como se afirma no Édito, 

se a sua idade o justificar; pois, após os seus vinte e cinco anos, terá direito ao tempo concedido por lei; uma vez que, neste 

caso, é considerado como tendo sido falecido, uma vez que poderia ter obtido a restituição dentro do prazo permitido em 

relação ao falecido, mas não apresentou o respectivo pedido. É evidente que se o falecido tivesse apenas uma pequena parte 

do tempo disponível para obter a restituição completa, o seu herdeiro, se menor, terá tempo para a obter após a conclusão do 

seu vigésimo quinto ano, não o prazo total prescrito, mas apenas o tempo a que o menor, que era seu herdeiro, tinha direito. 

 

82. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Papinianus afirma no Segundo Livro de Opiniões, que o tempo designado para a restituição completa não deve ser 

prolongado em benefício de um partido que regressa do exílio, pelo motivo de ele estar ausente, pois poderia ter pedido ao 

Pretor através de um agente, e não o fez, ou poderia ter pedido ao Governador no local onde ele se encontrava. Mas onde o 

mesmo autor diz não ter direito a alívio, devido à punição que lhe foi imposta; a sua opinião não é correcta, pois o que é 

comum entre um delito penal e uma desculpa baseada na enfermidade da juventude? 

 

83. No entanto, se alguém com mais de vinte e cinco anos de idade, tendo aderido à questão dentro do prazo estabelecido por 

lei para a restituição, abandonar posteriormente o caso, a junção da questão não lhe trará qualquer vantagem na obtenção de 

uma restituição completa; como tem sido muito frequentemente estabelecido em rescisões. 

 

84. O mesmo, No Édito, Livro X. 

 

Considera-se que abandonou um caso, não se se limitar a adiá-lo, mas onde o renuncia totalmente. 

 

85. The Same, On the Edict, Livro XI. 
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Quando é exigida a restituição completa contra a entrada de uma propriedade feita por um menor, qualquer despesa que tenha 

sido paga por legados, ou pelo valor dos escravos que obtiveram a sua liberdade através da sua entrada, não terá de ser 

reembolsada pelo menor. Da mesma forma, por outro lado, quando um menor obtém a restituição com o objectivo de entrar 

numa propriedade, qualquer negócio que tenha sido transaccionado pelo seu curador, para a disposição da propriedade sob a 

ordem do Pretor autorizando a venda da mesma de acordo com a forma estabelecida por lei, deve ser ratificado; tal como 

Severus e Antoninus declararam numa rescisão à Calpurnius Flaccus. 

 

86. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Quando o filho de uma família negoceia sob o mandato do seu pai, não pode reclamar o benefício da restituição; pois se outro 

lhe tivesse dado o mandato, não teria direito à reparação, pois, nestas circunstâncias, a parte principalmente interessada seria 

maior de idade, e seria passível de perda. Mas se, no final, o menor sofresse prejuízo por não ter podido recuperar o montante 

que despendera da parte cujo negócio transaccionou, pelo facto de não ser solvente, o Pretor, sem dúvida, virá em seu auxílio. 

Se, no entanto, o principal fosse um menor, e o agente a parte de maioridade, o principal não seria imediatamente ouvido, a 

menos que o negócio tivesse sido transaccionado pela sua ordem e ele não pudesse ser indemnizado pelo seu agente. 

Portanto, se um menor for aproveitado na qualidade de agente, a culpa deve ser imputada ao comitente que confiou o seu 

negócio a uma pessoa com esta descrição, e esta é também a opinião de Marcelo. 

 

87. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Mas quando um menor se intrometer voluntariamente nos negócios de uma pessoa maior de idade, tem direito à restituição 

para evitar que a parte maior de idade sofra prejuízos; e se se recusar a fazê-lo, e depois for processado com base nos 

negócios realizados, não terá direito à restituição contra a acção; mas poderá ser obrigado a ceder o seu direito à restituição 

total, a fim de constituir o mandante um agente em seu próprio nome, para que, por este meio, possa reparar a perda que 

sofreu através do menor. 

 

88. As transacções comerciais com menores não devem, contudo, ser sempre rescindidas, mas tais questões devem basear-se 

no que é bom e justo, para evitar que pessoas desta idade sejam sujeitas a grandes inconvenientes, uma vez que, de outra 

forma, ninguém lhes contrataria; e, em certa medida, seriam excluídas dos assuntos comerciais. Por conseguinte, o Pretor não 

deve interpor a sua autoridade, a menos que haja provas manifestas de fraude, ou que as partes tenham agido com negligência 

grosseira. 

 

89. Scaevola, o nosso mestre, estava habituado a dizer que se alguém induzido pela frivolidade da juventude, abandonasse ou 

rejeitasse uma propriedade, ou a posse de propriedade, e tudo permanecesse intacto, deveria por todos os meios, ser ouvido; 

mas se, após a venda da propriedade e o negócio ter sido resolvido, ele deveria aparecer e reclamar o dinheiro que tinha sido 
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obtido por um substituto, o seu pedido deveria ser negado; e, num caso deste tipo, o tribunal deveria ser muito mais 

cuidadoso ao conceder a restituição ao herdeiro do menor. 

 

90. Quando um escravo, ou o filho de uma família, tiver enganado um menor, o pai ou o proprietário deve ser ordenado a 

fazer a restituição do que quer que tenha chegado às suas mãos, e o que quer que não tenha assegurado a posse, deve ser pago 

a partir da peculiaridade. Se não for possível obter satisfação de nenhuma destas fontes, e o escravo fosse culpado de fraude, 

ou deveria ser flagelado, ou rendido a título de reparação. No entanto, quando o filho de uma família cometeu fraude, o 

julgamento deve ser feito contra ele com esse fundamento. 

 

91. A restituição deve ser concedida de modo a que cada um possa recuperar todos os seus direitos. Portanto, quando a 

restituição é concedida a uma parte que tenha sido enganada na venda da terra, o Pretor deve ordenar ao comprador que 

restitua a terra com as colheitas, e receber o preço pago pelo mesmo; a menos que quando o pagasse, não ignorasse que o 

vendedor a esbanjaria, como quando o dinheiro é emprestado a uma pessoa para ser gasto. Contudo, a restituição não é 

concedida de forma tão livre no caso de uma venda, pela razão de que o comprador paga ao vendedor uma dívida que é 

obrigado a pagar, uma vez que ninguém é obrigado a emprestar dinheiro; pois embora o contrato na sua origem possa ser de 

tal natureza que deva ser anulado, no entanto, se for exigido o pagamento do dinheiro da compra, o comprador não deve, de 

forma alguma, ser sujeito a perda. 

 

92. Nenhuma acção ou compromisso peculiar decorre deste Édito, pois tudo depende do exame do Pretor. 

 

93. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Não há dúvida sobre o seguinte: quando um menor paga algo que não deve, numa matéria em que a exigência de restituição 

não é permitida pelo Direito Civil, tem direito a uma acção pretoriana para a sua recuperação; uma vez que tal exigência é 

normalmente concedida por motivos apropriados, mesmo a pessoas com mais de vinte e cinco anos de idade. 

 

94. Quando um jovem deste tipo, que tem direito à restituição, a mesma deve ser concedida mediante o seu pedido, ou 

mediante o do seu agente, que tenha sido expressamente instruído a pedi-la; mas quando a parte apenas invoca um mandato 

geral para a transacção dos negócios do seu mandante, este não deve ser ouvido. 

 

95. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Sempre que surja qualquer dúvida com referência a um mandato especial quando é solicitada a restituição; o assunto pode ser 

arranjado mediante a introdução de uma estipulação de que o comitente ratificará a transacção. 
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96. Quando a pessoa a quem se diz ter sido imposta estiver ausente, o seu defensor deve dar garantias de que a sentença será 

cumprida. 

 

97. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

A restituição deve ser concedida em todas as circunstâncias a um pai em nome do seu filho; mesmo que este último não dê o 

seu consentimento; pela razão de que existe um risco ligado ao pai que é passível de uma acção De Peculio. Do qual é 

evidente que outros familiares ou ligações estão numa posição jurídica diferente, e não devem ser ouvidos, excepto quando 

apresentam um pedido com o consentimento do menor; ou quando a vida do menor é tal que há razão para que ele seja 

proibido de ter a seu cargo os seus bens. 

 

98. Quando um menor pede dinheiro emprestado e o esbanja, o Procônsul deve recusar-se a conceder ao seu credor uma 

acção contra ele. No entanto, quando o menor empresta dinheiro a uma parte necessitada, não deve ser instaurado qualquer 

outro processo, excepto que o menor deve ser ordenado a ceder ao seu credor os direitos de acção que tem contra ele, a quem 

emprestou o dinheiro. Se ele tiver adquirido, com o dinheiro, algum terreno por um preço superior ao que lhe deveria ter sido 

pedido, a questão deve ser resolvida ordenando ao vendedor que recupere o terreno e devolva o preço, para que o credor 

possa recuperar o seu dinheiro do menor sem qualquer perda para outro. Com isto aprendemos o que deve ser feito quando 

um menor compra com o seu próprio dinheiro algo por mais do que vale; mas nisto, bem como no primeiro caso, o vendedor 

que devolve a compra - dinheiro também deve devolver os juros que obteve, ou que deveria ter obtido com a utilização do 

referido dinheiro, e deve receber os lucros do terreno pelo qual o menor foi enriquecido. Também, por outro lado, quando um 

menor vende um imóvel por menos do que vale, o comprador deve ser obrigado a devolver-lhe o terreno com os seus lucros, 

e o menor deve restituir-lhe tanto do preço como do seu lucro. 

 

99. Quando um menor com menos de vinte e cinco anos de idade dá uma libertação ao seu devedor sem uma boa razão, tem 

direito a uma acção de restituição não só contra o devedor, mas também contra as suas fianças; bem como a uma acção por 

quaisquer penhoras que lhe sejam entregues; e quando tinha dois devedores principais, e deu uma libertação a um deles, terá 

direito a uma acção de restituição contra ambos. 

 

100. A partir disto, entendemos que se um menor deve fazer uma renovação de contrato em seu desfavor; por exemplo, se, 

para efeitos de novação, deve transferir a responsabilidade de um devedor solvente para um insolvente, deve ser-lhe 

concedida a restituição contra o antigo devedor. 

 

101. A restituição também deve ser concedida contra aqueles que não podem ser processados com base em fraude, a não ser 

que sejam pessoas que se encontrem excetuadas por alguma lei especial. 
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102. Celsus, Digest, Livro II. 

 

Quando um menor com menos de vinte e cinco anos de idade obtém a restituição contra uma parte que tenha processado com 

base na tutela, o tutor não pode, por este motivo, ter direito a uma contra-acção sobre a tutela que lhe tenha sido restituída. 

 

103. Modestinus, Opiniões, Livro II. 

 

Mesmo quando se pode estabelecer que um menor foi imposto pelo seu pai, que era também o seu tutor, e depois é nomeado 

um curador para ele, este último não pode ser impedido de requerer a restituição completa em nome do menor. 

 

104. Quando uma ala feminina que tinha sido julgada contra ela num caso baseado na curadoria, desejava obter a restituição 

com referência a uma parte da decisão; e como parecia ter tido sucesso com referência à outra questão no caso, a queixosa, 

que era maior de idade, e que a princípio tinha concordado com a decisão, alegou que deveria ser concedido um novo 

julgamento. Herennius Modestinus respondeu a isto, que se o ponto com referência ao qual a ala feminina solicitou a 

restituição completa não tinha qualquer ligação com os outros, não foi alegado qualquer motivo pelo qual a queixosa pudesse 

exigir que todo o julgamento fosse anulado. 

 

105. Quando um menor obtém a restituição completa por causa da sua juventude, e por isso rejeita a herança do seu pai, não 

estando presente nenhum dos credores deste último, ou tendo sido convocado pelo Governador para efeitos de instaurar um 

processo; coloca-se a questão de saber se a restituição deve ser considerada como tendo sido devidamente concedida? 

Herennius Modestinus deu como opinião que, uma vez que os credores não foram convocados, e a sentença de restituição 

tinha sido proferida sem isso, os direitos dos credores não foram minimamente prejudicados. 

 

106. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando um filho, emancipado, não parece exigir a posse de um bem, mas os pedidos de restituição, e tendo atingido a idade 

de vinte e cinco anos, traz um processo por um legado sob a vontade do seu pai; é considerado como tendo abandonado o 

processo, pois se o tempo para obter a posse do bem não tiver decorrido, ainda assim, tendo optado por aceitar a vontade do 

falecido, deve ser considerado como tendo rejeitado o benefício da intervenção do Pretor. 

 

107. The Same, Opiniões, Livro IX. 

 

Quando uma mulher, depois de se ter tornado herdeira, obteve a restituição completa com a finalidade de lhe permitir rejeitar 

a herança; dei como minha opinião que os escravos pertencentes à herança, que tinham sido manumumiados por ela na forma 

própria, sob um fideicomisso, tinham o direito de conservar a sua liberdade, e que não seriam obrigados a pagar vinte aurei 
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para a conservar, pois pareciam tê-la obtido da forma mais aprovada. Pois se algum dos credores tivesse recuperado o seu 

dinheiro dela antes de ter obtido a restituição, os créditos de outros contra aqueles que tinham sido pagos, com vista a ter o 

dinheiro dividido entre eles, não seriam permitidos. 

 

108. Paulus, Perguntas, Livro I. 

 

Um menor com menos de vinte e cinco anos de idade, tendo-se candidatado ao Governador, convenceu-o, pela sua aparência, 

de que era maior, o que não era o caso; mas os seus curadores, pois sabiam que ele era menor, continuaram a conduzir os 

seus assuntos. Entretanto, após a sua idade ter sido provada, e antes de ter completado os seus vinte e cinco anos, foram-lhe 

pagas certas somas de dinheiro que lhe eram devidas ao menor, que ele esbanjou. Pergunto quem é responsável pela perda; 

pois se os curadores tivessem cometido um erro, e pensando que ele tinha atingido a sua maioridade, tivessem abdicado da 

administração dos seus bens, e prestado as suas contas, teriam eles de assumir o risco pelo tempo decorrido após a prova da 

sua idade ter sido estabelecida? Respondi que aqueles que pagaram as suas dívidas são libertados por lei, e não podem ser 

processados uma segunda vez. É evidente que os curadores que, sabendo que o partido era menor, perseveraram no 

cumprimento dos seus deveres, não deveriam ter-lhe permitido receber o dinheiro que lhes era devido; e por esta conta, 

deveriam ser processados. Se, contudo, eles próprios aceitaram a decisão do Governador, e deixaram de administrar a sua 

confiança, ou mesmo prestaram contas; estão na mesma posição legal que outros devedores, e por isso não devem ser 

processados. 

 

109. Aburnius Valens, Trusts, Livro VI. 

 

Quando um menor com menos de vinte e cinco anos de idade é solicitado a manumitar o seu escravo, que vale mais do que o 

legado legado legado na vontade do referido menor, e ele aceita o legado; ele não pode ser forçado a conceder liberdade ao 

escravo se estiver pronto para devolver o legado. Julianus era da opinião que, como os menores têm o direito de recusar um 

legado se não estiverem dispostos a manumitar um escravo; assim, um menor, neste caso, se devolver o legado, é libertado da 

necessidade de manumissão. 

 

110. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Quando um menor com menos de vinte e cinco anos empresta dinheiro ao filho de uma família que também é menor, a 

posição daquele que gasta o dinheiro é a melhor; a menos que aquele que o recebe seja considerado o mais rico por esta 

razão, na altura em que a questão foi juntada. 
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111. Sempre que os menores tenham concordado entre si submeter o seu caso a um determinado juiz, e tenham, com o 

consentimento do seu tutor, estipulado respeitar a sua decisão, podem legalmente pedir a restituição completa contra uma 

obrigação deste tipo. 

 

112. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Quando, numa compra de propriedade em leilão, outra parte faz uma oferta melhor que uma menor, se esta última pedir a 

restituição completa, deve ser ouvida, se se provar que estava interessada na compra da propriedade, por exemplo, porque 

pertencia a um dos seus antepassados; mas isto só na condição de oferecer ao vendedor o montante da oferta em excesso pela 

outra parte. 

 

113. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Um menor com menos de vinte e cinco anos de idade que não tenha feito alguma alegação, pode fazê-lo com a ajuda de uma 

restituição completa. 

 

114. Tryphoninus, Disputations, Livro III. 

 

A ajuda concedida pela restituição completa não foi prevista para a imposição de sanções; e, por conseguinte, quando um 

menor negligenciou uma vez uma acção por danos, não pode recuperar o direito de o fazer. 

 

115. Quando tiverem decorrido os sessenta dias, durante os quais um homem pode acusar a sua esposa de adultério pelo 

direito de marido; a restituição completa ser-lhe-á recusada, e se ele agora desejar recuperar o direito que não exerceu, como 

é que isso seria diferente de um pedido para ser libertado da comissão de uma infracção; ou seja, da instituição de um 

processo com o objectivo de aborrecimento. Uma vez que é um princípio de direito bem estabelecido que o Pretor não deve 

vir em auxílio das partes que tenham cometido crimes, ou que tenham instaurado processos vexatórios; a restituição completa 

não se aplicará em tais circunstâncias. Num caso de crime, um menor com menos de vinte e cinco anos de idade não tem 

direito à restituição completa, em qualquer caso, quando se trate de delitos mais graves; a menos que, quando a compaixão 

pela sua juventude possa, por vezes, levar o juiz a impor uma pena mais branda. Mas com referência à Lex Julia que se refere 

à punição de adultério, quando um menor confessa ter sido culpado de adultério, não pode escapar à pena por este delito; 

nem, como já afirmei, pode fazê-lo quando comete qualquer destes delitos que a lei pune como adultério; por exemplo, 

quando casa conscientemente com uma mulher que tenha sido condenada por adultério; ou não demite a sua própria esposa 

que foi apanhada em adultério; ou quando lucra com o adultério da sua esposa; ou aceita uma recompensa pela ocultação de 

relações sexuais ilegais; ou permite que a sua casa seja utilizada para a prática de fornicação ou adultério; pois a desculpa da 

juventude não pode ser invocada contra disposições legais, quando um homem, embora ele próprio invoque a lei, a viola. 
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116. Paulus, Decretos, Livro I. 

 

Aemilius Larianus comprou a Obinius o tracto rutiliano de terra, sujeito à condição de pagamento num determinado dia, e 

pagou uma parte do dinheiro da compra; entendendo-se que se, no prazo de dois meses a partir dessa data, não deveria ter 

pago metade do restante do preço, a venda deve ser considerada nula; e também, se não pagou o restante no prazo de mais 

dois meses, a venda também deve ser considerada nula. Larianus, tendo falecido antes de decorridos os dois primeiros meses, 

foi sucedido como herdeiro por Rutiliana, uma menor, cujos tutores negligenciaram o pagamento dentro do tempo 

especificado. O vendedor, tendo servido vários avisos aos tutores, depois de um ano ter vendido a propriedade a Cláudio 

Telemachus; e depois a ala solicitou a restituição completa, e tendo perdido o caso perante o Pretor, bem como o Prefeito da 

Cidade, ela recorreu. Eu era de opinião que a decisão estava correcta, porque o seu pai, e não ela própria, fez o contrato; o 

Imperador, no entanto, decidiu que, como o dia em que a condição devia ser cumprida veio durante o tempo em que a 

rapariga era uma ala, esta era uma boa causa para que a condição da venda não devesse ser observada. Afirmei que lhe 

deveria ser concedida a restituição pela razão de que o vendedor, ao notificar os seus tutores após o momento em que foi 

acordado que a venda deveria ser anulada, e ao exigir a compra-money, deveria ser considerado como tendo abandonado a 

condição que era em seu benefício, e que eu não fui influenciado pelo facto de o tempo ter decorrido mais tarde; tal como não 

teria sido o caso se um credor tivesse vendido um penhor após a morte de um devedor, quando o dia do pagamento tinha 

passado. Ainda assim, porque a lei da evasão condicional era desagradável para o Imperador, decretou que a restituição 

completa deveria ser concedida. Foi também influenciado pelo facto de antigos tutores, que não tinham solicitado a 

restituição, terem sido declarados passíveis de suspeita. 

 

117. Quando se declara que não é ordinariamente concedida a reparação ao filho de uma família depois de ter sido 

emancipado, se ainda for menor de idade, com referência a assuntos que tinha negligenciado enquanto estava sob controlo 

paterno; este só é considerado o caso quando de outra forma adquiriria propriedade em benefício do seu pai. 

 

118. Scaevola, Digest, Livro II. 

 

Quando os menores compareceram perante o Governador, dentro do devido tempo, para obterem alívio, e apresentaram um 

pedido de restituição completa, e provaram a sua idade; e o julgamento foi concedido por causa da sua minoria; os seus 

opositores, com o objectivo de impedir novos processos perante o Governador, recorreram ao Imperador, e o Governador 

adiou as outras questões que deveriam ser decididas na acção até que o resultado do recurso fosse apurado; levantou-se a 

questão de saber se, quando o exame do recurso foi concluído e este foi indeferido, e as partes que se verificou terem atingido 

a maioridade, podem encerrar o processo, uma vez que não foi culpa sua que o mesmo não estivesse concluído? Respondi 

que, tendo em conta a questão tal como foi colocada, o caso poderia ser julgado tal como se as partes ainda fossem menores 

de idade. 
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119. Lucius Titius comprou um terreno vendido pelos curadores de um menor, e manteve-o na sua posse durante quase seis 

anos, e melhorou muito a propriedade. Pergunto se o menor tem o direito de restituição total contra Titius, o comprador, se os 

seus curadores são solventes? É minha opinião, de tudo o que foi dito, que o menor dificilmente teria direito à restituição, a 

menos que preferisse reembolsar o comprador de boa-fé por todas as despesas em que este último pudesse provar ter 

incorrido, e especialmente porque podia facilmente obter alívio, uma vez que os seus tutores eram solventes. 

 

120. Ulpianus, Opiniões, Livro V. 

 

Um menor com menos de vinte e cinco anos de idade obteve uma sentença ordenando que lhe fosse pago um legado, baseado 

num fundo fiduciário; ele deu uma libertação para o mesmo, e o devedor forneceu-lhe uma garantia, tal como se ele o tivesse 

feito se o dinheiro tivesse sido emprestado. Nestas circunstâncias, o menor tem direito à restituição completa; pela razão de 

ter obtido o direito de intentar uma acção por dinheiro por causa de uma sentença, e por meio de um novo contrato, tinha 

alterado esse direito para um para a instituição de um processo de outro tipo. 

 

121. Um menor com menos de vinte e cinco anos, sem a devida deliberação, entregou terras que pertenciam ao seu pai em 

liquidação de dívidas apresentadas pelas contas como pertencendo à tutela de outros menores, cujos assuntos o seu pai tinha 

transaccionado. Foi ordenada a restituição completa para que os assuntos pudessem ser equitativamente restituídos à sua 

condição anterior, e o montante dos juros que pareciam ser devidos por causa da tutela foi calculado e imputado ao montante 

dos lucros recebidos. 

 

122. Julianus, Digest, Livro XLV. 

 

Quando um juiz ordena a restituição de um terreno onde um menor tenha sido sobrevalorizado numa venda, e lhe ordena que 

devolva o preço do mesmo ao comprador, e ele não está disposto a tirar partido da restituição total, tendo mudado de opinião; 

o menor tem direito a uma excepção contra a parte que exige a compra-money, como no caso de res judicata; porque cada um 

é autorizado a rejeitar o que foi introduzido em seu próprio benefício. O comprador também não pode reclamar se for 

restituído à mesma condição em que foi colocado pelo seu próprio acto, e que não poderia ter mudado se o menor não tivesse 

pedido a ajuda do Pretor. 

 

123. Ulpianus, Sobre o Gabinete do Procônsul, Livro II. 

 

O Governador de uma província pode conceder a restituição completa a um menor, mesmo contra a sua própria decisão, ou a 

do seu predecessor; porque os menores podem, devido à sua idade, obter o mesmo benefício que um recurso confere às 

pessoas que atingiram a maioridade. 
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124. Marcellus, Sobre o Gabinete do Governador, Livro I. 

 

A idade de um partido que declare ter mais de vinte e cinco anos deve ser provada através de investigação, porque por este 

meio a sua restituição completa, bem como outros assuntos, pode ser impedida. 

 

125. Ulpianus, Opiniões, Livro V. 

 

Todos os actos de menores de vinte e cinco anos de idade não são inválidos, mas apenas aqueles de que, após investigação, se 

tenha verificado que foram exagerados; como quando foram impostos por outros, ou foram enganados pela sua própria 

credulidade, ou perderam algo que anteriormente tinham, ou não conseguiram obter algum lucro que poderiam ter adquirido, 

ou se sujeitaram a alguma responsabilidade que não deveriam ter assumido. 

 

126. Callistratus, Édito Monitório, Livro I. 

 

Labeo afirma que uma criança por nascer tem direito a uma acção de restituição, onde perdeu algo por usucapião. 

 

127. O Imperador Titus Antoninus declarou num Rescript que, quando um menor alegou que o seu adversário tinha sido 

libertado através da fraude do seu tutor, e desejava iniciar uma nova acção contra ele, poderia primeiro intentar uma acção 

contra o seu tutor. 

 

128. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

Quando alguém se compromete voluntariamente a defender um menor num julgamento, e este perde o seu caso, pode ser 

processado para executar a sentença; e a juventude da parte que ele defendeu não lhe será benéfica para obter a restituição, 

uma vez que não pode opor-se à sentença. Daí resulta que o menor, por conta do qual a sentença foi proferida contra ele, não 

pode requerer a ajuda da restituição contra a decisão. 

 

129. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um tutor, sendo pressionado pelos credores, fez uma venda de boa fé dos bens da sua guarda, e a sua mãe protestou contra a 

venda aos compradores. Pergunto, uma vez que o imóvel foi vendido a pedido dos credores, e nada poderia ser 

razoavelmente alegado relativamente à corrupção do tutor, se a ala tinha direito a uma restituição completa? Respondi que 

deve ser feito um inquérito para determinar isto; e, portanto, se havia justa causa para a restituição, esta não deve ser recusada 

porque o tutor não foi culpado de qualquer infracção. 
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130. Um tutor de menores vendeu certas terras que tinha em comum com as suas alas, e das quais tinha acusado. Pergunto se 

os menores têm direito à restituição completa por decreto do Pretor, ou se a venda deve ser rescindida apenas na medida em 

que tivessem interesse na propriedade comum? Respondi que deveria ser rescindida nessa medida; a menos que o comprador 

desejasse a rescisão total do contrato, porque não estava disposto a comprar apenas uma parte do terreno. Também pergunto 

se o comprador deveria receber das alas, Seius e Sempronius, o comprador-money, com juros; ou se deveria recebê-lo do 

herdeiro do curador? Respondi que o herdeiro do curador seria responsável, mas que seriam concedidas acções contra a Seius 

e Sempronius pelas acções que detinham no terreno; em todo o caso, se o dinheiro recebido tivesse chegado às suas mãos a 

essa quantia. 

 

131. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Quando um menor obtém a restituição completa num assunto pelo qual se tornou fiador, ou deu um mandato, ele não liberta 

o devedor principal. 

 

132. Um menor vendeu uma escrava feminina; se o comprador a tivesse entregue, o menor não poderia obter a restituição 

completa por esta conta, mas teria direito a uma acção contra o comprador na medida do seu interesse. 

 

133. Quando a condição de uma mulher com menos de vinte e cinco anos de idade se torna pior devido a um acordo relativo 

ao seu dote; e ela fez um contrato tal como nenhuma mulher que tivesse atingido a sua maioridade alguma vez faria, e por 

esse motivo ela desejava rescindir o contrato, ela deveria ser ouvida. 

 

134. Ulpianus, On the Edict, Livro XXXV. 

 

Quando um bem pertencente a um menor ou a uma ala que a lei não proíbe de ser vendido, é alienado, a venda é válida. Se, 

no entanto, a ala ou o menor sofrer grandes perdas, mesmo que não haja conluio, a venda pode ser rescindida por restituição 

total. 

 

135. Pomponius, Cartas e Várias Passagens, Livro IX. 

 

"Julius Diophantus, ao seu amigo Pomponius, Saudação. Um menor com menos de vinte e cinco anos de idade, com a 

intenção de renovar um contrato, interveio em nome da parte que era responsável numa acção que seria prescrita por lapso de 

tempo, enquanto dez dias do referido tempo ainda restavam, e depois obteve a restituição completa. Deverá o direito de 

restituição ser concedido ao credor contra o antigo devedor, por dez dias, ou por um período mais longo? Defendi que 

deveria ser concedido tanto tempo a partir do dia da restituição completa como o que ficou, e gostaria que me escrevessem o 
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que pensam sobre o assunto". Respondi, penso sem dúvida que a sua opinião a respeito do direito de acção dependente do 

tempo em que o menor interveio, é a mais correcta; e, por conseguinte, que o penhor que o primeiro deu continuará a ser 

onerado. 

 

 

 

Título. 5. No que diz respeito à mudança de condição. 

 

 

136. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. Capitis Minutio é uma mudança de condição. 

137. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Este Édito faz referência às mudanças de condição que acontecem sem afectar os direitos de cidadania. Mas sempre que uma 

mudança de condição ocorra por perda de cidadania ou de liberdade, o Édito não se aplicará, e tais pessoas não poderão, em 

circunstância alguma, ser processadas, mas é evidente que será concedida uma acção contra aqueles em cujas mãos os seus 

bens tenham passado. 

 

138. O Pretor diz: "Se se disser que qualquer homem ou mulher sofreu a perda dos direitos civis após ter praticado algum 

acto, ou feito algum contrato, permitirei que seja intentada uma acção contra ele ou ela, tal como se tal mudança de condição 

não tivesse ocorrido". 

 

139. Aqueles cuja condição tenha sido alterada permanecem naturalmente vinculados, pela razão que existia antes de tal 

alteração ter ocorrido; mas, se se levantarem depois, quem concordar em pagar às referidas partes dinheiro, ou celebrar um 

contrato com elas, terá apenas a si próprio a culpa, no que diz respeito aos termos deste Édito. Por vezes, no entanto, deve ser 

concedida uma acção quando um contrato é feito com eles após a sua mudança de condição; e, de facto, quando a parte é 

arrogada, não há qualquer dificuldade, pois então ele será responsável tal como o filho de uma família. 

 

140. Ninguém está isento da pena por crime, mesmo que a sua condição civil seja alterada. 

 

141. Quando uma parte tiver arrogado o seu devedor, o seu direito de acção contra ele não será restaurado depois de se tornar 

o seu próprio senhor. 

 

142. Este direito de acção é perpétuo, e é concedido tanto aos herdeiros como contra eles. 

 

143. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 
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É estabelecido que as crianças, quando seguem o seu pai que foi arrogado, sofrem uma perda de direitos civis, uma vez que 

ficam sob o controlo de outro, e mudam a sua família. 

 

144. Uma mudança de condição ocorre evidentemente quando um filho ou outras pessoas são emancipados, uma vez que 

ninguém pode ser emancipado sem ter sido primeiro reduzido a uma condição servil fictícia. O caso é totalmente diferente 

quando um escravo é manumumático, já que um escravo não goza de quaisquer direitos civis, e portanto não pode mudar a 

sua condição: 

 

145. Modestinus, Pandestinus, Livro I. 

 

Pois ele começa a ter um estatuto civil no dia em que é manumitido. 

 

146. Paulus, On the Edict, Livro XI. 

 

Uma mudança de condição ocorre por perda de cidadania, como no caso da interdição do fogo e da água. 

 

147. Aqueles que desertam perdem os seus direitos civis, e diz-se que desertam, que abandonam a pessoa sob cujo comando 

estão, e se colocam na classe dos inimigos; e isto aplica-se às pessoas que o Senado declara serem inimigas, ou as torna 

inimigas por uma promulgação, na medida em que perdem a sua cidadania. 

 

148. Deve agora considerar-se o que se perde por uma mudança de estado civil; e em primeiro lugar, com referência a essa 

perda de condição que ocorre quando a cidadania é mantida, e pela qual se estabelece que uma parte não é privada dos seus 

direitos públicos; pois é certo que a patente de magistrado, senador, ou juiz é preservada. 

 

149. Ulpianus, On Sabinus, Livro LI. 

 

Pois outros cargos públicos não são perdidos por uma pessoa cujo estatuto é alterado desta forma; pois uma mudança de 

estatuto priva um homem de certos direitos privados e domésticos, mas não o priva dos direitos de cidadania. 

 

150. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Uma mudança de condição não priva uma pessoa dos direitos de tutela; excepto nos casos em que são dados a partes que 

estão sujeitas à autoridade de outras; e, portanto, os tutores nomeados por vontade, por lei, ou por decreto do Senado 

continuarão a sê-lo; mas as tutelas legais baseadas na lei das Doze Távolas são revogadas, pela mesma razão que as heranças 
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legítimas, porque são dadas a agnatas que deixam de o ser quando as suas famílias são mudadas. Tanto as heranças como as 

tutelas baseadas em novas leis são geralmente concedidas de tal forma que as partes que as recebem são designadas pelas 

suas relações naturais; como, por exemplo, quando os decretos do Senado conferem heranças a mães e filhos. 

 

151. As obrigações decorrentes de lesões, e as acções derivadas de crimes, seguem o indivíduo em todo o lado. 

 

152. Quando uma parte é privada de liberdade, altera a sua condição em consequência, e nenhum direito de restituição pode 

ser concedido contra um escravo, porque um escravo não pode ser obrigado de modo a ser responsável mesmo numa acção 

sob jurisdição pretoriana; mas uma acção equitativa será concedida contra o seu senhor, como afirma Julianus, e a menos que 

ele seja defendido pela totalidade da quantia, deve ser-me concedida uma ordem para apreender a propriedade que ele detinha 

anteriormente. 

 

153. Do mesmo modo, quando a cidadania é confiscada, não há justiça em admitir a restituição contra um partido que perdeu 

os seus bens, e tendo deixado a cidade, vai para o exílio despojado de tudo. 

 

154. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

As obrigações que são entendidas como cumpridas de acordo com a lei natural, é evidente que não podem ser perdidas por 

uma mudança de condição, porque nenhuma regra civil pode destruir os direitos naturais; portanto, um direito de acção para 

o dote que se baseia no que é bom e equitativo, permanecerá intacto após uma mudança de condição. 

 

155. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Para que uma mulher, mesmo depois de ter sido emancipada, possa trazer um processo. 

 

156. Modestinus, Diferenças, Livro VIII. 

 

Onde um legado é deixado para ser pago todos os anos, ou todos os meses, ou um legado de habitação é legado, é extinto 

pela morte do legatário; mas onde há uma mudança de condição, continua sem interrupção, pela razão de que um legado 

deste tipo depende mais dos factos do que da lei. 

 

157. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Há três tipos de mudanças de condição, a maior, a intermédia, e a menor; como há três condições, que podemos ter, 

nomeadamente, as de liberdade, cidadania, e família. Portanto, quando perdemos todas elas, ou seja, a liberdade, a cidadania 



252 

 

e a família, a maior mudança de condição ocorre; mas quando perdemos a cidadania e mantemos a liberdade, ocorre a perda 

intermédia da condição; e quando a liberdade e a cidadania são mantidas, e apenas a posição da família é alterada, é 

estabelecido que a menor mudança de condição ocorre. 

 

 

 

Título. 6. Quais são os motivos pelos quais as pessoas com mais de vinte e cinco anos de idade têm direito a uma restituição 

completa. 

 

 

158. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Ninguém se recusará a reconhecer que a base deste Édito é perfeitamente justa; pois quando os direitos de um homem foram 

prejudicados durante o tempo em que esteve ao serviço do Estado, ou quando sofreu algum infortúnio, isso proporciona um 

remédio; e também é concedido alívio contra essas pessoas, de modo que o que quer que tenha ocorrido não as beneficiará 

nem as prejudicará. 

 

159. Os termos do Édito são os seguintes: "Quando qualquer parte dos bens de uma parte tiver sido ferida enquanto esteve 

sob coacção, ou, sem a existência de fraude, ausente ao serviço do Estado, ou na prisão, ou na escravatura, ou no poder do 

inimigo; ou tiver deixado passar o tempo para iniciar uma acção, ou quando alguém tiver adquirido bens por uso, ou obtido 

qualquer coisa e os tenha perdido por falta de uso; ou tiver sido exonerado de responsabilidade para ser processado, devido a 

lapso de tempo, e estando ausente, não tiver sido defendido; ou estava acorrentado; ou não tinha tomado quaisquer 

providências para que pudesse ser processado; ou, quando não era lícito para ele ser levado a tribunal contra a sua vontade, 

nenhuma defesa lhe foi oferecida; ou quando foi interposto recurso para um magistrado ou para alguém agindo como 

magistrado, e o seu direito de acção foi perdido, com qualquer fraude da sua parte; em todos estes casos, concederei uma 

acção dentro do ano em que a parte teve o direito de se candidatar. Além disso, quando qualquer outra causa justa parecer 

existir, concederei a restituição total, quando tal for autorizado pelas leis, pelos plebiscitos, pelos decretos do Senado, ou 

pelos decretos e portarias dos Imperadores". 

 

160. Callistratus, Édito Monitório, Livro II. 

 

Este Édito, na medida em que se refere àqueles que nele estão incluídos, não é muito utilizado actualmente, pois a justiça é 

administrada no caso de tais pessoas por procedimento extraordinário, com base nos decretos do Senado e nas Constituições 

Imperiais. 
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161. Essas pessoas estão principalmente aliviadas debaixo desta cabeça, que estão ausentes por medo; ou seja, onde não 

foram dissuadidas pelo alarme que não tinha fundamento. 

 

162. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Qualquer pessoa é considerada como tendo estado ausente por causa do medo e que permanece afastada por justa apreensão 

da morte ou tortura corporal, e isto deve ser verificado a partir dos seus efeitos sobre ele; pois não é suficiente que, 

influenciado por qualquer tipo de apreensão, ele tenha permanecido aterrorizado, mas a determinação deste facto é o dever do 

juiz. 

 

163. Callistratus, Édito Monitório, Livro II. 

 

Aqueles que estão incluídos e que, sem intenção fraudulenta, estiveram ausentes ao serviço do Estado. A expressão "intenção 

fraudulenta" deve ser entendida como tendo referência a um caso em que uma pessoa que pode regressar, não o faz e não é 

dispensada, no caso de ter sido cometido qualquer erro contra ele durante a sua ausência; como, por exemplo, no caso de ter 

permanecido ausente com o objectivo de obter alguma vantagem substancial para si próprio enquanto esteve ausente ao 

serviço do Estado, ficaria privado deste privilégio. 

 

164. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

O caso seria o mesmo onde ele se esforçasse por estar ausente ou tivesse o cuidado de o fazer, mesmo que não obtivesse 

qualquer benefício com isso; ou se partisse demasiado cedo; ou se a causa da sua ausência tivesse tido origem num processo 

judicial. A adição de intenção fraudulenta refere-se às partes que estão ausentes ao serviço do Estado, e não àquelas que estão 

ausentes por medo, uma vez que não há medo quando se trata de fraude. 

 

165. As partes, no entanto, que estão empregadas em cargos públicos em Roma, não são consideradas como ausentes ao 

serviço do Estado: 

 

166. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. Como, por exemplo, os magistrados. 

167. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

É evidente que os soldados que estão estacionados em Roma devem ser considerados como ausentes ao serviço do Estado. 

 

168. Paulus, Sobre Abridgments, Livro III. 
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O alívio é concedido aos enviados municipais por uma Constituição dos Imperadores Marcus e Commodus. 

 

169. Callistratus, Édito Monitório, Livro II. 

 

O alívio é também concedido a qualquer pessoa que se encontre na prisão, o que se refere não só àqueles que se encontram 

em prisões públicas, mas também a pessoas que são mantidas em confinamento por ladrões, ou assaltantes, ou pelo emprego 

de força irrequieta. O termo tem um significado mais amplo, pois também são considerados presos aqueles que se encontram 

confinados em pedreiras, porque não faz diferença se estão confinados por muros, ou por grilhões. Labeo pensa, contudo, que 

o termo só deve ser entendido como significando prisão legal. 

 

170. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Essas pessoas estão também na mesma posição que são guardadas por soldados, assistentes dos Magistrados, ou Autoridades 

Municipais, onde está provado que são incapazes de gerir os seus próprios assuntos. Consideramos também aqueles que estão 

de tal forma presos que não podem aparecer em público sem vergonha. 

 

171. Callistratus, Édito Monitório, Livro II. 

 

O alívio é também concedido àqueles que estão em escravatura, quer, sendo livres, tenham servido como escravos de boa fé, 

quer tenham sido simplesmente detidos. 

 

172. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Ele também, que está envolvido em litígio com referência ao seu estatuto, não é incluído neste Édito, assim que o caso é 

levado a tribunal; e por isso é considerado como estando em escravatura apenas enquanto não forem instaurados processos 

deste tipo. 

 

173. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Labeo diz muito apropriadamente que uma parte que foi nomeada herdeira, e que lhe foi concedida a liberdade, não está 

incluída nos termos do Édito antes de se tornar realmente herdeiro; pois antes disso, ele não pode deter propriedade, e o 

Pretor fala de homens que são livres. 

 

174. Sou de opinião, no entanto, que o filho de uma família convive dentro dos termos deste Édito onde a sua peculiaridade 

castrense está envolvida. 
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175. Callistratus, Édito Monitório, Livro II. 

 

Alívio é também concedido a quem está no poder do inimigo, ou seja, quem foi capturado por ele, pois não se deve pensar 

que seja concedido qualquer benefício aos desertores, aos quais é negado o direito de regresso. Aqueles, porém, que estão no 

poder do inimigo podem ser considerados incluídos na parte do Édito em que são mencionadas as pessoas que estiveram na 

escravatura. 

 

176. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

O alívio é concedido às pessoas capturadas pelo inimigo, onde regressam sob o direito de postliminium, ou onde morrem; 

uma vez que não podem nomear um agente, enquanto os outros acima mencionados podem ser prontamente ajudados por 

meio de um; com excepção daqueles que se encontram detidos em escravatura. Penso, contudo, que a ajuda pode ser prestada 

em nome de uma parte que esteja no poder do inimigo, se for nomeado um curador para a gestão da sua propriedade, como é 

geralmente o caso. 

 

177. A ajuda é concedida a uma criança nascida nas mãos do inimigo, se esta tiver o direito de regressar, tal como a uma 

criança que foi capturada. 

 

178. Quando um homem é colocado na posse da casa de um soldado com o objectivo de evitar ferimentos ameaçados; e o 

Pretor concede a posse a qualquer pessoa enquanto ele estiver presente, não terá direito a exigir a restituição; mas, quando o 

guardião estava ausente, deve ser considerado que ele tem direito a alívio. 

 

179. Quando o Pretor diz no Édito: "Ou depois" sem mais nada, deve entender-se que se um possuidor de boa fé possuísse a 

propriedade antes da ausência do proprietário, e a posse terminasse no seu regresso, teria motivo para requerer a restituição, 

não em qualquer altura, mas apenas quando tal acontecesse logo após o seu regresso; ou seja, durante o tempo necessário 

para encontrar um alojamento, organizar a sua bagagem, e procurar um advogado; pois Neratius declara que aquele que adiar 

um pedido de restituição não deve ser ouvido. 

 

180. Paulus, On the, Edict, Book XII. 

 

O alívio não é concedido a pessoas negligentes, mas apenas àqueles que são prejudicados pela força das circunstâncias. Tudo 

isto deve ser remetido para o julgamento do Pretor; ou seja, ele só deve conceder a restituição quando uma pessoa não pôde 

aderir à questão por falta de tempo, e não quando foi culpada de negligência. 
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181. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Julianus afirmou no Quarto Livro, que o alívio não só poderia ser concedido a um soldado contra a parte na posse de uma 

herança, mas também contra aqueles que tivessem comprado ao possuidor; para que, se o soldado aceitasse a herança, 

pudesse recuperar a propriedade, mas se não a aceitasse, a prescrição continuaria evidentemente a correr depois. 

 

182. Quando um legado tiver sido legado nos seguintes termos: "Ou por cada ano, que permaneça em Itália"; a restituição 

pode ser concedida para que possa receber a quantia como se tivesse estado em Itália, como afirma Labeo; e Julianus no 

Quarto Livro, e Pomponius no Trigésimo Livro, aprovado deste parecer; pois o direito de acção não se extingue por lapso de 

tempo onde a ajuda do Pretor se torna necessária, mas o caso é condicional. 

 

183. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

É preciso lembrar que concedemos a ajuda de restituição quando as partes atingem a sua maioria, apenas quando tentam 

recuperar os seus bens; e não quando desejam que lhes seja concedida ajuda, para fins de ganho, ou para infligir uma pena ou 

perda a alguma outra pessoa. 

 

184. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Além disso, se um comprador, antes de obter um título de propriedade por prescrição, for capturado pelo inimigo, fica 

estabelecido que a posse, que foi interrompida, não é restaurada pelo direito de postliminium; porque a prescrição não é 

operativa sem posse, pois a posse é geralmente uma questão de facto, e isto não se enquadra na regra do postliminium. 

 

185. The Same, Questions, Livro XIII. 

 

Uma acção pretoriana não pode ser concedida ao comprador, uma vez que seria muito injusto privar um proprietário de 

qualquer coisa onde isso não fosse feito pelo uso; nem se pode entender que se perdeu o que não foi tirado por outro. 

 

186. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

O Pretor também diz: "Quando alguém adquire propriedade por uso, ou a perde por não-utilizador, ou é exonerado de 

responsabilidade porque o seu direito de acção é barrado por lapso de tempo quando a parte estava ausente e não foi feita 

qualquer defesa a seu favor". O Pretor inseriu esta cláusula de modo a que, no momento em que vem ao alívio das pessoas 

acima mencionadas, para evitar que estas se aproveitem; assim também pode intervir para evitar que estas se aproveitem de 

outras pessoas. 
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187. Note-se que o Pretor se expressa mais plenamente, onde concede a restituição contra os ausentes, do que onde a concede 

a eles; pois, neste caso, ele não enumera as pessoas contra as quais concede alívio, como acima, mas acrescenta uma cláusula 

que inclui todos os ausentes e não defendidos. 

 

188. Esta restituição também é concedida se aqueles que estão ausentes e não são defendidos obtiveram um título de 

propriedade por prescrição, quer por si próprios quer através de pessoas sob o seu controlo, mas apenas quando nenhum deles 

apareceu como defensor; pois se houvesse um agente, como tem alguém para processar a outra parte não deveria ser 

incomodado. Além disso, se não apareceu nenhum defensor, é perfeitamente justo que o alívio seja concedido; e há mais uma 

razão para isso, se algum dos que não foram defendidos permanecerem escondidos; como o Pretor promete no Édito 

conceder a posse do bem e, se o caso o exigir, pode ser vendido; mas se as partes não permanecerem escondidas, embora 

ninguém pareça defendê-las, ele promete apenas dar a posse do bem. 

 

189. Uma parte não é considerada defendida quando alguém aparece voluntariamente como seu representante, mas quando é 

solicitada pelo requerente e não deixa de conduzir a defesa; e uma defesa completa deve ser entendida como sendo aquela em 

que a parte não evita o julgamento, e dá segurança para cumprir a sentença. 

 

190. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Deve, portanto, ser lembrado que este Édito só é operativo quando se pergunta aos amigos da parte se o defenderiam, ou 

quando não havia ninguém a quem se pudesse pedir que o fizesse; pois uma pessoa ausente não é considerada como sendo 

defendida se o queixoso por sua própria vontade o convocar, e ninguém se oferece para conduzir a defesa, e assim deve ser 

estabelecida através de provas. 

 

191. Portanto, como o Pretor não está disposto a que as partes sofram perdas; por outro lado, não lhes permite obter qualquer 

vantagem. 

 

192. O Labeo afirma que este Édito também faz referência a pessoas insanas, crianças e municípios. 

 

193. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

O Pretor diz: "Ou estava na prisão, e não tinha tomado quaisquer providências para que pudesse ser processado". Pessoas 

deste tipo são acrescentadas com boas razões, pois pode acontecer que uma parte possa ser presa, e ainda estar presente, quer 

tenha sido colocada sob restrição, pelas autoridades, quer por particulares; pois está bem estabelecido que uma pessoa que 
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seja presa pode adquirir propriedade pelo uso, desde que não esteja em escravatura. A restituição não se aplicará quando a 

parte que se encontra na prisão tiver alguém para conduzir a sua defesa. 

 

194. Uma pessoa que está no poder do inimigo não pode adquirir propriedade pelo uso, nem pode, enquanto estiver em 

cativeiro, adquirir a posse completa que começou a correr; nem, se regressar sob o direito de postliminium, pode recuperar a 

aquisição da propriedade pelo uso. 

 

195. Além disso, o Papinianus afirma que deve ser concedida a uma pessoa que, durante o cativeiro, tenha perdido a posse da 

terra ou a quase posse do usufruto da mesma; e ele pensa que é apenas que os lucros recebidos do usufruto por outra pessoa, 

entretanto, devem ser restituídos ao cativo no seu regresso. 

 

196. É evidente que aqueles que estão sob o controlo do cativo podem adquirir propriedade pelo uso, através da sua 

peculiaridade; e será justo que, ao abrigo desta cláusula, a franquia seja concedida aos que estão presentes; ou seja, aos que 

não estão em cativeiro, onde qualquer coisa foi adquirida por outro por usucapião, quando não foram defendidos. Mas 

quando o tempo para intentar uma acção contra o cativo tiver decorrido, a franquia será concedida contra a parte que a traz. 

 

197. O Pretor acrescenta a seguir: "Ou não faz qualquer provisão através da qual ele possa ser processado"; e se, enquanto o 

fazia, a aquisição por uso deveria ser concluída, ou se algo mais acima mencionado deveria acontecer, a restituição deveria 

ser concedida. Há aqui razões para que uma ordem do tribunal para colocar a parte na posse do bem nem sempre seja 

suficiente, porque por vezes as condições são tais que a posse do bem de uma pessoa que se está a esconder não pode ser 

dada; como, por exemplo, quando a acção é impedida por lapso de tempo, enquanto a parte procura um advogado, ou ocorre 

algo mais para atrasar o julgamento. 

 

198. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

O Édito também faz referência àqueles que, quando processados, tentam embaraçar o queixoso, e se esforçam por atraso e 

artifício para impedir o julgamento do caso. 

 

199. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Da mesma forma, dizemos que tem referência a uma pessoa que se esconde, não com o objectivo de evitar um processo, mas 

porque é impedida por uma imprensa de negócios. 

 

200. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 
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Mas onde a culpa é do Pretor, a restituição será concedida. 

 

201. Pomponius diz que a restituição contra um homem que tenha sido relegado será concedida nos termos gerais do Édito; 

mas não lhe será concedida, porque ele poderia ter nomeado um agente. Penso, no entanto, que, sempre que seja demonstrada 

uma causa adequada, ele próprio teria direito a ser dispensado. 

 

202. O Pretor diz ainda: "Ou onde não era lícito para ele ser convocado contra a sua vontade, e ninguém o defendeu". Esta 

cláusula refere-se àqueles que, de acordo com o costume dos nossos antepassados, não podiam ser citados em tribunal; por 

exemplo, o cônsul, o Pretor, e outros que exercem poder ou autoridade; este Édito, contudo, não se aplica àqueles a quem o 

Pretor proíbe a citação sem a sua autorização (uma vez que o pedido que lhe foi feito poderia ter obtido autorização), por 

exemplo, os patrões e os pais. 

 

203. Ele acrescenta a seguir: "E ninguém o defendeu"; que faz referência a todas as partes acima mencionadas, excepto a uma 

que, embora ausente, obteve algo por usucapião, porque este caso já foi totalmente previsto acima. 

 

204. O Pretor diz também: "Ou onde o seu direito de acção foi considerado perdido, por acto do magistrado, sem qualquer 

fraude da sua parte". Qual é o objecto disto? É que a restituição pode ser concedida se um direito de acção for retirado por 

causa de atrasos causados pelo juiz. Mais uma vez, se não houver magistrado em mãos, Labeo diz que a restituição deve ser 

concedida. Nos casos em que o direito de acção foi "perdido através da acção do magistrado", temos de compreender que isto 

foi feito quando este se recusou a permitir o arquivamento do processo; mas caso contrário, nos casos em que a investigação 

foi feita, e ele recusou permitir a acção, a restituição não se aplica; e esta opinião é defendida por Servius. Além disso, o 

magistrado parece ser culpado se negou o pedido por favor à outra parte, ou por corrupção; neste caso, esta secção, bem 

como a primeira, será operativa, nomeadamente: "Ou não tomou qualquer disposição através da qual pudesse ser 

processado"; pois o litigante fê-lo quando corrompeu o juiz para evitar ser processado. 

 

205. Pela "perda do direito de acção", deve ser entendido que a parte já não estava em condições de intentar uma acção. 

 

206. Acrescenta ainda, "sem qualquer fraude da sua parte", pela razão de que se fosse culpado de fraude, não deveria obter 

qualquer alívio; uma vez que o Pretor não ajuda as pessoas que cometem eles próprios delitos. Consequentemente, se a parte 

pretender intentar uma acção perante o próximo Pretor, e o tempo para o fazer antes de o presente ter decorrido, ele não terá 

direito a qualquer alívio. Além disso, se ele não obedecer à ordem do Pretor, recusar-se-á a ouvir o seu caso; e Labeo diz que 

a restituição não deve ser concedida. A mesma regra aplica-se quando o caso não foi ouvido por ele por qualquer outra boa 

razão. 
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207. Se algum feriado invulgar deveria ser nomeado, por exemplo, devido a algum acontecimento feliz, ou em honra do 

Imperador, e por esta razão o Pretor recusou ouvir o caso, Gaius Cassius declarou expressamente num Édito que concederia a 

restituição, porque foi realizada isto deve ter sido feito pelo Pretor, pois os feriados ordinários não devem ser tidos em conta, 

como o queixoso podia e devia prever, de modo a não interferir com eles; o que é a melhor opinião, e este Celsus também 

adopta no Segundo Livro do Digesto. Mas quando os feriados são responsáveis pelo lapso de tempo, a restituição só deve ser 

concedida com referência aos referidos dias, e não por causa do tempo inteiro; e este Julianus declarou no Quarto Livro do 

Digesto, pois diz que, quando a revogação da usucapião ocorre, esses dias devem ser restituídos durante os quais o queixoso 

estava disposto a agir, mas foi impedido pela ocorrência dos feriados. 

 

208. Sempre que uma pessoa, pela sua ausência, não exclui ninguém de agir durante todo o tempo; como, por exemplo, se eu 

tivesse estado na posse dos seus bens por menos de um dia do prazo prescrito para a aquisição por usucapião, e depois 

começasse a estar ausente no serviço público, a restituição deveria ser concedida contra mim apenas por um dia. 

 

209. O Pretor diz também: "Quando qualquer outra causa justa parecer existir, concederei a restituição completa". Esta 

cláusula é necessariamente inserida no Édito, pois em muitos casos pode ocorrer que estabeleça terreno para a restituição, 

mas que não pode ser enumerada separadamente; de modo que, tão frequentemente como a justiça exige a restituição, pode-

se recorrer a esta cláusula. Por exemplo, se uma parte actua como enviado de uma cidade, é apenas para obter a restituição, 

embora não esteja ausente ao serviço do Estado; e tem sido repetidamente estabelecido que tem direito à restituição, quer 

tenha um agente, quer não. Penso que a mesma regra se aplica quando foi convocado de uma província ou de outra para 

prestar testemunho, quer na cidade, quer perante o Imperador; pois tem sido muitas vezes declarado em rescisões que ele 

deve ser dispensado. Além disso, a exoneração deve ser concedida àqueles que estiveram em países estrangeiros por causa de 

alguma investigação judicial ou recurso. E, de um modo geral, tão frequentemente como uma parte está ausente da 

necessidade, e não voluntariamente, deve dizer-se que tem direito a alívio. 

 

210. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

E quando uma pessoa perde algo, ou não obtém lucro, a restituição deve ser concedida, mesmo que nenhum dos seus bens 

tenha sido perdido. 

 

211. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Também, quando uma pessoa está ausente por alguma causa razoável, o Pretor deve considerar se tem direito a ser 

indemnizado; como, por exemplo, quando a sua ausência se deveu aos seus estudos, ou porque o seu agente estava morto; a 

intenção é que não deve ser injustiçado quando a sua ausência se deveu a alguma boa causa. 
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212. Além disso, se uma pessoa não estiver sob custódia, ou acorrentada, mas tiver fornecido segurança com garantias, e 

depois, devido a isso, não puder ir embora, e for levada em desvantagem, tem direito a restituição; e a restituição também lhe 

será concedida contra ela. 

 

213. O Pretor diz também: "Quando isto é autorizado pelas leis, pelos plebiscitos, pelos decretos do Senado, pelos decretos, e 

pelas Ordens dos Imperadores". Esta cláusula não promete que a restituição será concedida se as leis o permitirem, mas se as 

leis não o proibirem. 

 

214. Quando uma pessoa tem estado ausente muito frequentemente ao serviço do Estado, Labeo pensa que o tempo que lhe 

deve ser permitido para requerer a restituição deve ser contado a partir do seu último regresso. Mas se todas as suas ausências 

em conjunto atingirem um ano, e cada uma delas separadamente menos de um ano, se devemos conceder-lhe um ano inteiro 

para restituição, ou apenas tanto tempo como a sua última ausência, é uma questão a ser considerada, e sou de opinião que 

um ano inteiro deve ser concedido. 

 

215. Se, enquanto tiver residência na província, também passar algum tempo na cidade, será que o ano corre contra mim 

porque tenho o poder de intentar uma acção contra si? O Labeo diz que não. Eu, no entanto, sou de opinião que isto só é 

verdade quando um adversário tem o direito de exigir que você seja enviado para a sua província; caso contrário, deve ser 

considerado que tenho o poder de instaurar um processo, porque a questão também pode ser resolvida em Roma. 

 

216. Existe também uma excepção para uma pessoa que tenha estado ausente ao serviço do Estado, tal como lhe é concedido 

um direito de acção de rescisão; por exemplo, se, tendo obtido o bem, uma acção deve ser intentada contra ele para a sua 

recuperação. 

 

217. Numa acção rescisória, que pode ser intentada contra um soldado, Pomponius declara que é inteiramente justa, mas que 

o réu deve entregar os lucros que obteve durante o tempo em que esteve ausente e não fez qualquer defesa; e, por 

conseguinte, por outro lado, os lucros devem também ser entregues ao soldado, uma vez que existe um direito de acção de 

ambos os lados. 

 

218. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

A razão para tal é que um dever público não deve ser uma fonte de perdas ou lucros para ninguém. 

 

219. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 
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Quando um soldado que tenha adquirido um direito de propriedade por usucapião morre, e o seu herdeiro completa o tempo 

necessário para tal, é apenas que o que foi adquirido posteriormente à sua morte deve ser rescindido; e a mesma regra deve 

ser observada no caso de herdeiros que sucederem ao direito de usucapião, pois a posse do ser falecido, por assim dizer, 

unido à herança, deve descer para o herdeiro, e muito frequentemente o direito torna-se completo antes de a herança ter sido 

inscrita. 

 

220. Quando uma pessoa que tenha estado ausente ao serviço do Estado tenha obtido propriedade por usucapião, e depois a 

alienar, a restituição deve ser concedida; e mesmo que não tenha havido fraude relacionada com a sua ausência e aquisição da 

propriedade, deve ser impedido de lucrar com a mesma. Além disso, em todos os outros casos, a restituição deve ser 

concedida tal como se o julgamento tivesse sido feito contra ele. 

 

221. The Same, On the Edict, Book LIII. 

 

Onde ele, cujos bens foram adquiridos por alguém através de usucapião enquanto estava ausente ao serviço do Estado, obtém 

a posse dos bens por ele adquiridos dessa forma, e depois perde o mesmo; terá direito a um direito de acção perpétuo e não a 

um direito limitado pelo tempo. 

 

222. Modestinus, Regras, Livro IX. 

 

Uma pessoa é considerada ausente ao serviço do Estado assim que deixa a Cidade, embora possa ainda não ter chegado à 

província; e quando tiver partido, é considerada ausente até regressar à cidade. Isto é aplicável aos Proconsuls e seus 

Delegados, bem como aos que presidem às províncias, aos Procuradores Imperiais que ocupam cargos nas províncias, aos 

tribunais militares, aos prefeitos, e aos assistentes dos enviados, cujos nomes estão inscritos nos livros do Tesouro, ou nos 

registos Imperiais. 

 

223. O mesmo, Sobre os casos explicados. 

 

Entre aqueles que têm direito a alívio ao abrigo da cláusula geral do Édito está incluído o Advogado do Tesouro. 

 

224. Aqueles que registam as decisões dos magistrados não estão certamente ausentes no serviço público. 

 

225. Os médicos dos soldados têm o direito de pedir alívio por restituição, uma vez que as funções que desempenham são 

para o benefício público, e não devem ser uma fonte de ferimentos para eles. 

 

226. Javolenus, On Cassius, Livro XV. 
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Um soldado que está em casa numa licença não é considerado como estando ausente ao serviço do Estado. 

 

227. Uma pessoa que presta os seus serviços para a cobrança de impostos públicos que foram criados, não está ausente ao 

serviço do Estado. 

 

228. Paulus, Sobre a Lex Julia et Papia. 

 

Os partidos que são enviados para conduzir soldados, ou trazê-los de volta, ou que têm a seu cargo o recrutamento, estão 

ausentes no serviço público. 

 

229. Este é também o caso, onde são enviadas pessoas com o objectivo de felicitar o Imperador. 

 

230. Do mesmo modo, o Procurador Imperial, e não só aquele a quem são confiados os assuntos de uma província, mas 

também aquele a quem é imputada a transacção de certos negócios que lhe dizem respeito, mas não de todos eles. Por 

conseguinte, quando existem vários Procuradores Imperiais encarregados de assuntos diferentes, todos eles são considerados 

como ausentes ao serviço do Estado. 

 

231. O Prefeito do Egipto também está ausente ao serviço do Estado; e também quem, por qualquer outra razão, se afasta da 

Cidade num recado público. 

 

232. O Divino Pio estabeleceu a mesma regra com referência à guarnição de uma cidade. 

 

233. Foi perguntado se um partido que é enviado para a supressão de malfeitores, está ausente no serviço público, e foi 

determinado que ele está. 

 

234. A mesma regra aplica-se quando um civil se juntou a uma expedição pelo comando de um oficial de patente consular, e 

foi morto em batalha, para que lhe fosse concedido alívio, o seu herdeiro. 

 

235. Uma pessoa que tenha reparado para Roma em negócios para o Estado, é considerada como estando ausente no serviço 

público. Além disso, se deixar o seu próprio país a negócios para o Governo, mesmo que tenha o direito de passar pela 

cidade, é considerado ausente ao serviço do Estado. 
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236. Do mesmo modo, quando um homem que se encontra numa determinada província, quando deixou a sua casa, ou 

permanece na sua própria província com o objectivo de realizar negócios públicos, logo que começa a desempenhar as suas 

funções, é tratado como um partido que está ausente. 

 

237. Um homem que vai acampar, assim como no seu regresso, está ausente ao serviço do Estado; como qualquer pessoa que 

está prestes a servir como soldado deve ir para o acampamento e regressar do mesmo. Vivianus diz que foi mantido por 

Proculus, que um soldado que está numa licença está ausente ao serviço do Estado, enquanto volta para casa e regressa ao 

exército, mas quando está em casa, não está ausente. 

 

238. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

Só entendemos aqueles que estão ausentes em assuntos públicos e que estão ausentes não para sua própria conveniência, mas 

por necessidade. 

 

239. Paulus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Aqueles que servem como assessores na sua própria província para além do tempo prescrito pelas Constituições Imperiais, 

não são entendidos como estando ausentes em negócios públicos. 

 

240. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

Sou de opinião que ele está ausente ao serviço do Estado a quem o Imperador, como favor especial, permitiu actuar como 

assessor na sua própria província; mas se não o fizer com a sua permissão, devemos considerar que, ao fazê-lo, ele é culpado 

de uma infracção, e não tem direito aos privilégios daqueles que estão ausentes ao serviço do Estado. 

 

241. Um partido é considerado como estando ausente ao serviço do Estado, desde que preencha algum cargo, mas assim que 

o seu mandato terminar, deixa de estar ausente ao serviço do Estado. Calculamos, contudo, o tempo que lhe foi concedido 

para o seu regresso a partir da data em que deixou de estar ausente no serviço público, ou seja, tanto quanto for necessário 

para regressar à Cidade, e será razoável conceder-lhe o tempo que a lei lhe permite a outros funcionários que regressam. 

Portanto, se ele se afastar por causa de algum assunto seu; não há dúvida de que o tempo assim consumido não lhe será 

concedido, mas será calculado com referência ao período dentro do qual ele poderia ter regressado; e quando este tiver 

decorrido, devemos dizer que ele deixou de estar ausente ao serviço do Estado. É evidente que se ele for impedido de 

continuar a sua viagem por doença, considerações humanas devem prevalecer; tal como é habitual em caso de mau tempo, 

dificuldades de navegação, e outras coisas que acontecem acidentalmente. 
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242. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Aquele que está prestes a ausentar-se em assuntos públicos, e deixou um agente por quem pode ser defendido, e solicita a 

restituição completa, não será ouvido. 

 

243. Ulpianus, Opiniões, Livro V. 

 

Quando está no poder de um soldado instaurar um processo penal durante o tempo em que dedica os seus serviços ao Estado, 

não é privado do seu direito de o fazer. 

 

244. Quando uma pessoa é detida numa ilha de acordo com a pena que lhe foi imposta em virtude da qual obteve a 

restituição, e se provar que uma parte dos bens de que não foi privada foi apropriada por outra pessoa, esta deve ser-lhe 

restituída. 

 

245. Julianus, Digest, Livro XXXV. 

 

Quando uma pessoa deixa um legado ao Titius, desde que, no momento da morte do testador, o primeiro esteja em Itália, ou 

o deixe pagável todos os anos, enquanto permanecer em Itália; e o legatário obtém alívio com base no facto de ter sido 

excluído do legado por estar ausente em negócios públicos, é obrigado a levar a cabo qualquer confiança que lhe tenha sido 

imputada. Marcelo pergunta numa nota, onde é restituída uma herança a um soldado que tinha perdido porque estava ausente 

ao serviço do Estado, se alguém pode duvidar que o direito a legados e fideicomissos não será prejudicado? 

 

246. Alfenus, Digest, Livro V. 

 

Não se pode dizer correctamente que ele esteja ausente ao serviço do Estado, que aderiu a uma embaixada por causa dos seus 

próprios assuntos privados. 

 

247. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Quando alguém estipula por uma certa quantia todos os anos, desde que ele, ou a parte que faz a promessa, permaneça em 

Itália, e uma ou outra esteja ausente ao serviço do Estado; é dever do Pretor conceder uma acção equitativa. Consideramos 

que a mesma regra se aplica quando a estipulação se encontra nas seguintes palavras: "Se um certo homem deve estar em 

Roma durante os próximos cinco anos"; ou "Se ele não deve estar em Roma, concorda em pagar cem aurei? 

 

248. Paulus, On Sabinus, Livro II. 
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Aquele que estiver ausente ao serviço do Estado e que seja lesado de alguma forma não terá direito a restituição se tiver 

sofrido o dano em circunstâncias em que teria sofrido prejuízo, mesmo que não tivesse estado ausente em negócios públicos. 

 

249. Scaevola, Regras, Livro I. 

 

Todos os soldados que não podem deixar os seus padrões sem risco para si próprios, são considerados como ausentes ao 

serviço do Estado. 

 

250. Marcianus, Regras, Livro II. 

 

Uma pessoa que está ausente ao serviço do Estado tem direito à restituição contra alguém que também esteja ausente em 

serviço público, se tiver justa causa de queixa por ter sofrido algum prejuízo. 

 

 

 

 

Título. 7. Relativo às alienações efectuadas com o objectivo de alterar as condições de um julgamento. 

 

 

 

 

251. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

O Procônsul toma todas as precauções para evitar que a posição legal de qualquer pessoa se torne pior através do acto de 

outra; e como ele entende que o resultado de um julgamento por vezes nos causa muito mais dificuldades quando temos um 

adversário diferente do que tínhamos no início, ele providenciou contra isto, declarando: "Que se alguém, ao transferir a 

propriedade em questão, substituir outra parte no seu lugar como adversário, e o fez propositadamente com intenção 

fraudulenta, será responsável por uma acção de facto na medida do interesse que a outra parte tinha em não ter outro 

adversário". 

 

252. Portanto, se um litigante se opuser a um homem de outra província, ou a um mais poderoso, como adversário, ele será 

considerado responsável; 

 

253. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 
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Ou qualquer pessoa que provavelmente incomodará o adversário. 

 

254. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

A razão disto é que se eu instaurar um processo contra alguém que pertence a outra província, sou obrigado a fazê-lo na sua 

própria província, e não podemos fazer nada em pé de igualdade onde a outra parte é mais poderosa. 

 

255. Além disso, se o homem a quem estamos a processar manumits um escravo que é reclamado na acção, a nossa condição 

torna-se menos vantajosa, porque os Pretores favorecem a liberdade. 

 

256. Além disso, se tiver erguido alguma estrutura numa área de terra onde se possa tornar sujeito a um interdito Quod vi aut 

clam; ou, numa acção concedida contra uma pessoa que desvia a água da chuva do seu curso natural, alienar o referido 

pedaço de propriedade, a nossa condição é entendida como sendo pior; porque se eu instaurar um processo contra si, será 

obrigado a remover a estrutura à sua própria custa, mas agora sou obrigado a instaurar uma acção contra uma parte diferente 

daquela que realizou o acto, e serei obrigado a remover a estrutura à minha própria custa; pela razão de que aquele que está 

na posse de qualquer coisa deste tipo erigida por outra pessoa, só é responsável no âmbito deste processo até ao ponto de 

permitir que a estrutura seja removida. 

 

257. Se eu lhe der conhecimento de uma nova estrutura, e depois alienar o terreno, e o comprador terminar a obra; considera-

se que será responsável por esta acção, pela razão de que não posso intentar uma acção contra si com base num aviso de uma 

nova estrutura, porque não construiu nada; nem o posso fazer contra a parte a quem transmitiu a propriedade, porque não foi 

notificado. 

 

258. De tudo o que é evidente que, como o Procônsul promete conceder uma restituição completa, o queixoso nesta acção 

pode, por ordem do tribunal, obter uma indemnização na medida do seu interesse em não ter outro adversário; como, por 

exemplo, se ele tivesse incorrido em alguma despesa, ou tivesse sofrido algum outro inconveniente devido à substituição de 

outro adversário. 

 

259. O que aconteceria então, se a pessoa contra quem pode ser intentada uma acção pretoriana estivesse pronta a defendê-la, 

tal como se ainda estivesse na posse da propriedade? Neste caso, é muito correctamente considerado que a acção baseada 

neste Édito lhe será recusada. 

 

260. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 
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O mesmo Édito também se aplica quando o bem foi adquirido através de usucapião pela parte para quem foi transferido, para 

que nenhuma acção pudesse ser intentada para o recuperar dele. 

 

261. Também pode acontecer que a posse seja extinta sem má fé, mas que isto tenha sido feito com o propósito de alterar as 

condições do julgamento, e há inúmeros outros casos deste tipo. Por outro lado, uma parte pode renunciar fraudulentamente à 

posse, e pode não ter agido com o propósito de alterar as condições do processo; e então não será responsável nos termos 

deste Édito, pois não alienará a propriedade, que se limita a renunciar à posse. O Pretor, contudo, não desaprova o acto de 

uma parte que estava tão desejosa de desistir da propriedade para evitar que se envolvesse constantemente em litígio por 

causa dela; e esta é, de facto, uma determinação muito modesta de quem detesta processos judiciais, e não é culpado; mas o 

Pretor apenas se preocupa com uma parte que, embora deseje conservar a propriedade, transfere a sua parte no caso para 

outra, para que esta última, em vez de si própria, possa dar problemas ao seu adversário. 

 

262. Pedius afirma no Nono Livro, que este Édito não só faz referência a uma transferência de propriedade, mas também a 

uma transferência de posse; caso contrário, ele diz que quando o queixoso traz um processo real, e o réu renuncia à posse, 

não será responsável. 

 

263. No entanto, quando alguém por doença, velhice, ou negócios necessários, transfere o seu direito de acção para outro, 

este não é um caso em que seja responsável nos termos deste Édito, uma vez que é feita menção de fraude no Édito; pois, 

caso contrário, seria proibido litigar através de agentes, uma vez que a propriedade é geralmente transferida para eles quando 

existe uma causa adequada para que isso seja feito. 

 

264. Este Édito também faz referência a servidões reais, onde a sua alienação é feita de forma fraudulenta. 

 

265. Esta acção tem por objecto o montante do interesse do queixoso; e portanto, se a propriedade não lhe pertencia, ou se o 

escravo que foi alienado morrer sem culpa da parte que o alienou, a acção não mentirá, a menos que houvesse algum 

interesse adicional do queixoso. 

 

266. Esta acção não é penal, mas destina-se a recuperar bens por ordem do tribunal, razão pela qual é concedida a um 

herdeiro, e também contra um herdeiro, 

 

267. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Ou qualquer pessoa em circunstâncias semelhantes; 

 

268. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. Ou, após um ano, não é concedido. 
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269. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Por estar relacionado com a recuperação de bens, parece ainda ser concedido por causa de uma infracção. 

 

270. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Uma pessoa é responsável sob este Édito, mesmo quando produz o bem, se, após notificação pelo juiz, não colocar o caso no 

seu estado original. 

 

271. O Pretor diz: "Ou uma alienação feita com o objectivo de alterar as condições do julgamento"; ou seja, as condições de 

um futuro julgamento e não as do presente. 

 

272. Entende-se também por "alienação" a venda da propriedade de outro. 

 

273. Mas quando uma pessoa alienar qualquer coisa, quer nomeando um herdeiro, quer fazendo um legado, o Édito não se 

aplicará. 

 

274. Se alguém alienar uma propriedade, e a retomar, não será responsável nos termos deste Édito. 

 

275. Quando um comprador obriga o seu vendedor a retomar o bem vendido, não é considerado como tendo alienado o 

mesmo com o objectivo de alterar as condições do julgamento. 

 

276. Paulus, Sobre o Édito do Curule aediles, Livro I. 

 

Pela razão de que quando um escravo é devolvido, tudo tem um efeito retroactivo e, portanto, a parte que devolve a 

propriedade não é considerada como tendo alienado a mesma, a fim de alterar as condições do julgamento; a menos que ele 

restaure o escravo para este mesmo fim, e caso contrário não o teria restabelecido. 

 

277. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Pois se, estando em dívida, entregar a propriedade pela qual desejava processar-me, este Édito não se aplicará. 

 

278. Quando o tutor de uma ala, ou o curador de uma pessoa louca alienar bens, uma acção pretoriana mentirá, porque não se 

pode presumir que nem a ala nem a pessoa louca possam ter a intenção de cometer fraude. 
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279. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Quando um soldado se candidatou a trazer um processo em seu próprio nome a fim de obter um bem que alegadamente lhe 

tinha sido apresentado; foi-lhe dito que se o presente tivesse sido feito com o objectivo de alterar as condições do julgamento, 

a acção deve ser intentada pelo antigo proprietário, para que possa parecer que ele tinha transferido a propriedade para o 

soldado, em vez de um processo judicial. 

 

280. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

Se alguém alienar a sua parte num bem com o objectivo de evitar um processo em partição, é proibido pela Lex Licinia de 

intentar ele próprio uma acção em partição, por exemplo, para que algum comprador mais poderoso a possa obter por uma 

oferta mais baixa; e ele, desta forma, pode recuperá-la. Aquele, porém, que tiver disposto da sua parte, e desejar 

posteriormente intentar uma acção de partilha, não será ouvido; mas se a parte que a comprou desejar intentar uma acção, 

está proibido de o fazer ao abrigo daquela secção do Édito pela qual se prevê que nenhuma alienação será feita com o 

objectivo de alterar as condições de um julgamento. 

 

 

Título. 8. Relativo às questões submetidas a arbitragem e àqueles que as aceitam com o objectivo de proferir uma sentença. 

 

 

281. Paulus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

A arbitragem é conduzida da mesma forma que um julgamento em tribunal, e destina-se a pôr fim a um litígio. 

 

282. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Está estabelecido que uma excepção não pode surgir da arbitragem, mas uma acção para uma sanção imposta pode. 

 

283. The Same, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Labeo diz que quando uma sentença é proferida sob arbitragem, pela qual uma parte é libertada de uma acção de tutela por 

um menor com menos de vinte e cinco anos de idade, esta não deve ser confirmada pelo Pretor; nem será concedida uma 

acção de recuperação da pena por causa dela. 
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284. Embora o Pretor não obrigue ninguém a empreender uma arbitragem (uma vez que esta é voluntária e depende do 

exercício da vontade, e está fora da sua jurisdição), no entanto, quando uma parte uma vez assumiu os deveres do cargo, o 

Pretor pensa que o assunto requer o seu cuidado e atenção; não tanto porque é seu objecto que as controvérsias legais devem 

ser terminadas, mas para que as pessoas não fiquem desapontadas por terem escolhido alguém para decidir entre eles que foi 

considerado um homem de confiança. Pois, suponhamos que depois de o caso ter sido examinado uma ou mais vezes, e as 

preocupações privadas de ambas as partes terem sido tornadas públicas, e os segredos do negócio terem sido revelados, o 

pretor deveria recusar-se a dar um prémio; ou com o objectivo de demonstrar parcialidade, ou porque tinha sido corrompido 

por suborno, ou por qualquer outra razão; poderia alguém negar que não era perfeitamente correcto que o pretor interviesse a 

fim de obrigar o juiz a cumprir as funções do cargo que tinha assumido? 

 

285. O Pretor diz: "Uma parte que empreende a arbitragem pela qual é submetida à sua sentença sob pena pecuniária". 

 

286. Consideremos primeiro a personalidade dos árbitros. O Pretor pode obrigar um árbitro, seja qual for a sua categoria, a 

desempenhar as funções do cargo que assumiu, mesmo que seja de categoria consular, a menos que detenha alguma posição 

magisterial, ou seja investido com outra autoridade; como, por exemplo, a de Cônsul, ou Pretor, uma vez que não tem então 

jurisdição; 

 

287. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Para os magistrados não podem ser sujeitos a coacção quando possuem autoridade superior ou igual; nem faz qualquer 

diferença se aceitaram o cargo de árbitro durante o mandato da sua magistratura, ou anteriormente. Os funcionários 

inferiores, contudo, podem ser sujeitos a coacção. 

 

288. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

O filho de uma família também pode ser compelido a agir. 

 

289. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

Além disso, o filho de uma família também pode ser nomeado árbitro num assunto em que o seu pai esteja interessado; e é 

considerado por muitos que ele também pode ser juiz. 

 

290. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 
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Pedius diz no Nono Livro, e Pomponius no Trigésimo Terceiro Livro, que é de pouca importância se um partido que foi 

nomeado árbitro é livre, ou um libertado de boa reputação, ou se foi marcado com infâmia. Labeo diz que um escravo não 

pode agir como árbitro, e esta opinião é correcta. 

 

291. Portanto, Julianus afirma que quando uma questão para arbitragem é submetida ao Titius e a um escravo, o Titius não 

pode ser forçado a dar uma sentença, porque empreendeu a arbitragem com outro; embora afirme que não há arbitragem por 

parte de um escravo. Qual seria então o resultado se Titius devesse dar uma sentença arbitral? Neste caso, a pena não seria 

devida, porque ele não proferiu a sentença em conformidade com as condições sob as quais assumiu o cargo. 

 

292. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Mas onde os termos da arbitragem eram, "que a sentença de qualquer das partes só deve ser válida", então a força pode ser 

exercida contra o Titius. 

 

293. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Mas onde um escravo foi nomeado árbitro e faz uma sentença depois de se ter tornado livre, sou de opinião que se ele o fizer 

depois de obter a sua liberdade, e as partes consentirem, que o seu acto será válido. 

 

294. Nem um guarda, nem uma pessoa insana, nem um surdo ou mudo podem ser nomeados árbitro; como Pomponius afirma 

no Livro Trinta e Três. 

 

295. Quando uma parte é juiz, é proibido pela Lex Julia de agir como árbitro na mesma matéria em que deve decidir como 

juiz, ou de se nomear a si próprio; e se fizer uma sentença, não será concedida uma acção para a pena. 

 

296. Há outros que não podem ser obrigados a dar um prémio; por exemplo, onde a corrupção ou a torpeza do árbitro é 

evidente. 

 

297. Julianus diz que se os litigantes difamarem o árbitro, o Pretor não deve, de forma alguma, demiti-lo, mas apenas quando 

for demonstrada uma causa adequada. O mesmo jurista diz que se as partes tratarem a autoridade do árbitro com desprezo, e 

recorrerem ao tribunal, 

 

298. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. Ou a algum outro árbitro; 

 

299. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 
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E depois os litigantes regressam ao árbitro original, o Pretor não deve obrigá-lo a decidir entre aqueles que o trataram 

insultuosamente, e rejeitou-o para recorrer a outro árbitro. 

 

300. Um árbitro não pode ser compelido a dar uma sentença, a menos que se tenha acordado em arbitragem. 

 

301. Quando o Pretor diz: "Sob pena pecuniária"; temos de compreender que uma soma de dinheiro não é pagável de ambos 

os lados, mas que pode haver outros bens prometidos por meio de uma pena, quando uma das partes não cumprir a sentença; 

e esta foi a opinião de Pomponius. O que, então, se a propriedade foi depositada junto do árbitro sob a condição de que este a 

entregue à parte que ganhou a causa, ou que a entregue se uma das partes não cumprir o prémio; será ele obrigado a fazer um 

prémio? Penso que será. O caso seria o mesmo quando uma certa quantia é deixada nas suas mãos para este fim. Assim, se 

uma das partes tiver prometido na estipulação entregar bens, e a outra pagar dinheiro, a submissão à arbitragem está 

completa, e o árbitro pode ser forçado a fazer uma sentença. 

 

302. Por vezes, como observa Pomponius, a submissão à arbitragem pode ser devidamente feita através de um simples 

acordo; como, por exemplo, quando ambas as partes são devedoras, e concordam que se uma delas não cumprir a sentença do 

árbitro, este não terá o direito de cobrar o que lhe é devido. 

 

303. Além disso, Julianus declara que um árbitro não pode ser obrigado a dar um prémio, quando uma parte faz uma 

promessa e a outra não. 

 

304. Ele é da mesma opinião quando a pena foi acordada sujeita a uma condição; como, por exemplo: "Se um certo navio 

deve regressar da Ásia tantos milhares", pois o árbitro não pode ser obrigado a fazer um prémio até que a condição tenha sido 

cumprida, para que não seja nula devido ao fracasso da condição; e Pomponius também diz a mesma coisa no Trinta e 

Terceiro Livro do Édito. 

 

305. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Neste caso, talvez, a única razão para se candidatar ao Pretor será onde o tempo designado para a audiência possa ser 

prolongado, pois então poderá ser feito. 

 

306. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Pomponius diz que se qualquer das partes for libertada da pena acordada, o árbitro não deve ser obrigado a dar um prémio. 
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307. Afirma também que se as minhas exigências forem submetidas exclusivamente a arbitragem, e eu estipulei uma sanção 

a ser paga por si; deve ser considerado se se trata ou não de uma referência à arbitragem. Não vejo, contudo, em que é que ele 

encontra qualquer dificuldade; pois, se o entendimento das partes se relaciona apenas com as reivindicações de uma delas, 

não há qualquer razão na sua declaração, pois é lícito que uma coisa seja arbitrada; mas se ele quer dizer que a estipulação é 

feita apenas de um dos lados, o que ele diz é razoável. Se, contudo, a parte que fez a estipulação for a que interpõe a acção, 

pode dizer-se que a submissão à arbitragem é mais completa, pela razão de que a parte que é processada está protegida; 

como, por exemplo, por uma excepção baseada no contrato, e se não cumprir a sentença, aquele que interpõe a acção pode 

recorrer à estipulação. Não creio, contudo, que esta opinião esteja correcta; pois não é suficiente que a parte tenha uma 

excepção, uma vez que o árbitro pode ser obrigado a fazer uma adjudicação. 

 

308. Uma pessoa é considerada como tendo aceite o cargo de árbitro (como diz Pedius no Nono Livro), quando assumiu os 

deveres de juiz, e prometeu resolver as controvérsias das partes através da sua condecoração. Mas se, como ele diz, o árbitro 

só deve proceder para verificar se as partes permitirão que a sua controvérsia seja resolvida pelo seu conselho ou autoridade, 

ele não é considerado como tendo assumido os deveres de árbitro. 

 

309. Um árbitro que tenha sido nomeado não é obrigado a proferir uma decisão nos dias em que um juiz não seja obrigado a 

proferir uma decisão; a menos que o prazo fixado pela arbitragem esteja prestes a expirar, e não possa ser prolongado. 

 

310. Assim, se o árbitro for instado pelo Pretor a proferir a sua sentença, será perfeitamente justo que lhe seja concedido 

tempo para o fazer, se jurar que o caso ainda não lhe é suficientemente claro. 

 

311. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XI. 

 

Se o assunto for submetido a arbitragem sem nomear um dia para ser ouvido, é absolutamente necessário que o árbitro o 

resolva, naturalmente com o consentimento das partes, e o caso deve então ser decidido; porque se não o fizer, pode ser 

obrigado a fazer a sua decisão a qualquer momento. 

 

312. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Embora o Pretor deva declarar sem reservas no Édito que irá obrigar o árbitro a fazer um prémio; no entanto, deve por vezes 

prestar atenção às suas razões, e aceitar as suas desculpas, sempre que for demonstrada uma causa adequada; como, por 

exemplo, quando for difamado pelos litigantes; ou quando surgir uma hostilidade mortal entre ele e eles ou um deles; ou onde 

a idade ou doença, com a qual foi depois atacado, o liberta do cumprimento do seu dever; ou se está ocupado com os seus 

próprios assuntos, ou há necessidade urgente de fazer uma viagem; ou algum cargo público requer a sua atenção; e esta é a 

opinião de Labeo. 
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313. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Ou onde o árbitro é sujeito a qualquer outro inconveniente depois de ter aceite o cargo. Mas em caso de doença ou outras 

ocorrências deste tipo, ele pode ser obrigado a adiar a consideração do assunto, sempre que seja demonstrada causa 

adequada. 

 

314. Um árbitro deve ser dispensado de actuar onde estiver ocupado num caso em seu próprio nome, seja ele público ou 

privado; em todo o caso, onde o dia da audiência não pode ser adiado; mas se pode ser, porque não o pretor não o deve 

obrigar a adiá-lo, pois tem o direito de o fazer, uma vez que isto pode por vezes ser feito sem qualquer inconveniente para o 

árbitro? Onde, no entanto, ambas as partes desejam que ele entregue um prémio, mesmo não tendo sido dada qualquer caução 

por adiamento; mesmo assim, ele não pode fazer o contrário, se tiver uma acção sua pendente, a menos que consinta que o 

caso lhe possa ser submetido de novo. Isto, naturalmente, depende do facto de que o tempo está prestes a expirar. 

 

315. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Além disso, quando um dos litigantes fez uma cessão dos seus bens, Julianus declara no Quarto Livro do Digest que o árbitro 

não pode ser obrigado a dar um prémio, uma vez que a parte referida não pode processar nem ser processada. 

 

316. Quando os litigantes regressam ao árbitro muito tempo depois, Labeo declara que não é obrigado a dar um prémio. 

 

317. Quando há vários árbitros que assumiram o cargo, um deles sozinho não pode ser obrigado a proferir uma sentença, mas 

todos têm de o fazer, ou nenhum. 

 

318. Por esta razão, Pomponius pergunta no Livro Trinta e Três, se, onde foi acordada uma arbitragem de tal forma que o que 

quer que Titius tenha decidido que a Seius iria decidir; qual dos dois estaria sujeito a compulsão? Sou de opinião que uma 

arbitragem deste tipo, em que o árbitro não tem perfeita liberdade para proferir a sua decisão, não é válida. 

 

319. Mas quando os termos da arbitragem são que a questão deve ser decidida por Titius, ou Seius; Pomponius diz - e 

concordamos com ele - que a arbitragem é válida; mas o árbitro que deve ser obrigado a fazer a sentença é aquele com quem 

os litigantes concordam. 

 

320. Quando a arbitragem é submetida a duas pessoas, com a condição de que, se discordarem, possam recorrer a uma 

terceira; penso que uma referência deste tipo não é válida, pois podem discordar quanto à pessoa a quem se requereu, mas se 
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a condição for que o Sempronius se junte como terceira parte, a arbitragem será válida, uma vez que não pode haver 

discordância em recorrer a ele. 

 

321. Consideremos um caso especial, a saber: quando uma questão é submetida a dois árbitros, caso o Pretor os obrigue a dar 

uma sentença; pois, devido à tendência natural dos homens para discordar, a questão pode ser quase incapaz de ser resolvida. 

Quando o número é estranho, a arbitragem é sustentada por essa razão, não pelo facto de ser fácil para todas as partes 

chegarem a acordo, mas porque, se discordarem, há uma maioria em cuja decisão se pode confiar. É habitual, porém, que a 

controvérsia seja submetida a duas pessoas, e se estas não concordarem, o Pretor deve obrigar estes árbitros a seleccionar 

uma terceira pessoa cuja autoridade possa ser obedecida. 

 

322. Celsus afirma no Segundo Livro do Digest, que quando a disputa é submetida a três árbitros, basta que dois deles 

concordem, desde que o terceiro esteja presente; mas se ele estiver ausente, mesmo que os dois restantes concordem, a 

sentença não será válida, porque a arbitragem foi submetida a mais de dois, e o terceiro pela sua presença pode tê-los 

induzido a aceitar a sua própria opinião: 

 

323. Pomponius, Epístolas e Várias Passagens, Livro XVII. 

 

Tal como quando três juízes são nomeados, e dois deles proferem uma decisão por acordo, durante a ausência do terceiro, 

esta é nula; pela razão de que uma decisão só é válida quando proferida por maioria, quando for evidente que todos tenham 

proferido alguma decisão. 

 

324. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Labeo diz que não diz respeito ao Pretor que tipo de prémio o árbitro faz, desde que ele declare qual é a sua opinião. 

Portanto, se o assunto fosse remetido ao árbitro para proferir uma determinada decisão, esta não seria uma arbitragem; nem 

poderia ele ser obrigado a proferir uma sentença; como afirma Julianus no Quarto Livro do Digesto. 

 

325. Devemos considerar que um árbitro toma uma decisão, quando o faz com a intenção de que toda a questão em 

controvérsia seja resolvida. Mas quando se trata de arbitragem com referência a vários assuntos, a menos que ele disponha de 

tudo o que está em controvérsia, não será considerado como tendo proferido uma sentença, e ainda pode ser forçado pelo 

Pretor a agir. 

 

326. Por esta razão, deve ser considerado se um árbitro pode alterar a sua decisão; e foi mesmo levantada a questão de onde 

um árbitro ordena que os bens sejam entregues, e subsequentemente proíbe que isso seja feito, se o que ele ordenou, ou o que 

ele proibiu deve ser mantido. Sabinus pensa que pode mudar a sua decisão. Cassius sustenta a opinião do seu mestre, e diz 
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que Sabinus não tinha na sua mente uma decisão que pusesse fim à arbitragem, mas apenas uma tomada durante a preparação 

do caso; por exemplo, onde ordenou aos litigantes que comparecessem nas kalends, e depois nas ides; pois tinha o direito de 

mudar o dia. Assim, se proferisse uma decisão contra o arguido, ou a seu favor, então, como deixaria de ser árbitro, não 

poderia alterar a sua decisão; 

 

327. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

Porque um árbitro não pode alterar a sua decisão, mesmo que cometa um erro ao proferi-la. 

 

328. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Mas, se um árbitro que foi nomeado para a resolução de várias controvérsias, que não têm qualquer ligação entre si, der um 

prémio em relação a uma delas, mas não em relação às outras, o que será então? Deixou de ser árbitro? Portanto, temos de 

considerar se ele tem o direito de alterar uma decisão que já tomou com referência à primeira. Faz uma grande diferença se 

ele deveria ou não decidir todos os assuntos que lhe foram submetidos para arbitragem ao mesmo tempo, pois se ele decidisse 

com referência a todos eles, poderia mudar a sua decisão, pois ainda não a tinha proferido; mas onde ele deveria decidir 

separadamente, havia, por assim dizer, várias coisas a serem determinadas, e no que diz respeito a esse assunto particular em 

controvérsia, ele deixou de ser árbitro. 

 

329. Quando um árbitro dá o prémio que Titius não parece dever nada à Seius, embora não proíba a Seius de intentar uma 

acção; ainda assim, se este último o fizesse, pareceria opor-se à adjudicação do árbitro; e tanto Ofilius como Trebatius estão 

de acordo sobre este ponto. 

 

330. Penso que um árbitro não pode designar um prazo especial para o pagamento, e Trebatius também parece ser desta 

opinião. 

 

331. Pomponius diz que quando um árbitro dá um prémio ambíguo, este é inválido; por exemplo: "Deve pagar-lhe o que lhe 

deve"; ou, "Deve aderir à sua divisão"; ou, "Deve aceitar como sua parte o que pagou aos seus credores". 

 

332. Além disso, quando um árbitro proíbe uma acção a ser intentada para uma pena, de acordo com os termos da 

arbitragem; considero nulo o disposto no Trigésimo Terceiro Livro de Pomponius; e tem razão, porque as condições da 

arbitragem não têm qualquer referência à cobrança da pena. 

 

333. Papinianus afirma no Terceiro Livro de Perguntas, que se o tempo fixado para a arbitragem tiver expirado, os litigantes 

podem acordar um novo, com o mesmo árbitro, mas se este último se recusar a agir na segunda arbitragem, não pode ser 
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obrigado a fazê-lo; desde que não seja responsável pelo atraso no cumprimento do seu dever; como, se fosse culpado pelo 

atraso, seria perfeitamente correcto que fosse obrigado pelo Pretor a agir novamente como árbitro. Esta questão só pode 

surgir quando não foi feito nenhum acordo na primeira arbitragem para prolongar o tempo, mas se tal disposição foi feita, e 

ele próprio a prolongou, ele continuará a agir como árbitro. 

 

334. O termo "arbitragem completa" é utilizado quando a resolução é feita com referência às matérias em controvérsia, pois 

diz respeito a todas as disputas; mas quando existe uma diferença relativa a apenas uma coisa, embora uma arbitragem 

completa possa ter sido acordada, ainda assim, os direitos de acção noutros casos permanecem inalterados; pois a única 

matéria envolvida numa arbitragem é aquela sobre a qual foi acordada deve ser determinada. É, no entanto, a forma mais 

segura em que qualquer pessoa deseja que apenas um determinado assunto seja resolvido por arbitragem, para mencionar 

expressamente o mesmo quando é submetido a arbitragem. 

 

335. Quando um árbitro ordena a realização de algum acto desonroso, os litigantes não são obrigados a obedecer. 

 

336. Quando as partes comparecem perante o árbitro no prazo que foi designado, e este ordena que compareçam depois de 

decorrido esse prazo, não pode ser aplicada qualquer sanção. 

 

337. Se qualquer das partes não comparecer, pelo motivo de ter sido impedido por doença, ou por ausência em serviço 

público, ou pelos deveres de algum cargo magisterial, ou por qualquer outra boa razão; Proculus e Atilicinus sustentam que a 

sanção pode ser cobrada; mas se estava disposto a nomear o mesmo árbitro para uma nova arbitragem, não será permitida 

uma acção contra ele, ou ele pode proteger-se por uma excepção. Isto, porém, só é verdade quando o árbitro estava disposto a 

aceitar a segunda arbitragem; pois Julianus afirmou muito apropriadamente no Quarto Livro do Digest, que não poderia ser 

obrigado a fazê-lo se não quisesse, e em qualquer caso, a parte é libertada da pena. 

 

338. Onde, por exemplo, o árbitro ordena às partes que compareçam perante ele numa província, quando foi acordado que a 

referência deveria ter lugar em Roma; a questão que se coloca é a de saber se pode ser desobedecido impunemente. A opinião 

dada por Julianus no Quarto Livro é a melhor, a saber, que o local contido no acordo para apresentar a questão em disputa é o 

pretendido; e, portanto, que ele pode ser desobedecido impunemente se ordenar às partes que compareçam noutro local. Que 

curso deve então ser seguido se não aparecer em que lugar foi acordado? A melhor opinião é que esse lugar se destinava ao 

local onde o acordo para arbitragem foi celebrado. Mas o que deve ser feito se o árbitro ordenar a sua comparência em algum 

lugar contíguo à Cidade? Pegasus defende que a ordem seria válida; mas penso que isto só é verdade quando o árbitro é um 

homem de tal autoridade que pode desempenhar as suas funções em lugares reformados, e os litigantes podem ir prontamente 

para o lugar designado. 
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339. Mas se o árbitro ordenar às partes que se dirijam a alguma localidade desonrada, como por exemplo, a uma taberna, ou a 

um bordel, como diz Vivianus, ele pode sem dúvida ser desobedecido impunemente; e esta opinião Celsus também aprova no 

Segundo Livro do Digest. Com referência a isto ele levanta muito apropriadamente a questão, se o lugar é de tal ordem que 

um dos litigantes não pode lá ir honradamente mas o outro pode, e quem podia ir sem perder o seu respeito próprio não o fez, 

e o outro foi apesar da sua vergonha, pode a pena acordada no momento da arbitragem ser cobrada porque o acto não foi 

executado? Ele pensa muito justamente que não pode ser cobrada, pois seria absurdo que a ordem fosse válida em relação a 

uma das partes, e nula em relação à outra. 

 

340. Deve ser considerado dentro de que prazo deve ser instaurada uma acção sobre a estipulação, desde que a parte não 

cumpra a sentença do árbitro. Celsus afirma no Segundo Livro do Digest que se não for especificado um prazo determinado, 

compreende-se um prazo razoável, e que, quando este tiver decorrido, a acção pode ser intentada imediatamente para a pena; 

no entanto, diz que se a parte cumprir a estipulação antes da emissão da sentença no caso, a acção baseada na estipulação não 

pode prosseguir: 

 

341. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

A menos que o queixoso tivesse algum interesse no pagamento imediato do dinheiro. 

 

342. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Celsus diz que se o árbitro ordenar que o pagamento seja feito pelos kalends de Setembro, e isto não deve ser feito, apesar de 

ter sido proposto posteriormente, ainda assim, não se extingue a pena da arbitragem, uma vez vencido o direito de acção, uma 

vez que é verdade que o dinheiro não foi pago antes dos kalends. No entanto, quando a parte aceitou o pagamento quando 

este lhe foi oferecido, não pode intentar uma acção pela sanção, mas será impedido por uma excepção com base em fraude. O 

caso é diferente quando apenas lhe foi ordenado que fizesse o pagamento. 

 

343. Celsus declara também, se me ordenar que lhe pague e for impedido de receber o dinheiro por doença, ou por qualquer 

outra boa razão, que Proculus é de opinião que a sanção não pode ser aplicada mesmo que só lhe pague depois das kalends, 

embora possa estar pronto para a receber. Ele também pensa, muito justamente, que há duas ordens do árbitro a considerar, 

uma para pagar uma soma de dinheiro, e a outra para a pagar antes dos kalends; por conseguinte, embora a penalidade não 

possa ser exacta da sua parte porque não pagou o dinheiro antes dos kalends, uma vez que não teve culpa, continuará a ser 

responsável pela parte que não pagou. 

 

344. Diz também que as palavras "Cumprir o prémio", nada mais significam do que o partido fazer tudo ao seu alcance para 

obedecer à decisão do árbitro. 
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345. Celsus diz também que se um árbitro me ordenar que lhe pague uma quantia em dinheiro num determinado dia, e se 

recusar a recebê-la, a defesa pode ser feita de que a pena não é cobrável por lei: 

 

346. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Mas se depois estiver pronto a recebê-la, não posso recusar pagar impunemente, porque não a paguei antes. 

 

347. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Labeo afirma que, nos casos em que foi previsto na submissão para arbitragem que o árbitro deveria dar a sua sentença 

relativa a todos os assuntos envolvidos no caso no mesmo dia, e deveria ter autoridade para prorrogar o prazo, e ele 

prorrogou o prazo depois de certos assuntos terem sido decididos, enquanto outros não o foram; a prorrogação será válida, 

mas a sua sentença poderá ser desobedecida impunemente. Pomponius aprova a opinião de Labeo, o que também me parece 

correcto, porque o árbitro não cumpriu o seu dever ao fazer o seu prémio. 

 

348. Esta cláusula também: "Ele pode prolongar o tempo de arbitragem", não dá ao árbitro o direito de fazer outra coisa que 

não seja prolongar o tempo, e, portanto, ele não pode diminuir ou fazer qualquer alteração nos termos do acordo original; por 

isso, ele é sempre obrigado a dispor das outras matérias também, e deve dar uma sentença em relação a tudo. 

 

349. Quando a caução de uma garantia tiver sido prestada no primeiro contrato de arbitragem, Labeo declara que também 

deve ser oferecida no segundo contrato. Pomponius, contudo, duvida que a mesma, ou outras fianças que são solventes 

devam ser fornecidas; pois ele diz qual seria o resultado se as mesmas se recusassem a agir como fianças? Penso, no entanto, 

que se eles se recusarem a agir como fiadores, então, outros, tão bons como eles, devem ser dados: 

 

350. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Para que não fiquem no poder das fianças, que se recusam a obrigar-se de novo a fazer com que a pena seja executada. A 

mesma regra se aplica se morrerem. 

 

351. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

O árbitro pode prolongar o tempo quer ele esteja presente, quer o faça por um mensageiro, ou por uma carta. 
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352. Quando não é feita menção do herdeiro ou de quaisquer outras partes interessadas na arbitragem, a arbitragem é 

encerrada por morte. Não aceitamos a opinião de Labeo, que pensou que se o árbitro ordenasse uma soma de dinheiro a ser 

paga, e a parte morresse antes de a pagar, a pena poderia ser aplicada, mesmo que o herdeiro estivesse pronto para a oferecer. 

 

353. A sentença do árbitro que ele faz com referência ao assunto em disputa deve ser cumprida, quer seja justa ou injusta; 

porque a parte que aceitou a arbitragem tinha apenas a si própria a culpa, como foi declarado num Rescript do Divino Pio, 

como se segue: "A parte deve submeter-se à sentença com equanimidade, mesmo que não seja de forma alguma bem 

fundamentada". 

 

354. Quando houver vários árbitros e estes tiverem dado diferentes sentenças, uma parte não será obrigada a cumpri-las, mas 

se a maioria concordar que a sua sentença deve ser mantida; caso contrário, a pena pode ser aplicada. Assim, encontramos a 

questão levantada por Julianus, onde de três árbitros um dá uma sentença para quinze aurei, outro para dez, e outro para 

cinco, cuja decisão é a de se manter de pé? Julianus afirma que cinco devem ser pagos, uma vez que todos eles concordaram 

com esse montante. 

 

355. Se qualquer um dos litigantes não comparecer, uma vez que fez tudo o que pôde para impedir que a questão fosse 

resolvida, a pena pode ser aplicada. Assim, uma decisão proferida quando todos os litigantes não estiveram presentes não 

será válida, a menos que tenha sido expressamente declarado no acordo submeter a questão aos árbitros que, quer um ou 

ambos estivessem ausentes, a decisão poderia ser proferida, mas aquele que estava em falta incorre na pena, porque foi 

responsável pela não realização da arbitragem. 

 

356. O árbitro é considerado como tendo proferido a sua decisão na presença das partes quando o faz perante aqueles que são 

dotados de inteligência; mas também não é considerado como tendo feito isto na presença de uma parte que é louca, ou 

demente. Da mesma forma, uma decisão proferida na presença de um guarda, a menos que o seu tutor esteja presente, não é 

tomada legalmente. Julianus faz a mesma declaração com referência a todos estes assuntos no Quarto Livro do Digest. 

 

357. Mais uma vez, quando qualquer das partes está presente, impede o árbitro de dar a sua sentença, a pena pode ser 

cobrada. 

 

358. Quando nenhuma penalidade foi mencionada no processo de arbitragem, mas a parte simplesmente prometeu cumprir a 

sentença, uma acção de indemnização pode ser intentada contra ele. 

 

359. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 
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Não faz diferença se a soma acordada como pena é certa ou incerta; como, por exemplo, para onde foi, "Tanto quanto o bem 

valia". 

 

360. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Quando um processo é instaurado contra uma pessoa que o árbitro proibiu de ser processada, isto constitui uma violação do 

seu prémio. O que deveria então ser feito se o processo fosse instaurado contra a sua garantia, poderia a pena ser cobrada? 

Penso que poderia, e Sabinus tem a mesma opinião; pois a acção é praticamente instaurada contra o mandante. Mas quando o 

acordo foi feito com uma caução, para submeter o assunto a arbitragem, e a acção é instaurada contra o comitente, a pena não 

pode ser cobrada; a menos que fosse do interesse da caução que a acção não devesse ser instaurada. 

 

361. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Quando alguém traz a tribunal um assunto que tinha sido acordado submeter à arbitragem, algumas autoridades dizem que o 

Pretor não pode interpor-se para obrigar o árbitro a dar uma sentença, porque agora não será aplicada qualquer penalidade, tal 

como se a arbitragem tivesse sido indeferida. Se, contudo, esta opinião for adoptada, o resultado será que, se uma parte tiver 

concordado com a arbitragem, e mudar de opinião, poderá escapar à referência do caso. Por conseguinte, pode ser processado 

pela pena, e o processo pode ser instaurado de forma regular perante um juiz. 

 

362. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Quando algo é feito em contravenção a uma estipulação, só pode ser intentada uma acção por esta causa quando o acto foi 

cometido sem fraude por parte da pessoa que fez o acordo; pois uma acção só pode ser intentada sob a estipulação com o 

fundamento de que ninguém pode lucrar com o seu próprio engano. Mas se ao acordo for acrescentado para arbitragem, "se 

algo for feito fraudulentamente na matéria"; aquele que foi culpado de fraude pode ser processado com base na estipulação; 

e, portanto, se alguém corrompe um árbitro com dinheiro, ou por solicitação imprópria, ou suborna o advogado da outra 

parte, ou qualquer um daqueles a quem confiou o seu próprio caso, pode ser processado com base na cláusula relativa à 

fraude, bem como onde, através de artifício, obtém o melhor do seu adversário. E, por todos os meios, se ele agir 

enganosamente de alguma forma durante o processo, uma acção sobre a estipulação pode ser intentada; portanto, se o seu 

adversário desejar intentar uma acção com base na fraude, ele não o deve fazer, pois tem direito a uma baseada na 

estipulação. No entanto, se uma cláusula deste tipo não estiver incluída no acordo para arbitragem, então, uma acção com 

base na fraude ou uma excepção mentirá. Esta submissão à arbitragem é completa, pois menciona a cláusula relativa à fraude. 

 

363. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 
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Em assuntos submetidos à arbitragem não consideramos se a pena estipulada é maior ou menor do que o bem envolvido. 

 

364. Um árbitro não é obrigado a proferir uma sentença onde a pena tenha sido incorrida. 

 

365. Quando uma mulher faz um acordo para arbitragem em nome de um terceiro, o processo de recolha de dinheiro não será 

válido por causa da sua comparência por outro. 

 

366. A conclusão da questão é: que o Pretor não pode interpor-se, quer quando não houve submissão para arbitragem no 

início, quer se houve, é incerto se se trata de uma pena para a qual pode ser aplicada, ou a pena já não pode ser recuperada 

pelo facto de o direito de arbitragem ter sido extinto por lapso de tempo, por morte, por libertação, por decisão judicial, ou 

por acordo. 

 

367. Quando o árbitro é investido de um ofício sacerdotal, consideremos se ele pode ser obrigado a fazer uma sentença; pois 

a indulgência deve ser concedida não só à dignidade das pessoas, mas também à majestade de Deus, cujos ministros só 

devem dedicar-se exclusivamente aos assuntos sagrados. No entanto, se, posteriormente, assumir o cargo, deverá, nestas 

circunstâncias, por todos os meios, tomar uma decisão. 

 

368. Um árbitro não deve ser obrigado a proferir uma sentença depois de o assunto em disputa ter sido comprometido, ou o 

escravo que foi objecto da arbitragem estiver morto; a menos que, em última instância, as partes ainda tenham algum 

interesse no processo. 

 

369. Julianus declarou ambiguamente que se, por engano, fosse necessário recorrer à arbitragem com referência a um delito 

envolvendo infâmia, ou algum assunto que fosse passível de procedimento criminal, como por exemplo, adultério, 

assassinato, e outros crimes deste tipo; o Pretor deveria proibir a decisão a ser proferida, e se esta fosse proferida, deveria 

recusar a sua execução. 

 

370. Quando é apresentada uma questão de arbitragem envolvendo liberdade, o árbitro não pode ser obrigado por lei a 

proferir uma decisão; porque o favor devido à liberdade exige que as questões relacionadas com a mesma sejam decididas 

por juízes do mais alto escalão. A mesma regra aplica-se quando a questão envolve ou a liberdade de nascimento, ou a 

emancipação, e quando se afirma que a liberdade deve ser conferida por causa de uma confiança. O mesmo deve ser dito em 

relação a uma acção com referência a uma violação da ordem pública. 

 

371. Quando uma das partes a uma referência para arbitragem é um escravo, Octavenus diz que o árbitro não deve ser 

obrigado a proferir uma sentença, e se o fizer, que não pode ser concedida uma excepção para a pena numa acção De Peculio. 
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Mas se a outra parte, sendo um homem livre, fizer um acordo com ele, vamos considerar se deve ser concedida uma 

excepção contra o homem livre. A melhor opinião é que esta não deve ser concedida. 

 

372. Além disso, se alguém concordar com uma arbitragem em Roma, e, tendo partido, regressar como membro de uma 

embaixada, o árbitro não é obrigado a dar uma sentença, tal como a parte não seria obrigada a processar o caso se ele tivesse 

previamente aderido à questão; nem importa se ele estava ou não ligado a uma embaixada. Mas se ele submeter agora a 

questão à arbitragem, penso que o árbitro pode ser obrigado a proferir uma sentença, porque se a parte se tivesse juntado 

voluntariamente num processo judicial, poderia ser obrigado a prosseguir. Algumas autoridades, contudo, estão indecisas a 

este respeito, mas não o fizeram adequadamente; uma vez que, de qualquer modo, não teriam dúvidas se o assunto que a 

parte consentiu submeter à arbitragem enquanto estava numa embaixada era um contrato que ele celebrou enquanto estava 

sob tal emprego; pela razão de que ele poderia ser compelido num assunto deste tipo a prosseguir com o julgamento. A 

questão em primeira instância é digna de consideração, nomeadamente: se antes de o enviado concordar com a arbitragem, o 

árbitro poderia ser obrigado a proferir uma decisão se o próprio enviado a requeresse. E isto, de acordo com a primeira regra 

estabelecida, pode parecer injusto, porque foi colocado sob o controlo da própria parte. No entanto, isto ficará sob a mesma 

regra, como se ele quisesse intentar uma acção judicial, o que ele tinha o direito de fazer. Uma arbitragem deste tipo deve ser 

comparada a uma acção judicial ordinária; assim, quando a parte deseja que o árbitro faça uma sentença, ele não será ouvido, 

a menos que estabeleça uma defesa. 

 

373. Quando uma pessoa que tinha concordado com a arbitragem com alguém que está morto, contesta a sucessão à herança, 

se o árbitro proferir uma sentença, a herança será prejudicada; e, portanto, entretanto, o árbitro está proibido de o fazer. 

 

374. O tempo fixado para a arbitragem pode ser prolongado, não por acordo das partes, mas por ordem do árbitro, quando for 

necessário prolongá-lo de modo a que a responsabilidade pela sanção não possa ser incorrida. 

 

375. Se um árbitro tentar esconder-se, o Pretor deve ser procurado, e se não aparecer por muito tempo, deve ser-lhe aplicada 

uma multa. 

 

376. Quando foi feito um acordo para submeter uma questão a vários árbitros, na condição de que, se qualquer um deles 

proferir uma sentença, as partes devem cumpri-la; não obstante a ausência dos outros árbitros, um único árbitro que esteja 

presente pode ser obrigado a proferir a sentença. Mas se a arbitragem for acordada na condição de que todos façam a 

sentença, ou que esta seja sancionada por uma maioria; cada um não pode ser obrigado a proferir uma decisão 

separadamente, porque num caso deste tipo a decisão de um árbitro não dará origem a responsabilidade pela sanção. 

 

377. Quando um árbitro é evidentemente inimigo de uma das partes por outras razões, e foi chamado perante testemunhas a 

não dar uma sentença e ele, no entanto, insistiu em fazê-lo, embora ninguém o tenha obrigado; o Imperador Antonino, a 
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quem foi apresentado o requerimento, respondeu à queixa da parte de que tinha direito a uma excepção com base em fraude 

maliciosa. O mesmo Imperador, quando o seu conselho foi solicitado por um juiz perante o qual uma das partes tinha 

intentado uma acção por fraude maliciosa, respondeu que, embora não fosse possível interpor recurso, a acção pela pena seria 

impedida por uma excepção com base em fraude maliciosa; por conseguinte, uma excepção deste tipo é uma espécie de 

recurso, uma vez que oferece uma oportunidade para uma nova audiência da sentença do árbitro. 

 

378. Ao tratar dos deveres de um árbitro, deve lembrar-se que todo o assunto depende dos termos do acordo para arbitragem, 

uma vez que o árbitro não pode legalmente realizar qualquer outro acto, excepto o que foi previsto que deveria realizar; e, 

portanto, não pode decidir nada que lhe agrade, nem com referência a qualquer assunto que lhe agrade, mas apenas o que foi 

estabelecido no acordo para arbitragem, e em conformidade com os termos do mesmo. 

 

379. Foi feita uma averiguação sobre a decisão, e foi declarado que qualquer tipo de decisão não será válida; embora com 

respeito a certas matérias exista uma diferença de opinião. Penso, de facto, que a pena não pode ser aplicada se o árbitro 

declarar que a parte em questão deve iniciar uma nova referência perante um juiz, ou ele próprio, ou algum outro árbitro. 

Julianus sustenta que pode ser desobedecido impunemente, se ordenar às partes que compareçam perante outro árbitro; pois 

se o fizerem, o caso não terá fim; mas se ele decidir da seguinte forma, nomeadamente: que a terra deve ser entregue, ou a 

segurança fornecida, com a aprovação de Publius Maevius, o prémio deve ser obedecido. Pedius, também adopta este parecer 

para evitar a continuação da arbitragem, e para evitar que esta seja por vezes transferida para outros árbitros hostis às partes; 

e é necessário, para o árbitro, que a sua sentença seja proferida de modo a pôr fim à controvérsia, pois não será terminada 

quando a arbitragem for adiada ou transferida para outro árbitro. Diz também que a sentença depende em parte do tipo de 

garantia prestada, e do carácter das garantias; e que isto não pode ser delegado, a menos que tenha sido acordado que o 

árbitro deve determinar por cuja garantia de arbitragem deve ser prestada. 

 

380. Além disso, se o árbitro ordenar que alguém seja associado a ele, e isto não foi incluído no acordo para arbitragem, não 

se considera que se trata de uma sentença; pois a sentença deve ter referência ao assunto declarado no acordo, mas nenhum 

acordo deste tipo foi feito. 

 

381. Quando dois mandantes tiverem estipulado um com o outro, e desejarem que os seus agentes conduzam o processo 

perante o árbitro, ele pode ordenar que os mandantes também estejam presentes. 

 

382. Quando é mencionado um herdeiro no acordo para arbitragem, o árbitro pode ordenar que o herdeiro também esteja 

presente. 
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383. Está incluído no dever de um árbitro determinar de que forma a livre posse deve ser entregue. Pode também ordenar que 

seja prestada uma caução para que o mandante ratifique os actos do seu agente? Sextus Pedius pensa que isto não é razoável, 

pois, se o mandante não ratificar o acto, pode ser processado na estipulação. 

 

384. Um árbitro não pode fazer nada para além do que está estipulado no acordo para arbitragem; e, portanto, é necessário 

acrescentar que terá o direito de prolongar o tempo fixado pelo acordo; caso contrário, a sua ordem pode ser desobedecida 

impunemente. 

 

385. Papinianus, Perguntas, Livro I. 

 

Um árbitro que é seleccionado por um acordo para arbitragem com o entendimento de que pode prolongar o tempo, pode 

fazê-lo; mas se as partes se opuserem, não pode adiar o processo. 

 

386. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Quando existem dois devedores ou credores conjuntos, e um deles submete uma questão à arbitragem, e a sentença o proíbe 

de processar, ou não ser processado, deve ser considerado se será aplicada uma sanção se uma das partes processar, ou for 

processado pela outra. A mesma questão surge quando há dois banqueiros que são credores conjuntos, e talvez possamos 

colocá-los na base de garantias, se forem parceiros; caso contrário, nenhuma acção pode ser mantida contra si, nem posso 

intentar uma acção judicial, nem posso processar em meu nome, mesmo que seja intentada contra si. 

 

387. Sou de opinião que a arbitragem está inteiramente concluída quando a pena já foi incorrida; nem pode ser de novo 

incorrida, a menos que as partes acordem expressamente que a responsabilidade por ela deve ser incorrida tantas vezes 

quantas as ocasiões. 

 

388. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

Quando uma ala faz um acordo para arbitragem sem o consentimento do seu tutor, o árbitro não é obrigado a proferir uma 

decisão, porque, se for proferida, a a ala não será responsável pela pena, a menos que tenha fornecido uma garantia de quem 

a pena pode ser cobrada através de uma acção; e esta foi também a opinião de Julianus. 

 

389. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVII. 

 



287 

 

Quando um árbitro faz uma sentença sob coacção do Pretor, num feriado, e é instaurado um processo pela pena por causa da 

arbitragem; é estabelecido que não está disponível uma excepção, a menos que por alguma lei o feriado sobre o qual a 

sentença foi pronunciada seja excluído. 

 

390. Celsus, Digest, Livro II. 

 

Embora o árbitro possa ter proibido uma das partes de intentar uma acção contra a outra, e, não obstante, um herdeiro intente 

uma acção, será responsável pela sanção; para recorrer aos árbitros, não com o objectivo de adiar o litígio, mas para o pôr 

absolutamente termo à mesma. 

 

391. Modestinus, Regras, Livro VI. 

 

Quando é instaurado um processo pela sanção resultante de uma arbitragem, será obrigado a pagar a quem incorreu na 

responsabilidade pela mesma; nem faz qualquer diferença se foi ou não ao interesse da outra parte que a sentença do árbitro 

fosse cumprida. 

 

392. Javolenus, On Cassius, Livro XI. 

 

Não é em todos os casos em que a decisão do árbitro não é obedecida que a responsabilidade pela penalidade decorrente da 

arbitragem é incorrida, mas apenas naqueles que têm referência ao pagamento de dinheiro, ou à execução de algum serviço. 

Javolenus afirma também que um árbitro pode punir a contumazia de um litigante, ordenando-lhe que pague uma quantia em 

dinheiro ao seu adversário; mas uma parte não deve ser incluída entre as pessoas contumazes onde não tenha dado os nomes 

das suas testemunhas de acordo com a decisão do árbitro. 

 

393. Se um árbitro ordenar que o tempo fixado para a arbitragem seja prorrogado, quando lhe for permitido fazê-lo, a falta de 

uma das partes não permitirá que a pena seja cobrada pela outra. 

 

394. Pomponius, Extractos Diversos, Livro XI. 

 

Um árbitro ordenou que as partes comparecessem nos Kalends de Janeiro, mas faleceu antes desse dia, e uma das partes não 

pôde estar presente. Neste caso não há dúvida de que a pena não foi incorrida, pois Aristo diz ter ouvido Cassius afirmar que 

onde não apareceu um árbitro, não havia fundamento para o pagamento da pena, e Servius diz também que se o estipulador é 

culpado por não receber o dinheiro, não é incorrida qualquer pena. 

 

395. Callistratus, Monitory Edict, Livro I. 
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Como a Lex Julia prevê que um menor com menos de vinte anos de idade não pode ser obrigado a agir como juiz; da mesma 

forma, ninguém está autorizado a seleccionar um menor com menos de vinte anos de idade para servir como juiz numa 

arbitragem; e, portanto, não é aplicada uma sanção em circunstância alguma através de uma sentença por ele proferida. 

Muitas autoridades declararam que, quando uma parte tem mais de vinte anos de idade, e menos de vinte e cinco, e se 

compromete precipitadamente a ouvir um caso de arbitragem, numa instância deste tipo, deve ser concedida uma medida 

cautelar. 

 

396. Papinianus, Opiniões, Livro II. 

 

Um árbitro ordenou que certos escravos fossem restaurados dentro de um prazo especificado, e, como não foram restaurados, 

ordenou à parte que pagasse uma penalidade ao Tesouro, em conformidade com os termos do acordo para arbitragem. 

Nenhum direito é adquirido pelo Tesouro em virtude de tal sentença, mas existe, no entanto, responsabilidade pela sanção 

estipulada, porque a decisão do árbitro não foi obedecida. 

 

397. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Lucius Titius e Maevius Sempronius celebraram um acordo para submeter todas as suas disputas a arbitragem; mas, por erro, 

alguns assuntos não foram incluídos por Lucius Titius no seu requerimento, nem o árbitro proferiu qualquer sentença com 

referência a eles. Colocou-se a questão de saber se as coisas que foram omitidas poderiam ser objecto de um novo pedido? A 

resposta foi que isto podia ser feito, e que nenhuma penalidade foi incorrida em consequência da arbitragem; mas se a parte 

tivesse cometido o acto maliciosamente, embora de facto pudesse fazer um novo pedido, estaria sujeito à pena. 

 

398. The Same, Digest, Livro II. 

 

Surgiu uma controvérsia entre Castelliannus e Seius com referência a limites, e foi escolhido um árbitro para que a questão 

pudesse ser resolvida pela sua sentença; e ele tomou a sua decisão na presença das partes, e estabeleceu os limites. Colocou-

se a questão de saber se, caso a sentença não fosse cumprida por Castellianus, a responsabilidade pela sanção decorrente da 

arbitragem era incorrida. Respondi que a pena foi incorrida quando o árbitro não foi obedecido numa questão que ele decidiu 

na presença de ambas as partes. 

 

399. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Quando, num acordo para arbitrar, se declara que a sentença deve ser proferida por uma determinada pessoa, esta não pode 

ser estendida a outras. 
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400. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Um árbitro pode proferir uma sentença com referência a assuntos, contas e litígios, que no início existiam entre as partes que 

submeteram os seus assuntos a arbitragem, mas não com referência a assuntos que tiveram lugar posteriormente. 

 

401. Julianus, Digest, Livro IV. 

 

Onde um acordo para arbitrar estava nos seguintes termos: "Que o árbitro deve fazer uma sentença quando ambas as partes 

ou os seus herdeiros estiveram presentes"; e um dos litigantes morreu, deixando um menor como seu herdeiro, considera-se 

que a sentença não será válida, a menos que seja concedido o consentimento do tutor. 

 

402. A mesma regra será aplicada quando uma das partes se tornar louca; 

 

48. Modestinus, Regras, Livro IV. 

 

Pois, neste caso, um árbitro não é obrigado a proferir uma decisão. 49. Julianus, Digest, Livro IV. 

 

E ele pode até ser obrigado a não proferir uma decisão, porque nada pode ser legalmente feito na presença de uma pessoa 

louca. No entanto, se o lunático tiver um curador, ou se for nomeado um enquanto o caso estiver pendente, a sentença pode 

ser proferida na presença do curador. 

 

403. Um árbitro pode ordenar que as partes compareçam ou por um mensageiro, ou por carta. 

 

404. Quando for feita menção de um herdeiro apenas com referência a uma das partes, a arbitragem será anulada pela morte 

de qualquer dos litigantes; como teria sido o caso se nenhuma menção do herdeiro de qualquer das partes tivesse sido feita. 

 

405. Alfenus, Digest, Livro VII. 

 

Um árbitro foi seleccionado ao abrigo de um acordo para arbitragem, e, não tendo podido fazer a sua sentença dentro do 

período mencionado no acordo, ordenou que o tempo da audiência fosse prolongado. Uma das partes não estava disposta a 

obedecer à ordem; por conseguinte, foi-lhe perguntado um parecer sobre a possibilidade de ser intentada uma acção contra 

ele pela sanção resultante da arbitragem? Respondi que isto não podia ser feito, pela razão de que não tinha sido concedida 

autoridade ao árbitro para prolongar o tempo. 
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406. Marcianus, Regras, Livro II. 

 

Se alguém tiver sido nomeado árbitro num assunto em que ele próprio esteja interessado, não pode fazer uma sentença, 

porque ordenaria a si próprio que fizesse alguma coisa, ou proibiria a si próprio de intentar uma acção; pois ninguém pode 

ordenar a si próprio que realize um acto, ou proibir-se de o fazer. 

 

407. The Same, Rules, Book IV. 

 

Quando uma parte é ordenada por um árbitro a pagar uma quantia em dinheiro de acordo com os termos da arbitragem, e não 

o faz, deve pagar a sanção em cumprimento do acordo, mas se depois fizer o pagamento, será libertado da sanção. 

 

/ 

 

Título. 9. Os marinheiros, os estalajadeiros e os proprietários dos estábulos devem restaurar os bens que lhes foram 

confiados. 

 

 

408. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

O Pretor diz: "Quando os marinheiros, os estalajadeiros e os proprietários dos estábulos tiverem recebido propriedades para 

guarda segura, concederei uma acção contra eles, se não a restaurarem". 

 

409. Este Édito é extremamente útil, pelo facto de ser muito frequentemente necessário depositar confiança em pessoas deste 

tipo, e confiar-lhes o cuidado da propriedade. Ninguém deve pensar que este Édito lhes impõe qualquer dificuldade, pois têm 

a opção de recusar receber alguém; e, a menos que esta regra fosse estabelecida, ser-lhes-ia dada a oportunidade de cooperar 

com ladrões contra aqueles que recebem como convidados; uma vez que, mesmo agora, não se abstêm de actos fraudulentos 

desta descrição. 

 

410. Portanto, consideremos quem são aqueles que são responsáveis. O Pretor diz "Marinheiros". Temos de compreender que 

um "marinheiro" é a pessoa que tem a cargo o navio, embora todos sejam chamados marinheiros que estão a bordo do navio 

com o propósito de o navegar, mas o Pretor só tem em mente o proprietário; pois Pomponius diz que este último não deve ser 

responsável pelo acto de um remador, ou sub-piloto, mas apenas pelo que ele próprio faz, ou pelo acto do capitão; embora se 

ele próprio ordenasse a alguém que cometesse algo aos cuidados de um marinheiro, ele próprio seria sem dúvida responsável. 
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411. Há também pessoas que ocupam posições a bordo de navios com o propósito de cuidar de mercadorias como a 

nanfulaceV, ou seja, guardas e mordomos marinhos. Portanto, se alguma destas pessoas receber alguma coisa, penso que 

deve ser concedida uma acção contra o proprietário do navio, porque aquele que nomeou pessoas deste tipo para o cargo 

permite que a propriedade seja colocada à sua responsabilidade; mesmo que o capitão, ou mestre faça aquilo a que se chama 

ceirembolon, ou seja, "tomar a propriedade nas suas mãos". Mas mesmo que não o faça, o proprietário do navio será, no 

entanto, responsável pelo que foi recebido. 

 

412. Nenhuma disposição é feita com referência àqueles que têm a responsabilidade de jangadas ou barcos, mas Labeo diz 

que a mesma regra se aplica a eles; e esta é a nossa prática. 

 

413. Entendemos pelos termos "estalajadeiros" e "guardas de estábulo", aqueles que conduzem uma estalagem ou um 

estábulo, ou os seus agentes. No entanto, não se incluem as pessoas que se dedicam a ocupações de carácter masculino; 

como, por exemplo, os porteiros, cozinheiros, e outros como eles. 

 

414. O Pretor diz: "Onde receberam a propriedade de qualquer pessoa para guarda segura"; ou seja, qualquer artigo ou 

qualquer mercadoria. Assim, é afirmado em Vivianus, que este Édito também faz referência a coisas que não estão debaixo 

da cabeça da mercadoria; como, por exemplo, roupa que é usada a bordo do navio, e outras coisas como pessoas que 

diariamente fazem uso dela. 

 

415. Além disso, Pomponius diz no Trigésimo Quarto Livro, que faz uma pequena diferença se trazemos a nossa própria 

propriedade ou a de outros, se temos interesse em que seja guardada em segurança, pois a propriedade deve ser-nos devolvida 

e não àqueles a quem pertenceu; e, portanto, se eu aceitar a mercadoria como penhor por dinheiro emprestado em risco 

marítimo, o proprietário do navio será responsável perante mim e não perante o devedor, se ele tivesse previamente recebido 

a propriedade de mim. (8) Será que ele "recebe os bens para guarda segura", apenas se os mesmos tiverem sido colocados a 

bordo do navio que lhe foi confiado, ou se não forem assim confiados, ainda se considera que os recebeu para esse fim, se 

apenas foram colocados a bordo do navio? Penso que ele recebe sempre bens para guarda segura quando é colocado a bordo, 

e que deve ser responsável não só pelos actos dos marinheiros, mas também pelos dos passageiros: 

 

416. Gaius, On the Provincial Edict, Livro V. 

 

Tal como um estalajadeiro é responsável pelos actos dos viajantes. 

 

417. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 
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Pomponius diz, no Livro Trinta e Quatro, a mesma coisa com referência aos actos dos passageiros. Ele também pede que, 

quando a propriedade ainda não tenha sido colocada a bordo de um navio, mas tenha sido perdida em terra, é por conta e 

risco do proprietário do navio que, no início, se encarregou da mesma. 

 

418. Diz o Pretor: A menos que o restaurem, conceder-lhes-ei uma acção contra eles. A acção decorrente deste Édito é uma 

de facto. Consideremos, no entanto, se isto é necessário, pois o caso é aquele em que uma parte pode proceder através de uma 

acção civil; ou seja, quando estiver envolvida qualquer compensação, uma acção baseada no aluguer ou na contratação será 

intentada. Mas onde todo o navio foi contratado, a parte que o fez pode intentar uma acção nesse terreno, mesmo por artigos 

em falta; mas se o comandante contratou para transportar a mercadoria, uma acção no terreno da contratação pode ser 

intentada contra ele; e se ele recebeu a mercadoria gratuitamente, Pomponius diz que uma acção no terreno do depósito irá 

mentir. Por conseguinte, surpreende-se que tenha sido introduzida uma acção pretoriana, uma vez que as acções civis são 

aplicáveis; a menos que, como ele afirma, tenha sido com o objectivo de dar a conhecer que o Pretor estava desejoso de 

verificar a desonestidade de pessoas deste tipo, e porque em casos de aluguer e contratação, uma pessoa é responsável por 

negligência, mas em casos de depósito, apenas por fraude; mas, ao abrigo deste Édito, a parte que recebeu a propriedade é 

absolutamente responsável, mesmo que a mercadoria tenha sido perdida, ou que os danos tenham resultado sem culpa sua, a 

menos que algo tenha ocorrido para causar danos inevitáveis. Assim, Labeo defende que, quando algo se perde através de 

naufrágio, ou pela violência de piratas, não é impróprio conceder ao proprietário uma excepção. O mesmo deve ser dito 

quando é utilizada força irresistível num estábulo, ou numa estalagem. 

 

419. Os estalajadeiros e os proprietários de estábulos também são responsáveis, se, na transacção dos seus negócios, se 

encarregarem dos bens; mas não são responsáveis se o fizerem fora dos seus negócios. 

 

420. Quando o filho de uma família, ou um escravo, recebe uma propriedade por guarda, e o consentimento do pai ou do 

patrão é concedido, pode ser intentada uma acção contra ele pela totalidade do montante. Além disso, se um escravo do 

proprietário do navio roubou a propriedade ou a feriu, uma acção noxal não mentirá, pelo motivo de que o proprietário pode 

ser processado directamente, por ter recebido a mercadoria; mas se o filho da família, ou o escravo agiu sem o consentimento 

dos seus superiores, uma acção De Peculio será concedida. 

 

421. Esta acção, como afirma Pomponius, tem por objecto a recuperação de bens; e por isso é concedida perpetuamente, e 

contra um herdeiro. 

 

422. Finalmente, consideremos se uma acção pretoriana em razão dos bens recebidos, e também em razão do roubo, pode ser 

instaurada para os mesmos bens. Pomponius está em dúvida se pode, mas a melhor opinião é que a parte deve contentar-se 

com um ou outro dos dois processos; ou seja, ou com um pedido ao tribunal, ou com uma excepção com base em fraude. 
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423. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Mas o próprio capitão do navio que assumiu o risco, tem direito de acção em caso de roubo, a menos que ele próprio tenha 

roubado a propriedade, e depois esta lhe tenha sido roubada, ou outra pessoa a tenha roubado, onde o capitão não seja 

solvente. 

 

424. Quando o capitão de um navio recebeu para guarda os bens de outro capitão; ou o proprietário de um estábulo, o de 

outro proprietário; ou um estalajadeiro o de outro estalajadeiro; todos eles são igualmente responsáveis. 

 

425. Vivianus afirma que este Édito também faz referência aos bens que estiveram a bordo após a mercadoria cujo transporte 

foi acordado ter sido carregada, mesmo que nada seja devido pelo seu transporte, como por exemplo, vestuário, ou provisões 

para consumo diário; pela razão de que estas coisas são incluídas como aditamentos àqueles pelos quais foi paga 

compensação. 

 

426. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

O proprietário de um navio, um estalajadeiro, e o proprietário de um estábulo, recebem pagamento, mas não pela guarda da 

propriedade; o proprietário do navio recebe-o pelo transporte de passageiros; o estalajadeiro por permitir que os viajantes 

permaneçam na sua estalagem; o proprietário de um estábulo por permitir que os animais de carga sejam alojados no seu 

celeiro; no entanto, todos eles são responsáveis pela guarda da propriedade. Um comerciante, ou sapateiro recebe pagamento, 

não pela guarda da propriedade, mas pelo seu trabalho; e são também responsáveis por uma acção de contratação para a 

guarda da propriedade. 

 

427. O que dissemos em relação ao roubo deve ser entendido como sendo igualmente aplicável aos danos, pois não se pode 

duvidar que uma parte que recebe propriedade por guarda de bens seja considerada como tal para a proteger de roubo, bem 

como de ferimentos. 

 

428. Paulus, On the Edict, Livro XXII. 

 

Embora possa ser transportado num navio sem encargos, ou ser entretido gratuitamente numa estalagem, ainda assim, uma 

acção de facto não lhe será recusada se a sua propriedade for ilegalmente danificada. 

 

429. Se o meu escravo o atender a bordo de um navio, ou numa estalagem, e ele ferir a minha propriedade, ou roubá-la; 

embora eu tenha direito a acções por roubo, ou danos à propriedade, ainda assim, neste caso, a acção, porque é de factoum 

pode ser intentada contra si, mesmo por causa do acto do meu escravo. A mesma regra aplica-se se o escravo for nossa 
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propriedade comum; ainda assim, o que quer que me pague por causa do que ele possa ter feito, quer tenha sido responsável 

numa acção de partilha, ou numa acção de parceria, ou quando contratou apenas uma parte do referido escravo, ou de todo 

ele, também me pode responsabilizar pelo contrato. 

 

430. Mas quando algum dano tiver sido cometido contra o referido escravo por outra pessoa, no mesmo navio, ou na 

estalagem, cujos actos o Pretor está habituado a investigar, Pomponius não pensa que esta acção possa ser intentada por causa 

do escravo. 

 

431. Um estalajadeiro é também responsável pela acção de facto, por causa daqueles que têm alojamentos na estalagem, mas 

esta regra não se aplica a uma parte que é entretida como hóspede transitório, como, por exemplo, um viajante. 

 

432. Também podemos recorrer a uma acção de roubo, ou por danos contra marinheiros, se pudermos provar o acto de 

qualquer pessoa em particular; mas devemos contentar-nos com uma acção, e se procedermos contra o proprietário do navio, 

devemos atribuir-lhe o nosso direito de acção; embora uma acção baseada na contratação de um navio esteja a seu favor 

contra a outra parte. No entanto, se o proprietário for exonerado de responsabilidade nesta acção, e a parte lesada intentar 

então uma acção contra o marinheiro: será concedida uma excepção a este último, a fim de evitar que sejam realizados 

frequentes julgamentos por causa da conduta do mesmo homem. Por outro lado, se for instaurado um processo por causa da 

conduta de um homem, e depois for instaurada uma acção de facto contra o proprietário, será concedida uma excepção. 

 

433. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

O proprietário de uma embarcação será responsável pelos actos de todos os seus marinheiros, sejam eles homens livres, ou 

escravos, e não sem razão, pois ele próprio os empregou por sua conta e risco. Mas ele não é responsável, excepto quando os 

danos tenham sido cometidos a bordo da embarcação; pois onde os danos ocorrerem fora da embarcação, mesmo tendo sido 

cometidos pelos marinheiros, ele não será responsável. Além disso, se avisar que cada passageiro deve ser responsável pelos 

seus próprios bens, e que não será responsável por danos, e os passageiros concordarem com os termos do aviso, não poderá 

ser processado. 

 

434. Esta acção, de facto, é por danos duplos. 

 

435. Se algum dos marinheiros causar danos à propriedade uns dos outros, isto não afecta o proprietário do navio. Mas se 

alguém for simultaneamente marinheiro e comerciante, será responsável, e se a parte lesada for uma das vulgarmente 

chamadas nanlepibatae, ou seja, alguém que trabalha a sua passagem, o proprietário será também responsável perante ele; e 

será responsável pelos actos de uma pessoa deste tipo, uma vez que também é marinheiro. 
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436. Quando o escravo de um marinheiro causa danos, mesmo que ele próprio não seja marinheiro, é perfeitamente justo 

conceder uma acção pretoriana contra o proprietário da embarcação. 

 

437. O proprietário do navio é responsável em seu próprio nome nesta acção, ou seja, ele próprio é culpado por empregar 

pessoas com esta descrição; e, portanto, mesmo que morra, não será isento de responsabilidade. No entanto, quando ele se 

torna responsável através da conduta do seu próprio escravo, apenas uma acção de noxal pode ser intentada; pois onde ele 

emprega os escravos de outros, ele deve verificar se eles são fiéis e dignos de confiança, mas ele é desculpável por causa dos 

seus próprios escravos, independentemente do tipo de escravos que empregou com o propósito de tripular o seu navio. 

 

438. Quando há vários proprietários de um navio, qualquer um deles pode ser processado até ao montante do interesse que 

tem no mesmo. 

 

439. Estas acções, embora sejam honorárias, ainda são perpétuas, mas não são concedidas contra um herdeiro; portanto, se 

um escravo tiver o controlo de um navio, e morrer, uma acção De Peculio não será concedida contra o seu senhor, mesmo 

dentro de um ano; mas se um escravo ou um filho gerir um navio com o consentimento do seu pai ou do seu senhor, ou se 

tiver a cargo uma estalagem ou um estábulo; sou de opinião que serão obrigados a defender o processo pelo montante total 

dos danos, supondo que assumiram total responsabilidade por tudo o que possa acontecer. 
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             Livro V 
 

 

 

1. Relativamente a julgamentos e onde qualquer pessoa deveria trazer um processo, ou ser processada. 

 

2. Relativamente a testamentos inofensivos. 

 

3. Relativamente à acção para a recuperação de um património. 

 

4. Relativamente às acções para a recuperação de uma parte de um bem. 

 

5. Relativamente às acções de posse para a recuperação de herdades. 

 

6. Relativamente a acções de recuperação de patrimónios fiduciários. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo a processos e onde qualquer pessoa deve intentar uma acção, ou ser processada. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Quando as pessoas concordam voluntariamente em submeter-se à jurisdição de algum tribunal, então este caso pode ser 

ouvido por qualquer juiz que presida a esse tribunal, ou tem jurisdição sobre ele, no que diz respeito às partes autoras. 

 

(2) The Same, On the Edict, Livro III. 

 

Considera-se que "concordar" significa que as partes que estão conscientes de que não estão sujeitas à jurisdição de um 

determinado juiz, consentem, no entanto, que este presida. Se, no entanto, pensarem que ele tem jurisdição, não a terá, apenas 
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por essa razão; pois, (como diz Julianus no Primeiro Livro do Digest) o erro dos litigantes não constitui um acordo; ou, se 

pensarem que uma pessoa é um Pretor que não o é, este erro também não confere jurisdição, nem existe qualquer jurisdição 

quando um dos litigantes se recusa a cumprir a decisão do Pretor e é forçado a fazê-lo. 

 

1. É suficiente que as partes privadas concordem entre si, ou é também necessário o consentimento do Pretor? A Lex Julia on 

Trials diz: "A fim de impedir que pessoas privadas cheguem a um acordo". Assim, se os particulares concordarem, e o Pretor 

não estiver ciente de que o fizeram, e ele pensa que tem jurisdição, não deveria ser considerado se os requisitos da lei foram 

cumpridos, ou não? E penso que se pode considerar que ele tem jurisdição. 

 

2. Se alguém for nomeado juiz durante um certo tempo, e todos os litigantes concordarem que o tempo que ele ordenou para 

ouvir o caso pode ser prolongado, isto pode ser feito; a menos que uma prorrogação de tempo tenha sido especialmente 

proibida por ordem do Imperador. 

 

3. É concedido aos deputados o direito de mandar transferir um processo para o local da sua residência, onde algum contrato 

foi celebrado por eles antes da sua nomeação; e são concedidos privilégios semelhantes àqueles que foram convocados para 

depor, ou que foram mandados ou nomeados para ir a alguma província para presidir como juízes. Se uma das partes tiver 

interposto recurso, não é obrigado a responder em processos instaurados por outros durante o tempo do seu recurso em 

Roma, ou noutro lugar; pois Celsus declara que, neste caso, o caso pode ser transferido para o local da sua residência, uma 

vez que veio para Roma para algum outro fim. Esta opinião de Celsus é razoável. Pois o Divino Pio declarou num Rescript a 

Plotius Celsianus, que uma parte que ele tinha convocado para Roma com o propósito de prestar a conta de uma tutela não 

poderia ser obrigada a juntar-se a um caso que envolvesse outra tutela em que ele não tivesse sido convocado. Também 

declarou no Rescript to Claudius Flavianus que um menor com menos de vinte e cinco anos de idade que solicitou a 

restituição completa contra um Asinianus que tinha vindo a Roma em algum outro assunto, não tinha direito a ser ouvido lá. 

 

4. Todas estas pessoas podem ter os seus casos transferidos para os locais do seu próprio domicílio, se não contrataram onde 

foi instaurado um processo contra elas. No entanto, se lá fizeram o contrato, não têm o direito de ser afastados; excepto os 

enviados que, embora possam ter contratado em Roma, desde que o tenham feito antes da sua missão, não são obrigados a 

defender-se naquela cidade, desde que lá permaneçam como enviados. Este Julianus também teve lugar, e o Divino Pio 

declarou num Rescript. É evidente que se permaneceram em Roma após a conclusão da sua missão, então, como o Divino 

Pio declarou num Rescript, pode ser instaurado um processo contra eles lá. 

 

5. Além disso, se celebraram um contrato fora da sua própria província, mas não em Itália, surge a questão, podem ser 

processados em Roma? Marcelo afirma que eles só podem usar o privilégio de ter um caso transferido para o local da sua 

residência, quando celebraram o contrato na sua própria cidade, ou, em todo o caso, na sua própria província; o que é 

verdade. Mas se eles próprios intentarem uma acção, devem defender-se contra todos os outros; mas não, contudo, quando 
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intentam uma acção por danos que lhes são infligidos, ou por roubo, ou por danos que sofreram durante a sua ausência de 

casa; caso contrário, como Julianus muito bem diz, teriam de suportar insultos e perdas sem poderem obter reparação; ou 

qualquer pessoa, atacando-os, teria o poder de os submeter à jurisdição logo que reclamasse reparação. 

 

6. Se, contudo, surgir qualquer dúvida se alguém num caso deste tipo pode ou não transferi-lo para o local da sua residência, 

o Pretor deverá decidir a questão após investigação. Se ele determinar que a parte tinha direito a que o caso fosse transferido 

para o local da sua residência, este último deve tomar providências para comparecer em tribunal para julgamento, depois de o 

Pretor ter fixado o dia da sua comparência. Marcelo duvida que deva simplesmente executar um mero compromisso de 

comparecer, ou dar segurança para o fazer, e parece-me que só a sua promessa seria suficiente, e este Mela também declarou; 

caso contrário, seria obrigado a aderir à questão em vez de encontrar pessoas para lhe dar segurança. 

 

7. Em todos os casos em que o tempo é prolongado, isto deve ser feito sem causar qualquer prejuízo aos credores por lapso 

de tempo. 

 

8. O direito de impor uma multa é conferido àqueles que ocupam o cargo de juízes públicos, e a nenhum outro, a menos que 

tal lhes seja especialmente concedido. 

 

3. O mesmo, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Não se presume que uma pessoa se esconda com o objectivo de evitar um processo, se, mesmo enquanto esteve presente, não 

pudesse ser obrigada a aderir à questão. 

 

(4) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Não temos o direito legal de intentar uma acção contra uma pessoa que esteja sob o nosso controlo, a menos que se trate de 

castrense peculium. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Quando uma parte é convocada perante o Pretor de outra jurisdição, ele deve comparecer, como é afirmado por Pomponius e 

Vindius; como é dever do Pretor decidir se tem jurisdição, e aqueles que são convocados não devem tratar a "autoridade do 

Pretor com desprezo; pois os enviados e outras pessoas que têm o direito de ter os seus casos transferidos para os locais onde 

residem, estão numa posição tal que devem comparecer, depois de terem sido convocados, para declarar os seus privilégios. 

 

6. O mesmo, Sobre o Édito, Livro VI. 
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Um cego pode desempenhar as funções de juiz. 

 

(7) The Same, On the Edict, Livro VII. 

 

Se alguém se tiver tornado soldado, ou sujeito a alguma outra jurisdição após ter sido convocado para comparecer em 

tribunal, não terá o direito de ter a sua causa transferida, porque foi, por assim dizer, antecipado. 

 

8. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro II. 

 

Se alguém, durante a sua missão, concordar em pagar uma obrigação que contraiu antes de se tornar enviado, não poderá ser 

obrigado a defender-se no local onde fez a promessa. 

 

(9) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

As ilhas pertencentes à Itália são uma parte da Itália, e as ilhas adjacentes são uma parte de cada província. 

 

10. The Same, On the Edict, Livro X. 

 

Um partido é entendido como "desistir", não quando adia o caso, mas onde o abandona totalmente; pois desistir significa 

renunciar a qualquer processo que tenha iniciado com o propósito de aborrecimento. 

 

1. É evidente que se alguém, depois de ter apurado os factos do caso, desistir, não estando disposto a perseverar numa acção 

que é injusta, e que não instituiu com o propósito de causar incómodo, não é considerado como tendo desistido. 

 

11. The Same, On the Edict, Livro XII. 

 

Se alguém é arrogado por mim, que anteriormente se tinha juntado a um processo que ele tinha intentado contra mim, ou que 

eu tinha intentado contra ele, Marcelo diz no Terceiro Livro do Digest que o processo está encerrado, porque não poderia ter 

existido nenhum processo entre nós no início. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Onde o Pretor proíbe uma de várias pessoas de presidir como juiz, é considerado como tendo permitido que as outras o 

fizessem. 



300 

 

 

1. Estas autoridades podem nomear um juiz a quem este direito é concedido por uma lei, ou por uma constituição, ou por um 

decreto do Senado. Por uma lei; por exemplo, este direito pode ser conferido a um Procônsul. Pode também nomear um juiz a 

quem tenha sido delegada jurisdição, como, por exemplo, os deputados dos Proconsules. Além disso, aqueles a quem foi 

permitido pelo costume, em virtude da autoridade imperial de que gozam, por exemplo, o Prefeito da Cidade, e outros 

magistrados em Roma. 

 

2. Aqueles que têm o direito de nomear juízes não podem nomeá-los indiscriminadamente; pois algumas pessoas são 

impedidas por lei de se tornarem juízes; outras são impedidas por natureza; e outras, ainda, por costume. Por natureza; como 

pessoas que são surdas, mudas, e tais como são incuravelmente loucas, assim como os rapazes que são menores, porque são 

deficientes no julgamento. Um partido é impedido por lei, que foi expulso do Senado. Mulheres e escravos são impedidos 

pelos costumes, não por serem deficientes no julgamento, mas porque foi estabelecido que não podem desempenhar os 

deveres pertencentes a empregos civis. 

 

3. Quando as pessoas são elegíveis como juízes, não faz diferença se estão sob o controlo de outro, ou se são os seus próprios 

senhores. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Nas três acções seguintes, nomeadamente: as de partilha de um bem, a divisão de bens em comum, e o estabelecimento de 

fronteiras, coloca-se a questão de quem será considerado como requerente, porque a condição de todas as partes parece ser a 

mesma? É a melhor opinião que ele deve ser considerado como o requerente que apresenta o pedido ao tribunal. 

 

14. Ulpianus, Disputations, Livro II. 

 

No entanto, quando ambas as partes se candidatam ao tribunal, é costume determinar a questão por sorteio. 

 

15. The Same, On the Edict, Livro XXI. 

 

Quando o filho de uma família é juiz, e torna o caso seu, é responsável por uma soma igual em valor à sua peculiaridade 

quando proferiu a sua decisão. 

 

1. Entende-se que um juiz faz o caso seu quando, maliciosamente, toma uma decisão em violação da lei. Considera-se que o 

faz maliciosamente, quando está claramente provado que ou favor, inimizade, ou mesmo corrupção, o influenciaram; e, 

nestas circunstâncias, pode ser forçado a pagar a verdadeira quantia do assunto em controvérsia. 
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(16) The Same, On the Edict, Livro V. 

 

Julianus pensa que quando um juiz faz seu um caso, uma acção pode ser intentada contra o seu herdeiro; mas esta opinião 

não é correcta, e foi rejeitada por muitas autoridades. 

 

17. The Same, On the Edict, Livro XXII. 

 

Diz Julianus: Que se uma das partes faz de um juiz seu herdeiro, ou a totalidade ou uma parte dos seus bens, deve recorrer-se 

a outro juiz; porque é injusto que alguém seja feito juiz da sua própria causa. 

 

(18) The Same, On the Edict, Livro XXIII. 

 

Se tiver de passar muito tempo até o juiz nomeado poder ouvir o caso, o Pretor ordena-lhe que seja mudado; e isto acontece, 

por exemplo, quando algum negócio ocupa o juiz e o impede de dar a sua atenção ao julgamento; por exemplo, quando é 

atacado por doença, ou é obrigado a viajar, ou quando a sua propriedade privada está em perigo. 

 

1. Quando o filho de uma família deseja instaurar um processo para reparação de um dano pelo qual o seu pai tem direito de 

acção, só lhe permitimos instaurar um processo onde não haja ninguém que o possa fazer em nome do seu pai; pois é opinião 

de Julianus que se o filho de uma família estiver ausente numa embaixada, ou com o objectivo de prosseguir os seus estudos, 

e sofrer roubo, ou danos ilegais à sua propriedade, tem o direito de intentar uma acção pretoriana; uma vez que, se esperasse 

que o seu pai intentasse uma acção, o acto malicioso ficaria impune, porque o seu pai poderia não vir, ou a parte que cometeu 

o erro poderia ausentar-se antes de ele chegar. Por isso, sempre defendi a opinião de que, quando a causa da acção não surgiu 

de um acto malicioso, mas de um contrato, o filho deveria intentar uma acção pretoriana; como, por exemplo, quando deseja 

recuperar um depósito, ou processar um mandato, ou por dinheiro que tinha emprestado; e, nesse caso, se o seu pai estivesse 

na província, e ele estivesse em Roma, com o objectivo de prosseguir os seus estudos ou por qualquer outra boa razão, e nós 

não lhe concedemos a acção, ele seria, consequentemente, defraudado com impunidade, e viveria em Roma em carência, 

porque não obteve os bens que o seu pai pretendia para as suas despesas. E suponha que o filho de uma família em questão é 

um senador, e tem um pai na província; não seria a equidade disto aumentada pela sua posição? 

 

(19) The Same, On the Edict, Book LX. 

 

Quando o herdeiro está ausente, deve fazer a sua defesa no local onde o falecido contraiu a dívida, e deve ser processado lá se 

for possível encontrá-lo; e não pode alegar qualquer privilégio peculiar a título de isenção. 
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1. Se alguém tiver gerido uma tutela ou curadoria, ou algum negócio, ou banco, ou qualquer outra coisa de onde surjam 

obrigações, em qualquer lugar em particular, deve defender-se lá, mesmo que não seja a sua residência; e se não se defender 

e não tiver casa lá, deve permitir que a posse dos seus bens seja tomada. 

 

2. Da mesma forma, se vendeu mercadoria em qualquer lugar em particular, ou se a alienou, ou a comprou; considera-se que 

se deve defender ali, a menos que tenha sido acordado que o deveria fazer noutro lugar. Devemos então dizer que uma parte 

que tenha feito compras a um comerciante que é um estranho, ou vendido bens a alguém que sabia que estava prestes a partir 

imediatamente, não tem o direito de obter a posse dos seus bens, mas deve seguir este último até ao local onde reside; 

enquanto que se alguém fizer uma compra a uma pessoa que tenha alugado uma loja, ou um armazém, em algum lugar em 

particular, está em tal posição que pode ser processado lá? Esta conclusão é a mais razoável, pois quando uma parte chega a 

um local com a expectativa de o deixar em breve, pode fazer-lhe uma compra, tal como poderia fazer a um viajante, ou a 

alguém que esteja a fazer uma viagem por terra ou por mar; e seria uma grande dificuldade que, independentemente de onde 

um homem viajasse por mar ou por terra, poderia ser processado, e ser obrigado a defender-se. Mas se ele permanecer em 

qualquer lugar, não me refiro à forma de residência, mas porque alugou uma pequena loja, ou cabine, ou celeiro, ou 

armazém, ou escritório, e aí vende mercadoria, será então obrigado a defender-se naquele lugar. 

 

3. A questão é levantada por Labeo, se um homem pertencente a uma província tem um escravo agindo como seu agente para 

vender mercadoria em Roma, qualquer contrato celebrado com esse escravo deve ser considerado como se tivesse sido feito 

com o seu amo; e, portanto, a parte deve defender-se em Roma. 

 

4. Deve ser lembrado que uma pessoa que é obrigada a fazer o pagamento em Itália, se a sua residência estiver numa 

província, pode ser processada em qualquer dos lugares; e esta opinião é também adoptada por Julianus e muitos outros. 

 

20. Paulus, On the Edict, Livro LVIII. 

 

Deve ser considerado que todas as obrigações devem ser consideradas como baseadas num contrato, para que, onde quer que 

alguém se vincule, seja considerado como tendo feito um contrato, mesmo que a transacção não tenha sido uma transacção de 

endividamento resultante de um empréstimo. 

 

21. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Quando desejo instaurar um processo contra um devedor, o curso aprovado é que, se ele admitir que deve o dinheiro e 

declarar que está pronto a pagá-lo, deve ser ouvido, e deve ser-lhe concedido tempo para fazer o pagamento sob caução 

suficiente; pois nenhum grande dano pode resultar de atraso por um período de tempo razoável. 
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1. Por "prazo razoável" deve entender-se o que é concedido aos arguidos para pagamento, depois de ter sido proferido o 

julgamento contra eles. 

 

22. Paulus, On Plautius, Livro III. 

 

Quando uma parte não é obrigada a defender uma acção num determinado lugar; se ela própria aí levar uma acção, pode ser 

obrigada a defender acções também, e a comparecer perante o mesmo juiz. 

 

23. The Same, On Plautius, Livro VII. 

 

Qualquer coisa que venha à tona depois de ter sido apenso não pode ser considerada como perante o tribunal; e, portanto, será 

necessário fazer um novo pedido. 

 

(24) The Same, On Plautius, Livro XVII. 

 

Nenhuma acção será intentada em Roma contra pessoas que o Imperador tenha convocado para lá, excepto quando estas 

fizerem um contrato durante o tempo em que permanecerem. 

 

1. Os enviados são obrigados a responder em processos em Roma devido a ofensas cometidas enquanto lá permaneceram 

nessa qualidade, quer eles próprios as cometam quer os seus escravos. 

 

2. Quando uma acção real é solicitada contra um enviado, e a referida acção se baseia na posse actual, deve ser concedida? 

Cassius declarou que a regra a ser observada é que, se a acção causasse a privação do enviado de todos os seus escravos, não 

deveria ser concedida; mas se se referisse apenas a um escravo entre vários, não deveria ser recusada. Julianus diz, sem fazer 

qualquer distinção, que a acção deve ser negada, e isto é razoável, uma vez que a acção não é concedida para que a parte não 

seja afastada dos deveres do cargo que assumiu. 

 

25. Julianus, Digest, Livro I. 

 

Quando um homem, durante uma missão, adquire um escravo, ou qualquer outra propriedade, ou, por qualquer outra razão, 

entra na posse da mesma, não é injustamente obrigado a participar num processo com referência a essa propriedade; caso 

contrário, será dado poder aos enviados, sob este pretexto, para levarem para as suas próprias casas a propriedade de outros. 

 

26. Paulus, On Plautius, Livro XVII. 
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Cassius afirma com referência a um enviado que entrou numa propriedade, que, mesmo onde entra em Roma, não pode ser 

intentada uma acção contra ele, para que a sua missão não seja interferida; e isto é verdade. Uma acção nem sequer é 

concedida aos legatários contra ele, mas estes podem ser colocados na posse de bens pertencentes à herança, a menos que ele 

dê garantias, regra que também se aplica aos credores da herança. 

 

27. Julianus, Digest, Livro I. 

 

Para que impedirá um enviado de exercer as funções do seu gabinete enquanto houver um agente na posse dos bens da 

herança com o objectivo de cuidar deles? 

 

(28) Paulus, On Plautius, Livro XVII. 

 

Mas se lhe for entregue uma herança ao abrigo do Decreto Trebelliano, uma acção contra ele não será concedida, quer o 

herdeiro tenha entrado na herança voluntariamente, quer sob coacção; pois é certamente mais conveniente que a herança lhe 

seja entregue; por conseguinte, deve ser considerada como se ele próprio tivesse entrado na herança. 

 

1. Por outro lado, se um emissário, durante o tempo da sua missão, entrar numa herança e a entregar, será concedida uma 

acção contra o beneficiário do trust; nem haverá uma excepção ao abrigo da lei Trebelliana, devido à posição do emissário; 

uma vez que isto é em benefício pessoal deste último. 

 

2. Nos casos em que um emissário não é obrigado a aderir a uma acção, não pode ser obrigado a fazer o juramento de que 

não é obrigado a pagar, pelo facto de o seu juramento tomar o lugar de uma junta de emissão. 

 

3. Um emissário deve prometer reparação por ameaça de ferimento, ou permitir que o seu vizinho tome posse do edifício. 

 

4. Quando o prazo para interposição de uma acção estiver prestes a expirar, o Pretor permitirá que esta seja interposta contra 

o emissário, se for demonstrada causa adequada, para que essa emissão possa ser juntada, e o caso transferido para o local de 

residência do emissário. 

 

5. Quando o chefe de família morre e deixa um filho, e a sua viúva está grávida, o filho não pode legalmente cobrar aos 

devedores metade do dinheiro que lhes foi emprestado, embora depois deva nascer um filho; porque poderiam ter nascido 

vários mais, uma vez que, na natureza das coisas, era certo que nasceria um filho. Sabinus e Cassius, contudo, são de opinião 

que uma quarta parte das dívidas poderia ser cobrada, porque é incerto se três não nasceriam, e que não precisamos de prestar 

qualquer atenção à natureza das coisas onde tudo é certo, pois o que quer que venha a acontecer ocorre; mas devemos 

considerar a nossa própria ignorância. 
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29. The Same, On Plautius, Livro VIII. 

 

A parte que primeiro faz o requerimento é o queixoso. 

 

30. Marcellus, Digest, Livro I. 

 

Onde quer que se junte o assunto, o caso também deve ser encerrado ali. 

 

31. Celsus, Digest, Livro XXVII. 

 

Quando um queixoso morre e deixa vários herdeiros, e um deles institui um processo, não é verdade que tudo o que está 

envolvido no caso até esse momento esteja em Tribunal; pois ninguém pode conduzir um processo em tribunal que já tenha 

sido iniciado por outro, se o seu co-herdeiro não der o seu consentimento. 

 

32. Ulpianus, Sobre o Gabinete do Procônsul, Livro I. 

 

Quando o juiz nomeado para proferir uma decisão dentro de um determinado prazo morre, e outro é nomeado em seu lugar, 

entendemos que o mesmo prazo é fixado em relação a este último, embora o magistrado não o tenha mencionado 

expressamente ao fazer a nomeação; desde que o prazo prescrito por lei não seja excedido. 

 

33. Modestinus, Regras, Livro III. 

 

Não se considera que uma parte tenha aceite um determinado juiz que peça ao seu adversário que declare a natureza do seu 

caso perante esse juiz. 

 

34. Javolenus, On Cassius, Livro XV. 

 

Quando uma parte morre depois de se ter juntado à questão em Roma, o seu herdeiro, apesar de residir fora do mar, deve 

defender o caso em Roma, porque ele sucede ao lugar por quem foi nomeado herdeiro. 

 

35. The Same, Epistles, Livro X. 

 

Não é verdade que, como a obrigação de uma caução pode ser deixada dependente das circunstâncias ou contratada para 

algum tempo futuro, também um processo pode ser contingente, ou em termos tais que uma obrigação pode ser 
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subsequentemente incorrida; pois não creio que alguém duvide que uma caução possa ser aceite antes de a obrigação do 

devedor principal ser incorrida, mas a questão não pode ser juntada antes de surgir algum endividamento. 

 

(36) Callistratus, Inquéritos, Livro I. 

 

Por vezes, as audiências são adiadas por boas razões e por causa de certas partes; como, por exemplo, quando se diz que os 

documentos relativos a um caso estão na posse de pessoas que estarão ausentes em negócios públicos. Por conseguinte, os 

Irmãos Divinos declararam o seguinte num Rescript: "A humanidade exige que o adiamento seja concedido devido a 

infortúnios acidentais; por exemplo, quando um pai que foi parte no caso perdeu o seu filho, ou a sua filha; ou uma esposa o 

seu marido; ou um filho o seu pai; e em casos semelhantes a audiência deve ser adiada por um período de tempo razoável". 

 

1. Quando um Senador se compromete voluntariamente a tratar dos assuntos de outro numa província, não pode recusar a 

defesa de uma acção com base nos negócios realizados; e Julianus diz que deve defender a acção, uma vez que assumiu 

voluntariamente esta obrigação. 

 

(37) The Same, Inquiries, Livro V. 

 

Quando é feita investigação sobre a violência e a existência de posse, deve ser feita investigação da violência antes de ser 

considerada a posse da propriedade; de acordo com um Rescript do Adriano Divino em língua grega dirigido à Comunidade 

da Tessália. 

 

38. Licinnius Rufinus, Regras, Livro IV. 

 

Quando um bem é legado por um legado, e uma acção judicial é intentada para o recuperar pessoalmente, deve ser entregue 

onde se encontra, a menos que tenha sido maliciosamente removido pelo herdeiro; e depois deve ser entregue onde a acção 

judicial é intentada para o recuperar pessoalmente. Mais uma vez, um legado constituído por artigos que podem ser pesados, 

contados, ou medidos, deve ser entregue no local onde o processo é trazido; a menos que as seguintes palavras tenham sido 

acrescentadas, "cem medidas de milho de um celeiro de suco e tal", ou "tantas ânforas de um barril de suco e tal". No 

entanto, quando um processo é trazido para um legado por uma acção real, também deve ser trazido para onde se encontra a 

propriedade. Se este último for móvel, uma acção pela sua produção será intentada contra o herdeiro para o obrigar a 

produzi-lo, pois então a acção pode ser intentada pelo legatário para a sua recuperação. 

 

39. Papinianus, Perguntas, Livro III. 
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Quando uma pessoa louca é nomeada juiz, o julgamento não será impedido porque ele não pode presidir nesse momento; de 

modo que, quando ele toma uma decisão depois de ter recuperado o uso das suas faculdades, ela pode permanecer de pé. Na 

nomeação de um juiz, nem a sua presença nem os seus conhecimentos são necessários. 

 

1. Quando uma parte vem a Roma em missão, ele pode tornar-se fiador em qualquer caso; uma vez que não pode fazer uso do 

seu privilégio quando celebra um contrato em Itália. 

 

(40) The Same, Questions, Book IV. 

 

Não é todo o acto que pode ser executado pela autoridade de um juiz que está sujeito às restrições da lei. 

 

1. Se um juiz, no exercício das suas funções, omitir maliciosamente algo que seja contrário às regras da lei, é culpado de um 

delito contra a lei. 

 

41. O mesmo, Perguntas, Livro XI. 

 

Em todas as acções de boa fé, quando o dia do pagamento do dinheiro não tiver chegado, e qualquer pessoa apresentar um 

pedido para a execução de uma caução, esta será permitida quando for demonstrada uma causa adequada. 

 

(42) The Same, Questões, Livro XXIV. 

 

Quando a esposa de um enviado é divorciada em Roma, foi considerado que o seu marido deve fazer a sua defesa em Roma, 

quando a recuperação do seu dote está envolvida. 

 

43. The Same, Perguntas, Livro XXVII. 

 

Quando uma pessoa estipula que uma casa deve ser construída para ela em Cápua dentro de um certo tempo; estabelece-se 

que, quando esse tempo tiver decorrido, pode intentar uma acção de indemnização pelo montante dos seus juros, em qualquer 

lugar. 

 

44. The Same, Opinions, Livro II. 

 

As funções de um juiz não são interferidas pelo facto de, após o início de um processo contra todos os tutores, alguns deles 

terem estado ausentes nos negócios públicos; uma vez que a administração dos que estão presentes pode ser distinguida e 

investigada separadamente da dos que não são defendidos. 
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1. Quando uma pessoa em cujo nome uma acção foi intentada por um agente é posteriormente verificada como escrava, o 

devedor deve ser exonerado; mas o mandante não será barrado por esta razão, se ele próprio decidir posteriormente intentar a 

acção. 

 

45. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Um banqueiro deve ser processado onde o contrato foi feito com ele, e, nesse caso, um adiamento não será concedido 

excepto por justa causa; como, por exemplo, para permitir que os seus livros sejam trazidos de uma província. A mesma 

regra aplica-se a uma acção sobre tutela. 

 

1. Quando os tutores de uma ala feminina têm uma decisão tomada contra eles numa província, os curadores da ala podem 

ser obrigados a cumprir o decreto de Roma, onde a mãe da ala pediu o dinheiro emprestado, e a sua filha era sua herdeira. 

 

46. Paulus, Perguntas, Livro II. 

 

Onde foi nomeado um juiz, ele permanece em funções mesmo que se torne louco, porque foi devidamente nomeado juiz no 

início; mas uma doença grave desculpa-o de presidir, e por isso alguém deveria ser nomeado em seu lugar. 

 

47. Callistratus, Perguntas, Livro I. 

 

Deve ter-se cuidado para que uma pessoa não seja nomeada juiz, a quem cada um dos lados pede expressamente; como o 

Divino Adriano declarou num Rescript que isto ofereceria um mau precedente, a menos que fosse especialmente permitido 

pelo Imperador através do respeito por aquele cuja nomeação foi solicitada. 

 

48. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

O seguinte é uma parte de uma carta do Adriano Divino, "Os magistrados, durante o ano do seu mandato, não podem instituir 

quaisquer procedimentos legais próprios, nem como queixosos nem como arguidos; nem podem agir oficialmente em 

qualquer assunto em que estejam interessados, com base na tutela ou curadoria. Mas assim que o mandato da sua 

magistratura tiver expirado, será justo e apropriado que sejam intentadas acções tanto a favor como contra eles". 

 

(49) The Same, Opinions, Livro III. 
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Um vendedor que foi chamado por um comprador para o defender numa acção intentada por uma parte que reclamou o 

imóvel como proprietário, declarou que tinha o direito de ter o seu próprio juiz. Levantou-se a questão de saber se ele poderia 

retirar o caso do tribunal do juiz perante o qual o processo tinha sido iniciado entre o queixoso e o comprador e o do seu 

próprio juiz. Paulus respondeu que é habitual que o vendedor compareça perante o juiz do comprador. 

 

(50) Ulpianus, Trusts, Livro VI. 

 

Quando uma acção para a execução de um trust é intentada por qualquer pessoa, e o requerido alega que a maior parte da 

herança está situada noutro lugar, não pode ser obrigado a executar o trust; e é previsto por muitas constituições que, quando 

uma acção é intentada para impor o cumprimento de um trust, isto deve ser feito onde se encontra a maior parte da herança; a 

menos que se prove que o testador desejou que o trust fosse executado onde a acção foi intentada. 

 

1. Foi levantada a questão relativamente ao dinheiro emprestado; se quando a maior parte do endividamento se encontrava na 

província onde a acção é intentada para executar um fideicomisso, poderia a acção ser transferida para outro local, porque a 

maior parte do património se encontrava noutro local? Foi, contudo, estabelecido neste caso que o facto do endividamento 

não tem importância, pois não depende do local, mas de todo o património da propriedade; pois uma dívida é uma 

diminuição de todo o património, e não do património em qualquer localidade em particular. Mas e se esta parte da herança 

fosse acusada de algum encargo, como, por exemplo, de fornecer apoio que o testador ordenou que fosse feito em Roma, ou 

com impostos; ou com quaisquer outros encargos inevitáveis; nestes casos, a parte teria direito a que o caso fosse transferido? 

Penso que se pode dizer com grande justiça que o faria. 

 

2. No entanto, foi afirmado num acórdão de rescisão que a acção deve ser intentada para impor uma confiança no local onde 

o herdeiro reside. Mas sempre que alguém começar a fazer o pagamento em conformidade com os termos do trust, não 

poderá posteriormente recorrer a este recurso: 

 

51. Marcianus, Institutos, Livro VIII. 

 

Ainda que a herança devesse ter descido para um homem que tenha o seu domicílio numa província. O Divino Severus e 

Antoninus, contudo, declararam num Rescript que se a parte consentisse em dispensar o fideicomisso noutro lugar, ele é 

obrigado a fazê-lo no local acordado. 

 

52. Ulpianus, Trusts, Livro VI. 

 

Mas se o herdeiro aparece numa acção sobre o trust e faz uso de outras defesas, mas negligencia esta, ele não pode depois 

recorrer a ela, mesmo antes de uma decisão ser proferida. 
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1. Quando um testador dirige no seu testamento que os bilhetes de cereais devem ser comprados para os seus libertados; 

então, embora a maior parte da propriedade se encontre numa província, ainda assim, o fideicomisso deve ser realizado em 

Roma; o que é a opinião correcta, uma vez que é evidente que era intenção do testador que isto fosse feito, devido à natureza 

da compra. 

 

2. Além disso, se sugerir o seguinte caso, nomeadamente: que uma certa quantidade de prata ou ouro foi legada a pessoas tão 

ilustres, e que existe um número suficiente de heranças em Roma para executar o fideicomisso, ainda que a maior parte da 

herança esteja situada numa província; deve considerar-se que o fideicomisso deve ser libertado em Roma; pois não é muito 

provável que um testador que pretendia mostrar honra àqueles a quem legou tais legados moderados sob o fideicomisso, 

tivesse desejado que estes fossem pagos na província. 

 

3. Quando a propriedade deixada sob um fideicomisso está à mão, deve ser considerado que quem a trouxer não pode ser 

barrado por uma excepção com o fundamento de que a maior parte da propriedade está noutro lugar. 

 

4. Onde, no entanto, o imóvel que é objecto do fideicomisso não deve ser processado pelo local onde está situado, mas deve 

ser dada segurança para a execução do fideicomisso; deve ser considerado se uma excepção pode ser invocada (e eu não 

penso que possa) e, de facto, mesmo que não haja lá nenhum imóvel, ainda assim deve ser exigido à parte que forneça 

segurança. Pois o que há a temer, uma vez que, se não der segurança, o seu adversário será colocado na posse a fim de 

proteger a confiança? 

 

53. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Há apenas alguns casos em que os escravos são autorizados a aparecer contra os seus senhores; e um deles é onde afirmam 

que uma certa vontade, pela qual alegam ter sido legados a sua liberdade, foi suprimida. Os escravos também estão 

autorizados a dar informações contra os seus senhores, quando estes tenham retido entregas de cereais pertencentes ao povo 

romano, bem como devoluções de bens para tributação, e também para contrafacção. Além disso, podem instaurar processos 

para obter a liberdade que lhes foi deixada por um fideicomisso, e também onde alegam que foram comprados com o seu 

próprio dinheiro, e não com a sua própria quantia, em violação da boa fé do acordo. Além disso, sempre que um escravo 

tenha sido declarado livre por vontade ao prestar contas, pode legalmente exigir um árbitro contra o seu senhor, com o 

objectivo de examinar as suas contas. Quando alguém tiver confiado na boa fé de outro, com o entendimento de que deve ser 

comprado com o dinheiro do primeiro, e ser manumitido quando o tiver reembolsado, e a parte disser que não está disposto a 

receber o dinheiro quando este é oferecido, é concedido ao escravo o poder de revelar os termos do acordo. 

 

54. Paulus, Opiniões, Livro I. 
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Uma questão de maior importância não deve ser prejudicada por uma de momento inferior; pois a questão mais importante 

atrai aquilo que é de menor peso. 

 

55. O mesmo, Sobre o Gabinete de Avaliadores. 

 

Uma citação emitida por um antigo juiz deve ser considerada como uma das três prescritas. É evidente, mesmo que todo o 

número tenha sido completado pelo referido juiz, que o costume exige que o seu sucessor emita outro. 

 

56. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Embora seja verdade que um agente genuíno pode levar qualquer coisa perante um tribunal, ainda assim, onde uma parte que 

não é um agente se junta à questão, e o seu director confirma depois o que fez; considera-se que, por efeito retroactivo, a 

questão foi devidamente apresentada ao tribunal. 

 

57. The Same, On Sabinus, Book XLI. 

 

Uma acção pode ser intentada contra o filho de uma família com referência tanto a contratos como a ofensas, mas quando um 

filho morre após a emissão, o direito de acção será transferido para o seu pai; apenas, contudo, com referência à sua 

peculiaridade ou a qualquer vantagem que possa ter obtido. É evidente que se o filho de uma família se defender como agente 

de outro, então, se ele morrer, o direito de acção será transferido para a parte que ele defendeu. 

 

58. Paulus, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Uma acção termina quando a parte que a requereu para ser ouvida a proíbe de prosseguir; ou, de facto, qualquer pessoa que o 

faça que tenha autoridade superior na mesma jurisdição; ou mesmo quando o próprio juiz é investido de autoridade igual à 

daquele que o nomeou. 

 

59. Ulpianus, On Sabinus, Livro LI. 

 

Se, na nomeação de um juiz, não for mencionado o lugar em que ele deve desempenhar as suas funções, é considerado como 

nomeado para actuar nesse lugar onde o possa fazer sem inconvenientes para os litigantes. 

 

60. Paulus, On Sabinus, Livro XIV. 
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Quando um juiz morre, aquele que o sucede deve seguir o mesmo curso que foi estabelecido para o seu antecessor. 

 

(61) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Costumamos dizer que o assunto perante o tribunal é o que foi acordado pelos litigantes; mas Celsus afirma que é perigoso 

pedir informações ao réu sobre este ponto, porque ele dirá sempre que não foi feito nenhum acordo, a fim de evitar perder o 

seu caso. O que deverá então ser feito? É melhor considerar que o objecto do julgamento não é o que as partes acordaram; 

mas não é esse o objecto do julgamento, que foi expressamente acordado que não deveria ser. 

 

1. Um juiz com jurisdição em casos de roubo não pode ouvir e decidir acções em que está envolvido dinheiro. 

 

62. The Same, On the Edict, Book LIX. 

 

Uma acção não pode prosseguir entre dois litigantes, a menos que um deles seja o requerente e o outro o possuidor do bem; 

pois deve haver alguém que suporte o fardo do requerente, e outro que goze da vantagem da posse. 

 

63. The Same, On the Edict, Book XLIX. 

 

Uma legítima defesa é aquela em que a parte se junta a si própria ou por outra, mas sempre fornecendo segurança; e ninguém 

é considerado para fazer uma defesa legal que não pague o que lhe é ordenado pelo tribunal. 

 

(64) The Same, Disputations, Book I. 

 

Uma estimativa de danos por fraude não é feita pelo juiz com referência ao interesse da parte que traz a acção, mas baseia-se 

no que ele jura em tribunal; e não há dúvida de que mesmo um ladrão tem o direito de acção com base num depósito ou 

empréstimo para uso. 

 

1. Quando alguém está prestes a intentar uma acção de um tipo e aceita a garantia de que a sentença será cumprida, e depois 

intenta outro tipo de acção; uma acção não pode ser intentada com base na estipulação, porque parece ter sido feita com 

referência a outra coisa. 

 

65. The Same, On the Edict, Livro XXXIV. 

 

Uma mulher deve intentar uma acção pelo seu dote onde o seu marido tem a sua residência, e não onde o contrato pontual foi 

celebrado; pois este não é um contrato tal que seja necessário ter em consideração a localidade onde o referido instrumento 
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foi executado, tanto quanto o lugar para onde a própria mulher, de acordo com a condição do casamento, teria sempre 

regressado como à sua casa. 

 

66. The Same, Disputations, Livro II. 

 

Quando alguém faz uso de uma linguagem ambígua, ou a sua intenção é duvidosa, deve ser compreendido no sentido que lhe 

é mais favorável. 

 

67. The Same, Disputations, Livro VI. 

 

Quando um escravo declara que foi comprado com o seu próprio dinheiro, e o prova, estará livre desde o momento em que 

foi comprado; porque a Constituição Imperial não determina que seja declarado livre, mas ordena que a sua liberdade lhe seja 

restituída, daí que o seu senhor possa ser obrigado a manumitar um escravo que se compra com o seu próprio dinheiro; mas 

se o senhor se esconde, os precedentes derivados de decretos do Senado relativos a concessões de liberdade sob uma 

confiança devem ser seguidos. 

 

68. The Same, Disputations, Livro VIII. 

 

No caso de uma citação peremptória deve ser observada a seguinte regra; a parte que intenta a acção pode requerer uma 

citação se o seu adversário estiver ausente, e posteriormente uma segunda citação: 

 

69. The Same, On All Tribunals, Livro IV. Após um intervalo de não menos de dez dias; 

 

70. The Same, Disputations, Livro VIII. 

 

E depois um terceiro; e tendo estes sido emitidos, pode depois obter uma citação peremptória. Este termo é empregado 

porque põe fim à controvérsia; ou seja, não permite ao adversário um atraso mais longo. 

 

71. The Same, On All Tribunals, Livro IV. 

 

Na citação peremptória, o magistrado que a emite avisa que ouvirá e decidirá o caso, mesmo que a outra parte esteja ausente. 

 

72. The Same, Disputations, Livro VIII. 
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Esta citação é por vezes concedida depois de as outras três a terem precedido, por vezes depois de apenas uma, ou duas, 

terem sido emitidas, e por vezes é concedida de uma só vez, e é designada "uma para todos". O curso a seguir é determinado 

por aquele que exerce jurisdição, e este deve organizar a ordem das citações, ou regulamentá-las de acordo com as 

circunstâncias do caso, ou da pessoa, ou da época. 

 

73. O mesmo, Em Todos os Tribunais, Livro IV. 

 

Após a obtenção de uma citação peremptória, e assim que o dia nela mencionado chegar, a parte ausente deve ser chamada; e 

quer responda ou não, o caso deve prosseguir e a decisão deve ser proferida, mas nem sempre a favor da parte que está 

presente; pois por vezes a parte ausente pode prevalecer se tiver um bom caso. 

 

1. Mas se a parte que obteve a citação peremptória estiver ausente no dia designado para a audiência, e se estiver presente 

contra quem a obteve, a citação peremptória deve ser anulada, e a causa não deve ser ouvida, nem deve ser proferida uma 

decisão a favor da parte que está presente. 

 

2. Se a citação for anulada, consideremos se o arguido pode ser novamente processado, e se o direito de acção ainda 

permanece, ou se apenas o processo relativo a esta citação é anulado? A melhor opinião é que apenas é anulada, e que as 

partes podem litigar de novo. 

 

3. Deve ter-se em conta que quando uma parte ausente tem uma sentença proferida contra ele por causa de uma citação 

peremptória, e recursos, ele não deve ser ouvido; isto é, se esteve ausente por contumazia; mas se não esteve, deve ser 

ouvido. 

 

74. Julianus, Digest, Livro V. 

 

Um juiz pode ser obrigado a proferir uma decisão com referência a qualquer assunto do qual tenha tomado conhecimento. 

 

(1) Um juiz nomeado para proferir uma decisão por algum montante particular pode também decidir com referência a um 

montante maior, uma vez que tal é acordado pelos litigantes. 

 

(2) Onde uma vez consenti em defender uma parte ausente, e juntei a questão quando o arguido já estava morto, e fui 

derrotado, e paguei os danos; surgiu a questão de saber se o herdeiro foi libertado, e também que tipo de acção tinha eu 

direito contra ele? Respondi que a decisão não era válida, uma vez que o devedor já estava morto quando a emissão foi 

juntada, e portanto o herdeiro não foi libertado; mas se a parte que conduziu a defesa tivesse efectuado o pagamento de 

acordo com a sentença, enquanto ele não podia recuperar o dinheiro, ainda assim, uma acção seria a seu favor contra o 
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herdeiro com base no negócio transaccionado; e certamente o herdeiro poderia proteger-se através de uma excepção baseada 

na má fé, se o queixoso lhe intentasse uma acção contra ele. 

 

75. The Same, Digest, Livro XXXVI. 

 

Quando o Pretor ordenou a comparência de uma parte contra a qual é instaurada uma acção por dívida; e o número de 

citações é esgotado; e ele decide que a parte ausente deve a dívida, e a acção é instaurada para executar a sentença; o juiz que 

ouve o caso não pode examinar o decreto do Pretor, caso contrário citações deste tipo e os decretos dos Pretores seriam 

ilusórios. Marcelo diz numa nota: "Quando o queixoso declara, consciente e falsamente, qualquer coisa com intenção 

maliciosa, e fica claramente estabelecido que desta forma obteve uma sentença a seu favor do Pretor; penso que o juiz deve 

admitir a queixa do réu". Paulus diz numa nota, que se o réu não pôde estar presente por ter sido impedido por doença, ou foi 

empregado em algum negócio para o Estado, é sua opinião que, neste caso, uma acção para executar a sentença contra ele 

deve ser recusada, ou o Pretor não deve permitir que a execução seja emitida. 

 

76. Alfenus, Digest, Livro VI. 

 

Foi sugerido o seguinte caso. Alguns juízes foram nomeados para ouvir a mesma acção, tendo alguns deles sido dispensados 

após o julgamento, outros foram nomeados em seu lugar; e surgiu a questão de saber se a mudança de alguns juízes 

individuais deixou o caso no mesmo estado, ou o colocou num outro? Respondi que não só um ou dois poderiam ser 

mudados, mas todos eles também, e que a acção continuaria a ser a mesma que era anteriormente, e de facto este não foi o 

único caso em que aconteceu que embora as partes fossem mudadas, ainda assim a coisa em si era considerada a mesma, mas 

isto ocorreu em muitos outros casos. Pois uma legião é considerada como sendo a mesma, embora muitos dos que lhe 

pertencem possam ter sido mortos, e outros colocados nos seus lugares; e as pessoas são consideradas como sendo as mesmas 

agora como eram há cem anos atrás, embora nenhum deles possa estar actualmente vivo; e também, quando um navio foi 

reparado com tanta frequência que nem uma única tábua permanece que não seja nova, ela ainda é considerada como sendo o 

mesmo navio. E se alguém pensar que se as suas partes forem alteradas, um artigo se tornaria uma coisa diferente, o resultado 

seria que, de acordo com esta regra, nós próprios não seríamos as mesmas pessoas que éramos há um ano atrás, porque, como 

os filósofos nos informam, as partículas mais pequenas de que somos compostos são diariamente separadas dos nossos 

corpos, e outras de fora estão a ser substituídas por elas. Portanto, onde a aparência exterior de qualquer coisa permanece 

inalterada, a própria coisa é considerada como sendo a mesma. 

 

77. Africanus, Perguntas, Livro III. 

 

Em assuntos privados, um pai pode agir como juiz onde o seu filho está interessado, e vice-versa: 
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78. Paulus, On Plautius, Livro XVI. Uma vez que o julgamento é um emprego público. 

 

79. Ulpianus, On the Office of Proconsul, Livro V. 

 

Quando se provar que uma parte convocou o seu adversário para o tribunal sem uma boa causa, ele será obrigado a 

reembolsar-lhe as suas despesas de viagem, bem como os custos do processo. 

 

1. Quando os juízes estão perplexos com a lei, é costume os governadores darem as suas opiniões, mas quando estes últimos 

são consultados sobre uma questão de facto, não são obrigados a fazê-lo, e devem ordenar aos juízes que tomem uma 

decisão, como a sua consciência pode ditar; como, quando as opiniões são dadas em tais circunstâncias, por vezes causam 

escândalo, e fornecem uma oportunidade para parcialidade ou solicitação corrupta. 

 

(80) Pomponius, On Sabinus, Livro II. 

 

Quando um erro é cometido em nome ou apelido de um juiz, foi a opinião de Servius que se o juiz foi nomeado por um 

acordo dos litigantes, ele deve agir como juiz que ambos os litigantes tinham em vista. 

 

81. Ulpianus, Opiniões, Livro V. 

 

Qualquer pessoa que não seja investida de jurisdição, ou a quem não seja concedida autoridade pelo Imperador, nem 

nomeada por um funcionário que tenha o direito de nomear juízes, ou não seleccionada por acordo para arbitragem, ou não 

confirmada por alguma lei, não pode agir na qualidade de juiz. 

 

82. O mesmo, No Gabinete do Procônsul, Livro I. 

 

Por vezes, os magistrados do povo romano estão acostumados a nomear expressamente árbitros assistentes judiciais, o que 

deve ser feito muito raramente, e apenas quando o caso é urgente. 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre testamentos inofensivos. 
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(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Deve ter-se em conta que as queixas são frequentemente feitas com referência a testamentos inofensivos, pois é lícito a todas 

as pessoas, quer sejam pais ou filhos, atacar um testamento inofensivo. Os parentes que estão para além do grau de irmãos 

farão melhor, no entanto, em não se incomodarem a si próprios, incorrendo em despesas inúteis, uma vez que não têm 

qualquer esperança de sucesso. 

 

2. Marcianus, Institutos, Livro IV. 

 

Os procedimentos são instituídos no caso de um testamento inofensivo com o fundamento de que o testador não era de mente 

sã quando fez a sua vontade. Não se entende por isto que ele tenha sido realmente louco, ou demente, quando executou a sua 

vontade, mas que a fez de acordo com a lei, mas não em conformidade com os ditames do afecto paterno ou filial; pois se ele 

fosse realmente louco ou demente, a sua vontade seria nula. 

 

3. Marcelo, Digest, Livro III. 

 

Dizer que uma vontade é inofensiva significa alegar que a parte não deveria ter sido deserdada ou passada para segundo 

plano; porque geralmente acontece que quando os pais são indevidamente influenciados a deserdar ou passar para segundo 

plano os seus filhos, isto é devido a falsas representações. 

 

4. Gaius, Sobre a Lex Glitia. 

 

Os pais não devem ser autorizados a enganar os seus filhos por vontade própria, uma vez que na sua maioria o fazem porque 

são maliciosamente prejudicados contra o seu próprio sangue pela bajulação e instigação das madrastas. 

 

(5) Marcellus, Digest, Livro III. 

 

Aqueles, também, que não são descendentes do testador na linha masculina, têm o direito de instituir procedimentos, pois 

podem fazê-lo no caso do testamento de uma mãe; e são muito frequentemente bem sucedidos. A força do termo 

"inofensivo" é, (como já afirmei), mostrar que a parte foi imerecida e, portanto, indevidamente passada para o lado, ou 

mesmo excluída por deserdação, e a alegação é feita em tribunal de que o testador não parece ter sido de mente sã quando 

executou uma vontade injusta. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 
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Um filho póstumo pode alegar que um testamento é inofensivo quando o testador era um herdeiro próprio ou legítimo, se ele 

estava por nascer no momento da morte do primeiro. Ele tem também o direito de atacar os testamentos dos cognatos, uma 

vez que, neste caso, poderia obter a posse da propriedade em caso de intestacy. E depois? Deve o testador ser 

responsabilizado por não morrer em estado de intesta? Mas ninguém poderia obter o assentimento de um juiz onde tal 

proposta fosse avançada; pois partes deste tipo não estão proibidas de fazer testamentos. Isto, contudo, pode ser claramente 

imputado ao testador, nomeadamente: não designar o partido seu herdeiro, pois um herdeiro designado pode ser colocado na 

posse de acordo com a cláusula pela qual a posse pode ser concedida à mãe de um nascituro; e se nascesse, teria direito à 

posse de acordo com as disposições do testamento. Considero que, da mesma forma, a reclamação pode ser apresentada por 

uma parte que, após a vontade da sua mãe ter sido feita, foi retirada do seu ventre pela operação de cesariana. 

 

1. Quando uma pessoa não tem direito à sucessão por intestacy institui procedimentos com base no facto de o testamento ser 

inofensivo, e ninguém contesta o seu direito de o fazer, e acontece que ele é bem sucedido, o seu sucesso não lhe será 

benéfico, mas apenas será vantajoso para aqueles que têm direito à sucessão por intestacy, pois ele torna o antigo chefe da 

família intesta. 

 

2. Quando alguém morre após ter instaurado um processo por inofensividade, transfere o seu direito de reclamação para o seu 

herdeiro? Papinianus respondeu (e isto também é afirmado em várias rescisões) que se a parte morrer depois de já ter obtido a 

posse da propriedade da herança, o direito de proceder com a acção passa para o herdeiro; e se a posse da propriedade não for 

exigida, mas a controvérsia já começou ou está em preparação, ou se a parte morrer depois de ter chegado para apresentar 

uma queixa por inoficiência; penso que o direito passa para o seu herdeiro. 

 

(7) Paulus, On the Jurisdiction of the Septemvirs. 

 

Consideremos de que forma uma parte pode ser considerada para ter preparado o seu caso, de modo a poder transmitir o 

direito de acção. Suponhamos que ele estava sob o controlo do testador, para que a posse da herança não fosse necessária 

para ele, e a entrada na herança seria supérflua; e se ele meramente notificasse a sua intenção de fazer tal acusação, e 

procedesse à notificação, ou a apresentar a petição, ele transmitiria o direito de processar o caso ao seu herdeiro; e isto o 

Divino Pio declarou num Rescript com referência ao serviço dos papéis e da notificação. Que curso deve ser seguido quando 

a parte não estava sob o controlo do falecido? Seria o direito de acção transmitido ao seu herdeiro? Se ele tivesse feito as 

coisas que mencionámos acima, pareceria ter preparado devidamente o seu caso. 

 

8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 
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Papinianus diz muito apropriadamente no Quinto Livro de Perguntas, que um pai não pode instaurar processos por 

inofensividade em nome do seu filho, se este não estiver disposto; pois o mal foi cometido contra o filho. Ele afirma 

imediatamente a seguir que se o seu filho morrer após ter obtido a posse da herança, com vista a prosseguir regularmente 

com o caso, a queixa por inoficiência é extinta; pois não foi concedida ao próprio pai, mas por causa do seu filho. 

 

1. Quando uma parte abandona o processo depois de ter instaurado um processo por inofensividade, não será ouvido 

posteriormente. 

 

2. Tem sido afirmado com muita frequência em rescritos que quando o imperador é nomeado herdeiro, o testamento pode ser 

declarado inofensivo. 

 

3. Papinianus, no Segundo Livro de Opiniões, diz que uma queixa por um testamento inofensivo pode ser apresentada contra 

o chefe de família que é um veterano, mesmo que a única propriedade que possui seja o que obteve no serviço militar. 

 

4. Quando um soldado faz um testamento enquanto está no exército, e morre um ano após ser dispensado, duvido que seja 

permitida uma queixa por inofensividade, porque a sua vontade é válida até este momento, de acordo com a lei militar, e 

pode dizer-se que uma queixa por inofensividade não está disponível. 

 

5. Uma mãe não pode alegar que a vontade do seu filho menor é inofensiva, porque o seu pai a fez por ele; e Papinianus deu 

esta opinião; nem o irmão do seu pai o pode fazer, porque é a vontade do filho; portanto, o irmão do menor também não o 

pode fazer, se não se opôs ao testamento do seu próprio pai. No entanto, se o testamento do pai for atacado com sucesso, o do 

seu filho será nulo, a menos que tenha sido quebrado apenas com referência ao seu pai, pois então a parte pupilar 

permanecerá válida. 

 

6. Quando alguém faz uma doação mortis causa ao seu filho da quarta parte do que teria direito se o testador tivesse morrido 

intestate, sou de opinião que a sua vontade está segura. 

 

7. Quando um homem providenciou um substituto para o seu filho, que é um menor, fazendo um legado secundário, não 

podemos, por esta razão, permitir que o próprio menor apresente uma queixa por inofensividade. 

 

8. Uma vez que a quarta parte da quota que é devida é suficiente para excluir a queixa, deve ser considerado se uma criança 

deserdada, que não se oponha, deve ser incluída, como, por exemplo, quando há dois filhos deserdados; e sem dúvida que 

deve ser incluída, como afirma o papista; e se o outro deve dizer que o testamento é inofensivo, não pode reclamar a 

totalidade da herança, mas apenas metade da mesma. Assim, pela mesma razão, onde há netos, a questão dos dois filhos, por 
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exemplo, três por um deles, e apenas um pelo outro; o filho que está sozinho será excluído da queixa, obtendo três vinte e 

quatro da herança, e qualquer um dos outros obtendo um vinte e quatro do mesmo. 

 

9. Esta quarta parte será, evidentemente, estimada após a dedução das dívidas e das despesas funerárias; mas deve ser 

considerado se as concessões testamentárias de liberdade diminuirão a quarta parte, e será que a diminuem? Pois se alguém 

for nomeado único herdeiro, não pode afirmar que o testamento é inofensivo, porque recebeu a parte falcidiana; mas o Lex 

Falcidia não se aplica às manumissões testamentárias, e pode considerar-se que a quarta parte deve ser inscrita depois de 

deduzido o que é perdido pela manumissão; portanto, como se estabelece que a quarta parte é reduzida pela manumissão, o 

resultado será que, quando o património de uma pessoa é constituído por escravos, ao emancipá-los, ele proíbe uma queixa 

por um testamento inofensivo; a menos que, talvez, o seu filho, se não estivesse sob o seu controlo após ter sido nomeado 

herdeiro do seu pai, possa rejeitar devidamente a herança, e tendo-a transmitido ao substituto, possa iniciar um processo por 

inofensividade, de modo a obter a herança por inofensividade, sem estar sujeito à pena prescrita pelo Édito. 

 

10. Quando um testador ordenou ao seu herdeiro que preenchesse alguma condição com referência ao seu filho, ou a alguma 

outra pessoa que tivesse o direito de apresentar a mesma reclamação, e ele concordou conscientemente com isso, deve ser 

considerado se está impedido de apresentar uma reclamação por inoficiência, uma vez que aceitou a vontade do falecido. O 

caso é o mesmo quando a parte que lhe deu a doação era um legatário, ou um statuliber; e pode dizer-se que o filho é 

impedido, e especialmente quando o testador ordenou ao herdeiro que fizesse a doação; mas se era um legatário, não será 

verdade que quando o direito de apresentar uma reclamação por inoficiência já foi adquirido, a oferta do legatário não a ab-

rogará? Por que razão estabelecemos absolutamente este princípio no caso do herdeiro? Porque nenhum direito de apresentar 

uma reclamação surge antes de ele ter entrado na herdade. Penso que, neste caso, o acontecimento deve ser seguido, para que, 

se o que restou foi oferecido ao filho antes da instauração do processo por ele, então parece que ele tem tudo a que tem 

direito, pois a doação foi oferecida de acordo com os desejos do testador. 

 

11. Portanto, se alguém tiver sido nomeado herdeiro, por exemplo a metade da herança, quando um sexto lhe teria vindo da 

propriedade do testador se tivesse morrido no estado, e lhe for pedido que entregue a herança após um certo tempo; pode 

razoavelmente considerar-se que ele não pode intentar uma acção, uma vez que poderia ter a parte que lhe era devida, e os 

lucros da mesma, pois está bem estabelecido que os lucros são normalmente incluídos na parte falcidiana. Portanto, onde, no 

início, foi nomeado um herdeiro para metade da propriedade, e depois é-lhe pedido que renuncie à sua herança após o termo 

de dez anos; não há motivo para apresentar queixa, uma vez que poderia, durante esse tempo, ter facilmente recebido a parte 

que lhe era devida juntamente com os lucros da mesma. 

 

12. Quando uma parte alega que um testamento é nulo, defeituoso, e inofensivo, a escolha deve ser-lhe dada quanto à 

reivindicação que desejava fazer primeiro. 
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13. Quando um filho que foi deserdado está na posse da herança, e a parte que foi nomeada herdeira traz uma acção para a 

recuperar; o filho pode apresentar a queixa através de uma acção cruzada, tal como faria se não estivesse na posse mas 

estivesse a apresentar uma acção para recuperação. 

 

14. Deve lembrar-se que quando uma parte alega indevidamente que um testamento é inofensivo, e perde o seu caso, também 

perde o que lhe foi deixado pelo testamento, e pode ser recuperado num processo pelo Tesouro como propriedade da qual foi 

privado por não ser digno dele. No entanto, só é privado do que lhe foi legado pelo testamento, onde, sem qualquer 

fundamento, continuou a processar o caso até que o julgamento fosse proferido. Onde, contudo, desistiu ou morreu antes do 

julgamento, não será privado do que lhe foi legado. Assim, se enquanto esteve ausente, uma decisão foi pronunciada a favor 

da outra parte, que estava presente, pode dizer-se que ele pode reter o que lhe ficou. Uma parte, no entanto, só pode perder 

tudo o que lhe pertença; e se lhe for pedido que a entregue a outra parte, não deve ser feito nenhum dano. Por conseguinte, 

Papinianus não afirma incorrectamente no Segundo Livro de Opiniões, que quando um partido é nomeado herdeiro e lhe é 

pedido que entregue a herança, e depois, depois de apresentar queixa por inofensividade, não tem sucesso, só perde o que 

poderia ter obtido sob a Lex Falcidia. 

 

15. Onde um menor foi arrogado, e é uma daquelas pessoas que pode apresentar queixa de um testamento inofensivo sem 

depender de adopção ou emancipação para o fazer; penso que será barrado, uma vez que tem direito a uma quarta parte da 

herança, de acordo com a Constituição do Divino Pio. Se, no entanto, ele intentar uma acção, e não obtiver um julgamento, 

perderá esta quarta parte? Sou de opinião que não lhe deve ser permitido contestar o testamento por inofensividade, ou se lhe 

for permitido, mesmo que não obtenha o processo, que lhe seja concedida a quarta parte como uma dívida que lhe é devida. 

 

16. Quando um juiz investiga um caso com base num testamento inofensivo e apresenta um decreto contra o testamento, e 

não é interposto recurso, o testamento é rescindido por operação da lei; e a parte que for bem sucedida tornar-se-á herdeira 

directa, ou possuidora do bem, de acordo com os termos do decreto; as concessões testamentárias de liberdade serão anuladas 

por aplicação da lei; os legados não serão devidos; e se tiverem sido pagos, poderão ser recuperados quer por aquele que os 

pagou quer pelo litigante vencedor (por meio de uma acção pretoriana). No entanto, geralmente, nos casos em que tenham 

sido pagos antes da instauração do processo, o litigante bem sucedido deverá apresentar um processo para a sua recuperação; 

como o Adriano Divino e o Pio Divino declararam num Rescript. 

 

17. É certo que se a queixa de inoficiência for alegada por alguma causa muito justa após cinco anos, as manumissões que já 

tiveram lugar, ou que poderiam ser exigidas, não podem ser revogadas; mas vinte aurei deveriam ser pagas por cada escravo 

libertado à parte que ganhou o processo. 

 

(9) Modestinus, On Inofficious Testaments. 
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Quando alguém institui procedimentos no prazo de cinco anos, a manumissão não se manterá. Paulus diz, contudo, que onde 

a liberdade é concedida sob um trust será permitida; e, claro, neste caso, vinte aurei devem ser pagos por cada indivíduo. 

 

10. Marcellus, Digest, Livro III. 

 

Quando, no caso de um testamento inofensivo, parte dos juízes proferiu uma decisão contra ele, e parte a favor dele, o que 

por vezes é feito; será mais humano adoptar a opinião daqueles que favoreceram o testamento, a menos que seja claramente 

evidente que proferiram uma decisão injusta a favor do partido que foi nomeado herdeiro. 

 

(1) É um facto bem conhecido que qualquer pessoa que aceite um legado não pode alegar devidamente que o testamento é 

inofensivo, a menos que tenha transferido todo o legado para outra pessoa. 

 

11. Modestinus, Opiniões, Livro III. 

 

Afirmei como minha opinião que mesmo quando um partido é bem sucedido com base no facto de um testamento ser 

inofensivo, quaisquer doações que o testador, enquanto vivo, parece ter feito a favor do herdeiro nomeado, não são, por essa 

razão, anuladas; nem mentirá uma acção para recuperar parte do que lhe foi dado a título de dote. 

 

(12) The Same, On Prescriptions, Livro XII. 

 

Não faz diferença se um filho deserdado aceita um legado que lhe foi legado, ou o obtém através do seu filho ou escravo, a 

quem foi deixado; em qualquer dos casos, ele será barrado por uma excepção. Mais uma vez, se o seu escravo for nomeado 

herdeiro, e o filho o manuma antes de o mandar entrar na propriedade, para que o possa fazer de livre vontade, e o filho o 

fizer com um desenho fraudulento, será impedido de prosseguir com a sua acção. 

 

1. Quando um filho que tenha sido deserdado faz uma exigência a um statuliber por dinheiro que lhe é devido, é considerado 

como tendo aceite a vontade do seu pai. 

 

2. Quando um filho traz um processo para obter um legado que foi revogado, e, tendo falhado, recorre a uma queixa por 

inoficiência, não será impedido por uma excepção; embora pelo simples facto de ter trazido um processo que aprovou do 

testamento, ainda assim, alguma culpa deve ser atribuída ao testador, de modo que a queixa do filho não possa ser 

razoavelmente rejeitada. 
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3. Quando o filho de um testador, juntamente com Titius, era um devedor por uma certa quantia de dinheiro, e Titius foi 

libertado pelos termos do testamento, o filho não será exonerado de responsabilidade por causa da libertação de Titius; nem o 

seu direito de intentar uma acção de testamento inofensiva será impedido. 

 

13. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

Titia nomeou a sua filha herdeira, deixou ao seu filho um legado, e providenciado pelo mesmo testamento: "Todas as coisas 

que acima indiquei para serem dadas ou feitas, desejo ser dado e feito por qualquer pessoa que se torne meu herdeiro, ou 

possuidor dos meus bens, mesmo em estado de intestacia. Além disso, o que quer que eu possa ordenar daqui em diante que 

seja dado ou feito, deixo em confiança à referida pessoa para ver que é dado e feito". Levantou-se a questão se, se uma irmã 

ganhou um processo no Tribunal Centumviral, o trust deve ser executado em conformidade com a cláusula anterior? A minha 

resposta ao inquérito se uma parte pode legalmente impor um fideicomisso àqueles que pensa suceder-lhe em intestacy, quer 

como herdeiros, quer como possuidores dos seus bens, foi que o podia fazer. Paulus afirma numa nota que aprova a opinião 

de que os fideicomissos impostos por um partido que morre em estado de intesta não precisam de ser executados, pois 

parecem ter sido ordenados por uma pessoa de mente insensata. 

 

14. Papinianus, Perguntas, Livro V. 

 

Um pai emancipou o seu filho, e reteve o seu neto sob o seu controlo; o filho teve subsequentemente outro filho, e depois 

morreu, depois de ter deserdado ambos os filhos, e omitiu qualquer menção ao seu próprio pai no seu testamento. Num 

inquérito sobre se o testamento foi inofensivo ou não, o interesse dos filhos deve prevalecer, e as intenções do pai do falecido 

permanecem para consideração; mas se o julgamento for feito contra os filhos, então a queixa do pai pode ser examinada, e 

ele pode instaurar um processo. 

 

15. O mesmo, Perguntas, Livro XIV. 

 

Pois embora os pais não tenham o direito de suceder à herança dos seus filhos, ainda assim, devido aos desejos dos pais e ao 

seu natural afecto pelos filhos, quando a ordem regular de mortalidade é perturbada, uma herança deve ser deixada em razão 

do afecto não menos aos pais do que aos filhos. 

 

1. Quando uma parte, depois de ter intentado uma acção para declarar um testamento inofensivo, muda de ideias, e depois 

morre, não será concedida uma queixa por inofensividade ao seu herdeiro, uma vez que não é suficiente que o processo seja 

instaurado se o queixoso não continuar a levá-los por diante. 
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2. Quando um filho intenta uma acção com base numa vontade inofensiva contra dois herdeiros, e obtém decisões diferentes 

dos juízes que derrotam um herdeiro e são derrotados pelo outro, pode processar os devedores da herança, e ele próprio pode 

ser processado pelos credores na medida da sua parte na mesma, e pode recuperar a propriedade e dividir a herança; pois é 

verdade que ele tem direito a uma acção de partilha, pois pensamos que ele se torna herdeiro legal de uma parte da herança, 

pelo que uma parte dela permanece sujeita aos termos do testamento, e não parece absurdo que o testador seja considerado 

como tendo morrido parcialmente em estado intesta. 

 

(16) The Same, Opinions, Livro II. 

 

Quando um filho já instaurou um processo por inofensividade da vontade da sua mãe, contra o seu irmão que foi nomeado 

herdeiro de uma parte da herança, e ganha o seu caso; uma filha que não intentou uma acção, ou não teve êxito, não pode 

legalmente partilhar a herança com o seu irmão. 

 

1. Um pai obteve a posse da herança do seu filho pelo direito de manumissão, em oposição às disposições do testamento, e 

procura a posse da propriedade; e depois uma filha do falecido, a quem ele tinha deserdado, processou muito 

apropriadamente uma acção com o fundamento de que o testamento era inofensivo, e depois a posse que o pai obteve foi 

anulada; pois, no processo anterior, a questão a ser determinada era a posição legal do pai, e não a legalidade do testamento; e 

por isso era necessário que toda a propriedade fosse restituída à filha juntamente com os lucros da mesma. 

 

(17) Paulus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando alguém com a intenção de rejeitar a herança não ataca um testamento como inofensivo, a parte a que tem direito não 

se opõe a qualquer outro que possa querer instaurar um processo para esse fim. Portanto, quando um dos dois filhos que 

foram deserdados institui um processo para que a vontade do seu pai seja declarada inofensiva - pois se a vontade for posta 

de lado, o outro filho terá direito à sucessão por intestacia, e portanto não pode legalmente intentar uma acção para recuperar 

a totalidade da herança - se ganhar o seu caso, pode recorrer à autoridade do caso julgado, desde os Centumviri, quando 

declararam que o autor da vontade intesta teria acreditado que este é o único filho vivo. 

 

1. Quando o julgamento é feito contra um testamento por inofensividade, o falecido é considerado como não tendo sido 

competente para fazer um testamento. Este parecer não deve ser aprovado quando uma decisão é proferida a favor do 

queixoso e o herdeiro não defende o caso; como, neste caso, não se entende que a lei seja estabelecida pelo decreto do 

Tribunal, e portanto as manumissões são sustentadas e podem ser intentadas acções por legados. 

 

18. O mesmo, Sobre Testamentos Inoficiosos. 
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Existe uma Constituição dos Irmãos Divinos sobre este assunto, que reconhece uma distinção deste tipo. 

 

19. The Same, Perguntas, Livro II. 

 

Uma mãe, quando estava prestes a morrer, nomeou uma estranha herdeira para três quartos dos seus bens, e uma filha 

herdeira para um quarto dos mesmos, e passou por cima de outra filha; depois, esta última intentou uma acção para declarar a 

vontade inofensiva, e ganhou o seu caso. Pergunto a que alívio a filha que foi nomeada herdeira tem direito? Respondi que a 

filha que foi transferida deveria intentar uma acção para recuperar o que teria recebido se a sua mãe tivesse morrido no 

Estado. Por conseguinte, pode dizer-se que ela que foi transferida, mesmo que traga processo por toda a propriedade em 

intestacy e seja bem sucedida, terá direito à sucessão exclusiva, tal como se a outra filha tivesse renunciado à sua parte legal. 

Não se deve admitir, contudo, que a primeira possa ser ouvida contra a sua irmã se ela instaurar um processo por 

inofensividade. 

 

1. Além disso, deve ser dito que a irmã que entrou na herança em conformidade com as disposições do testamento, não se 

encontra na mesma posição que a que foi passada, pelo que a segunda deve intentar uma acção para recuperar metade da 

herança de um estranho; e pode considerar-se que desta forma ela pode recuperar metade, porque a metade inteira lhe 

pertence. De acordo com isto, a vontade inteira não é posta de lado, mas a testatrix é intestate em certa medida, mesmo que o 

Tribunal declare a vontade nula como tendo sido executada por uma pessoa que estava louca. 

 

2. Mas se alguém pensar que, quando uma filha ganha o seu caso, todo o testamento será anulado, deve considerar-se que a 

irmã que foi nomeada herdeira em intestacy pode entrar na herança, pois uma vez que ela entra em conformidade com os 

termos do testamento, que ela pensava ser válido, não se pode considerar que ela tenha rejeitado a sua parte legal da herança, 

à qual, de facto, ela não sabia que tinha direito; pois quando as pessoas estão conscientes dos seus direitos, não os perdem, se 

escolherem um curso que elas acreditam que podem prosseguir. Isto acontece quando um patrono, induzido por uma opinião 

errada, aceita a vontade de um defunto libertado; pois não é considerado como tendo rejeitado a posse da herança em 

contravenção à vontade. Daí resulta evidente que a filha falecida não pode legalmente intentar uma acção para recuperar a 

totalidade da herança, uma vez que, se o testamento for posto de lado, o direito daquele que foi nomeado herdeiro a entrar na 

herança permanece intacto. 

 

20. Scaevola, Perguntas, Livro II. 

 

Quando alguém deseja ter um testamento declarado inofensivo, embora possa ser negado que é filho do falecido, não tem 

direito à posse carboniana da propriedade, pois isto só é permitido onde, se a parte fosse efectivamente o filho, ele seria o 

herdeiro, ou o possuidor legal da propriedade; de modo que se, entretanto, ele obtivesse a posse, e fosse apoiado, os seus 

direitos não seriam prejudicados por quaisquer acções que pudessem ser intentadas por ele. Quando uma parte faz uma 
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reclamação de inoficiência, não pode intentar quaisquer acções excepto uma para obter a herança, e não tem direito a 

sustentar. Isto é feito para o impedir de estar numa posição melhor do que se o seu adversário o tivesse reconhecido como o 

filho do testador. 

 

(21) Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Quando uma parte que instaurou um processo com o fundamento de que um testamento era inofensivo, abandona a acção, 

devido à afirmação fraudulenta do herdeiro nomeado, que alega estar tacitamente obrigado a dar-lhe uma terceira parte da 

herança; não se considera que tenha renunciado ao seu direito de acção, e por isso não pode ser proibido de retomar o 

processo que iniciou. 

 

1. Foi também feita uma investigação para saber se um herdeiro deve ser ouvido, quando ele pede que o que pagou antes da 

acção para declarar o testamento inofensivo lhe seja restituído? A resposta foi que aquele que, estando ciente dos factos, 

pagou dinheiro na prossecução de uma confiança com a qual não tinha qualquer preocupação, não terá, por essa razão, direito 

a uma acção para a recuperar. 

 

2. O mesmo jurista deu a sua opinião que, quando a parte que foi nomeada herdeira é privada da herança por um processo 

para declarar um testamento inofensivo, tudo deve proceder como se a herança não tivesse sido inscrita; e, portanto, o 

herdeiro nomeado teria um direito total de acção contra a parte que ganhou o processo, para cobrar qualquer dívida, bem 

como um direito de compensação contra todo o endividamento. 

 

22. Tryphoninus, Disputations, Livro XVII. 

 

Um filho não é impedido de atacar o testamento da sua mãe como inofensivo, onde o seu pai recebeu um legado pela vontade 

da mãe, ou entrou na propriedade, apesar de o referido filho ainda estar sob o controlo do seu pai; e declarei que o pai não 

está proibido de atacar o testamento em nome do seu filho, pois a indignidade é infligida a este último. 

 

1. Foi também perguntado se o filho falhou no seu ataque ao testamento, se o que restava ao pai seria confiscado ao Estado? 

Pois, como ele não seria beneficiado pelo seu sucesso, e neste caso o dever do pai não estava de modo algum preocupado, 

mas tudo dependia do mérito do filho, devemos inclinar-nos para a opinião de que o pai não perde o que lhe foi deixado, se 

uma decisão for proferida a favor da vontade. 

 

2. Muito mais é este o facto de um testador me ter deixado um legado, e o seu filho, depois de instaurar um processo por 

inofensividade do testamento, ter morrido, deixando-me o seu herdeiro, e eu ainda prosseguir com a acção contra a herança, e 

eu ser derrotado, não perco o que me foi deixado pelo testamento; se, claro, o falecido já tivesse iniciado o processo. 
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3. Além disso, se eu adoptar uma pessoa depois de ele já ter intentado uma acção para declarar o testamento inofensivo, pelo 

qual me foi legado um legado, e eu conduzo o caso em nome do meu filho adoptivo, e não sou bem sucedido; não devo 

perder o meu legado porque fui culpado de qualquer coisa pela qual deveria ser privado pelo Tesouro do que me foi legado; 

pois não trouxe o processo em meu próprio nome, mas por causa de um certo tipo de sucessão legal. 

 

23. Paulus, Sobre Testamentos Inoficiosos. 

 

Se supõe o caso de um filho emancipado que foi passado e do seu neto que continuou sob o controlo do testador, e é 

nomeado herdeiro; o filho pode instaurar um processo contra o seu próprio filho, que é o neto do testador, pela posse da 

herança, mas não pode instaurar uma acção com o fundamento de que o testamento é inofensivo. Se, contudo, o filho 

emancipado foi deserdado, pode intentar a acção, e pode então juntar-se ao seu filho, e obterá a herança juntamente com ele. 

 

1. Quando os filhos deserdados tiverem adquirido uma herança ou qualquer propriedade que lhe pertença das pessoas que 

foram nomeadas herdeiras, sabendo que eram tais, ou que lhes tenham alugado terras, ou que tenham feito qualquer outra 

coisa do género, ou que tenham pago as dívidas do herdeiro que deviam ao testador, são considerados como tendo aceite o 

testamento do falecido, e são excluídos de intentar uma acção. 

 

2. Quando dois filhos são deserdados, e ambos trazem processo com base no facto de o testamento ser inofensivo, e um deles 

conclui depois que não prosseguirá, a sua parte pertencerá ao outro por acréscimo. A mesma regra aplica-se quando ele é 

barrado por lapso de tempo. 

 

(24) Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Ocorre frequentemente com referência a processos por inoficiência que diferentes decisões são proferidas num mesmo caso. 

E se o irmão que institui o processo e os herdeiros nomeados forem pessoas que ocupam diferentes cargos legais? Se for esse 

o caso, o falecido é considerado como tendo morrido em parte por testamento e em parte por intestação. 

 

25. The Same, Disputations, Livro II. 

 

Quando uma doação não é feita mortis causa, mas intervivos, e em todo o caso com o entendimento de que deve ser incluída 

no quarto, pode dizer-se que o processo não pode ser intentado por inofensividade, se a parte receber o quarto na doação; ou, 

se receber menos, o montante em falta, será compensado de acordo com a arbitragem de algum bom cidadão; ou, em 

qualquer circunstância, o que foi doado deve ser colocado no fundo comum. 
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1. Quando uma pessoa que não tem o direito de intentar uma acção com base numa vontade inofensiva, é autorizada a fazê-

lo, e tenta ter a vontade parcialmente posta de lado, e selecciona algum herdeiro particular contra quem intentar a acção; deve 

ser dito que como a vontade é parcialmente válida, e as partes que tinham direito a preferência sobre o queixoso são 

excluídas, este último intentou a acção adequadamente. 

 

(26) The Same, Disputations, Livro VIII. 

 

Quando um herdeiro tiver sido nomeado com uma condição, por exemplo, se manumita Stichus, e o manumita, e depois a 

vontade deve ser declarada inofensiva ou injusta; é apenas correcto para que ele possa obter alívio, ou seja, deve recuperar 

dele o valor do escravo após a sua manumissão, para evitar que o perca por completo. 

 

27. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Se depois de um testamento ter sido atacado como inofensivo foi feito um acordo pelas partes para comprometer o caso, e os 

termos do compromisso não forem cumpridos pelo herdeiro, fica estabelecido que o processo instaurado por inofensividade 

ainda permanece inalterado. 

 

1. Se alguém alegar que é filho do testador que negou ser verdade na sua vontade, e, no entanto, o deserdou, continua a haver 

fundamento para uma acção por inoportunidade. 

 

2. Um soldado não pode afirmar que a vontade de outro soldado é inofensiva. 

 

3. Quando um neto instaurou um processo por inofensividade de uma determinada parte de um testamento, contra o seu tio 

paterno ou qualquer outra pessoa que foi nomeada herdeira, e ganhou o caso, mas o herdeiro testamentário apelou; foi 

entretanto decidido que, devido à pobreza do menor, lhe deveria ser concedido um subsídio de subsistência proporcional ao 

património da herança (para parte do qual o processo foi apresentado por ele no ataque ao testamento como inofensivo) e que 

o seu adversário seria obrigado a fornecer-lhe os bens necessários até que o caso fosse encerrado. 

 

4. Uma queixa pode ser apresentada por inofensividade no caso do testamento de uma mãe que, pensando que o seu filho 

estava morto, tinha nomeado outro herdeiro. 

 

(28) Paulus, Sobre a Jurisdição dos Septemvirs. 

 

Quando uma mãe ouviu uma notícia falsa de que o seu filho, que era um soldado, estava morto, e nomeou outros herdeiros 

por sua vontade, o Divino Adriano decretou que a herança deveria pertencer ao filho em virtude de que as concessões 
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testamentárias de liberdade e legados deveriam ser mantidas. O que foi acrescentado com referência às concessões de 

liberdade e legados deve ser cuidadosamente anotado, pois quando se decide que um testamento é inofensivo, nada do que 

ele contém é válido. 

 

29. Ulpianus, Opiniões, Livro V. 

 

Quando os legatários suspeitam que existe conluio entre os herdeiros nomeados e a pessoa que está a intentar uma acção 

contra a vontade como inofensiva, foi estabelecido que os legatários têm o direito de comparecer e defender a vontade do 

falecido, e também lhes é permitido recorrer, se for proferida uma sentença contra a vontade. 

 

1. Os filhos ilegítimos podem igualmente opor-se à vontade da sua mãe por inofensividade. 

 

2. Quando um ataque por inoficiência é feito contra a vontade, embora o caso possa ser resolvido por compromisso, a 

vontade continua em pleno vigor e efeito; e, portanto, quaisquer concessões testamentárias de liberdade e legados nela 

contidos continuam a ser válidos na medida do permitido pela Lex Falcidia. 

 

3. Uma vez que uma mulher nunca pode adoptar um filho sem o consentimento do Imperador, nenhum homem pode instaurar 

processos por inofensividade contra a vontade da mulher que erroneamente pensava ser a sua mãe adoptiva. 

 

4. Os processos por inofensividade devem ser instituídos na província em que os herdeiros testamentários têm a sua 

residência. 

 

(30) Marcianus, Institutos, Livro IV. 

 

Um pai natural pode legalmente instituir procedimentos contra a vontade do seu filho que foi dado em adopção, com o 

fundamento de que o referido testamento é inofensivo. 

 

1. O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que os tutores eram autorizados, em nome das suas alas, a instituir 

procedimentos com base no facto de um testamento ter sido inofensivo ou forjado, sem qualquer risco de perder o que lhes 

foi legado pelo testamento. 

 

31. Paulus, Sobre a Jurisdição dos Septemvirs. 
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Quando uma pessoa que tem o direito de atacar um testamento não está disposta, ou não pode fazê-lo, é uma questão a 

considerar se o próximo sucessor será autorizado a instaurar um processo para esse fim; e foi estabelecido que pode, uma vez 

que a sucessão está envolvida. 

 

(1) No que diz respeito à acção por inofensividade intentada por filhos ou pais, não faz diferença quem pode ser nomeado 

herdeiro, seja um dos filhos, um estranho, ou um residente da mesma cidade. 

 

(2) Se eu me tornar herdeiro de uma parte que ele próprio foi nomeado herdeiro pelo testamento que desejo provar ser 

inofensivo, este facto não me impedirá, especialmente se eu não tiver a posse da parte da herança em disputa, ou apenas a 

tiver por direito próprio. 

 

(3) Dizemos que o caso é diferente quando uma parte me deixou a propriedade que ele próprio tinha recebido sob o 

testamento; pois se eu a aceitar, estou excluído de atacar o testamento. 

 

(4) O que deve ser dito então se eu aceitar o testamento de outra forma; por exemplo, se, após a morte do meu pai, eu 

escrever no testamento que eu consinta? Neste caso, sou impedido de o atacar. 

 

32. O mesmo, sobre Testamentos inofensivos. 

 

Quando um filho deserdado age como defensor, ou assume o dever de agente de uma parte que traz uma acção por um legado 

sob a vontade, não lhe será permitido atacar o testamento; pois aquele que aprova qualquer legado do falecido é considerado 

como tendo aceite a sua vontade. 

 

(1) Quando um filho deserdado se torna herdeiro de um legatário, e traz uma acção pelo legado, consideremos se ele não está 

impedido de atacar o testamento pelo testamento do falecido é certo, e, por outro lado, é verdade que nada lhe foi deixado 

pelo testamento. No entanto, estará mais seguro se se abster de intentar uma acção pelo legado. 

 

 

 

 

Título. 3. Sobre a acção para a recuperação de um património. 
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1. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Um bem pode pertencer-nos quer pela lei antiga quer pela lei recente; pela lei antiga de acordo com as disposições das Doze 

Tabelas, ou por um testamento legalmente executado: 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

Quer nos tornemos herdeiros directamente pelos nossos próprios actos, quer pelos de outros; 

 

3. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Por exemplo, se ordenarmos a alguma pessoa que esteja sob o nosso controlo que aceite uma herança para a qual tenha sido 

nomeado herdeiro. Quando uma pessoa se torna herdeira de Titius, e ele próprio é herdeiro de Seius, pode dizer-se que, como 

é herdeiro de Seius, também pode reclamar a herança de Titius. Um partido pode tornar-se herdeiro em intestacy, como, por 

exemplo, onde ele é o herdeiro directo do falecido, ou um agnato, ou onde ele manumitted o falecido, ou o seu pai 

manumitted ele. As pessoas tornam-se herdeiros ao abrigo da nova lei quando têm direito a uma herança derivada de decretos 

do Senado, ou das Constituições dos Imperadores. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Se eu intentar uma acção para a recuperação de uma herança contra um partido que tenha apenas a posse da parte da mesma 

que é objecto de controvérsia, ele será obrigado a entregar tudo aquilo de que obtiver posteriormente a posse. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript que o possuidor de uma herança que estava em disputa deveria ser proibido de dispor de 

qualquer parte da mesma antes da instauração do processo; a menos que prefira fornecer uma garantia para a totalidade da 

herança, ou para a restituição da propriedade que lhe pertence. O Pretor, contudo, declarou num édito que: "Sempre que fosse 

demonstrada justa causa, ele permitiria que uma parte do bem fosse alienada, mesmo quando tal garantia não fosse dada, mas 

apenas o compromisso habitual após a instauração do processo; para que, se a alienação de qualquer dos bens de um bem 

imóvel fosse impedida, isso não impedisse, de uma forma ou de outra, que fossem tomadas outras medidas vantajosas; como, 

por exemplo, se algo fosse necessário para despesas funerárias; (pois ele permite uma diminuição da propriedade por causa 

das despesas funerárias), e também o fará quando um penhor deve ser vendido se uma soma de dinheiro não for paga dentro 

de um certo tempo. Uma diminuição de bens pertencentes a uma propriedade torna-se igualmente necessária para fornecer 
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alimentos à família, e o Pretor deve também permitir a venda de artigos perecíveis que, num curto espaço de tempo, seriam 

destruídos. 

 

1. O Divino Adriano declarou num Rescript a Trebius Sergianus que Aelius Asiaticus deveria dar segurança a uma 

propriedade, para recuperar; o que tinha sido processado contra ele, e então ele pode alegar que o testamento é forjado. Isto é 

feito pela razão de que o processo de recuperação pode permanecer em suspenso enquanto a investigação da alegação de 

falsificação está a ser feita. 

 

2. A autoridade da acção intentada para a recuperação dos bens é tal que nenhum outro processo judicial será permitido 

prejudicá-lo. 

 

6. The Same, On the Edict, Book LXXV. 

 

Quando um testamento for alegadamente falsificado, e uma acção judicial for intentada por um legado sob o mesmo, deverá 

ser paga após a apresentação de uma caução, ou deverá ser instaurado um inquérito para determinar se a mesma é devida. 

Quando o testamento for alegadamente forjado, nenhum legado deve ser pago à parte que o atacar por este motivo, se o 

assunto tiver sido levado a tribunal. 

 

7. The Same, On the Edict, Livro XIV. 

 

Quando alguém afirmar que tem direito à sua liberdade nos termos de um testamento, o juiz não deve decidir a questão da 

sua liberdade, para não prejudicar algum decreto proferido com referência ao testamento; e esta lei foi aprovada pelo Senado. 

O Divino Trajano declarou num Rescript que o julgamento para determinar a sua liberdade deve ser adiado até que o 

processo por inoficiência seja arquivado ou concluído. 

 

(1) Os julgamentos relacionados com a liberdade só são, no entanto, suspensos quando o processo foi instaurado por 

inofensivo testamento, mas se tal não tiver sido feito, o julgamento da questão da liberdade não deve ser adiado. Isto o 

Divino Pio declarou num Rescript, pois quando um certo Licinnianus tinha sido levado a tribunal para determinar o seu 

estatuto, e, para evitar uma decisão demasiado cedo quanto ao que era, recusou-se a comparecer no julgamento onde a 

questão da sua liberdade deveria ser ouvida, dizendo que se juntaria à questão da inoficiência do testamento, e depois 

intentaria uma acção para recuperar a herança; porque alegou que tanto a liberdade como a herança lhe tinham sido 

conferidas pelo testamento. O Divino Pio disse que se Licinnianus tivesse estado na posse da herança, teria um melhor direito 

a ser ouvido, uma vez que poderia então ter aderido à questão em nome da herança, e foi à discrição da parte que alegava ser 

seu amo proceder com base no facto de o testamento ser inofensivo; mas Licinnianus não deveria permanecer em escravatura 

durante cinco anos sob o pretexto da inoficiência do testamento, ponto sobre o qual ele próprio não tinha aderido à questão. 
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No final, o Imperador permitiu que o juiz determinasse de modo geral se o julgamento com referência ao testamento foi 

exigido de boa fé, e se verificou que o foi, que deveria ser concedido um prazo razoável; e se a questão não tinha sido juntada 

antes de ter terminado, o juiz deveria ser ordenado a desempenhar as suas funções no julgamento que envolveu a questão da 

liberdade. 

 

(2) O Divino Pio declarou num Rescript que sempre que alguém for obrigado a defender um caso que envolva a sua própria 

liberdade, e a herança de uma herança, mas em que não alegue ter sido libertado por vontade própria, mas de alguma outra 

forma - como por exemplo, que tinha sido manumitted pelo testador durante a sua vida - então o caso envolvendo a questão 

da liberdade não deve ser adiado, mesmo que se tenha antecipado que uma acção seria intentada com referência à vontade. 

Ele acrescentou claramente no Rescript: "Desde que o juiz que devia decidir a questão da liberdade tivesse sido notificado 

para não ouvir quaisquer declarações a favor da liberdade que se baseassem no testamento". 

 

8. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Uma pessoa não está proibida de intentar uma acção para a recuperação de um património jurídico, porque executou a 

intenção do falecido numa altura em que desconhecia se o testamento era válido ou não. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

Deve ser estabelecido como regra regular que, "A única pessoa responsável por uma acção de recuperação de um património 

é aquele que tem direito, quer como herdeiro, quer como possuidor, a uma parte do mesmo". 

 

10. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. Não importa quão pequeno possa ser. 

 

(1) Portanto, quando uma parte é herdeira de toda uma herança ou de uma parte da mesma, alega que a herança é sua no todo 

ou em parte, mas que só lhe é entregue por ordem do tribunal de que o seu adversário tinha posse; ou seja, a totalidade da 

herança, se ele for herdeiro, ou a parte da mesma a que tem direito como herdeiro. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

Uma pessoa está na posse "como herdeiro" quando pensa ser ele próprio o herdeiro. Mas, pode perguntar-se, como é com ele 

quem sabe que não é o herdeiro, e ainda assim detém a posse nessa qualidade? Arrianus, no Segundo Livro sobre os 

Interditos, é da opinião que ele é responsável; e Proculus afirma que esta é a nossa prática, pois considera-se que um 

possuidor da propriedade de uma propriedade é considerado como possuidor da mesma na qualidade de herdeiro. 
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(1) Um depredador, de facto, detém a propriedade "na qualidade de possuidor", 

 

12. The Same, On the Edict, Book LXVII. 

 

Quem, quando lhe for perguntado por que razão tem direito à posse, responderá: "Porque eu sou"; e não afirmará que é 

herdeiro, mesmo através de falsa representação: 

 

13. The Same, On the Edict, Livro XV. 

 

Ou qualquer pessoa que não possa alegar qualquer direito de posse; e por isso os ladrões e assaltantes são passíveis de uma 

acção para a recuperação de uma propriedade. 

 

(1) Mais uma vez, este título "como possuidor" é anexado e, por assim dizer, unido a todos os outros Títulos. Assim, pode ser 

anexado ao título de "como comprador"; pois se compro a uma pessoa louca, sabendo que é tal, tenho o bem "como 

possuidor". Também com referência ao título de "como donatário", levanta-se a questão de saber se a parte detém como 

possuidor, por exemplo, uma esposa ou um marido; e adoptamos a opinião de Julianus de que qualquer um deles detém o 

bem na qualidade de possuidor, pelo que ele ou ela seria responsável num processo pela recuperação do bem. Mais uma vez, 

o título "por direito de posse" assume a forma de posse; como por exemplo, quando me caso com uma rapariga com menos 

de vinte anos de idade e aceito a propriedade como dote, tendo consciência da sua idade. Além disso, se um legado me for 

pago por razões que sei serem falsas, é certo que tenho a propriedade "como possuidora". 

 

(2) Mas aquele que entrega um bem sob um fundo fiduciário não pode ser responsabilizado num processo de recuperação do 

mesmo, a menos que tenha agido fraudulentamente; isto é, se soubesse que não deveria ser entregue, e, no entanto, o 

entregasse; pois mesmo a fraude cometida anteriormente deve ser considerada num processo de recuperação de um bem, uma 

vez que a parte renunciou fraudulentamente à posse. 

 

(3) Neratius, no Sexto Livro de pergaminhos, diz que uma acção para a recuperação de uma herança pode ser intentada 

contra um herdeiro, mesmo quando ele não sabia que o falecido detinha a herança na qualidade de herdeiro ou possuidor. Ele 

afirma no Sétimo Livro que a mesma regra se aplica mesmo quando o herdeiro pensava que a propriedade reivindicada 

pertencia a algum bem a que tinha direito. 

 

(4) Como seria se uma pessoa tivesse adquirido uma herança? Deveria ser concedida contra ele uma acção pretoriana para a 

recuperação da herança, a fim de evitar que ele fosse incomodado por processos separados? É certo que o vendedor é 

responsável. Mas suponha que nenhum vendedor aparece, ou que ele dispõe da propriedade por uma pequena quantia de 
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dinheiro, e era um possuidor de boa-fé; pode recorrer-se ao comprador? Gaius Cassius pensa que deve ser concedida uma 

acção pretoriana. 

 

(5) A mesma regra deve ser considerada aplicável quando um herdeiro, tendo sido instruído para vender a propriedade por 

uma pequena quantia, a alienou ao Titius. Papinianus pensa que se deve considerar que uma acção pode ser concedida contra 

o beneficiário do fideicomisso, uma vez que não é conveniente intentar uma acção contra o herdeiro quando este tenha 

recebido uma soma insignificante. 

 

(6) A mesma regra aplicar-se-á quando o herdeiro foi solicitado a entregar a herança depois de reter uma certa quantia. É 

evidente que se, após ter recebido uma certa quantia, lhe foi pedido que entregasse o restante, esse processo de recuperação 

não pode ser instaurado contra ele; (e esta é a opinião defendida por Papinianus) uma vez que o que o herdeiro recebeu para 

cumprir uma condição não é possuído por ele. Sabinus, porém, tem uma opinião diferente no caso de um escravo que deve 

ser livre condicionalmente, e esta é a melhor opinião, porque o dinheiro pertence à propriedade. 

 

(7) Esta regra é aplicável quando uma parte retém apenas os lucros da propriedade, e também é responsável por uma acção de 

recuperação da propriedade. 

 

(8) Quando alguém compra conscientemente um bem que pertence a outro, detém o mesmo que o possuidor, algumas 

autoridades pensam que uma acção de recuperação pode ser intentada contra ele; mas não creio que esta opinião esteja 

correcta, pois ninguém é um depredador que paga um preço, ainda assim, sendo um comprador da totalidade do bem, é 

passível de uma acção pretoriana. 

 

(9) Além disso, quando alguém compra uma herança ao Tesouro com o entendimento de que não tem dono; é perfeitamente 

correcto que uma acção pretoriana deva ser concedida contra ele. 

 

(10) É afirmado por Marcelo no Quarto Livro do Digest, que quando uma mulher dá uma herança por meio de dote, o marido 

está na posse da mesma por direito de dote, mas está sujeito a uma acção pretoriana para a sua recuperação. Marcelo, 

contudo, diz que a própria mulher é passível de uma acção directa, especialmente se já tiver ocorrido um divórcio. 

 

(11) Está igualmente estabelecido que o herdeiro dos bens que o falecido possuía como comprador é passível de uma acção 

para a recuperação dos mesmos, pela razão de que o herdeiro detém a posse "como herdeiro", embora também seja passível 

de uma acção por bens que o falecido possuía, quer na qualidade de herdeiro, quer na de possuidor. 

 

(12) Quando alguém está na posse de um bem em nome de uma pessoa ausente, e é incerto se esta última ratificará ou não os 

seus actos; penso que a acção de restituição pode ser intentada em nome da parte que está ausente, mas certamente não por 
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sua própria conta; porque um homem não é considerado na posse "como herdeiro", ou meramente "como possuidor", que 

detém bens como representante de outro; a menos que alguém deva dizer que, como o mandante não ratificou os seus actos, o 

agente é, em certa medida, um depredador, pois então pode ser considerado responsável por sua própria conta. 

 

(13) A acção de recuperação de um bem pode ser intentada não só contra a pessoa que possui bens que lhe pertencem, mas 

mesmo que não possua nada; e deve ser considerada se onde não possui nada, e se se oferece para defender ele próprio a 

acção, se não se torna responsável. Celsus afirma no Quarto Livro do Digest, que é responsável por fraude; por qualquer 

pessoa que, ele próprio, se ofereça para defender uma acção deste tipo actua fraudulentamente. Esta opinião é geralmente 

aprovada por Marcelo nos seus comentários sobre Julianus, pois ele diz que qualquer um que se ofereça para defender um 

processo pela recuperação de um património é responsável como se estivesse na posse do mesmo. 

 

(14) Além disso, quando alguém é culpado de fraude para evitar estar na posse, será responsável por uma acção para a 

recuperação de uma herança. No entanto, quando eu perco a posse por fraude, e outro a obtém e está pronto a defender uma 

acção, Marcelo no Quarto Livro do Digest discute a questão de saber se o direito a indemnização não se extingue contra uma 

parte que deixou de estar na posse; e diz também que se extingue a menos que o queixoso tenha interesse numa decisão 

contrária. Afirma positivamente que se a parte estiver preparada para entregar a propriedade, o direito de acção por danos é 

sem dúvida extinto; mas se aquele que renunciar à posse fraudulentamente for processado perante a outra, o possuidor não 

será exonerado de responsabilidade. 

 

(15) A acção de restituição de um bem também pode ser intentada contra um devedor ao mesmo, com base no princípio de 

que ele é o possuidor de um direito; e é estabelecido que pode ser intentada uma acção de restituição de um bem contra o 

possuidor de um direito. 

 

14. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Não faz diferença se a pessoa é devedora por causa de alguma infracção que cometeu, ou por causa de um contrato. O termo 

"devedor de uma herança" é entendido como incluindo uma pessoa que incorreu em alguma responsabilidade para com um 

escravo pertencente à herança, ou alguém que lhe causou algum dano antes da sua entrada, 

 

15. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Ou alguém que tenha roubado algo da propriedade. 

 

16. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 
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No entanto, quando a pessoa contra a qual é instaurado um processo para recuperação da herança é um devedor de uma 

quantia a ser paga dentro de um certo tempo, e sob alguma condição, o julgamento não deve ser proferido contra ele. É 

evidente que o momento em que a sentença é proferida deve ser considerado pelo tribunal para determinar se chegou o dia do 

pagamento, de acordo com o parecer de Octavenus, tal como foi declarado por Pomponius; o que também seria o caso numa 

estipulação condicional. Se, contudo, o dia de pagamento não tiver chegado, o requerido deve, por ordem do juiz, tomar 

providências para o pagamento da dívida no momento apropriado, ou quando a condição for preenchida. 

 

(1) Aquele que estiver na posse do preço dos bens pertencentes à herança, ou que tenha cobrado um crédito de um devedor à 

herança, é também responsável numa acção de cobrança da herança. 

 

(2) Portanto, Julianus declara no Sexto Livro do Digest, uma acção para a recuperação de uma herança pode ser intentada 

contra uma parte que também a reclame, e que tenha cobrado uma indemnização numa acção. 

 

(3) Uma acção para a recuperação de uma herança pode ser intentada não só contra um devedor do falecido, mas também 

contra um devedor da herança. Tanto Celsus como Julianus consideram que pode ser intentada por qualquer pessoa que tenha 

transaccionado os negócios da herança; mas quando a parte transaccionou negócios para o herdeiro, isto não pode ser feito, 

pois nenhuma acção para a recuperação de uma herança pode ser intentada por qualquer pessoa endividada ao herdeiro. 

 

(4) Julianus afirma que se uma pessoa que está na posse como herdeiro for forçada a ejectar, pode ser proposta por ele como 

possuidor de um direito contra a herança; pela razão de que tem direito ao interdito Unde vi, que deve atribuir se for 

derrotado; mas a parte que o ejectou é também responsável por uma acção de recuperação, porque está na posse "como 

possuidor" da propriedade pertencente à herança. 

 

(5) Julianus diz ainda que quando alguém vende bens pertencentes a uma propriedade, quer esteja na posse, quer tenha 

recebido o dinheiro da compra ou não, ou tenha o direito de intentar uma acção pelo mesmo, é, neste caso também, obrigado 

a ceder os seus direitos de acção. 

 

(6) Diz também que um mecenas não pode intentar uma acção judicial por um bem contra uma parte para a qual o seu 

libertado fez uma transferência fraudulenta, porque é responsável pela Acção Calvisiana, por exemplo do referido mecenas, 

uma vez que é o devedor deste último, e não o devedor do bem. Por conseguinte, nenhum processo para a recuperação de 

uma herança recairá contra alguém a quem foi feita uma doação mortis causa. 

 

(7) Julianus diz sempre que quando alguém transfere uma herança, ou entrega certos artigos pertencentes à mesma, em 

conformidade com um fideicomisso, pode ser intentada contra ele uma acção para recuperação; porque ele tem o direito de 

intentar uma acção pessoal para recuperar bens transferidos por esse motivo, e ele é, por assim dizer, o detentor de um 
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direito. Afirma também que, sempre que tenha pago a compra - dinheiro dos artigos que vendeu em cumprimento do 

fideicomisso, pode ser intentada contra ele uma acção para recuperação dos bens, porque ele próprio pode recuperar o 

dinheiro. Nesses casos, porém, o herdeiro só deve ceder os seus direitos de acção; uma vez que a propriedade existe, e o 

reclamante também pode recuperá-la através de uma acção real. 

 

17. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Se o possuidor de um bem deve pagar legados com o seu próprio dinheiro, pelo motivo de pensar que era o herdeiro sob o 

testamento, e qualquer pessoa o priva do bem por intestacy - embora se possa considerar que o possuidor é danificado, 

porque não se providenciou a si próprio estipulando que se o bem fosse adquirido por alguma outra pessoa, os legados devem 

ser-lhe devolvidos - ainda assim, como pode acontecer que tenha pago os legados numa altura em que não havia controvérsia 

quanto à propriedade da herança, e por essa razão não conseguiu obter segurança, estabelece-se num caso deste tipo que, se 

perder a herança, deve ser-lhe concedida uma acção para a recuperação do que pagou. Mas quando não foi dada qualquer 

garantia, e tal acção é concedida, existe o perigo de ele não poder recuperar nada devido à pobreza da parte a quem o legado 

foi pago; e, portanto, de acordo com um decreto do Senado, ele tem direito a uma reparação, e pode pagar a si próprio 

retendo os bens pertencentes à herança; mas deve ceder os seus direitos de acção ao queixoso para que este possa instaurar 

um processo por sua conta e risco. 

 

18. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

Também deve ser considerado, quando o possuidor de um bem faz uma venda através de um corretor, e este perde o dinheiro, 

se é responsável por um processo de recuperação, uma vez que não tem nada e não pode obter nada? Labeo pensa que é 

responsável, porque confiou injustificadamente no corretor por sua conta e risco. Octavenus, no entanto, diz que não deve 

ceder senão os seus direitos de acção, pois é responsável por um processo para recuperar esses direitos. Parece-me que a 

opinião de Labeo é correcta no caso de uma parte que detém a posse de má fé, mas a de Octavenus é a que deve ser adoptada 

quando o possuidor é de boa-fé. 

 

(1) Quando uma acção é intentada contra uma parte para a recuperação de um bem, que não é na altura o possuidor do bem, 

ou de qualquer direito, mas que subsequentemente obteve a posse de qualquer um dos dois, pode ser responsabilizado por tal 

acção? Celsus, no Quarto Livro do Digest, afirma muito correctamente que uma decisão deve ser proferida contra ele, mesmo 

que no início ele não tivesse nada em sua posse. 

 

(2) Consideremos agora o que está incluído no processo para a recuperação de um bem. Considera-se que um processo deste 

tipo inclui todos os bens pertencentes a um bem, quer sejam direitos ou bens corpóreos. 
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19. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

E, de facto, abrange não só os bens tangíveis pertencentes ao espólio, mas também os que não fazem parte dele, mas que, no 

entanto, correm o risco do herdeiro; como por exemplo, os artigos dados em penhor ao falecido, ou emprestados a ele, ou 

depositados com ele. De facto, quanto aos artigos deixados em penhor, existe uma acção especial para a sua recuperação, 

mesmo que estejam incluídos no processo pela herança, como os artigos que são objecto da Acção da Editora. Mas embora 

uma acção não possa ser intentada com referência a artigos que tenham sido emprestados ou depositados, é ainda assim justo 

que sejam restaurados, porque as partes estão sujeitas a risco por sua conta. 

 

(1) Mas quando o termo necessário para adquirir a propriedade por usucapião, como comprador, tiver sido preenchido pelo 

herdeiro, ou seja, o requerente, o bem não será incluído no processo de recuperação da herança, nem será concedida qualquer 

excepção ao possuidor. 

 

(2) Estes artigos também estão incluídos na acção de restituição de um bem que o possuidor tem o direito de reter, embora 

não o direito de acção para os recuperar; por exemplo, se o falecido tivesse jurado que o bem não pertencia ao queixoso, e 

depois falecido, este também deve ser restituído. Mais ainda, quando o possuidor do bem o perdeu por sua própria culpa, ele 

será responsável por esta conta. A mesma regra aplicar-se-á ao caso de um depredador, embora ele não seja responsável por 

negligência, porque não deve reter o bem. 

 

(3) Afirmei que as servidões não estão incluídas na restituição de bens pertencentes a uma propriedade, uma vez que não há 

nada a ser restaurado sob esse título, como no caso de bens materiais e seus lucros; mas se o proprietário do terreno não 

permitir que a outra parte passe sem impedimentos, pode ser intentada uma acção adequada contra ele. 

 

20. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

As coisas que também foram adquiridas por causa da propriedade também são abraçadas num processo para a sua 

recuperação; como por exemplo, escravos, gado, e qualquer outra coisa que tenha sido necessariamente obtida em benefício 

da propriedade. Onde, de facto, estes foram comprados com dinheiro pertencente à propriedade, estão indubitavelmente 

incluídos na mesma. Mas se o dinheiro não fazia parte da herança, deve ser considerado se é esse o caso; e penso que 

deveriam ser incluídos se fossem de grande vantagem para a herança, e o herdeiro deve, por todos os meios, devolver o preço 

pago por eles. 

 

(1) Tudo comprado com dinheiro pertencente a uma herança não deve, contudo, ser incluído numa acção para a sua 

recuperação. Para Julianus diz no Sexto Livro do Digest, que se o possuidor comprou um escravo com dinheiro pertencente à 

herança, e lhe for instaurada uma acção para a sua recuperação, o escravo só será incluído no património da herança se for ao 
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interesse do mesmo que ele seja comprado; mas se o possuidor o comprou para seu próprio uso, então o preço pago por ele 

deve ser incluído. 

 

(2) Da mesma forma, se o possuidor vendeu terras pertencentes à herança sem qualquer razão válida, não só a terra, mas 

também as suas colheitas, serão incluídas num processo para recuperar a herança; mas se o fez com o propósito de pagar uma 

dívida devida pela herança, nada mais será incluído a não ser o preço que foi pago. 

 

(3) Mais uma vez, não só a propriedade que existia à data da morte, mas também a que foi posteriormente acrescentada à 

herança, devem ser incluídas na acção para a sua recuperação; pois uma herança admite tanto o aumento como a diminuição 

dos seus bens. Sou de opinião que o que quer que seja acrescentado a um bem após a sua entrada, - se, de facto, for derivado 

do próprio bem - deve fazer parte do mesmo; mas se for derivado de alguma outra fonte, não o faz, porque tal bem pertencia 

pessoalmente ao possuidor. Todas as culturas constituem também um aumento da propriedade, quer tenham sido obtidas 

antes, quer depois da entrada na mesma, e a descendência de escravas aumenta inquestionavelmente a quantidade de uma 

propriedade. 

 

(4) Como mencionámos anteriormente que todos os direitos de acção pertencentes a uma propriedade podem ser incluídos 

numa acção intentada para a sua recuperação, levanta-se a questão de saber se trazem consigo o seu carácter próprio ou não; 

por exemplo, quando o montante dos danos numa acção é aumentado pela negação do réu, tal acção inclui o referido 

aumento, ou é intentada apenas por simples danos, como ao abrigo da Lex Aquilia? Julianus diz no Sexto Livro do Digest, 

que a responsabilidade só existe por danos simples. 

 

(5) A mesma autoridade sustenta muito apropriadamente que quando o possuidor tiver sido condenado numa acção noxal a 

favor do falecido, ele não pode ser libertado por uma rendição do que quer que tenha causado o dano; porque um réu só tem o 

direito de entregar o bem para esse fim, até que tenha sido instaurada uma acção contra ele para executar a sentença; mas 

depois de ter sido instaurada, ele não pode libertar-se por uma rendição deste tipo; e, de facto, tal processo foi instaurado 

contra ele neste caso mediante a apresentação de uma petição para a recuperação do bem. 

 

(6) Para além destes pontos, encontramos muitos outros discutidos com referência a processos de recuperação de 

propriedades; à venda de bens pertencentes a pessoas falecidas; à fraude que foi cometida; e aos lucros. Como, no entanto, 

uma regra foi estabelecida por decreto do Senado, o melhor caminho será dar o conteúdo do próprio decreto nas suas próprias 

palavras e depois interpretá-lo: "Na véspera dos Idos de Março, Quintus Julius Balbus e Publius Juventius Celsus, Titius 

Aufidius e Oenus Severianus, sendo Cônsules, fizeram declarações com referência às questões que o Imperador César, filho 

de Trajanus Parthicus, neto do Divino Nerva, Hadrianus Augustus, o maior dos soberanos, propôs e incluiu numa 

comunicação escrita, no quinto dia dos Nones de Março, o que ele desejava que fosse feito, e a partir daí aprovaram as 

seguintes resoluções Considerando que, antes de o processo ser apresentado pelo Tesouro para uma certa parte dos bens de 
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Rusticus confiscados ao Estado, aqueles que pensavam ser herdeiros dos referidos bens venderam o mesmo; Decretamos que 

não devem ser cobrados juros sobre o preço dos bens vendidos, e a mesma regra deve ser observada em casos semelhantes. 

Além disso, decretamos que, quando o julgamento for feito contra as partes que foram processadas pela recuperação de um 

bem, o preço de qualquer bem pertencente a esse bem deve ser reembolsado por elas, mesmo que esse bem tenha sido 

destruído ou depreciado em valor antes da acção de recuperação ser intentada. Além disso, se alguma das partes tomou posse 

de um bem imóvel quando sabia que este não lhes pertencia, mesmo que isso tenha sido feito antes da emissão, a fim de 

evitar estar na posse do mesmo, o julgamento será feito contra elas como se estivessem na posse do referido bem; mas 

quando tinham boas razões para acreditar que tinham direito ao referido bem, só serão responsáveis na medida em que 

lucraram com o seu acto. "Foi opinião do Senado que a acção de recuperação dos bens deve ser considerada como tendo sido 

intentada pelo Tesouro logo que a parte soube que ele tinha sido processado; ou seja, logo que foi notificado ou convocado 

por carta ou por citação". Temos agora de dar a interpretação correcta dos termos separados do decreto do Senado. 

 

 

(7) O Senado diz: "Antes da acção ter sido intentada pelo Tesouro para uma determinada parte dos bens confiscados ao 

Estado". O que aconteceu foi que o Tesouro intentou uma acção por uma certa parte executada de um bem, mas se a 

totalidade desse bem tivesse sido reclamada, o Decreto do Senado seria igualmente aplicável; e se o Tesouro intentou uma 

acção por bens não reclamados ou bens a que tinha direito por qualquer outra razão válida, a mesma regra seria aplicável. 

 

(8) O mesmo decreto do Senado será aplicável quando uma acção for intentada por um município. 

 

(9) Quando uma parte privada intenta uma acção, ninguém duvida que o decreto do Senado também se aplicará, embora seja 

feito por causa de um assunto público. 

 

(10) Não só fazemos uso deste decreto do Senado em questões relacionadas com propriedades, mas também naquelas que 

têm referência à peculiar castrense, ou a qualquer outro agregado de bens. 

 

(11) Com referência à cláusula, "A acção para a recuperação da propriedade deve ser considerada como tendo sido intentada 

logo que," etc., isto significa logo que a parte saiba que a propriedade lhe é exigida, porque logo que saiba disto torna-se 

imediatamente um possuidor de má fé, ou seja, "logo que seja notificado". No entanto, qual seria o caso se ele tivesse 

conhecimento do facto, e ainda ninguém o notificasse? Será que ele se tornará responsável pelo reembolso dos juros sobre o 

dinheiro recebido pela venda de propriedade? Penso que sim, pois torna-se então um possuidor de má fé. Mas suponhamos 

que ele tenha sido notificado, mas não teve conhecimento, porque a notificação foi feita, não sobre si próprio, mas sobre o 

seu agente? O Senado exige que ele próprio seja notificado; e por isso não será afectado a menos que a parte a quem a 

notificação foi feita o informe; mas onde o agente foi capaz de o fazer, e não o fez, ele não será responsável. O Senado não 

declarou por quem a parte deve ser notificada, e portanto quem quer que o faça torná-lo-á responsável por quem o notificou. 
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(12) Estas coisas têm referência a possuidores de boa fé, pois o Senado mencionou aqueles, "Quem, pensando que eram 

herdeiros"; mas onde uma parte vende um bem que sabe que não lhe pertence, então, sem dúvida, não só a compra - dinheiro 

do bem, mas também o próprio bem e os lucros do mesmo, são incluídos no processo de recuperação. Contudo, o Imperador 

Severus numa Epístola a Celer parece ter aplicado esta regra também aos possuidores de má fé; embora o Senado apenas 

tenha mencionado aqueles que se julgavam herdeiros; a menos que nos refiramos às palavras de tais artigos como era 

conveniente vender porque eram um fardo, e não um benefício para a herança, de modo a que pudesse ficar ao critério do 

queixoso seleccionar que conta poderia prestar contra o possuidor de má fé; se lhe exigiria a propriedade e os seus lucros, ou 

a compra-money e os juros, após a instauração do processo. 

 

(13) Embora o Senado mencione aqueles que se consideram herdeiros, ainda assim, se se considerarem possuidores do bem 

ou quaisquer outros possuidores legítimos, ou se o bem lhes tiver sido entregue, ocuparão a mesma posição. 

 

(14) Papinianus afirma no Terceiro Livro de Perguntas, que se o possuidor de um bem não manusear dinheiro encontrado 

entre os bens do mesmo, um processo por juros não pode, em circunstância alguma, ser intentado contra ele. 

 

(15) O decreto do Senado diz: "Sobre a compra do dinheiro recebido pela propriedade vendida". Devemos entender por 

"compra-money received", não só o que já foi obtido, mas também o que poderia ter sido obtido, mas não o foi. 

 

(16) O que deve ser feito se o possuidor vendeu o imóvel depois de um processo de recuperação do mesmo ter sido 

instaurado? Então o bem em si e os lucros do mesmo serão incluídos. Se, no entanto, o bem for de natureza a ser 

improdutivo, ou susceptível de ser destruído por lapso de tempo, e tiver sido vendido pelo seu verdadeiro valor, talvez o 

queixoso possa optar por ter a compra - dinheiro e o interesse do mesmo. 

 

(17) O Senado diz que é decretado que, "Quando uma acção é intentada contra qualquer pessoa para a recuperação de um 

bem, e o julgamento é feito contra ela, o dinheiro de compra que recebeu pela venda de um bem pertencente a esse bem deve 

ser entregue por ela; mesmo que tal bem possa ter sido destruído, ou diminuído de valor antes de a acção ter sido intentada". 

Quando um possuidor de boa fé vende a propriedade de um bem imóvel, quer tenha recebido ou não o dinheiro de compra, 

deve devolver o preço, porque tem direito de acção; mas quando tem direito de acção, será suficiente se ele ceder esse direito. 

 

(18) Mas quando vendeu uma propriedade, e pagou sobre o que recebeu por ela ao verdadeiro proprietário num julgamento 

pelo mesmo, não se considera que tenha chegado às suas mãos; mesmo que se possa dizer que, no início, o dinheiro da 

compra não foi incluído no processo, porque o que foi vendido não fazia parte da propriedade. Mas embora o Senado não 

tenha mencionado os bens que pertenciam à herança, mas os artigos incluídos na mesma, não será obrigado a fazer a 

restituição, uma vez que nada permanece nas suas mãos. Julianus afirma no Sexto Livro do Digest, que uma parte não será 
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obrigada a fazer a restituição do que recolheu que na realidade não deve; nem terá direito a crédito por dinheiro que pagou e 

que não era devido. 

 

(19) Mas quando a propriedade foi devolvida, então é certamente uma parte da herança, e o preço da mesma que foi 

reembolsada não será incluído num processo de recuperação da herança. 

 

(20) Quando o possuidor de um bem imóvel é responsável perante o comprador em virtude da venda, deve considerar-se que 

ele está protegido pela garantia. 

 

(21) O possuidor deve pagar sobre a compra - dinheiro, quer o bem seja destruído, quer seja de valor diminuído. Mas, será 

ele obrigado a reembolsá-lo sem distinção, se for o possuidor de boa fé, ou mesmo de má fé? Se o bem ainda existir e estiver 

na posse do comprador, e não for destruído ou deteriorado; então, sem dúvida, um possuidor de má fé deve entregar o bem 

real, ou, se for absolutamente incapaz de o recuperar do comprador, deve pagar tanto quanto o bem for ajuramentado para 

valer em tribunal. No entanto, quando o bem se perde ou se deteriora, o valor real deve ser pago, porque se o queixoso tivesse 

garantido o bem, poderia tê-lo vendido, e não poderia ter perdido o seu valor real. 

 

21. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Entende-se que o bem é destruído, quando deixou de existir; e perdido, quando o título do mesmo foi adquirido por 

usucapião, e, por esta razão, foi removido do património do bem. 

 

22. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Onde um possuidor de boa fé obteve tanto o bem como o dinheiro de compra pelo mesmo; por exemplo, porque comprou a 

coisa idêntica, deverá ser ouvido se preferir entregar o bem e não o dinheiro de compra? Consideramos que, no caso de um 

depredador, o queixoso deve ter a sua escolha; mas, neste caso, o possuidor tem mais direito a ser ouvido, se quiser entregar 

o bem imóvel em si, mesmo que este possa estar deteriorado; mas se o queixoso quiser ter o dinheiro da compra, não deve ser 

ouvido, porque um desejo deste tipo é impudente; ou devemos considerar que, uma vez que o comprador foi enriquecido pelo 

bem incluído na propriedade, deve entregá-lo com o excesso do dinheiro da compra para além do seu valor actual? Num 

discurso do Adriano Divino aparece o seguinte: "Os Pais Conscritos examinam se é mais equitativo que o possuidor não 

obtenha lucro, mas que entregue o dinheiro da compra que recebeu pela venda de um bem pertencente a outro, uma vez que 

se pode decidir que a compra-money toma o lugar da propriedade do bem que foi vendido, e, em certa medida, torna-se uma 

parte dos bens do referido bem". Portanto, o possuidor é obrigado a entregar ao queixoso não só o bem em si, mas também o 

lucro que obteve com a venda do mesmo. 
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23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

Deve ser considerado se um possuidor de boa fé é obrigado a entregar todo o dinheiro da compra, ou se o deve fazer apenas 

nos casos em que foi enriquecido por ele; suponha, por exemplo, que depois de o ter recebido ou o perdeu, gastou-o, ou 

entregou-o. A cláusula, "Veio para as suas mãos", é de significado duvidoso, quer se aplique apenas ao que havia no início, 

quer ao que resta; e penso que a cláusula seguinte do decreto do Senado é também ambígua, e que nenhuma reivindicação 

pode ser feita excepto quando a parte é beneficiada pecuniariamente. 

 

(1) Assim, se o que lhe chega às mãos não é apenas a compra-money, mas também uma penalidade incorrida devido ao 

atraso no pagamento; pode considerar-se que isto também foi incluído, porque a parte foi enriquecida com todo esse 

montante, embora o Senado apenas tenha mencionado a compra-money. 

 

24. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Quando o possuidor é expulso à força, não é obrigado a abdicar de uma sanção incorrida, porque o queixoso não tem direito 

ao mesmo. Também não é obrigado a renunciar a uma pena que o seu adversário lhe prometeu se não estivesse presente no 

julgamento. 

 

25. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

Além disso, se ele vendeu parte da propriedade ao abrigo de um acordo condicional, deve ser declarado que a mesma regra se 

aplica, e ele deve renunciar ao lucro que obteve sob tais condições. 

 

(1) Mais uma vez, se ele vendeu propriedade e comprou outros bens com o dinheiro da compra, este último será incluído num 

processo para a recuperação da propriedade; mas não a propriedade que ele acrescentou aos seus próprios bens. Mas, se o 

bem adquirido tiver menos valor do que o que é pago por ele, será considerado como enriquecido apenas com o valor do 

referido bem, tal como, se o tivesse consumido, não seria considerado como tendo sido enriquecido com o seu valor total. 

 

(2) Quando o Senado o diz: "Quando as partes tomaram posse de bens que sabem não lhes pertencer, ainda que o tenham 

feito antes da emissão, a fim de evitar estarem na posse dos mesmos; o julgamento será feito contra elas, tal como se 

estivessem na posse"; isto deve ser entendido como significando que a fraude que foi cometida, bem como a negligência, 

podem ser alegadas na acção de recuperação da propriedade; e, portanto, a acção pode ser intentada contra uma parte que não 

tenha cobrado uma dívida da propriedade a outra, ou mesmo a si própria, se foi libertada por lapso de tempo, ou seja, se foi 

capaz de cobrar a dívida. 
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(3) Quanto ao que o Senado diz, nomeadamente, "Onde tomaram posse de bens", é aqui feita referência aos saqueadores, ou 

seja, aqueles que sabem que os bens não lhes pertencem e se apropriam dos seus bens; em todo o caso, onde não têm uma 

boa razão para tomar posse dos mesmos. 

 

(4) No entanto, no que diz respeito aos lucros, o Decreto declara que terão de entregar não só o que obtiveram, mas também o 

que deveriam ter obtido. 

 

(5) Neste caso, o Senado refere-se a um partido que se apropriou de bens pertencentes a uma propriedade com o objectivo de 

a pilhar. No entanto, quando, no início, ele tinha boas razões para tomar posse, e depois de ter tomado consciência de que 

nenhum dos bens lhe pertencia, agia de forma predatória, o Senado parece não se referir a ele; ainda assim, sou de opinião 

que a intenção do Decreto também se refere a ele; pois faz pouca diferença se um homem se conduziu fraudulentamente em 

relação a um bem no início, ou se começou a fazê-lo posteriormente. 

 

(6) Em relação à cláusula: "Quem sabe que o bem não lhes pertence"; será isto considerado aplicável a quem tem 

conhecimento dos factos, ou a quem cometeu um erro em relação à lei? Pois pode ter pensado que um testamento foi 

devidamente executado, quando foi nulo; ou que tinha direito à propriedade e não a qualquer outro natural que o tivesse 

precedido. Não creio que alguém deva ser classificado como saqueador sem intenção fraudulenta, mesmo que possa estar 

enganado com referência à lei. 

 

(7) O Decreto diz: "Ainda que o devessem fazer antes de a questão ter sido introduzida"; e isto foi acrescentado pela razão de 

que, após a questão ter sido introduzida, todos os possuidores são considerados responsáveis por má fé; e, de facto, este é o 

caso após o processo ter sido instaurado. Embora o Decreto do Senado mencione a junção da questão, ainda assim, logo que 

os procedimentos tenham sido iniciados, todos os possuidores estão em pé de igualdade, e são responsáveis como pilhadores, 

e nós fazemos uso desta regra no presente momento. Assim, logo que a parte é chamada a prestar contas, toma conhecimento 

de que os bens que possui não lhe pertencem; e, de facto, quando um homem é um saqueador, será considerado responsável 

por fraude antes da sua emissão, pois esta seria uma espécie de fraude que já foi cometida. 

 

(8) "Por conseguinte", é ainda afirmado no Decreto, "o julgamento deve ser feito contra eles como se estivessem na posse". 

Isto é razoável, para uma parte que actue fraudulentamente para evitar estar na posse, deve ser julgada como se fosse o 

verdadeiro possuidor; o que deve ser entendido como se renunciasse fraudulentamente à posse, ou com intenção fraudulenta 

se recusasse a tomar posse. Esta cláusula aplicar-se-á quer o bem esteja na posse de outro ou tenha absolutamente deixado de 

existir; pelo que, se outro for o possuidor, pode ser intentada uma acção para a recuperação do bem contra qualquer das 

partes, e se a posse tiver passado por várias pessoas, todas elas serão responsáveis. 
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(9) Será que só ele, que está na posse, será responsável pelos lucros, ou será que também será responsável quem agiu 

fraudulentamente para evitar estar na posse? Deve ser dito, após o Decreto do Senado, que ambos são responsáveis. 

 

(10) Estas palavras do Decreto permitem a prestação de um juramento, mesmo contra a parte que não está na posse; como 

aquele que agiu fraudulentamente para evitar estar na posse pode jurar a quantia em tribunal, tal como o arguido pode fazer 

quem está na posse. 

 

(11) O Senado tentou favorecer os possuidores de boa fé, a fim de evitar que estes ficassem sujeitos à perda da totalidade da 

quantia, e apenas ser responsabilizados na medida em que ficassem enriquecidos; portanto, quaisquer que tenham sido as 

despesas que causaram ao património, quer desperdiçando ou perdendo qualquer propriedade, se pensaram que estavam a 

desperdiçar o que lhes pertencia, não serão obrigados a fazer a restituição; nem onde tenham dado alguma coisa, serão 

considerados como tendo-se tornado mais ricos, embora possam ter colocado alguém sob uma obrigação natural de os 

remunerar. É evidente que se aceitarem qualquer recompensa em troca, deve considerar-se que são enriquecidos com o 

montante do que receberam; uma vez que isto seria um certo tipo de troca. 

 

(12) Quando alguém faz uso da sua propriedade de forma mais luxuosa devido ao seu direito a uma propriedade, Marcelo 

pensa, no Quinto Livro do Digest, que não terá direito a qualquer dedução da propriedade se não a tiver utilizado. 

 

(13) Da mesma forma, se ele pedir dinheiro emprestado como se fosse rico e se tivesse enganado a si próprio, aplicar-se-á o 

mesmo princípio. 

 

(14) No entanto, onde é que ele penhorou alguns dos bens da herança, deverá ser considerado se ele utilizou algum desses 

bens? Esta é uma pergunta difícil de responder, uma vez que ele próprio é responsável. 

 

(15) A tal ponto é verdade que uma pessoa não é considerada responsável que não seja enriquecida, que se alguém, tendo a 

impressão de que é o único herdeiro, desperdiça metade de um património sem intenção fraudulenta, Marcelo, ao tratar este 

ponto no Quarto Livro do Digest, pergunta se é responsável; uma vez que o que se apropriou foi derivado de bens que não 

lhe pertenciam, mas aos seus co-herdeiros; pois se um homem que não é herdeiro desperdiça tudo o que está sob o seu 

controlo, sem dúvida não será responsável, uma vez que não foi enriquecido. Na pergunta proposta, no entanto, há três 

opiniões envolvidas; uma a primeira mencionada; a segunda, a saber, que se pode dizer que é obrigado a entregar todos os 

bens que lhe restam, uma vez que desperdiçou a sua própria parte; e a terceira, que o que foi desperdiçado deve ser imputado 

a ambos; e diz que algo deve certamente ser entregue, mas duvida que deva ser feita uma restituição total ou apenas parcial. 

É minha opinião, contudo, que não se deve renunciar a todo o equilíbrio, mas apenas a metade do mesmo. 
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(16) Onde alguém despendeu parte de um património deve perder tudo, ou será que uma parte da perda será retirada do seu 

património? Como, por exemplo, onde ele bebeu todo o fornecimento de vinho pertencente à propriedade; a propriedade deve 

suportar todas as despesas, ou uma parte delas será imputada ao seu património? Isto seria na suposição de que ele seria 

considerado como mais rico, até ao montante que tinha o hábito de gastar com vinho antes de receber a herança; de modo 

que, se fosse mais pródigo nas suas despesas por causa da herança, não seria considerado como mais rico até ao montante do 

excesso, mas seria considerado como enriquecido no que diz respeito às suas despesas regulares; uma vez que, se isso fosse 

verdade, ele não teria incorrido em despesas tão grandes; contudo, teria gasto algo para a sua subsistência diária. O Divino 

Marcus, no caso de um certo ortodoxo, a quem tinha sido pedido que abdicasse de tanta propriedade como a que estava sob o 

seu controlo, decretou que aquilo que tinha sido alienado sem a intenção de diminuir a confiança, e cujo preço não tinha 

aumentado a propriedade privada de Pythodorus, deveria ser devolvido, e deveria ser cobrado à propriedade privada de 

Pythodorus e à propriedade, e não apenas à propriedade. Portanto, deve ser considerado se, de acordo com o Rescript of the 

Divine Marcus, as despesas ordinárias devem ser retiradas da herança, ou da propriedade privada da referida parte; e a 

melhor opinião é que as despesas em que teria incorrido, se não fosse o herdeiro, devem ser pagas a partir da sua própria 

herança. 

 

(17) Além disso, se o proprietário de boa fé vendeu a propriedade da herança e não se tornou mais rico pelo comprador-

money, tem o queixoso o direito de recuperar certos artigos do comprador, se ainda não adquiriu o título dos mesmos através 

de usucapião? E, se ele intentar uma acção para a sua recuperação, não poderá ser impedido por esta excepção; ("Como a 

herança não deve ser prejudicada por qualquer questão que surja entre o queixoso e a parte que efectuou a venda, com o 

fundamento de que o preço da referida propriedade não é considerado incluído na acção intentada para a recuperação de uma 

herança"), e mesmo que o comprador perca o seu caso, tem ele direito a ser reembolsado pela parte que efectuou a venda? 

Sou de opinião que o bem pode ser recuperado, a menos que o comprador possa recorrer ao proprietário de boa-fé. Mas e se a 

parte que efectuou a venda estiver disposta a montar uma defesa, a fim de se permitir ser processado, tal como se estivesse na 

posse? Neste caso, seria aplicável uma excepção por parte do comprador. É certo que se o imóvel foi vendido por um preço 

baixo e o queixoso o recupera, independentemente do montante, então muito mais poderá ser dito que ele será barrado por 

uma excepção. Pois se o possuidor cobrar alguma coisa aos devedores da propriedade, e pagar o dinheiro ao queixoso, 

Julianus diz no Quarto Livro do Digest, que os referidos devedores estão isentos de responsabilidade, quer a parte que cobrou 

as dívidas deles seja um possuidor de boa-fé ou um saqueador, e que eles são exonerados por operação legal. 

 

(18) Um processo para a recuperação de uma propriedade, embora se trate de uma acção real, ainda inclui algumas 

obrigações pessoais; como, por exemplo, o pagamento de fundos recebidos de devedores, bem como a compra de dinheiro de 

propriedade que tenha sido vendida. 
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(19) Este Decreto do Senado, embora tenha sido aprovado para facilitar o processo de recuperação de um bem imóvel, 

também se aplica a uma acção em partilha; caso contrário, seria estabelecido o princípio absurdo de que uma acção poderia 

ser intentada para a recuperação de um bem, mas não para efeitos da sua partilha. 

 

(20) As crias dos rebanhos e do gado fazem parte do aumento de uma propriedade. 

 

26. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

E se nascem cordeiros, e depois outros nascem destes, estes últimos também devem ser entregues como um aumento da 

propriedade. 

 

27. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

A questão das escravas e da prole dos seus filhos femininos não é considerada como lucro, porque não é costume as escravas 

serem adquiridas para fins de reprodução; a sua prole é, no entanto, um aumento da propriedade; e uma vez que todas estas 

fazem parte da propriedade, não há dúvida de que o possuidor deve entregá-las, quer ele seja o verdadeiro possuidor, quer, 

após a propositura do processo, tenha agido fraudulentamente para evitar estar na posse. 

 

(1) Além disso, as rendas que foram cobradas a pessoas que arrendaram edifícios estão incluídas na acção; embora possam 

ter sido cobradas a um bordel, pois os bordéis são mantidos nas instalações de muitas pessoas de boa reputação. 

 

28. Paulus, On the Edict, Livro XX. 

 

Pois, de acordo com o Decreto do Senado, deve ser considerado que cada espécie de lucro deve ser incluída, quer seja obtida 

de um possuidor de boa-fé ou de um depredador. 

 

29. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

É evidente que quaisquer pagamentos recebidos de testamentos devem ser considerados como lucros. A compensação pelo 

trabalho dos escravos está na mesma classe das rendas, assim como o pagamento feito pelo transporte por navios e animais 

de carga. 

 

30. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 
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Julianus afirma que um queixoso deve eleger se vai exigir apenas o principal ou também os juros, assumindo uma cessão dos 

direitos de acção por sua própria conta e risco. Mas, de acordo com isto, não devemos observar o que o Senado pretendia que 

acontecesse, ou seja, que um possuidor de boa-fé fosse responsável pelo montante pelo qual foi enriquecido; e qual seria o 

caso se o queixoso optasse por receber dinheiro que o réu não tivesse sido capaz de reter? Deve ser dito, portanto, com 

referência a um possuidor de boa-fé, que ele só é obrigado a pagar ou o capital e os juros sobre o mesmo, se tiver recebido 

algum, ou a ceder o seu direito de acção por aquilo que ainda lhe é devido ao abrigo do mesmo; mas, claro, por conta e risco 

do queixoso. 

 

31. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

Se o possuidor tiver pago quaisquer credores, terá o direito de incluir estes pagamentos, mesmo que não tenha efectivamente 

libertado a parte que intentou a acção de cobrança; pois quando alguém faz um pagamento em seu próprio nome, e não em 

nome do devedor, não liberta o devedor. Assim, Julianus diz no Sexto Livro do Digest, que o possuidor só pode, em tais 

circunstâncias, ser creditado onde der garantias de que defenderá o queixoso contra os credores. Mas se um possuidor de boa-

fé é obrigado a dar garantias de que o queixoso será defendido, deve ser considerado, porque não parece ter sido enriquecido 

pelos pagamentos que fez; a menos que tenha tido o direito de acção para os recuperar, e a este respeito parece ter sido 

enriquecido, porque pode trazer processo para recuperar o dinheiro; por exemplo, quando pensa que é o herdeiro, e pagou o 

que lhe era devido por sua própria conta. Julianus parece-me ter estado a pensar apenas num saqueador que deveria dar 

segurança, e não num possuidor de boa-fé; este último, no entanto, deve atribuir o seu direito de acção. Quando o queixoso é 

processado pelos credores, deve fazer uso de uma excepção. 

 

(1) Quando algo fosse devido ao próprio saqueador, este não deveria deduzi-lo; especialmente se se tratasse de uma dívida 

devida através de uma obrigação natural. Mas e se o queixoso foi beneficiado pelo pagamento da dívida, por ter sido 

incorrido com uma penalidade, ou por qualquer outro motivo? Neste caso, pode afirmar-se que ele próprio pagou, ou deveria 

tê-lo feito. 

 

(2) Um possuidor legal deve, sem dúvida, deduzir o que lhe é devido. 

 

(3) Tal como pode deduzir despesas em que incorreu, assim, se deveria ter incorrido em despesas e não o fez, deve responder 

pela sua negligência, a menos que seja um possuidor de boa-fé; e então, como negligenciou o seu próprio negócio, por assim 

dizer, nenhuma acção pode ser intentada contra ele antes disso para a recuperação da propriedade; mas depois desse tempo 

ele próprio é um saqueador. 

 

(4) É evidente que um saqueador não pode ser chamado a prestar contas por permitir que os devedores sejam libertados da 

responsabilidade, ou se tornem pobres, em vez de os processar imediatamente, uma vez que ele não tinha direito de acção. 
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(5) Vejamos se um possuidor é obrigado a reembolsar o que lhe foi pago. Quer tenha sido ou não um possuidor de boa-fé, é 

estabelecido que deve fazer a restituição, e se o fizer, (como afirma Cassius, e Julianus também no Sexto Livro) os devedores 

são libertados por operação da lei. 

 

32. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Os bens adquiridos através de um escravo devem ser entregues ao herdeiro. Esta regra aplica-se também à propriedade de um 

homem livre, e onde o processo é instaurado com base num testamento inofensivo, quando, por enquanto, o escravo é 

incluído na propriedade do herdeiro: 

 

33. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

A menos que o escravo tenha entrado numa estipulação baseada na propriedade do referido herdeiro. 

 

(1) Julianus diz que quando um possuidor vendeu um escravo, se este último não era exigido pela propriedade, pode ser-lhe 

pedido na acção de recuperação para pagar sobre a compra-money, uma vez que teria sido acusado se não o tivesse vendido; 

mas onde o escravo foi exigido pela herança, ele próprio deve ser entregue, se estiver vivo, mas se estiver morto, talvez nem 

o preço pago por ele deva ser entregue; mas ele diz que o juiz que tem a jurisdição do caso não permitirá ao possuidor 

apropriar-se do dinheiro da compra, e esta é a melhor opinião. 

 

34. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Sou de opinião que, quando os bens do filho de uma família, que é um soldado, são deixados a qualquer um por vontade 

própria, uma acção para recuperar o mesmo pode ser intentada. 

 

(1) Quando um escravo, ou o filho de uma família tem a posse de uma propriedade pertencente a uma propriedade, pode ser 

intentada uma acção pela propriedade, quer pelo pai, quer pelo mestre, se o partido tiver o poder de desistir da propriedade. É 

evidente, se o senhor tiver obtido a compra - dinheiro da propriedade pertencente à propriedade, como parte da peculiaridade 

do escravo, que então, como Julianus detém, a acção de recuperação pode ser intentada contra o senhor como possuidor de 

um direito. 

 

35. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 
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Julianus diz igualmente que "Um processo para a recuperação de uma propriedade pode ser intentado contra o senhor, como 

possuidor de um direito, mesmo que o escravo ainda não tenha recebido o dinheiro da compra da propriedade, pela razão de 

ter um direito de acção através do qual pode recuperar o dinheiro; que direito de acção pode ser adquirido por qualquer um, 

mesmo que ele não tenha conhecimento do facto". 

 

36. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Quando um processo para a recuperação de uma propriedade é instaurado contra o proprietário de um escravo ou um pai, que 

tem o dinheiro da compra, deve ser instaurado no prazo de um ano após a morte do filho ou do escravo, ou depois de o 

escravo ter sido manumitido, ou de o filho ter sido emancipado? Julianus afirma que a melhor opinião é (e neste Proculus 

também concorda), que uma acção perpétua deve ser concedida e que não é necessário que a própria dívida da parte seja 

deduzida, porque o processo não se relaciona com peculiaridade, mas é instaurado um processo para a recuperação de uma 

propriedade. Isto é correcto quando o escravo ou o filho tem o dinheiro da compra; mas se a acção for intentada contra o 

proprietário do escravo, porque o próprio devedor é um escravo, a acção deve ser intentada como se o peculiar estivesse 

envolvido no caso. Mauriciano diz que a mesma regra se aplica, mesmo que o escravo ou o filho esbanje o dinheiro obtido 

como preço, mas pode ser recuperado de alguma outra forma do seu peculiar. 

 

(1) Não há dúvida, porém, que um processo para a recuperação de uma propriedade pode ser intentado contra o filho de uma 

família, porque ele tem o poder de a entregar; tal como tem de a produzir em tribunal. Com muito mais razão podemos dizer 

que uma acção de recuperação pode ser intentada contra o filho de uma família que, quando era chefe de família e estava na 

posse da herança, se permitiu a si próprio ser arrogado. 

 

(2) Se o possuidor deve matar um escravo pertencente à propriedade, isto também pode ser incluído na acção para a sua 

recuperação; mas Pomponius diz que o queixoso deve eleger se deseja que o julgamento seja feito a seu favor contra o 

possuidor; desde que dê segurança de que não procederá sob a Lex Aquilia, ou se prefere que o seu direito de acção sob a 

Lex Aquilia permaneça intacto, e que não tenha uma avaliação da propriedade feita pelo tribunal. Este direito de eleição 

aplica-se onde o escravo foi morto antes da entrada da propriedade; pois, se isto for feito posteriormente, então o direito de 

acção torna-se seu, e não pode ser incluído no processo para recuperar a propriedade. 

 

(3) Quando um saqueador renuncia fraudulentamente à posse, e a propriedade é destruída da mesma forma que teria sido 

destruída se tivesse permanecido na posse nas mesmas circunstâncias; então, considerando as palavras do Decreto do Senado, 

a posição do saqueador é preferível à do possuidor de boa-fé; porque o primeiro, se renunciou fraudulentamente à posse, 

pode ser julgado como se ainda estivesse na posse, e isso não é acrescentado no decreto: "Se a propriedade deve ser 

destruída". Não há dúvida, porém, que a posição do saqueador não deve ser melhor do que a do possuidor de boa-fé. 
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Portanto, se o bem trouxe mais do que valia, o queixoso deve ter o direito de escolher se aceita ou não o dinheiro da compra; 

caso contrário, o saqueador lucrará até certo ponto. 

 

(4) Algumas dúvidas são expressas quanto ao momento em que um possuidor de boa-fé se enriqueceu; mas a melhor opinião 

é que o momento em que o caso foi decidido deve ser considerado neste caso. 

 

(5) Com referência aos lucros, entende-se que as despesas incorridas na produção, recolha e preservação dos próprios lucros 

devem ser deduzidas, e isto não é apenas exigido positivamente com base na justiça natural no caso dos possuidores de boa-

fé, mas também no dos saqueadores, como também foi defendido pela Sabinus. 

 

37. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

Quando uma pessoa incorreu em despesas e não realizou lucros, é perfeitamente justo que as despesas sejam tidas em conta 

no caso de possuidores de boa-fé. 

 

38. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

No caso de outras despesas necessárias e úteis, é evidente que estas podem ser separadas, para que os possuidores de boa-fé 

possam receber crédito pelo mesmo, mas o saqueador só pode culpar-se a si próprio se gastou conscientemente dinheiro na 

propriedade de outra pessoa. É mais indulgente, porém, sustentar que, neste caso, a conta das suas despesas deve ser 

permitida, pois o queixoso não deve lucrar com a perda de outro, e faz parte do dever do juiz atender a isso; pois não é 

necessária qualquer excepção por motivo de fraude. É evidente que pode existir a seguinte diferença entre as partes para o 

possuidor de boa fé pode, em todas as circunstâncias, deduzir as suas despesas, embora o assunto em que foram incorridas já 

não exista, tal como um tutor ou um curador pode obter uma indemnização pelas suas despesas; mas um saqueador não o 

pode fazer, excepto quando a propriedade é melhor remunerada através das despesas. 

 

39. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

As despesas são consideradas úteis e necessárias quando são incorridas para efeitos de reparação de edifícios, ou em viveiros 

de árvores, ou quando os danos são pagos por conta de escravos, uma vez que é mais vantajoso fazer o pagamento do que 

entregar o escravo; e é evidente que deve haver muitas outras causas para despesas deste tipo. 

 

(1) Examinemos, contudo, se também não podemos ter o benefício de uma excepção por motivo de fraude com referência a 

despesas com fotografias, estátuas e outras coisas compradas por prazer, desde que sejamos possuidores de boa fé; pois 

embora se possa dizer muito correctamente a um saqueador que não deve ter incorrido em despesas desnecessárias na 
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propriedade de outro, ainda assim, deve ter sempre o poder de remover o que quer que seja que possa ser tirado sem prejuízo 

da propriedade em si. 

 

40. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

A declaração que também está contida no Discurso do Adriano Divino, nomeadamente: "Que, depois de a questão ter sido 

juntada, esta deve ser entregue ao queixoso que ele teria tido se a propriedade lhe tivesse sido entregue na altura em que ele 

trouxe o processo", por vezes implica dificuldades. Pois, e se, após a emissão ter sido juntada, escravos, animais de carga, ou 

gado, deveriam morrer? Neste caso, a parte em conformidade com os termos do endereço, deve indemnizar o queixoso, 

porque este último poderia tê-los vendido se a herança tivesse sido entregue. A Proculus sustenta que isto seria adequado no 

caso de um processo para recuperar artigos específicos, mas a Cassius pensa o contrário. A opinião de Proculus é correcta 

quando se trata de um saqueador, e a de Cassius é correcta no caso de possuidores de boa fé; pois um possuidor não é 

obrigado a fornecer segurança contra a morte, ou, por medo de tal acidente, injudiciosamente deixar o seu próprio direito 

indefeso. 

 

(1) O saqueador não tem direito a qualquer lucro que faça, mas aumenta a propriedade; e por isso deve entregar o que quer 

que seja ganho pelos próprios lucros. No caso de um possuidor de boa-fé, esses lucros apenas por meio dos quais o possuidor 

se tenha enriquecido serão incluídos na restituição como um aumento da propriedade. 

 

(2) Se o possuidor tiver obtido quaisquer direitos de acção, deve entregá-los se for expulso da herança; por exemplo, se lhe 

tiver sido concedido um interdito Unde vi, ou Quod precario. 

 

(3) Por outro lado, também, quando o possuidor tiver dado segurança para a prevenção da ameaça de ferimento, deve ser 

indemnizado. 

 

(4) As acções Noxal são igualmente incluídas na jurisdição do juiz, de modo que se o possuidor estiver disposto a entregar 

um escravo por causa de algum dano que tenha cometido contra a herança, ou por ter sido culpado de roubo, será exonerado 

de responsabilidade, tal como é feito no interdito Quod vi aut clam. 

 

41. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Se na altura em que foi instaurado um processo contra o possuidor da herança, ele detinha apenas uma pequena propriedade 

que lhe pertencia e depois também obteve a posse de mais, será obrigado a entregar esta também, se perder a sua causa, quer 

tenha obtido a posse da mesma antes ou depois de ter sido instaurado o processo. Se as fianças que ele forneceu não forem 

suficientes para o montante envolvido, o Procônsul exigirá que ele forneça o que for adequado. Por outro lado, se ele adquirir 
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a posse de menos bens do que tinha no início, desde que tal aconteça sem qualquer fraude da sua parte, deverá ser exonerado 

de responsabilidade no que diz respeito aos bens que deixou de possuir. 

 

(1) Julianus diz que os lucros obtidos com os bens que o falecido detinha como penhor também devem ser incluídos. 

 

42. Ulpianus, On the Edict, Book LXVII. 

 

Quando um devedor à herança se recusa a pagar, não por dizer que é herdeiro, mas pela razão de que nega, ou duvida que a 

herança pertence à parte que está a intentar a acção de recuperação da mesma, não será responsável no âmbito da acção de 

recuperação. 

 

43. Paulus, On Plautius, Livro II. 

 

Depois de ter aceite um legado seu, intentei uma acção para recuperar a herança. Atilicinus diz que certas autoridades 

consideraram que eu não tenho direito a uma acção de recuperação contra si, a menos que eu devolva o legado. Mesmo 

assim, vamos considerar se o queixoso que intenta uma acção para recuperar a herança só é obrigado a devolver a herança 

onde lhe é dada uma garantia de que, se for proferido um julgamento contra ele no caso, a herança lhe será restituída; uma 

vez que é injusto que, neste caso, o possuidor retenha uma herança que tinha pago, e especialmente quando o seu adversário 

não intentou a acção com o propósito de aborrecimento, mas por causa de um erro; e Laelius aprova esta opinião. O 

Imperador Antonino, contudo, declarou num Rescript que quando um homem retivesse um legado sob um testamento, uma 

acção para a recuperação da herança deveria ser-lhe recusada, onde a causa adequada fosse demonstrada; ou seja, onde a 

intenção de causar aborrecimento fosse manifesta. 

 

44. Javolenus, On Plautius, Livro I. 

 

Quando uma parte que tenha recebido um legado sob testamento intenta uma acção para a recuperação da herança, e, por 

alguma razão ou outra, a herança não é devolvida, é dever do juiz fazer com que a herança seja entregue ao queixoso, após 

dedução da quantia que recebeu. 

 

45. Celsus, Digest, Livro IV. 

 

Se alguém se voluntariar em defesa de um caso sem ter a propriedade na sua posse, o juízo será proferido contra ele; a menos 

que possa demonstrar pela evidência mais clara que o queixoso, desde o início da acção, estava ciente de que não estava na 

posse da propriedade; porque, nestas circunstâncias, ele não foi enganado, e aquele que se voluntariou em defesa da acção de 
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recuperação será responsável com base em fraude; e claro que os danos devem ser estimados de acordo com o interesse que o 

queixoso tinha em não ser enganado. 

 

46. Modestinus, Differences, Livro VI. 

 

Deve ser entendido como sendo, para todos os efeitos, um saqueador, que concorda tacitamente em entregar a herança a 

alguém que não tem direito a ela. 

 

47. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Um certo Lucius Titius que não conseguiu que o testamento de um parente fosse posto de lado como falsificado; pergunto se 

não seria capaz de apresentar uma queixa contra o testamento como sendo executado indevidamente, e não selado? A 

resposta foi que ele não seria impedido de instaurar um processo para demonstrar que o testamento não foi executado de 

acordo com a lei, só porque não conseguiu que fosse posto de lado como forjado. 

 

48. Javolenus, On Cassius, Livro IV. 

 

Na avaliação do valor de um testamento, o dinheiro de compra obtido para a sua venda deve ser incluído, bem como a adição 

do que mais valia, se isto fosse feito por causa do negócio; mas onde for disposto em conformidade com os termos de um 

trust, nada mais será incluído do que o que a parte adquiriu de boa fé. 

 

49. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando um possuidor de boa-fé deseja instaurar um processo contra devedores de uma herança, ou partes que detenham bens 

pertencentes à mesma, deve, por todos os meios, ser ouvido, se houver o perigo de qualquer direito de acção ser perdido por 

atraso. O queixoso, no entanto, pode intentar uma acção judicial para a recuperação da herança, sem receio de ser atendido 

por uma excepção. Mas o que, por exemplo, se o possuidor da herança for negligente, ou souber que não tem qualquer direito 

legal? 

 

50. The Same, Perguntas, Livro VI. 

 

Um bem pode existir ao abrigo da lei, mesmo que não inclua nada corpóreo. 

 

(1) Quando um possuidor de boa-fé ergue um monumento a uma pessoa falecida com o propósito de cumprir uma condição, 

pode ser dito porque o desejo do falecido é observado nesta matéria, que se a despesa de erguer um monumento não exceder 
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um montante razoável, ou mais do que o ordenado pelo testador para ser gasto para este fim, a parte de quem a herança é 

recuperada terá o direito de reter o montante gasto, invocando uma excepção baseada em fraude; ou pode recuperar o mesmo 

através de um processo com base em negócios realizados, ou, por assim dizer, para tratar de assuntos relacionados com a 

herança. Embora pela estrita regra da lei os herdeiros não sejam responsáveis por qualquer acção que os obrigue a erigir um 

monumento, ainda assim, podem ser obrigados pela autoridade imperial ou pontifícia a cumprir a última vontade do falecido. 

 

51. The Same, Opinions, Livro II. 

 

O herdeiro de uma pessoa insana será obrigado a indemnizar o substituto ou um parente no grau seguinte pelos lucros do 

tempo intermédio através do qual a referida pessoa insana parece ter-se enriquecido através do seu curador; com excepção 

das despesas que tenham sido incorridas quer necessariamente quer vantajosamente com referência à herança. No entanto, 

sempre que tenham sido incorridas quaisquer despesas necessárias em nome da referida pessoa insana, também devem ser 

excluídas; a menos que a referida pessoa insana tivesse outros bens suficientes através dos quais pudesse ser apoiada. 

 

(1) Os juros sobre os lucros recebidos após a acção de recuperação de um bem não devem ser pagos. Uma regra diferente é 

aplicável quando foram recebidos antes da acção de recuperação dos bens, e por essa razão aumentaram os bens. 

 

52. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Quando um possuidor tiver obtido lucros desonrosos de uma herança, será obrigado a entregá-los também, para que uma 

construção rigorosa não lhe possa dar o benefício de lucros não adquiridos de forma honrosa. 

 

53. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

A alienação de bens pelo possuidor é necessária, não só para o pagamento de dívidas pela herança, mas também nos casos em 

que tenham sido incorridas despesas pelo possuidor por conta da herança, ou quando a propriedade seja susceptível de ser 

destruída ou deteriorada por atraso. 

 

54. Julianus, Digest, Livro VI. 

 

Quando uma parte compra ao Tesouro determinadas acções de uma herança, ou da totalidade da mesma, não é injusto que lhe 

seja concedido um direito de acção pelo qual possa intentar uma acção em relação à totalidade da propriedade; tal como é 

concedido um direito de acção para recuperação a qualquer pessoa a quem uma herança tenha sido entregue ao abrigo do 

Decreto Trebelliano do Senado. 
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(1) Não há dúvida de que o herdeiro de um devedor pode, através de uma acção para a recuperação da herança, obter a posse 

dos bens dados em garantia pelo falecido. 

 

(2) Onde edifícios e terras se deterioraram por negligência do possuidor; por exemplo, onde as vinhas, pomares ou jardins 

foram cultivados de uma forma que não era semelhante à utilizada pelo proprietário falecido; o possuidor deve permitir uma 

avaliação dos danos em tribunal, na medida em que a propriedade tenha sido diminuída de valor. 

 

55. The Same, Digest, Book LX. 

 

Quando uma propriedade tiver sido recuperada por processo, o possuidor de boa-fé será obrigado a entregar o que quer que 

tenha recolhido sob a Lex Aquilia, não só na medida do simples valor, mas também para duplicar o montante; pois não deve 

lucrar com o que recolheu por causa da propriedade. 

 

56. Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

Quando uma acção é intentada para a recuperação de uma herança, todos os lucros adquiridos pelo possuidor devem ser 

entregues, mesmo quando o próprio queixoso não os teria obtido. 

 

57. Neratius, Pergaminhos, Livro VII. 

 

Quando a mesma parte defende duas acções contra a mesma herança, e o julgamento é feito a favor de uma delas, por vezes 

levanta-se a questão de saber se a herança deve então ser entregue àquele que ganhou a acção, tal como teria sido feito se não 

tivesse sido feita qualquer defesa contra a outra; de modo que, de facto, se o julgamento fosse depois feito a favor da outra 

parte, o réu seria exonerado de responsabilidade; uma vez que não estava na posse, nem tinha agido fraudulentamente para 

evitar estar na posse, uma vez que tinha entregado a propriedade quando perdeu o processo; ou porque era possível que o 

outro queixoso pudesse obter uma decisão a seu favor, o requerido não deveria ser obrigado a entregar a propriedade a menos 

que lhe fosse dada uma garantia, pelo motivo de ter sido obrigado a defender a acção de recuperação da propriedade contra a 

outra parte. A melhor opinião é que deveria ser dever do juiz vir a socorrer a parte vencida por garantia ou caução, uma vez 

que dessa forma a propriedade permanece em benefício daquele que é lento na afirmação dos seus direitos contra o queixoso 

bem sucedido que o precedeu. 

 

58. Scaevola, Digest, Livro III. 

 

Um filho que foi emancipado pelo seu pai em conformidade com uma condição da vontade da sua mãe, entrou na 

propriedade que o seu pai possuía antes de emancipou o seu filho, e da qual também obteve os lucros, e gastou alguns deles 
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em honra do seu filho, que era senador. Levantou-se a questão, pois o pai estava disposto a entregar a herança, depois de ter 

reservado a soma que tinha despendido para o seu filho, se este último, se ainda persistisse em processar a sua acção para a 

recuperação da herança, poderia ser impedido por uma excepção com base em fraude? Respondi que mesmo que o pai não 

fizesse uso da excepção, o dever exigido ao juiz poderia dispor suficientemente da questão. 

 

 

 

 

Título. 4. Relativo às acções para a recuperação de uma parte de um património. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Após a acção que o Pretor promete conceder a uma parte que alega que a totalidade da propriedade lhe pertence, segue-se 

que ele deve conceder uma acção àquele que exige uma parte da propriedade. 

 

(1) Quando alguém intenta uma acção por uma herança, ou por uma parte da mesma, não baseia a sua reivindicação na 

quantia que o possuidor possui, mas no seu próprio direito; e, portanto, se for o único herdeiro, reivindicará a totalidade da 

herança, embora a outra parte possa estar na posse de apenas uma coisa; e se for herdeiro de uma parte, exigirá uma parte, 

embora a outra parte possa estar na posse da totalidade da herança. 

 

(2) Não, mais, quando duas partes estão na posse de uma herança, e duas outras alegam que certas acções lhes pertencem, 

estas últimas não são obrigadas a contentar-se em fazer as suas reivindicações contra as duas que estão na posse; como, por 

exemplo, o primeiro requerente contra o primeiro possuidor, ou o segundo contra o segundo possuidor, mas ambos devem 

intentar uma acção contra o primeiro, e ambos contra o segundo; pois um não tem a posse da acção reclamada pelo primeiro, 

e o outro a posse da acção reclamada pelo segundo, mas ambos estão na posse das acções de cada um dos outros, na 

qualidade de herdeiros. Quando o possuidor e o queixoso têm ambos a posse da herança, cada um deles alegando que tem 

direito a metade dela, devem intentar uma acção contra o outro, a fim de obterem as suas partes da propriedade; ou, se não 

levantarem qualquer controvérsia sobre o fundamento da herança, devem intentar uma acção de partilha da herança. 

 

(3) Quando eu reivindico ser o herdeiro de uma parte de um bem, e o meu co-herdeiro, juntamente com um estranho, está na 

posse, uma vez que o meu co-herdeiro não tem mais do que a sua parte, surge a questão, se devo intentar uma acção para a 

recuperação do bem contra o estranho sozinho ou contra o meu co-herdeiro também? Diz-se que Pegasus sustentou a opinião 
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de que eu deveria intentar uma acção contra o desconhecido sozinho, e que ele deve entregar o que quer que tenha em sua 

posse; e talvez isto deva ser ordenado pelo tribunal mediante requerimento. A razão, porém, sugere que eu deveria intentar 

uma acção para recuperação dos bens contra ambos; ou seja, contra o meu co-herdeiro também, e este último deveria intentar 

uma acção contra o possuidor que é um estranho. A opinião da Pegasus é, no entanto, a mais equitativa. 

 

(4) Além disso, se eu reivindico ser herdeiro de metade da herança, e estou na posse de um terço da mesma, e desejo obter o 

sexto restante, consideremos qual o plano que devo adoptar. O Labeo afirma que eu deveria intentar uma acção contra cada 

um por metade, para que o resultado seja que eu obtenha uma sexta parte de cada um deles, e então terei dois terços. Isto 

parece-me correcto, mas eu próprio serei obrigado a entregar um sexto do terço que possuía anteriormente; e por isso o juiz 

no cumprimento do seu dever deve instruir-me no sentido de desencadear o que possuo, se os meus co-herdeiros forem as 

partes de quem reivindico a herança. 

 

(5) O Pretor concede por vezes autorização para intentar uma acção por uma parte da herança que não está certamente 

determinada, quando existe uma causa adequada; por exemplo, quando há um filho de um irmão falecido, e as esposas 

sobreviventes de outros irmãos falecidos estão grávidas. Neste caso, é incerto qual a parte da herança que o filho do irmão 

falecido pode reclamar, porque não se sabe quantos filhos dos outros irmãos falecidos irão nascer. Portanto, é perfeitamente 

justo que a reivindicação de uma parte que não é conhecida seja concedida ao filho; para que não seja demasiado dizer que, 

quando alguém tem dúvidas razoáveis quanto à parte que deve trazer para recuperar, deve ser-lhe permitido reclamar uma 

parte que ainda é incerta. 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Quando a mesma herança pertence a várias pessoas, algumas das quais entram na mesma, e outras deliberam sobre a sua 

aceitação, considera-se que se aqueles que entram intentam uma acção para recuperar a herança, não devem processar por 

uma parte maior do que teriam se os outros tivessem entrado na mesma; nem lhes será de qualquer vantagem se os outros não 

entrarem. Mas se os outros não entrarem, podem então intentar uma acção para as acções destes últimos, desde que tenham 

direito a eles. 

 

3. Paulus, On Plautius, Livro XVII. 

 

As antigas autoridades eram tão solícitas em manter o interesse de uma criança por nascer que seria livre à nascença, que se 

reservaram todos os seus direitos sem qualquer impedimento até ao momento em que nascesse. Isto é visível no direito 

sucessório relativamente àqueles que se encontram num grau de relacionamento mais remoto do que o da criança por nascer, 

e que não são admitidos na sucessão, desde que seja incerto se uma criança vai ou não nascer. No entanto, quando existem 

outros no mesmo grau de relação que o nascituro, então surgiu a questão de saber qual a parte da herança que deve 
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permanecer em suspense, uma vez que é impossível determinar quantos podem nascer; por conseguinte, existem tantos 

relatos variados e incríveis dados com referência a este assunto que são normalmente classificados com fábulas. Diz-se que 

quatro filhas nasceram de uma mulher casada num único nascimento; e, também, alguns escritores, que não são pouco 

fiáveis, afirmaram que cinco filhos nasceram de uma mulher Peloponesa em quatro ocasiões diferentes, e que muitas 

mulheres egípcias tiveram vários filhos ao mesmo tempo. Vimos três irmãos, os Horatii, senadores, de um nascimento, 

cingidos para a batalha; e Laelius afirma que tinha visto uma mulher livre no Monte Palatino que tinha sido trazida de 

Alexandria para ser mostrada a Adriano com os seus cinco filhos, quatro dos quais ele alega que ela tinha sido trazida de uma 

vez, e o quinto quatro dias depois. A que conclusão se deve então chegar? Os autores que aprenderam na lei tomaram um 

rumo intermédio, nomeadamente, consideraram o que pode não acontecer muito raramente; e como três podem nascer numa 

ocasião, atribuíram uma quarta parte ao filho já nascido; pois (como diz Theophrastus) o que acontece uma ou duas vezes, os 

legisladores não prestam atenção e, portanto, se uma mulher está realmente prestes a dar à luz apenas um filho, o herdeiro 

que está a viver terá direito, não a metade da herança, mas apenas a um quarto da mesma: 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

E se nascer um número menor, a sua parte aumentará em proporção; e se nascerem mais de três, haverá uma diminuição na 

parte a que ele se tornou herdeiro. 

 

5. Paulus, On Plautius, Livro XVII. 

 

Deve ter-se em conta o seguinte: se uma mulher não está grávida, mas pensa-se que está, o seu filho é entretanto o único 

herdeiro da herança, embora ele não tenha consciência de que é tal. 

 

(1) A mesma regra aplica-se no caso de um estranho, em que é nomeado herdeiro de uma certa parte da herança, e de filhos 

póstumos aos restantes. Mas se a nomeação de herdeiros se realizar nos termos seguintes: "Todas as crianças nascidas de 

mim, juntamente com Lucius Titius, serão herdeiros de partes iguais"; pode surgir dúvida se não pode entrar na herdade, tal 

como alguém que não sabia a que parte tinha direito por vontade própria. No entanto, é mais vantajoso que ele possa entrar 

na propriedade se não souber a que parte do mesmo tem direito, desde que não desconheça outros assuntos que deveria saber. 

 

6. Ulpianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Quando tiver sido decidido que uma irmã é co-herdeira juntamente com os seus quatro irmãos da herança da sua mãe, uma 

quinta parte de cada uma das acções que possuíam deve ser-lhe concedida, de modo que não lhe darão mais do que a quinta 

parte de cada uma das quatro acções separadas a que tinham anteriormente acreditado ter direito. 
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(1) Quando as despesas forem justas devido a responsabilidades de uma herança, devem ser calculadas proporcionalmente à 

parte que obteve uma parte da herança pelo direito de um mecenas. 

 

7. Julianus, Digest, Livro VIII. 

 

Uma parte não pode obter o que obteve através de uma sentença numa acção de partilha através de uma acção de recuperação 

de uma herança, tendo a comunidade de propriedade conjunta sido dissolvida; pois a jurisdição do juiz apenas se estende à 

sua capacidade de ordenar que uma parte indivisa da herança seja entregue à parte que a solicita. 

 

8. The Same, Digest, Book XLVIII. 

 

O possuidor de uma herança deve ser autorizado a defender a acção no que diz respeito à entrega de uma parte da mesma; 

pois ele não está proibido de deter a totalidade da herança, pois sabe que metade dela lhe pertence, e não levanta qualquer 

controvérsia em relação à outra metade. 

 

9. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro III. 

 

Onde vários herdeiros foram nomeados, e um deles na altura estava na Ásia, o seu agente fez uma venda e guardou o 

dinheiro como a parte do seu comitente. Posteriormente, verificou-se que o herdeiro que se encontrava na Ásia tinha morrido 

anteriormente, após ter nomeado o seu agente herdeiro para metade da sua parte e outra parte para a outra metade; e 

levantou-se a questão de saber de que forma se poderia intentar uma acção para recuperar o dinheiro derivado da herança? A 

resposta foi que deveria ser intentada uma acção contra a parte que tinha sido o agente, porque o dinheiro pertencente à 

herança tinha entrado na posse do referido agente através da venda; no entanto, devem intentar uma acção contra este co-

herdeiro por metade da herança. O resultado seria então que se todo o dinheiro estivesse na posse da parte que tinha sido o 

agente, eles poderiam recuperar dele a totalidade da quantia, com a assistência do tribunal; ou se ele tivesse devolvido metade 

dela ao seu co-herdeiro, eles poderiam julgar contra ele pela metade, e contra o seu co-herdeiro pela outra metade. 

 

10. Papinianus, Perguntas, Livro VI. 

 

Quando o filho de uma pessoa que foi nomeado herdeiro de uma certa parte de uma propriedade desconhecia o facto de que o 

seu pai tinha morrido durante a vida do testador, atendia à parte da propriedade em nome do seu pai, como se estivesse 

ausente, e, tendo vendido certa propriedade, recebia o dinheiro da compra da mesma; uma acção de cobrança não podia ser 

intentada contra ele porque não detinha o dinheiro da compra, nem como herdeiro nem como possuidor, mas como filho que 

tinha transaccionado negócios para o seu pai; mas uma acção com base em negócios transaccionados seria concedida aos 

outros co-herdeiros, aos quais pertencia uma parte dos bens do falecido. O seguinte, portanto, não deve dar lugar a apreensão, 
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ou seja, que o filho deve ser considerado responsável perante os herdeiros do seu pai (por quem talvez tenha sido deserdado), 

porque ele estava, por assim dizer, a tratar dos seus negócios que estavam ligados à herança; uma vez que o assunto em que 

ele estava envolvido não pertencia à herança do seu pai; pois só que, quando uma acção baseada em negócios 

transaccionados é intentada em nome de outro, o que é cobrado por outra pessoa deve ser entregue à parte com direito a ela. 

Mas, no presente caso, o negócio não pertencia ao pai, pois ele tinha deixado de existir, nem pertencia à sucessão paterna, 

uma vez que surgiu da herança de outro. Quando, porém, o filho se torna herdeiro do pai e levanta a controvérsia de que o 

seu pai morreu depois de se ter tornado herdeiro; coloca-se a questão de saber se pode ser considerado como tendo alterado o 

carácter do seu direito de posse? No entanto, como parte que tem vindo a transaccionar o negócio de uma herança, e se 

endividou por causa disso, e depois levanta uma controvérsia com referência à sucessão, pode ser processado como possuidor 

de um direito; deve considerar-se que, neste caso, a mesma regra é também aplicável ao filho. 

 

 

 

 

Título. 5. No que diz respeito às acções de posse para a recuperação de patrimónios. 

 

 

 

 

1. Ulpiamis, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

É costume o Pretor considerar as partes que constitui herdeiros efectivos; ou seja, a quem é concedida a posse da herança, 

após terem sido propostas acções civis aos herdeiros: 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

E, através desta acção para a recuperação de uma herança, o possuidor da propriedade obtém tanto quanto um herdeiro pode 

obter e assegurar por meio das acções civis acima mencionadas. 

 

 

 

 

Título. 6. Quanto às acções para a recuperação de bens fiduciários. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

A seguir vem a acção aberta às partes a quem é entregue um património. Qualquer pessoa que receba um bem que tenha sido 

entregue em conformidade com um decreto do Senado em prossecução do qual passam os direitos de acção, pode fazer uso 

da acção para a recuperação de um bem fundado num trust: 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

E esta acção tem o mesmo efeito que uma acção civil para a recuperação de um património. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Nem faz qualquer diferença se uma pessoa foi solicitada a entregar o bem a mim ou a ele a quem eu sou herdeiro; e se eu sou 

o possuidor do bem de algum outro sucessor da parte a quem foi deixado em confiança, eu posso prosseguir por meio desta 

acção. 

 

(1) É preciso lembrar que esta acção não mentirá contra ninguém que entregue a herança. 

 

(2) Estas acções que me são concedidas podem ser intentadas a favor do meu herdeiro, bem como contra ele. 
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              Livro VI 
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente a acções para a recuperação de bens específicos. 

 

2. Relativo à acção da editora em rem. 

 

3. Relativamente às acções para a recuperação de terrenos que tenham sido objecto de arrendamento perpétuo (...) 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo às acções para a recuperação de bens específicos. 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Após as acções que estão abertas para a recuperação de um montante total, é acrescentada a acção para a recuperação de 

certos bens específicos. 

 

(1) Esta acção in rem para a recuperação de bens específicos é aplicável a todos os bens móveis, tanto aos animais como aos 

que estão desprovidos de vida, bem como àqueles em que a terra está envolvida. 

 

(2) Através desta acção, contudo, não pode ser reivindicada qualquer reivindicação para pessoas que são livres mas sobre as 

quais temos algum controlo, como por exemplo, crianças que estão sujeitas à autoridade paterna; por conseguinte, os 

processos instaurados por sua conta são ou investigações por um magistrado, ou interditos, ou processos instaurados perante 

o Pretor; e como Pomponius diz no Trigésimo Sétimo Livro: "A menos que a parte declare a natureza da sua reivindicação"; 

como quando afirma que o seu filho lhe pertence, ou que está sob o seu controlo, de acordo com a lei de Roma. Neste caso, 
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parece-me, assim como a Pomponius, que o seu método de procedimento é adequado, pois diz que um partido pode, ao 

abrigo da lei que rege a cidadania romana, intentar uma acção de recuperação onde ele declara a base da sua reivindicação. 

 

(3) Através desta acção não só podem ser recuperados bens específicos, mas, Pomponius, no Vinte e cinco Livro de 

Passagens, diz que uma acção pode ser intentada para um rebanho, e também para uma manada de gado, e para um garanhão 

de cavalos, também, e pode ser dito para todos os outros animais que são mantidos juntos em manadas. É suficiente se o 

próprio rebanho nos pertence, ainda que as cabeças individuais do mesmo possam não ser nossas, pois é o rebanho que é 

reclamado, e não os indivíduos que constituem o mesmo. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Quando números iguais de um rebanho pertencem a duas partes, nenhuma delas tem o direito de intentar uma acção para todo 

o rebanho, nem mesmo para metade dele. Onde, no entanto, um tem um número maior do que o outro, de modo que se 

aqueles que não lhe pertencem forem removidos, ele ainda pode reclamar o rebanho, aqueles que não são da sua vontade não 

serão incluídos entre aqueles a serem rendidos. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Marcelo afirma no Quarto Livro do Digest, que um homem tinha um rebanho de trezentas cabeças das quais perdeu cem, e 

comprou um número igual de outras a uma pessoa que as possuía, ou era o possuidor de boa fé, embora pertencessem a outra 

pessoa; estes animais também diz que serão incluídos no processo de recuperação; e mesmo onde não restam outros, excepto 

aqueles que foram comprados, ele ainda pode incluí-los no seu processo para recuperar o rebanho. 

 

(1) Os objectos que compõem o equipamento de um barco devem ser processados separadamente, e o fato para o barco 

pertencente ao barco também deve ser trazido da mesma maneira. 

 

(2) Pomponius diz que quando artigos da mesma descrição são tão confusos e misturados que não podem ser destacados e 

separados, uma acção deve ser intentada para recuperar, não todos, mas uma porção do mesmo; como por exemplo, quando a 

minha prata e a vossa são fundidas numa única massa, será nossa propriedade comum; e qualquer um de nós pode intentar 

uma acção para a recuperação de uma quantia proporcional ao peso que possuímos nessa massa, mesmo que possa ser incerto 

a que peso cada um de nós tem direito. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 
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Neste caso, uma acção pode também ser intentada para a divisão de bens comuns, mas uma parte será responsável por uma 

acção de furto, bem como uma acção de produção de bens em tribunal, se conseguir fraudulentamente que a prata se misture; 

como numa acção de produção de bens, o montante do valor deve ser tomado em consideração, e, numa acção de divisão de 

bens em comum ou numa acção de recuperação, a parte cuja prata foi de maior valor obterá o máximo. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Pomponius diz também que quando o grão pertencente a duas pessoas foi misturado sem o seu consentimento, cada uma 

delas terá direito a uma acção em comum por uma quantidade da pilha que lhe pareça pertencer; mas, quando o grão foi 

misturado com o seu consentimento, será então considerado em comum, e uma acção para a divisão da propriedade 

pertencente em comum ficará. 

 

(1) Ele também diz que se uma mistura deve ser feita do meu mel e do vosso vinho, algumas autoridades pensam que isto 

também se torna propriedade comum; mas eu mantenho a melhor opinião a ser, (e ele próprio a mencionou) que a mistura 

pertence à parte que a fez; uma vez que não mantém o seu carácter original. Onde, no entanto, o chumbo é misturado com 

prata, pelo facto de poder ser separado, não se tornará propriedade comum, nem poderá ser intentada uma acção para a 

divisão da propriedade comum; mas uma acção in rem mentirá porque os metais podem ser separados. Mas ele diz que, onde 

não podem ser separados, como por exemplo, onde o bronze e o ouro são misturados, o processo de recuperação deve ser 

interposto em proporção à quantidade envolvida; e o que foi dito em relação à mistura de mel e vinho não se aplicará, porque 

embora ambos os materiais sejam misturados, eles ainda permanecem. 

 

(2) Ele afirma também que onde o seu garanhão impregnou a minha égua, o potro não será seu, mas meu. 

 

(3) Com referência a uma árvore que foi transplantada para o campo de outra e expulsa as raízes, Varus e Nerva concederam 

uma acção equitativa in rem; pois se ainda não tivesse criado raízes, não deixaria de ser minha. 

 

(4) Quando são instaurados processos reais, e as partes concordam com a referência à propriedade processada, mas é 

cometido um erro em nome desta última, considera-se que a acção é devidamente instaurada. 

 

(5) Quando há vários escravos com o mesmo nome, por exemplo, vários chamados Eros, e não é evidente a que se refere a 

acção, Pomponius diz que não pode ser proferida qualquer decisão. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro VI. 
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Quando alguém traz uma acção real, é obrigado a designar a coisa, e também a declarar que traz uma acção para todos, ou 

para uma parte da mesma; pois a palavra "coisa" não significa algo em espécie, mas um artigo específico. Octavenus diz com 

referência a isto, que uma parte tem de declarar o peso da matéria-prima, e onde a propriedade é carimbada, o número, e onde 

os bens foram fabricados, a natureza dos mesmos. 

 

(1) As dimensões também devem ser indicadas quando o artigo pode ser medido. Se trazemos fato alegando que determinado 

vestuário é nosso, ou que deve ser-nos entregue, somos obrigados a declarar o número dos artigos e a cor também? A melhor 

opinião é que ambas as coisas devem ser feitas; pois seria uma dificuldade obrigar-nos a dizer se as nossas roupas estão 

gastas ou são novas. 

 

(2) Uma dificuldade surge ocasionalmente com referência a utensílios domésticos, nomeadamente, se é apenas necessário 

mencionar um prato, ou se devemos acrescentar se é quadrado ou redondo, liso ou ornamentado, pois é difícil inserir estes 

aditamentos na queixa; nem os requisitos devem ser tão rígidos, embora numa acção para recuperar um escravo o seu nome 

deva ser mencionado, e também se é um rapaz ou um homem adulto, e, por todos os meios, isto deve ser feito se houver mais 

do que um. Mas, se desconheço o seu nome, devo fazer uso de alguma descrição dele; como por exemplo, que ele é uma 

parte de uma certa propriedade, ou o filho de uma certa mulher. Da mesma forma, quando um homem traz uma acção por 

terra, deve indicar o seu nome e onde se encontra. 

 

7. The Same, On the Edict, Livro XI. 

 

Quando um homem que se oferece para conduzir a defesa de uma acção para a recuperação de uma terra, perde o seu caso, 

tem, no entanto, um direito de acção bem fundamentado para a recuperar do possuidor, assim diz Pedius. 

 

8. The Same, On the Edict, Livro XII. 

 

Pomponius adopta o seguinte parecer no Trigésimo Sexto Livro. Se tu e eu possuirmos um pedaço de terra juntos, e tu e 

Lucius Titius o possuírem, não devo intentar uma acção contra ti por ambos os lados, mas contra Titius, que não é o 

proprietário, por toda a metade. Seria de outra forma se ambos tivessem a posse de diferentes partes do referido tracto; pois 

então, sem dúvida, eu seria obrigado a intentar uma acção contra vós e Titius pelas vossas respectivas partes de todo o tracto; 

pois, como as partes do terreno eram várias, uma certa parte delas deve necessariamente ser minha; e, por conseguinte, vós 

próprios devereis intentar uma acção contra Titius por um quarto do mesmo. Esta distinção não se aplica a bens móveis nem 

a um processo de recuperação de uma propriedade; pois, nestes casos, a posse de uma propriedade para uma parte dividida 

não pode existir. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 
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Nesta acção, o dever do juiz seria saber se o réu está na posse ou não; mas não é importante sob que título possui; pois onde 

provei que o bem é meu, o possuidor será obrigado a entregá-lo, a menos que invoque alguma excepção. Algumas 

autoridades, contudo, e entre elas Pegasus, sustentam que o único tipo de posse envolvida nesta acção, é a que se aplica 

quando é requerido um interdito Uti possidetis ou Utrubi; como ele diz, onde os bens são depositados com alguém, ou 

emprestados a ele; ou onde ele os contratou; ou está na posse dos mesmos para assegurar o pagamento de legados ou de um 

dote; ou em nome de uma criança por nascer; ou onde não foi dada uma garantia para a prevenção de ferimentos ameaçados; 

uma vez que nenhum destes casos admite a posse, uma acção de recuperação não pode ser intentada. Penso, contudo, que 

essa acção pode ser intentada contra qualquer pessoa que detenha bens e tenha o poder de os entregar. 

 

10. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Quando a acção é intentada por bens móveis, onde deve ser entregue, ou seja, se não estiver realmente nas mãos do 

possuidor? Não é um mau regulamento quando um possuidor de boa fé é a parte demandada, para que o bem seja entregue ou 

onde está situado, ou onde a acção para o recuperar é intentada; mas isto deve ser feito à custa do queixoso, o que foi feito 

através de viagens por terra e mar, para além dos custos de manutenção, 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

A menos que o queixoso prefira que a propriedade seja entregue por sua própria conta e risco, onde o julgamento é feito; pois 

então será feita provisão, com segurança, para a entrega. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Onde, de facto, o requerido é um possuidor de má fé que obteve o bem noutro lugar, aplica-se a mesma regra; mas se ele o 

retirou do lugar onde a questão foi juntada e o levou para outro lugar, deve, às suas próprias custas, entregá-lo no lugar de 

onde o retirou. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Não só o bem deve ser entregue, como o juiz deve ter em conta qualquer deterioração que possa ter sofrido. Suponha, por 

exemplo, que seja entregue um escravo que tenha sido enfraquecido, ou flagelado, ou ferido; o juiz deve então considerar até 

que ponto pode ter sido diminuído de valor, embora o possuidor possa ser processado numa acção ao abrigo da Lex Aquilia. 

Por conseguinte, coloca-se a questão de saber se o juiz não deve estimar a quantidade de danos causados, a menos que o 
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direito de acção ao abrigo da Lex Aquilia seja renunciado? Labeo pensa que o queixoso é obrigado a dar segurança de que 

não intentará uma acção judicial ao abrigo da Lex Aquilia; e esta opinião é a correcta. 

 

14. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI 

 

Se, no entanto, o queixoso preferir fazer uso da acção ao abrigo da Lex Aquilia, o possuidor deve ser exonerado de 

responsabilidade. Por conseguinte, é dada ao queixoso a opção de obter não o triplo, mas o dobro dos danos. 

 

15. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Mais uma vez, se o réu entregar o escravo depois de ter sido flagelado, Labeo diz que o queixoso também tem direito a uma 

acção por danos. 

 

(1) Se alguém vender propriedade por necessidade, talvez seja dever do juiz aliviá-lo para que só seja obrigado a entregar a 

compra - dinheiro; pois se tiver recolhido as colheitas e vendido para evitar que sejam estragadas; neste caso não será 

obrigado a entregar nada mais do que o preço. 

 

(2) Além disso, se houve um campo para o qual foi trazido um fato, e este foi atribuído a soldados, em consideração de uma 

pequena soma paga ao possuidor, deverá este último entregar também este? É minha opinião que ele o deve fazer. 

 

(3) Quando um processo é trazido por um escravo, ou por algum animal que morreu sem que a sua morte tenha sido causada 

pela malícia ou negligência do possuidor, várias autoridades sustentam que o preço não deve ser pago. A melhor opinião, 

porém, é que onde o queixoso teria vendido a propriedade se a tivesse obtido, então o valor deveria ser pago se a parte 

estivesse em falta, pois se a tivesse entregue, a outra poderia tê-la vendido e ter lucrado com o preço. 

 

16. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Sem dúvida, porém, mesmo quando um escravo morre, alguma decisão deve ser tomada com referência aos lucros e à prole 

de uma escrava, e uma estipulação estabelecida para prever o despejo; pois o possuidor, após a emissão, não é certamente 

responsável pelo infortúnio. 

 

(1) Não se entende ser um caso de negligência quando o possuidor despachou um navio, que é objecto de litígio, através do 

mar num momento adequado, mesmo que ela possa ter sido perdida; a menos que ele a tenha comprometido aos cuidados de 

pessoas incompetentes. 
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17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Julianus diz no sexto livro do Digest, que se eu comprar um escravo a Titius, que pertencia a Maevius, e depois, quando 

Maevius intenta uma acção contra mim para o recuperar, eu vendo-o, e o comprador mata-o, é apenas que eu deveria pagar o 

preço recebido por ele a Maevius. 

 

(1) Julianus também declara no mesmo Livro, que se o possuidor estiver em falta na entrega de um escravo, e este último 

morrer, deve ser levada em consideração uma conta dos lucros acumulados até ao momento em que o caso foi decidido. 

Julianus diz também que não só os lucros devem ser entregues, mas tudo o que está relacionado com a propriedade em si; e, 

portanto, a descendência de uma escrava, bem como os lucros derivados desta última. Até agora este princípio estende-se, 

que Julian afirma no Sétimo Livro, que se o possuidor deve adquirir o direito de acção através do escravo sob a Lex Aquilia, 

ele deve ser obrigado a atribuí-lo. Mas se o possuidor tiver renunciado fraudulentamente à posse, e alguém tiver matado 

injustamente o escravo, pode ser obrigado ou a pagar o valor do escravo, ou a ceder o seu próprio direito de acção, qualquer 

que seja a preferência do queixoso. Deve também renunciar a quaisquer lucros que possa ter obtido de outro possuidor, uma 

vez que não pode realizar nada através de um escravo cujo título esteja em litígio. Contudo, não é obrigado a entregar 

quaisquer lucros que tenha obtido durante o tempo em que o escravo esteve na posse da parte que o recuperou num processo. 

O que Julianus afirma a respeito de uma acção ao abrigo da Lex Aquilia é aplicável quando o possuidor tiver adquirido um 

direito ao escravo por usucapião, após a emissão ter sido juntada, porque ele começa então a ter um título perfeito. 

 

18. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Quando o possuidor tiver adquirido o direito a um escravo por usucapião, após a sua emissão ter sido juntada, deve entregá-

lo e fornecer segurança para indemnizar o queixoso contra a fraude, no que lhe diz respeito; pois existe o perigo de que ele o 

tenha prometido ou o tenha manumitido. 

 

19. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Labeo diz que a garantia deve também ser dada pelo arguido de que tudo foi devidamente transaccionado com referência ao 

bem em questão; por exemplo, onde ele forneceu garantia para a prevenção de danos ameaçados. 

 

20. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Mais uma vez, o possuidor deve também entregar tudo o que tenha obtido através do escravo após a emissão, mas não o que 

adquiriu através da sua própria propriedade, na qual se incluem as heranças e legados obtidos por ele através do escravo; pois 

não é suficiente que o seu corpo seja entregue sozinho, mas é necessário que tudo o que esteja relacionado com a propriedade 
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também seja entregue; ou seja, que o queixoso tenha tudo o que teria adquirido se o escravo lhe tivesse sido entregue no 

momento em que a emissão foi feita. Portanto, a prole de uma escrava deve ser entregue, mesmo que tenha nascido depois de 

o possuidor ter adquirido a propriedade da mãe por usucapião; ou seja, após a emissão ter sido juntada, em cujo caso o parto 

e a prestação de segurança contra a fraude devem ter lugar com referência à prole, bem como à mãe. 

 

21. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Onde um escravo foge de um possuidor de boa fé, podemos perguntar se o escravo era um escravo como deveria ter sido 

guardado? Pois se ele parecia ter sido de boa reputação para não ter sido mantido em custódia, o possuidor deve ser libertado 

da responsabilidade; mas se, entretanto, obteve a sua propriedade por usucapião, deve ceder os seus direitos de acção ao 

queixoso, e entregar os lucros obtidos enquanto ele estava na posse do escravo. Se, contudo, ainda não tiver obtido a sua 

propriedade por usucapião, deve ser libertado sem dar segurança, para que não precise de se vincular ao queixoso para 

perseguir o escravo; como o próprio queixoso o pode fazer; mas, entretanto, enquanto o escravo estiver em fuga, poderá ele 

tornar-se seu proprietário através da usucapião? Pomponius diz no Trigésimo Nono Livro do Édito, que isto não é injusto. Se, 

contudo, o escravo deveria ter sido guardado, o possuidor será responsável pelo escravo; de modo que, mesmo que não 

tivesse adquirido a sua propriedade através de usucapião, o queixoso deve atribuir-lhe os seus direitos de acção. Julianus, 

contudo, pensa, em casos deste tipo, que quando o possuidor do escravo é libertado da responsabilidade por causa da sua 

fuga, embora não seja obrigado a fornecer segurança para o perseguir, deve dar uma caução que, se o possuir, o entregará. 

Pomponius aprova esta opinião no Livro Trinta e Quatro de Várias Passagens, e é a melhor. 

 

22. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Onde o escravo escapa através da fraude do possuidor, o julgamento será feito contra ele como se estivesse na sua posse. 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Uma pessoa tem direito a uma acção real onde se tornou proprietário de bens, quer pela Lei das Nações, quer pelo Direito 

Civil. 

 

(1) Os lugares sagrados e religiosos não podem ser processados por acções reais, como se fossem propriedade de indivíduos. 

 

(2) Quando alguém anexa à sua própria propriedade algo que pertence a outro, de modo a tornar-se parte dela; como por 

exemplo, quando alguém acrescenta a uma estátua própria um braço ou um pé que pertence a outro, ou uma pega ou um 

fundo a um copo, ou uma figura em relevo a um castiçal, ou um pé a uma mesa, o maior número de autoridades declara 

muito apropriadamente que se torna o proprietário do todo, e que pode dizer com veracidade que a estátua ou o copo é seu. 
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(3) Além disso, qualquer coisa que esteja escrita no meu papel ou pintada no meu quadro, torna-se imediatamente minha; 

embora certas autoridades tenham pensado de forma diferente devido ao valor do quadro; mas onde uma coisa não pode 

existir sem a outra, deve necessariamente ser dada com ela. 

 

(4) Portanto, em todos estes casos em que a minha propriedade atrai a propriedade de outra por superioridade, ela torna-se 

minha; e se eu levar um processo para a recuperar, posso ser obrigado por uma excepção por fraude, a pagar o aumento do 

valor do artigo. 

 

(5) Mais uma vez, o que quer que seja juntado ou acrescentado a qualquer outra coisa faz parte dele através da adesão, e o 

proprietário não pode intentar uma acção para o recuperar enquanto os dois artigos permanecerem ligados; mas pode intentar 

uma acção para que sejam apresentados em tribunal, a fim de que possam ser separados, e a acção para recuperação seja 

intentada, excepto, claro, no caso declarado por Cassius, em que os artigos são soldados juntos; pois diz que se um braço for 

soldado à estátua a que pertence, é absorvido pela unidade da maior parte, e que tudo o que uma vez se tornou propriedade de 

outro não pode reverter para o seu antigo proprietário, mesmo que deva ser quebrado. A mesma regra não se aplica a nada 

que seja soldado com chumbo; porque a soldadura provoca uma mistura do mesmo material, mas a soldadura não o faz. Por 

conseguinte, em todos estes casos, é necessária uma acção de facto; é aí que uma para produção, ou in rem não reside. Mas 

com referência a artigos que consistem em objectos distintos, é evidente que as partes separadas mantêm o seu carácter 

peculiar; como por exemplo, escravos separados e ovelhas separadas; e por isso posso trazer fato para a recuperação de um 

rebanho de ovelhas, como tal, embora o seu carneiro possa estar entre eles, e você mesmo pode trazer fato para recuperar o 

seu carneiro. A regra não é a mesma quando um artigo consiste em partes coerentes, pois se prender o braço de uma estátua 

de outra pessoa a uma estátua minha, não se pode dizer que o braço é seu, porque a estátua inteira é abraçada numa única 

concepção. 

 

(6) Quando os materiais de construção de uma pessoa tenham sido utilizados na casa de outra, uma acção não mentirá para os 

recuperar por causa da Lei das Doze Tabelas; nem pode ser intentada uma acção para a produção, excepto contra a parte que 

utilizou conscientemente os materiais de outra pessoa na construção da sua própria casa; mas deve-se recorrer à antiga acção 

intitulada de tigno juncto, que é por duplo dano, e deriva da Lei das Doze Tabelas. 

 

(7) Além disso, quando alguém constrói uma casa no seu próprio terreno com pedra pertencente a outra, pode de facto trazer 

um processo para recuperar a casa; mas o ex-proprietário pode também intentar uma acção para recuperar a pedra, se esta for 

retirada, mesmo que a casa possa ter sido demolida após o tempo necessário para a usucaptação ter decorrido, após a data em 

que a casa entra na posse de um comprador de boa-fé; pois as pedras individuais não são adquiridas pela usucaptação, mesmo 

que o edifício se torne propriedade de outro por lapso de tempo. 
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24. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Uma parte que pretende intentar uma acção para a recuperação de propriedade deve considerar se pode obter a posse da 

mesma através de algum interdito; porque é muito mais conveniente para ele próprio estar na posse, e obrigar o seu 

adversário a assumir o fardo do queixoso, do que intentar uma acção enquanto este último estiver na posse. 

 

25. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Quando uma pessoa se compromete a defender um caso sem qualquer razão válida, uma vez que não está na posse e não agiu 

fraudulentamente para evitar estar na posse, Marcelo diz que não pode mandar arquivar o processo, se o queixoso não for 

informado dos factos, e esta opinião é a correcta; isto, no entanto, baseia-se na presunção de que a questão foi juntada. Mas 

quando uma parte, antes de se juntar à questão, avança que não está na posse quando de facto não está, e não engana o 

queixoso e parte, não pode ser responsabilizada por se ter comprometido a defender o caso. 

 

26. Paulus, On Plautius, Livro II. 

 

Pois se o queixoso estiver ciente dos factos, então não é enganado por outro, mas por si próprio; e, por conseguinte, o réu será 

exonerado. 

 

27. The Same, On the Edict, Livro XXI. 

 

Mas se, quando eu quiser processar o Titius, alguém deve declarar que ele está na posse, e daí em diante voluntários em 

defesa do caso, e eu provar isto através de testemunho durante o julgamento, o julgamento deve ser inquestionavelmente 

proferido contra a outra parte. 

 

(1) Uma das partes deve estar na posse não só quando a questão é juntada, mas também quando a decisão é proferida. Se 

estava na posse no momento em que a questão foi juntada, mas perdeu-a sem fraude da sua parte quando o caso foi decidido, 

deve ser exonerado de responsabilidade. Mais uma vez, se ele não estava na posse no momento em que a questão foi juntada, 

mas tinha posse quando o caso foi decidido, a opinião de Proculus deve ser aceite, nomeadamente: que, por todos os meios, 

deve ser tomada uma decisão contra ele, e portanto todos os lucros a partir do momento em que adquiriu a posse serão 

incluídos na sentença. 

 

(2) Quando um escravo por quem é intentada uma acção judicial se tenha depreciado de valor através da malícia do 

possuidor, e depois morra, não por culpa do primeiro, mas por alguma outra causa; não será feita qualquer estimativa do 
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montante da sua diminuição de valor, porque não faz qualquer diferença para o queixoso. Isto, porém, tem apenas referência 

à acção real; pois o direito de acção ao abrigo da Lex Aquilia continua. 

 

(3) Uma parte que, antes da emissão ter sido juntada, renunciou fraudulentamente à posse de bens, é passível de uma acção 

real; e isto pode ser inferido de um decreto do Senado pelo qual se prevê, como já declarámos, que a fraude anteriormente 

cometida é incluída na acção para a recuperação de um bem; pois se a fraude que foi cometida for abraçada numa tal acção, 

que por sua vez é uma acção real, é absurdo que a fraude já cometida seja incluída numa acção real para a recuperação de 

algum artigo específico. 

 

(4) Quando um pai ou o proprietário de um escravo está na posse através do seu filho ou através do escravo, e qualquer 

destes últimos deve estar ausente no momento em que é proferido o julgamento, sem culpa do referido pai ou proprietário; ou 

deve ser concedido tempo, ou deve ser fornecida uma garantia para a entrega da posse. 

 

(5) Quando o possuidor incorre em qualquer despesa com referência ao bem pelo qual é intentada uma acção, antes da sua 

emissão, deve ser tomada em conta tal despesa através de uma excepção com base em intenção fraudulenta; se o requerente 

perseverar na acção para recuperar os seus bens, sem reembolsar as despesas. A mesma regra aplicar-se-á quando o possuidor 

defende um escravo numa acção noxal, e tendo perdido o caso, paga os danos; ou, por engano, constrói uma casa em terreno 

não ocupado que pertence ao queixoso, a menos que este último lhe permita retirar o edifício. Certas autoridades declararam 

que isto também deve ser feito pelo Tribunal, que aprecia um caso para a recuperação de um dote que envolve um terreno 

dado à esposa. Mas se der instruções ao seu escravo enquanto ele estiver na sua posse, Proculus pensa que esta regra não 

deve ser observada; porque eu não devo ser privado do meu escravo, e o mesmo remédio não pode ser aplicado que referimos 

acima no caso do terreno. 

 

28. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Suponha, por exemplo, que o ensinou a ser um artista, ou um copista; considera-se que não se pode obter qualquer estimativa 

através de requerimento ao Tribunal: 

 

29. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXI. 

 

A menos que esteja a deter o escravo para venda, e que obtenha um preço melhor para ele por causa da sua profissão; 

 

30. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 
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Ou o queixoso foi previamente notificado para pagar a despesa, e ele, procurando evitar isto, foi interposta uma excepção por 

fraude pelo acusado. 

 

31. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Mas quando é feita uma exigência de lucros no caso de um escravo por cuja recuperação é intentada uma acção, a puberdade 

do escravo não só deve ser considerada, mas também que serviços poderia prestar, mesmo que não tivesse chegado a essa 

idade. No entanto, seria desonroso para o queixoso exigir uma contabilização dos lucros que poderiam ter sido obtidos 

através da habilidade do escravo, porque ele obteve isto à custa do possuidor. 

 

32. Modestinus, Differences, Livro VIII. 

 

Se, contudo, ele ensinou algum ofício ao escravo, então, após este ter atingido a idade de vinte e cinco anos, as despesas 

incorridas para o fazer podem ser compensadas. 

 

33. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Não só os lucros que foram recolhidos, mas também aqueles que poderiam ter sido honestamente recolhidos, devem ser 

estimados; e, portanto, se a propriedade que é objecto de litígio se perder por fraude ou negligência do possuidor, Pomponius 

pensa que a opinião de Trebatius é a melhor, ou seja, que os lucros devem ser tidos em conta na medida em que teriam 

existido se a propriedade não tivesse sido destruída, ou seja, até ao momento em que a decisão foi tomada; e esta opinião é 

também aceite por Julianus. Segundo esta regra, se o proprietário da mera propriedade intentar uma acção e o usufruto for 

perdido por atraso, deve ser calculada uma conta dos lucros a partir do momento em que o usufruto foi separado da mera 

propriedade. 

 

34. Julianus, Digest, Livro VII. 

 

A mesma regra aplica-se quando a terra é acrescentada a outras terras por alluvion. 

 

35. Paulus, On the Edict, Livro XXI. 

 

E, por outro lado, se o queixoso deve legar o usufruto de certos bens, depois de a questão ter sido juntada, algumas 

autoridades são da opinião de que não se deve ter em conta os lucros após o tempo em que o usufruto foi separado da 

propriedade. 
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(1) Quando intento uma acção por terras que não me pertencem, e o juiz declara na sua decisão que são minhas, deve também 

julgar o possuidor pelos lucros; pois deve ser-lhe ordenado que entregue os lucros pelo mesmo erro, uma vez que o queixoso 

não deve renunciar aos lucros em benefício do possuidor, que perdeu o caso; caso contrário, como diz Mauriciano, o juiz não 

pode decidir que a entrega deve ser feita do bem; e por que razão deveria o possuidor deter o que não poderia deter se tivesse 

renunciado imediatamente à posse? 

 

(2) Um queixoso que aceitou a estimativa do bem não é obrigado a assegurar o possuidor contra o despejo; pois o possuidor 

deve culpar-se a si próprio se não entregou o bem. 

 

(3) Quando um bem não pode ser dividido sem ser arruinado, é estabelecido que se pode intentar uma acção por uma parte do 

mesmo. 

 

36. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Quando uma pessoa intenta uma acção de recuperação, para que não o faça em vão, deve perguntar se o réu contra quem 

intenta a acção, é o possuidor ou renunciou fraudulentamente à posse. 

 

(1) Uma parte que é processada rem rem, pode também ser condenada por negligência; e o possuidor de um escravo contra o 

qual foi instaurada uma acção para a sua recuperação, é culpado de negligência se permitir a sua presença na arena, e é 

morto; e também quando o escravo era um fugitivo, e não o prendeu, e fugiu; ou quando é instaurado um processo por uma 

embarcação, e a despachou com mau tempo, e a mesma foi perdida por naufrágio. 

 

37. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Julianus diz no Oitavo Livro do Digest, que se eu construir sobre a terra de outro de que sou o comprador de boa-fé, mas o 

fizer numa altura em que sabia que a terra pertencia a outro, devemos ver se não tenho direito a uma excepção; a menos que 

alguém possa dizer que tenho direito a uma excepção no terreno em que previ uma perda. Penso, contudo, que tal parte não 

tem direito a uma excepção; pois, assim que tivesse a certeza de que o terreno pertencia a outro, não deveria ter erguido o 

edifício; mas deveria ser-lhe concedida autorização para remover o edifício que ergueu, se o fizer sem perda para o 

proprietário do terreno. 

 

38. Celsus, Digest, Livro III. 

 

Sobre o terreno de outro, que adquiriu sem investigação, construiu ou plantou, e foi depois despejado. Neste caso, um bom 

juiz decidirá de diferentes maneiras, de acordo com a condição legal das partes, e as circunstâncias do caso. Suponha que o 
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proprietário tenha feito a mesma coisa, então, para recuperar o seu terreno, deve reembolsar-lhe as suas despesas, mas apenas 

o montante pelo qual é tornado mais valioso; e se o que lhe foi adicionado for superior ao dinheiro da compra, será obrigado 

a pagar apenas o que foi gasto. Suponha que a parte é pobre, e se for obrigado a pagar isto, terá de sacrificar os seus bens 

domésticos e os túmulos dos seus antepassados; será então suficiente que lhe seja permitido retirar o máximo possível do que 

construiu, desde que o terreno não seja pior do que seria se nenhum edifício tivesse sido erguido sobre ele. Decidimos, 

contudo, que se o proprietário estiver disposto a pagar-lhe uma soma igual à que o possuidor teria se estas coisas tivessem 

sido removidas, terá poder para o fazer. Mas não lhe será permitido agir maliciosamente, como, por exemplo, raspar o gesso 

que colocou, ou desfigurar pinturas, o que não teria qualquer efeito a não ser causar aborrecimento. Suponha que o 

proprietário é uma parte que espera vender a propriedade logo que a recupere; então, a menos que entregue a quantia que já 

declarámos ter de entregar no primeiro exemplo, os danos pelos quais foi julgado, devem ser pagos depois de deduzida a 

quantia. 

 

39. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Os empreiteiros que constroem com os seus próprios materiais transferem imediatamente a propriedade dos mesmos para 

aqueles que são proprietários do terreno em que erguem o edifício. 

 

(1) Julianus diz muito correctamente no Décimo Segundo Livro do Digest, que uma mulher que dá um terreno em penhor 

como garantia da dívida de outra, pode recuperar o mesmo através de uma acção real, mesmo que o terreno tenha sido 

vendido pelo credor: 

 

40. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Porque o credor é considerado como tendo vendido uma penhora que foi anulada. 

 

41. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Quando alguém compra uma propriedade sob a condição de que se alguma outra parte oferecer mais, renunciará à compra, 

assim que a condição for cumprida, já não pode recorrer a uma acção real; mas quando a terra tiver sido transferida para uma 

parte sob tal condição, pode fazer uso de uma acção real para a recuperar antes de ser oferecido um preço mais elevado, mas 

não o pode fazer depois. 

 

(1) Quando um escravo ou o filho de uma família me vende e me entrega um pedaço de terra, tenho direito a uma acção real 

para recuperar o mesmo, se ele tivesse a administração gratuita da sua peculiaridade. A mesma regra aplica-se quando um 
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escravo entrega a propriedade do seu senhor com o consentimento deste último; tal como quando um agente faz uma venda 

de, ou entrega uma propriedade com o consentimento do seu mandante, terei direito a uma acção real. 

 

42. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Quando um processo in rem, o herdeiro do possuidor - se ele próprio não estiver na posse - será libertado; mesmo assim, se 

tiver sido incorrida qualquer responsabilidade pessoal do falecido, esta deve, por todos os meios, ser incluída no julgamento. 

 

43. The Same, On the Edict, Livro XXVII. 

 

O que quer que esteja ligado a objectos religiosos é em si mesmo religioso; e, portanto, as pedras que fizeram parte de uma 

estrutura religiosa não podem ser recuperadas, mesmo depois de terem sido removidas; o queixoso, contudo, terá direito a um 

alívio extraordinário através de uma acção de facto, e aquele que removeu as pedras será obrigado a restaurá-las. Mas se 

pedras pertencentes a outro tiverem sido utilizadas para construir um monumento sem o consentimento do proprietário, e 

antes de o monumento ter sido utilizado, elas são destacadas e removidas para serem utilizadas noutro local, podem ser 

recuperadas pelo proprietário. E mesmo que tenham sido removidas para serem substituídas na mesma estrutura, é 

estabelecido que o proprietário da mesma pode, da mesma forma, recuperá-las. 

 

44. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIX. 

 

Os frutos pendurados numa árvore são considerados como fazendo parte do solo. 

 

45. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

Quando um escravo é restituído ao queixoso após uma acção para a sua recuperação, e isto foi feito por um possuidor de boa-

fé, penso que ele deve dar segurança contra a maldade sozinho, mas outros possuidores devem também dar segurança contra 

a negligência; e um possuidor de boa-fé deve ser incluído entre eles, depois de a questão ter sido juntada. 

 

46. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Quando os bens em relação aos quais é intentada uma acção judicial é estimado no montante a que o queixoso presta 

juramento em tribunal, a propriedade dos mesmos passa imediatamente para o possuidor; pois considera-se que comprometi e 

arranjei com ele o assunto, com base no que ele próprio estabeleceu. 

 

47. The Same, On Plautius, Livro XVII. 
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Este é o caso quando a propriedade está em mãos, se estiver noutro lugar, passa, quando o possuidor a obtém por 

consentimento do queixoso; e por isso não é contrário à regra de que a estimativa do juiz só deve ser feita quando o queixoso 

dá segurança, "que nada será feito por ele para impedir que a posse da propriedade seja entregue". 

 

48. Papinianus, Opiniões, Livro II. 

 

Quando as despesas foram efectuadas por um possuidor de boa fé com referência a um pedaço de terra que aparentemente 

pertence a outro; ele não pode intentar uma acção para recuperar essas despesas de quem quer que lhe tenha apresentado o 

terreno, ou do proprietário do mesmo; mas, através da ajuda de uma excepção por fraude, pode ser reembolsado por tais 

despesas, por ordem do Tribunal, com base em considerações de equidade; ou seja, quando as despesas excederem o 

montante dos lucros cobrados antes da sua emissão, pois quando for permitida uma compensação, o proprietário será 

obrigado a devolver o montante a que as despesas excederem os lucros, se o terreno tiver sido beneficiado. 

 

49. Celsus, Digest, Livro XVIII. 

 

Sou de opinião que a terra em que uma casa se encontra é uma parte da mesma; e não apenas um apoio, como o mar é para os 

navios. 

 

(1) O que sobrar da minha propriedade, que tenho o direito de recuperar por lei, é meu. 

 

50. Callistratus, Édito Monitório, Livro II. 

 

Quando um campo pertence a alguém pelo direito de compra, o processo não pode ser devidamente instaurado por uma acção 

deste tipo antes de o campo ter sido entregue, e a posse do mesmo perdido. 

 

(1) Um herdeiro pode trazer processo pelo que é devido à propriedade, mesmo que ainda não tenha obtido a posse da mesma. 

 

51. Pomponius, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Quando uma acção real é intentada e uma decisão é proferida contra o herdeiro do possuidor, a negligência e fraude do 

herdeiro na matéria deve ser tomada em consideração na pronúncia do julgamento. 

 

52. Julianus, Digest, Livro LV. 
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Quando o possuidor de um tracto de terra renunciou fraudulentamente à posse do mesmo antes da emissão ser juntada, os 

seus herdeiros não podem ser obrigados a empreender a defesa da acção real; mas uma acção real deve ser concedida contra 

eles, através da qual podem ser forçados a renunciar ao montante a que lucraram com a propriedade. 

 

53. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

Quando o possuidor da terra a tiver cultivado ou plantado, e a terra for posteriormente recuperada por um processo, ele não 

pode remover o que plantou. 

 

54. Ulpianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Há uma grande diferença entre os deveres de um advogado e a defesa do seu próprio caso; e quando uma parte verifica 

posteriormente que determinada propriedade lhe pertence, não perderá a sua propriedade da mesma, porque, embora 

ignorando o facto, ajudou outro que trazia o processo a recuperá-la. 

 

55. Julianus, Digest, Livro LV. 

 

Onde o possuidor da terra morre antes da emissão, deixando dois herdeiros, e uma acção para recuperar a totalidade da 

propriedade é intentada contra um deles, que estava na posse, não há dúvida de que o julgamento deve ser feito contra ele por 

tudo isto. 

 

56. The Same, Digest, Book LXXVIII. 

 

Um processo para a recuperação de um peculiar não será permitido, como no caso de um rebanho; mas uma parte a quem um 

peculiar foi legado deve intentar uma acção pelos artigos separados que compõem o mesmo. 

 

57. Alfenus, Digest, Livro VI. 

 

Uma parte contra a qual foi intentada uma acção para a recuperação de terras, foi novamente processada por outra pela 

mesma terra; e levantou-se a questão se deveria entregar a terra a qualquer um dos queixosos por ordem do tribunal, e depois 

o julgamento deveria ser feito a favor do outro queixoso, como evitaria ele sustentar uma perda dupla? Respondi que o juiz 

que primeiro decidiu o caso deve ordenar que o terreno seja entregue ao queixoso na condição de este executar uma caução 

ou dar garantias ao possuidor de que, se a outra parte recuperasse o terreno, ele entregaria o mesmo. 

 

58. Paulus, Epitomes of The Digest of Alfenus, Livro III. 
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Onde um homem foi processado pela recuperação de um escravo e também por um roubo cometido pelo referido escravo; 

colocou-se a questão de saber o que seria necessário que ele fizesse se o julgamento fosse feito contra ele em ambos os casos, 

se o escravo fosse recuperado dele em primeiro lugar? A resposta foi que o juiz não deveria obrigá-lo a entregar o escravo, a 

menos que fosse previamente fornecida uma garantia de que, nos casos em que quaisquer danos fossem pagos por ele, ele 

deveria ser totalmente reembolsado por eles, porque tinha juntado a questão num caso que envolvia o mesmo escravo. No 

entanto, nos casos em que, primeiro, foi proferida sentença no caso que envolvia o roubo, e ele entregou o escravo a título de 

indemnização, e depois outra sentença foi proferida a favor do queixoso na acção de recuperação do escravo; o juiz não deve 

fazer uma estimativa dos danos, porque o escravo não foi entregue, uma vez que nenhuma negligência ou malícia podia ser 

atribuída à parte que não entregou o escravo. 

 

59. Julianus, On Minicius, Livro VI. 

 

Um homem que vivia numa casa pertencente a uma outra casa colocou janelas e portas nela, e estas o proprietário do edifício 

retirou-as após um ano. Pergunto se o partido que as colocou lá pode intentar uma acção para a recuperação dessas portas e 

janelas? A resposta foi que ele pode, pois o que quer que esteja ligado ao edifício de outro faz parte do mesmo desde que 

continue assim, mas assim que é removido, volta imediatamente à sua condição anterior. 

 

60. Pomponius, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Quando um possuidor que é uma criança ou uma pessoa louca destrói ou estraga qualquer coisa, não pode ser punido. 

 

61. Julianus, On Minicius, Livro VI. 

 

Minicius, onde um homem tinha usado materiais pertencentes a outro para reparar o seu próprio navio, tendo-lhe sido 

perguntado se o navio continuaria a ser propriedade do mesmo homem, respondeu que o faria; mas se o tivesse feito 

enquanto construía o navio, não seria esse o caso. Julianus afirma numa nota que a propriedade em todo o navio segue a 

posição da quilha. 

 

62. Papinianus, Perguntas, Livro VI. 

 

Quando um navio é processado contra um possuidor de má fé, deve ser feita uma estimativa dos lucros, tal como no caso de 

lojas e terrenos que são normalmente alugados. Isto não é contrário à regra de que um herdeiro não é obrigado a pagar juros 

sobre o dinheiro que foi depositado, mas que não trata; pois embora seja verdade que o frete, tal como os juros, não deriva da 
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natureza, mas é cobrável por lei; ainda assim, o frete pode ser exigido neste caso, porque o possuidor do navio não é obrigado 

a ser responsável perante o queixoso pelo risco, mas o dinheiro é emprestado com juros, por conta e risco do mutuante. 

 

(1) Em geral, porém, quando se levanta uma questão relativa à estimativa dos lucros, é estabelecido que deve ser 

considerado, não se o possuidor de má fé os usufruiu, mas se o queixoso teria podido usufruir deles, se lhe tivesse sido 

permitido estar na posse da propriedade. Julianus também adoptou esta opinião. 

 

63. The Same, Questions, Book XII. 

 

Se alguém perder a posse por negligência, mas não por causa de fraude, uma vez que deve permitir que seja feita uma 

estimativa, terá direito a ser ouvido pelo tribunal, se pedir que o seu adversário seja ordenado a ceder o seu direito de acção; e 

como o Pretor lhe concederá ajuda em qualquer altura em que mais alguém esteja na posse, não lhe será de modo algum 

tirado proveito. Deve ser-lhe concedida ajuda, mesmo que a parte que recebeu a soma avaliada esteja na posse; e esta última 

não será prontamente ouvida se desejar reembolsar o dinheiro depois de o ter recebido, sob decisão do juiz, por conta e risco 

do arguido. 

 

64. The Same, Perguntas, Livro XX. 

 

Quando uma acção real é intentada, é certo que os lucros devem ser entregues mesmo com referência às coisas que são 

meramente guardadas para uso e não para gozo. 

 

65. The Same, Opiniões, Livro II. 

 

Se alguém que adquiriu o terreno a alguém que não era seu proprietário interpõe uma excepção por fraude, não será obrigado 

a entregar o terreno ao proprietário, a menos que o dinheiro que foi pago a um credor que tinha o terreno em penhor de 

dívidas, juntamente com os juros pelo tempo intermédio, seja recuperado por ele, ou seja, desde que os juros sejam superiores 

aos lucros que ele recuperou antes da acção ser intentada, pois só podem ser deduzidos dos juros vencidos recentemente 

sobre o capital; uma vez que é apenas que as despesas devem ser permitidas, como no caso de melhoramentos do terreno. 

 

(1) Quando um homem deu a sua filha, que era uma escrava, não como dote mas como parte do seu peculiar; então, se ele 

não lhe legar nada como peculiar, o escravo deve ser incluído entre os bens da propriedade. Onde, contudo, um pai deserdou 

a sua filha em consideração do seu dote e peculiar; e por essa razão, ou não lhe deixou nada pela sua vontade, ou deixou-a 

muito menos; uma defesa baseada na intenção do seu pai protegerá a filha. 

 

66. Paulus, Perguntas, Livro II. 
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Não temos menos direito de trazer um processo para recuperar algo que é nosso, porque se espera que percamos a 

propriedade do mesmo, se a condição da qual depende um legado ou uma concessão de liberdade deve ser cumprida. 

 

67. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um homem que comprou uma casa ao tutor de um menor enviou um carpinteiro para a reparar, e encontrou aí algum 

dinheiro. Coloca-se a questão de saber a quem pertence esse dinheiro? Respondi que se não era dinheiro escondido, mas 

algum que se tivesse perdido, ou que a parte a quem pertencia por engano não o tivesse removido, deveria, no entanto, 

continuar a ser seu a quem pertencia originalmente. 

 

68. Ulpianus, On the Edict, Book LI. 

 

Quando uma pessoa é ordenada a entregar um bem e não obedece à ordem do tribunal, declarando que não o pode fazer; se, 

de facto, tiver o bem, a posse será transferida à força, mediante requerimento ao juiz, e a única decisão a ser proferida na 

matéria é com referência aos lucros. Se, no entanto, não puder entregar o bem, e tiver agido fraudulentamente para o evitar, 

deve ser condenado a pagar tanto quanto o seu adversário jurar, sem qualquer limitação; mas se não puder entregar o bem, e 

não tiver agido fraudulentamente para o evitar, não pode ser condenado a pagar mais do que o seu valor; ou seja, o montante 

dos juros do seu adversário. Este é o princípio geral, e aplica-se a todas as questões em que os bens devem ser entregues por 

ordem judicial, quer estejam envolvidos interditos ou acções reais ou presenciais. 

 

69. Paulus, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Se uma pessoa tiver agido fraudulentamente para evitar estar na posse, pode ser punida desta forma, nomeadamente: o 

queixoso não será obrigado a dar-lhe segurança de que lhe atribuirá os direitos de acção que lhe assistem no caso: 

 

70. Pomponius, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

E fica estabelecido que nem sequer lhe pode ser concedida uma Acção da Editora, para que não possa obter propriedade por 

violência e contra a vontade do proprietário, mediante o pagamento de um preço justo. 

 

71. Paulus, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Quando um possuidor renunciou fraudulentamente à posse, mas o queixoso não está disposto a fazer juramento, e prefere que 

o seu adversário seja condenado a pagar o valor real do bem, o seu desejo deve ser concedido. 
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72. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Se você comprou a terra de Sempronius ao Titius, e depois de o preço ter sido pago é-lhe entregue, e então Titius torna-se 

herdeiro de Sempronius, e vende e entrega a mesma terra a outra parte, é apenas que você deve ser preferido; pois mesmo 

que o próprio vendedor lhe intente uma acção para recuperar a propriedade, você pode barrá-lo por uma excepção; mas se ele 

próprio estivesse na posse, e você deve intentar uma acção contra ele, você poderia fazer uso de uma réplica contra uma 

excepção com base na propriedade. 

 

73. The Same, On the Edict, Livro XVII. 

 

Numa acção intentada para recuperar algum bem específico, o possuidor não é obrigado a declarar que parte dele lhe 

pertence, pois este é o dever do queixoso, e não do possuidor. A mesma regra é observada na Acção da Editora. 

 

(1) A um superficiário, 

 

74. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

(Ou seja, um que tem o direito de ocupar a superfície do solo pertencente a outro, na condição de pagar um determinado 

aluguer por ele), 

 

75. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

O Pretor promete uma acção in rem onde é mostrada uma causa adequada. 

 

76. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Os princípios foram enunciados com referência a um processo de recuperação da totalidade da propriedade devem ser 

entendidos como sendo igualmente aplicáveis à recuperação de uma parte da mesma; e é dever do juiz ordenar as coisas que 

devem ser entregues para serem também entregues proporcionalmente, ao mesmo tempo que a própria parte é entregue. 

 

(1) Será concedida uma acção de recuperação de uma parte que ainda não esteja determinada, se houver uma boa causa para 

tal. É uma boa causa quando, por exemplo, a Lex Falcidia é aplicável no caso de um testamento, devido ao montante incerto 

que deve ser reservado dos legados, quando não tiver sido feita uma investigação exaustiva pelo Tribunal. Quando um 
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legatário a quem tenha sido legado um escravo não sabe de que parte do escravo deve intentar uma acção; uma acção deste 

tipo será concedida. Entendemos que a mesma regra se aplica a outros assuntos. 

 

77. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Uma certa mulher deu um pedaço de terra por carta a um homem que não era seu marido, e depois alugou-lhe a mesma terra. 

Poder-se-ia afirmar que ele tinha direito a uma acção real, uma vez que tinha adquirido a posse através dela, tal como através 

de um inquilino. Foi declarado que ele tinha efectivamente estado no terreno que lhe foi doado quando a carta lhe foi 

enviada; e isto foi suficiente para constituir a entrega da posse, mesmo que o arrendamento do terreno não tivesse tido lugar. 

 

78. Labeo, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro IV. 

 

Se não tiver colhido as colheitas numa parcela de terra pertencente a outra de que apenas dispõe, não é obrigado a entregar 

nada produzido pela referida terra. Paulus, por outro lado, pergunta se as colheitas se tornam propriedade do possuidor 

porque ele as colheu por sua própria conta? Temos de compreender que a colheita das colheitas não significa apenas onde são 

inteiramente colhidas, mas onde esta começou e prosseguiu na medida em que as colheitas deixaram de ser suportadas pela 

terra; como, por exemplo, onde as azeitonas ou uvas foram colhidas, mas nenhum vinho ou azeite foi feito por ninguém; pois, 

neste caso, aquele que colheu as colheitas é considerado, a partir desse momento, como tendo-as obtido. 

 

79. The Same, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro VI. 

 

Se me intentarem uma acção para recuperar um escravo, e ele morrer após a sua emissão, os lucros devem ser estimados 

durante o tempo em que viveu. Paulus diz: "Penso que isto só é verdade quando o escravo ainda não tinha ficado tão doente a 

ponto de tornar os seus serviços inúteis; pois mesmo que ele tivesse continuado a viver nesse estado de saúde precária, não 

seria adequado que os lucros fossem estimados durante esse tempo". 

 

80. Furius Anthiannus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Não somos obrigados a suportar uma acção real, porque qualquer pessoa pode alegar que não está na posse, de modo que se o 

seu adversário puder provar que a outra parte está efectivamente na posse da propriedade, pode fazer com que a posse seja 

transferida para si por uma ordem do tribunal; mesmo que não prove que a propriedade é sua. 
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Tit. 2. sobre a acção do editor em rem. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

O Pretor diz: "Quando alguém desejar instaurar um processo para recuperar bens que lhe tenham sido entregues por justa 

causa, e cujo título ainda não tenha passado por usucapião, eu conceder-lhe-ei uma acção". 

 

(1) O Pretor diz, e muito apropriadamente: "Onde o título ainda não passou por usucapião"; pois, se isto tiver ocorrido uma 

vez, ele tem direito a uma acção civil e não requer uma acção honorária. 

 

(2) Mas porque é que ele se limitou a mencionar a entrega e a usucaptação, quando existem inúmeras disposições da lei 

através das quais qualquer pessoa pode obter a propriedade, como, por exemplo, no caso de um legado? 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Ou doações feitas mortis causal Para a Acção da Editora pode ser trazida onde a posse foi perdida, porque é obtida da mesma 

forma que um legado. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

E há muitas outras disposições da lei com o mesmo efeito. 

 

(1) O Pretor diz: "Ele pode trazer processo por uma boa razão"; e não só a Acção da Editora está disponível por um 

comprador de boa fé, mas também por outros; como por exemplo, por um para quem a propriedade foi transferida por meio 

de dote, e que ainda não foi adquirida por usucapião; pois existe uma muito boa causa de acção se a propriedade dada por 

meio de dote foi avaliada ou não. Do mesmo modo, quando um bem é transferido por causa de uma sentença: 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. Ou com o propósito de pagar uma dívida, 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Ou para a rendição de um escravo em vez de danos, quer houvesse ou não um bom motivo para isso. 
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6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Além disso, numa acção noxal, em que não foi feita defesa, posso remover o escravo por ordem do Pretor e se, depois de o 

remover, perder a sua posse, posso valer-me da Acção da Editora. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Mas se a propriedade me tiver sido adjudicada, posso trazer a Acção da Editora. 

 

(1) Quando o valor da propriedade é estimado em tribunal, assemelha-se a um escravo; e Julianus diz no Vinte e Segundo 

Livro do Digest que, se o arguido apresentar o montante da avaliação, a Acção da Editora mentirá. 

 

(2) Marcelo, no Vigésimo Sétimo Livro do Digest, diz que quando alguém compra propriedade a uma pessoa louca, 

ignorando que foi esse o caso, pode adquiri-la por usucapião; e por isso terá direito à Acção da Editora. 

 

(3) Quando alguém obtém propriedade como doação, tem direito à Acção da Editora; a qual também mentirá contra um 

doador; pois o queixoso é um possuidor legal onde aceita uma doação. 

 

(4) Quando uma parte compra propriedade a um menor, ignorando que ele é tal, tem direito à Acção da Editora. 

 

(5) Também nos casos em que tenha sido feita uma troca, a mesma acção recairá. 

 

(6) A Acção do Publico não se baseia na questão da posse, mas na da propriedade. 

 

(7) Se me fizer um juramento num processo que eu tenha apresentado para a recuperação de bens, e eu juro que os referidos 

bens são meus, tenho direito à Acção Pública, mas apenas contra si; pois a única pessoa que pode ser prejudicada pelo 

juramento é a parte que o fez. Se, no entanto, o juramento for prestado ao possuidor, e este jurar que o bem não pertence ao 

queixoso, só pode fazer uso de uma excepção contra este último; pois não funciona ao ponto de lhe conceder um direito de 

acção. 

 

(8) Na acção da Editora, devem ser observadas todas as regras que mencionámos na acção de recuperação de bens. 

 

(9) Esta acção é a favor de um herdeiro, bem como de sucessores pretorianos. 
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(10) Se eu não fizer uma compra, mas o meu escravo faz, tenho direito à Acção da Editora. A mesma regra aplica-se quando 

o meu agente, tutor, curador, ou qualquer outra pessoa que transacione o meu negócio faz uma compra. 

 

(11) O Pretor diz: "Quem compra de boa fé"; portanto, não são todas as compras que podem lucrar com a acção, mas apenas 

uma feita de boa fé; por isso é suficiente se eu for um comprador de boa fé mesmo que não deva comprar ao proprietário, 

embora ele me possa ter feito a venda com intenção fraudulenta; pois a fraude de um vendedor não me prejudicará. 

 

(12) Nesta acção não me será prejudicial se eu for o sucessor do comprador, e tiver agido de forma fraudulenta, em que a 

própria parte a quem eu consegui fazer a compra de boa fé; e não me será vantajoso se eu não for culpado de fraude, em que 

o comprador a quem eu consegui foi culpado de fraude. 

 

(13) Se, no entanto, o meu escravo fez a compra, a sua fraude, e não a minha, deve ser considerada; e vice-versa. 

 

(14) A Acção da Editora faz referência ao momento da compra e, por conseguinte, Pomponius considera que nada do que foi 

feito fraudulentamente, antes ou depois da compra, pode tornar-se objecto de investigação nesta acção. 

 

(15) Esta acção tem como referência apenas a boa fé do comprador. 

 

(16) Por conseguinte, para que a Acção da Editora esteja disponível, devem existir as seguintes condições: a pessoa que 

efectuou a compra deve ter agido de boa fé, e o bem adquirido deve ter-lhe sido entregue com esse entendimento. Mas 

mesmo que tenha feito a compra de boa fé, não pode fazer uso da Acção da Editora antes da entrega. 

 

(17) Julianus declarou no Sétimo Livro do Digest, que a entrega do bem adquirido deve ser feita de boa fé; e por isso, se a 

parte finge conscientemente possuir algo que pertence a outra, não pode valer-se da Acção da Editora, porque não poderá 

adquirir o bem através de usucapião. Também ninguém deve pensar que é nossa opinião que é suficiente que o comprador 

desconheça que o bem pertenceu a outro no início da entrega, a fim de lhe permitir fazer uso da Acção da Editora, mas é 

necessário que ele seja também um comprador de boa-fé nessa altura. 

 

8. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Nada, porém, é afirmado com referência ao pagamento da compra-money; pelo que se deve conjeturar que não é opinião do 

Pretor que se deve perguntar se o preço foi pago ou não. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 
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A Acção da Editora está igualmente disponível, quer o imóvel seja entregue ao comprador, quer ao seu herdeiro. 

 

(1) Quando uma parte compra um bem que lhe foi depositado, ou emprestado ou penhorado, deve ser considerado como 

tendo sido entregue, se permanecer na sua posse após a compra. 

 

(2) A mesma regra será aplicável quando a entrega precedeu a compra. 

 

(3) Além disso, se eu comprar um bem, e certos bens que me pertencem tiverem sido entregues, pelos quais desejo intentar 

uma acção, Neratius declara que terei direito à Acção da Editora. 

 

(4) Se alguém vender o mesmo bem separadamente a dois compradores de boa-fé, vejamos qual deles tem mais direito à 

Acção da Editora; aquele a quem o bem foi entregue pela primeira vez, ou aquele que apenas o comprou? Julianus, no Sétimo 

Livro do Digest, declara: "Que se as partes fizeram a compra à mesma pessoa que não era o proprietário, ele será preferido a 

quem a entrega foi feita primeiro; mas se comprarem a dita propriedade a diferentes pessoas que não eram os proprietários, 

aquele que está na posse está numa posição jurídica melhor do que aquele que traz a acção; e esta opinião é correcta". 

 

(5) Esta acção não está disponível com referência a bens que não possam ser adquiridos por usucapião; como, por exemplo, 

no caso de artigos que tenham sido roubados, ou escravos fugitivos. 

 

(6) Quando um escravo pertencente a uma propriedade adquire uma propriedade antes da entrada da propriedade, e após a 

entrega perde a posse da mesma; o herdeiro, muito apropriadamente, tem direito à Acção da Editora, tal como se ele próprio 

tivesse estado na posse. Os membros de um município também, onde a propriedade tenha sido entregue ao seu escravo, 

estarão na mesma posição; 

 

10. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Quer o escravo tenha adquirido a referida propriedade com referência à sua própria peculiaridade, quer não. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Onde eu fiz uma compra, e a propriedade foi entregue a outra parte a meu pedido, o Imperador Severus declarou num 

Rescript que a Acção da Editora lhe deveria ser concedida. 

 

(1) A Acção da Editora é deferida nos casos em que é intentada uma acção de recuperação de um usufruto que foi entregue, e 

também nos casos em que foram criadas servidões de propriedades urbanas por entrega, ou por sofrimento; por exemplo, 
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quando uma parte permitiu que um aqueduto fosse construído através da sua casa. A mesma regra aplica-se no caso de 

servidões rústicas, pois é estabelecido que neste caso a entrega e o sofrimento as protegem. 

 

(2) A prole de uma escrava roubada que foi concebida enquanto estava na posse de um comprador de boa fé, pode ser 

recuperada através desta acção; mesmo que a criança não estivesse na posse da parte que a comprou; mas o herdeiro do 

ladrão não tem direito a esta acção, porque é o sucessor do título defeituoso do falecido. 

 

(3) Por vezes, porém, mesmo que a mãe que foi roubada não tivesse sido vendida, mas me tenha sido apresentada (sendo eu 

ignorante do facto) e depois ela tenha concebido e trazido à luz enquanto estava na minha posse, tenho direito a uma Acção 

da Editora para recuperar a criança, como diz Julianus; desde que, na altura em que trago o processo, não saiba que a mãe foi 

roubada. 

 

(4) Julianus afirma também, de uma forma geral, que por mais que eu pudesse adquirir a mãe por usucapião, se ela não 

tivesse sido roubada, posso adquirir a criança da mesma forma, se não soubesse que a mãe tinha sido roubada. Por 

conseguinte, em todos estes casos, terei direito à Acção da Editora. 

 

(5) A mesma regra aplica-se no caso da criança da filha de uma escrava, mesmo que não tenha nascido, mas após a morte da 

sua mãe ter sido extraída do seu ventre pela operação cesariana; como Pomponius declarou no Livro dos Quarenta. 

 

(6) Ele também diz que onde uma casa foi comprada e é destruída, quaisquer aditamentos feitos à mesma podem ser 

recuperados através de uma acção desta descrição. 

 

(7) Quando uma adesão é feita à terra por depósito aluvial, ela torna-se da mesma natureza que aquela a que é acrescentada; e 

portanto, uma vez que a terra em si não pode ser recuperada por uma acção da Editora, a adição também não pode ser; mas se 

puder, a parte acrescentada por aluvião também pode ser recuperada; e isto foi mencionado por Pomponius. 

 

(8) Ele acrescenta também que, quando se pretende intentar uma acção por partes de uma estátua comprada que tenham sido 

removidas, está disponível uma acção semelhante. 

 

(9) Ele afirma também, que se eu comprar um lote vago e construir uma casa sobre ele, posso fazer uso adequado da Acção 

da Editora. 

 

(10) Diz também que, se eu construir uma casa, e o lote ficar depois vago, posso igualmente fazer uso da Acção do Publico. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 



391 

 

 

Onde um homem apresentou um escravo ao seu noivo, e, antes do título passar por usucapião, recebeu-o de volta por meio de 

dote; foi declarado pelo Divino Pio num Rescript que se as partes fossem divorciadas, o escravo deveria ser devolvido, pois 

um presente entre duas pessoas noivas é válido; e por isso ela, como possuidora, será concedida uma excepção; e se a posse 

se tivesse perdido, a Acção da Editora seria concedida, quer um estranho ou o doador estivesse na posse da propriedade. 

 

(1) Quando um bem é entregue a qualquer pessoa ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, mesmo que a parte não deva 

obter a posse do mesmo, pode fazer uso da Acção da Editora. 

 

(2) No caso de arrendamentos perpétuos e outros bens imóveis que não possam ser adquiridos por usucapião, a Acção da 

Editora está disponível quando foi feita uma entrega de boa fé do terreno. 

 

(3) A mesma regra aplica-se quando comprei de boa fé, a uma pessoa que não é o proprietário, uma casa que levava consigo 

a superfície do terreno. 

 

(4) Se a propriedade for de tal natureza que alguma lei ou constituição proíba a sua alienação, neste caso a Acção do Publico 

não mentirá, porque, em tais circunstâncias, o Pretor não oferece protecção a ninguém para impedir a sua violação da lei. 

 

(5) Podemos fazer uso da Acção do Publico mesmo no caso de um escravo infantil com menos de um ano de idade. 

 

(6) Quando alguém desejar recuperar uma parte de alguma propriedade, pode recorrer à Acção da Editora. 

 

(7) Ele também pode utilizar devidamente esta acção que tenha tido posse apenas por um momento. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Onde quer que os bens sejam legalmente adquiridos por nós de qualquer forma e sejam perdidos, esta acção ser-nos-á 

concedida com o objectivo de recuperar os referidos bens. 

 

(1) Por vezes, porém, a Acção da Editora não pode ser intentada por pessoas que tenham obtido legalmente a posse; pois a 

posse derivada de penhor e donativos precários é lícita; mas o direito de acção não é normalmente permitido em casos deste 

tipo, evidentemente, pela razão de nem o credor nem a parte que tem um título precário obterem a posse com o entendimento 

de que ele próprio acreditará ser o proprietário. 

 



392 

 

(2) Quando alguém faz uma compra a um menor, deve provar que o fez com o consentimento do seu tutor, e não em violação 

da lei. Mas quando efectua a compra através do engano de um tutor fingido, é considerado como tendo agido de boa fé. 

 

14. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Papinianus afirma no Sexto Livro de Perguntas, que quando um homem proíbe a entrega ou dá aviso, e o imóvel foi vendido 

pelo seu agente a seu pedido, e o agente entregou-o apesar disso; o Pretor protegerá o comprador, quer ele esteja na posse, 

quer interponha uma acção para recuperar o imóvel. Mas quando o agente é obrigado a pagar ao comprador por causa de uma 

acção baseada na compra, o primeiro pode recuperar numa contra-acção de mandato; pois pode acontecer que o bem possa 

ser recuperado do comprador pela parte que deu a ordem de venda, porque por ignorância não fez uso da excepção que 

deveria ter invocado, por exemplo: "Se a parte com quem negociei não fizesse a venda com o seu consentimento". 

 

15. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Se o meu escravo, enquanto em fuga, comprar propriedade a alguém que não é o proprietário, a Acção da Editora ficará a 

meu favor, mesmo que eu não tenha obtido a posse, através dele, da propriedade entregue. 

 

16. Papinianus, Perguntas, Livro X. 

 

Paulus declara numa nota que uma excepção com base na propriedade legal pode ser invocada na barra da Acção da Editora. 

 

17. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 

 

A Acção da Editora não foi inventada com o objectivo de privar o verdadeiro proprietário da sua propriedade (e isto é 

provado em primeiro lugar por princípios equitativos; e em segundo lugar pelo uso da excepção: "Se o bem em disputa não 

pertence ao possuidor"); mas, pela razão de que quando um homem compra algo de boa fé e obteve a posse do mesmo, ele, e 

não o seu adversário, deveria ter o direito de o deter. 

 

 

 

 

Título. 3. No que respeita às acções de recuperação de terras que tenham sido perpetuamente arrendadas, a saber, terras 

enfiadas. 
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1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Algumas terras pertencentes a cidades são chamadas "vectigales", e outras não. Estas são vectigales de estilo vectigales que 

são alugadas perpetuamente, ou seja, ao abrigo de um acordo que, enquanto o aluguer for pago por elas, não será lícito retirá-

las àqueles que as alugaram, ou aos seus sucessores. As terras não são desta descrição que são alugadas para cultivo nos 

termos pelos quais estamos habituados a alugá-las privadamente para esse fim. 

 

(1) Quando as partes arrendam terrenos de municípios em regime de arrendamento perpétuo, embora não se tornem 

proprietários dos mesmos, é estabelecido que têm, no entanto, direito a uma acção real contra um possuidor, e mesmo contra 

os próprios membros do município: 

 

2. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. Desde que, no entanto, paguem sempre a renda. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

A mesma regra aplica-se nos casos em que tenham feito um aluguer por um determinado período de tempo, e o prazo 

acordado ainda não tenha expirado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



394 

 

            Livro VII  
 

 

 

 

1. Relativamente ao usufruto e ao seu uso e fruição. 

 

2. Relativamente à acumulação de usufruto. 

 

3. Quando o legado de um colete de usufruto. 

 

4. De que forma se perde o usufruto ou o uso. 

 

5. Em relação ao usufruto de coisas que são consumidas ou diminuídas pelo uso. 

 

6. Relativamente à acção para a recuperação do usufruto, e aquilo pelo qual é negado. 

 

7. Relativamente aos serviços dos escravos. 

 

8. Relativamente à utilização e habitação. 

 

9. De que forma um usufrutuário deve dar segurança. 

 

 

 

Título. 1. Relativamente ao usufruto e ao seu uso e usufruto. 

 

 

1. Paulus, Sobre Vitellius, Livro III. 

 

Usufruto é o direito de usar e desfrutar da propriedade de outros, ao mesmo tempo que se preserva intacta a substância do 

mesmo. 
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(2) Celsus, Sobre Vitellius, Livro XVIII. 

 

Pois o usufruto é um direito na parte material de uma coisa, de modo que, se for removido, o próprio usufruto deve ser 

removido também. 

 

3. Gaius, Diurnal, ou Golden Matters, Livro II. 

 

Um usufruto pode ser criado em qualquer propriedade real através de um legado, para que o herdeiro possa ser instruído a 

transferir o usufruto para alguma pessoa; e entende-se que ele o transfere se conduzir o legatário sobre a terra ou lhe permitir 

usufruir ou utilizar o mesmo. Se alguém desejar criar um usufruto, pode fazê-lo através de acordos e estipulações, sem fazer 

um testamento. 

 

1. Um usufruto pode ser criado não só com referência a terrenos e edifícios, mas também com referência a escravos, animais 

de carga, e outros bens. 

 

2. No entanto, para que a mera propriedade não se torne absolutamente inútil devido à existência perpétua do usufruto, foi 

decidido que o usufruto pode ser extinto de várias formas, e reverter para a mera propriedade. 

 

3. Além disso, independentemente da forma como um usufruto é criado e extinto, a mera utilização pode ser criada e extinta 

da mesma forma. 

 

(4) Paulus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Em muitos casos, o usufruto faz parte da propriedade e mantém-se por si só, uma vez que pode ser concedido imediatamente, 

ou a partir de uma determinada data. 

 

5. Papinianus, Perguntas, Livro VII. 

 

Um usufruto pode, no início, ser criado com referência a uma quota-parte de propriedade quer seja dividida ou indivisa, e 

também pode ser perdido por lapso de tempo fixado por lei; e com base no mesmo princípio pode ser diminuído pelo 

funcionamento da Lex Falcidia. No entanto, quando a parte que prometeu um usufruto morre, a obrigação de conceder o 

mesmo é dividida na proporção das partes da propriedade; e se tiver de ser concedida em terra comum, e um dos 

proprietários for réu num processo, a transferência é feita na proporção da parte do referido réu. 
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6. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Um usufruto pode ser criado de várias maneiras; por exemplo, pode ser legado como um legado. A mera propriedade da 

propriedade pode ser deixada como legado, e o usufruto pode ser reservado, para que o usufruto permaneça para o herdeiro. 

 

(1) Um usufruto pode ser criado também por uma acção de partilha de um bem, ou por uma acção de divisão de bens em 

comum, em que o tribunal adjudica a mera propriedade a uma parte e o usufruto a outra. 

 

(2) Um usufruto é, além disso, adquirido para nós não só através de nós próprios, mas também através de pessoas que temos 

sob o nosso controlo. 

 

(3) Nada impede que o meu escravo seja nomeado herdeiro, e a propriedade nua seja deixada como um legado, sendo o 

usufruto reservado. 

 

7. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Quando um usufruto é legado como legado, todos os lucros da propriedade pertencem ao usufrutuário. Pode ser legado um 

usufruto de um bem real ou pessoal. 

 

(1) Quando o de um bem imobiliário é legado, como por exemplo, onde o usufruto de uma casa é deixado, todos os 

rendimentos daí provenientes pertencem ao usufrutuário; e também tudo o que deriva de edifícios, recintos, e as outras coisas 

que pertencem à casa. Assim, foi estabelecido que um usufrutuário pode ser colocado na posse de um edifício adjacente, com 

vista à prevenção de ferimentos ameaçados; e pode manter a posse do referido edifício como proprietário, se a outra parte 

persistir em não fornecer segurança; nem perderá nada quando o usufruto for terminado. Com base neste princípio, Labeo 

afirma que o proprietário da propriedade não tem o direito de levantar o seu edifício se não estiver disposto a fazê-lo; uma 

vez que, onde o usufruto do terreno desocupado foi legado, não pode erguer uma casa sobre o mesmo; opinião que considero 

correcta. 

 

(2) Portanto, como todos os produtos da propriedade pertencem ao usufrutuário, ele pode, como afirma Celsus no Décimo 

Oitavo Livro do Digest, ser obrigado por requerimento ao tribunal a reparar a casa, só até agora, no entanto, para a manter em 

bom estado, mas se alguma delas deve ser destruída através da idade, nenhuma das partes pode ser obrigada a repará-la; 

ainda assim, se o herdeiro o deve fazer, deve permitir que o usufrutuário a utilize; por que razão Celsus pergunta até que 

ponto deve ser mantida em reparação? Se alguma parte for destruída por idade, não pode ser obrigado a repará-la, e por isso 

só é responsável por reparações moderadas, uma vez que, como o usufruto lhe é deixado, assume também outros encargos, 
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como por exemplo, impostos, tributo, renda, ou uma provisão para manutenção cobrada sobre a propriedade; e este Marcelo 

afirmou no Décimo Terceiro Livro. 

 

(3) Cassius também diz no Oitavo Livro do Direito Civil que um usufrutuário pode ser obrigado a fazer reparações através de 

um requerimento ao tribunal, tal como é obrigado a plantar árvores; e Aristo declara numa nota que isto é correcto. Neratius 

diz também no Quarto Livro de Pergaminhos, que um usufrutuário não pode ser proibido de fazer reparações, pela mesma 

razão que não pode ser impedido de arar ou cultivar o solo; e não só pode fazer as reparações necessárias, mas também pode 

fazer melhoramentos com o objectivo de desfrutar, como estuque, pavimentos em mosaico, e coisas deste tipo; mas não pode 

ampliar os edifícios, ou remover deles qualquer coisa que seja útil: 

 

8. O mesmo, No Édito, Livro XL. 

 

Embora a sua intenção seja colocar algo melhor no seu lugar, e esta opinião é a verdadeira. 

 

9. The Same, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Além disso, onde o usufruto da terra foi legado, tudo o que deriva da terra e tudo o que dela pode ser recolhido, está incluído 

nos lucros que pertencem ao legatário, na condição, porém, de que ele o utilize como um bom cidadão o faria; e de facto, 

Celsus afirma no Décimo Oitavo Livro do Digest, que ele pode ser obrigado a cultivar a terra de uma forma adequada. 

 

1. Se há abelhas na terra, o usufruto delas também lhe pertence. 

 

2. Mas onde o terreno contém pedreiras, e o usufrutuário deseja cortar pedra, ou contém giz ou minas de areia; Sabinus diz 

que tem o direito de fazer uso de tudo isto, tal como um proprietário parcimonioso faria; o que eu penso ser a opinião 

correcta. 

 

3. Mesmo onde estas pedreiras foram descobertas após o legado do usufruto, quando o usufruto de todo o campo e não de 

certas partes do mesmo foi deixado, elas são incluídas no legado. 

 

4. Intimamente ligado a esta é uma questão que tem sido frequentemente tratada em relação às adesões, feitas à propriedade; 

e foi estabelecido que o usufruto do solo aluvial também pertence ao usufrutuário. Mas quando uma ilha aparece num rio em 

frente a uma faixa de terra, Pegasus diz que o usufruto da mesma não pertence ao usufrutuário da terra adjacente, embora seja 

uma adesão à propriedade; pois é, por assim dizer, uma faixa peculiar de bens imóveis a cujo usufruto não se tem direito. 

Esta opinião não é irrazoável, pois onde o aumento não é perceptível o usufruto é aumentado, mas onde aparece 

separadamente, não contribui para o benefício do usufrutuário. 
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5. Cassius afirma no Oitavo Livro do Direito Civil que os rendimentos obtidos com a captura de aves e caça pertencem ao 

usufrutuário, e portanto os da pesca também pertencem. 

 

6. Sou de opinião que o rendimento de um viveiro também pertence ao usufrutuário, para que ele também tenha o direito de 

vender e plantar; mas ele é obrigado a ter sempre a cama preparada, e a renová-la com o objectivo de a replantar, como uma 

espécie de utensílio a ser utilizado em benefício da terra; para que, quando o usufruto for terminado, possa ser restaurado ao 

proprietário. 

 

7. Tem igualmente direito ao que esta alfaia para o bem do terreno produz, mas não tem poder para a vender; pois se o 

usufruto do terreno foi legado, e há um campo onde o proprietário estava habituado a obter estacas, vimes, ou canas para o 

uso do terreno, cujo usufruto foi legado; Sou de opinião que o usufrutuário pode fazer uso do mesmo, desde que não venda 

nada do mesmo, a menos que lhe tenha sido deixado um usufruto de um tufo de salgueiros, ou da madeira onde foram 

encontradas as estacas, ou do leito de canas; pois então ele pode vender o mesmo. Trebatius diz que o usufrutuário pode 

cortar estacas e canas tal como o proprietário do terreno estava habituado a fazer, e pode vendê-las, embora o primeiro não 

estivesse habituado a fazê-lo, mas a usá-las ele próprio; como a condição do usufrutuário deve ser considerada com 

referência à quantidade a ser usada, e não à maneira de a usar. 

 

10. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

O usufrutuário pode tirar estacas para adereços de uma mata, e membros de árvores, e de uma madeira que não é uma mata 

pode tirar o que necessita para a sua vinha; desde que não torne a terra menos valiosa. 

 

11. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro II. Mas onde as árvores são maiores, ele não as pode cortar. 

12. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Onde as árvores são arrancadas ou derrubadas pela força do vento, Labeo diz que o usufrutuário pode recuperá-las para seu 

próprio uso, e do seu lar, mas não deve usar a madeira para lenha, se tiver qualquer outra disponível para esse fim; e penso 

que esta opinião é correcta, caso contrário, se toda a terra sofresse este infortúnio, o usufrutuário poderia remover todas as 

árvores. Labeo, contudo, pensa que tem o direito de cortar tantas árvores quantas forem necessárias para a reparação da casa; 

tal como pode queimar cal, ou cavar areia, ou levar qualquer outra coisa que seja necessária para a construção. 

 

1. Onde o usufruto de um navio foi legado, penso que pode ser enviado para o mar, embora o perigo de naufrágio possa ser 

ameaçado; uma vez que um navio é construído para fins de navegação. 
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2. O usufrutuário pode usufruir da propriedade em si, ou transferir o direito de usufruto para outro, ou pode deixar, ou vender 

este último; para um homem que aluga e para um que vende também usa. Mas quando ele o transfere para alguém para ser 

detido em sofrimento, ou o doa, penso que o usa, e por isso mantém o usufruto do mesmo; e esta foi a opinião de Cassius e 

Pegasus, e Pomponius adopta-a no Quinto Livro sobre o Sabinus. Pois não só retenho o usufruto, se o arrendo, mas também 

onde outra pessoa que está a negociar o meu negócio arrenda o usufruto, Julianus afirma no Trigésimo Primeiro Livro, que 

eu ainda o retenho. Onde, no entanto, não o arrendo, mas enquanto estou ausente, e ignorante do facto, alguém que 

transacciona o meu negócio faz uso dele, e goza dele; eu, no entanto, retenho o usufruto, porque adquiri um direito de acção 

no terreno do negócio transaccionado; e esta opinião Pomponius aprova no Quinto Livro. 

 

3. Pomponius tem dúvidas quanto ao seguinte caso, nomeadamente, quando um escravo fugitivo em quem tenho um usufruto 

estipula para algo com referência à minha propriedade, ou recebe algo por entrega, retenho o usufruto nestas circunstâncias, 

com o fundamento de que estou a fazer uso dele? Ele admite plenamente que eu o retenho, pois diz que muitas vezes 

podemos não estar a usar escravos na altura, mas retemos o usufruto neles; por exemplo, quando um escravo está doente, ou 

é uma criança, os seus serviços não têm qualquer valor, ou quando se torna decrépito com a velhice. Ainda conservamos o 

usufruto se lavrarmos um campo, embora este seja tão estéril que não produz qualquer colheita. Julianus, contudo, afirma no 

Trigésimo Quinto Livro do Digest, que mesmo onde um escravo fugitivo não estipula para nada o usufruto ainda é retido; 

pois ele diz, com base no princípio de que a posse é retida pelo proprietário onde o escravo fugiu, com base no mesmo 

princípio o usufruto também é retido. 

 

4. Ele também discute a seguinte questão, nomeadamente, onde alguém adquire a posse do escravo, deve o usufruto ser 

perdido, tal como o escravo deixa de estar na posse do mero proprietário? E primeiro diz que se pode considerar que o 

usufruto se perde, mas mesmo que se perca, também se deve considerar que o que quer que o escravo tenha estipulado em 

relação à propriedade do usufrutuário, dentro do tempo estabelecido por lei, pode ser adquirido pelo usufrutuário. A partir 

daqui, pode inferir-se que mesmo que o escravo esteja na posse de outra pessoa, o usufruto não se perde, desde que o escravo 

tenha estipulado algo para mim; e faz pouca diferença se ele está na posse do herdeiro, ou de outra pessoa, a quem a 

propriedade foi vendida, ou a quem a mera propriedade foi legada, ou mesmo de um saqueador; pois será suficiente para que 

o usufruto seja retido se houver vontade de o manter, e o escravo realizar algum acto em nome do usufrutuário; e esta opinião 

parece ser razoável. 

 

5. Julianus apresenta a seguinte questão no Trigésimo Quinto Livro do Digest. Se um ladrão arranca, ou corta fruta madura 

que está pendurada numa árvore, quem terá direito a um processo contra ele para a sua recuperação; o proprietário da terra, 

ou o usufrutuário? E ele pensa que como fruta não pertence ao usufrutuário a menos que tenha sido colhida por ele, embora 

deva ser separada da terra por outra pessoa, o proprietário tem o melhor direito de intentar uma acção para a sua recuperação; 

mas o usufrutuário tem direito a uma acção por roubo, pois era do seu interesse que a fruta não tivesse sido retirada. Marcelo, 

contudo, é influenciado pelo facto de que se o usufrutuário obtiver posteriormente a posse da fruta, esta talvez se torne sua; e 
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se o fizer, sob que regra isso acontecerá, a menos que, entretanto, pertença ao mero proprietário, pois, logo que o usufrutuário 

a assegure, ela torna-se sua, tal como acontece quando a propriedade é legada sob alguma condição, e, entretanto, pertence a 

um herdeiro, mas quando a condição é cumprida, ela passa para o legatário; pois é verdade que o mero proprietário tem 

direito a uma acção para a sua recuperação. Onde, no entanto, a propriedade está em suspenso, como o próprio Julianus diz, 

num caso em que as crias de animais que estão autorizadas a crescer morreram; e onde um escravo sujeito a um usufruto 

recebeu algo por entrega pelo qual o preço ainda não tinha sido pago, mas a segurança tinha sido dada; deve ser considerado 

que o direito de acção para a sua recuperação permanece em suspenso, e que a propriedade da propriedade está ainda mais 

em suspenso. 

 

13. The Same, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Onde o usufruto em qualquer propriedade foi legado, o proprietário pode exigir segurança para a propriedade, e isto pode ser 

feito por ordem do tribunal, pois tal como o usufrutuário tem o direito de uso e usufruto, assim também o mero proprietário 

tem o direito de estar seguro com referência à sua propriedade. Isto também se aplica a qualquer usufruto, como afirma 

Julianus no Trigésimo Oitavo Livro do Digest. Sempre que um usufruto tenha sido legado, uma acção para a sua recuperação 

não deve ser concedida ao usufrutuário, a menos que este dê segurança de que fará uso e desfrutará da mesma, tal como o 

faria com a aprovação de um bom cidadão; e sempre que existam vários herdeiros encarregados do referido usufruto, a 

segurança deve ser dada a cada um deles individualmente. 

 

1. Portanto, quando uma acção é intentada com referência a um usufruto, não só o que foi feito será decidido, mas também 

será determinado como o usufruto deverá ser desfrutado no futuro. 

 

2. O usufrutuário é responsável, ao abrigo da Lex Aquilia, pelos danos já cometidos, e pode ser responsabilizado sob o 

interdito Quod vi aut clam, como diz Julianus; e é certo que o usufrutuário também é responsável pelas acções acima 

mencionadas e também pelas de roubo, tal como qualquer outra parte que tenha sido culpada de uma infracção deste tipo com 

referência à propriedade de outra. Assim, tendo-lhe sido perguntado qual o benefício de o Pretor prometer uma acção, quando 

já existia sob a Lex Aquilia; Julianus respondeu que, porque havia casos em que a Acção Aquiliana não podia ser intentada, e 

por isso foi nomeado um juiz para que a parte pudesse cumprir a sua decisão; pois, quando alguém não separa um campo, ou 

não planta vinhas, ou permite que os aquedutos sejam arruinados, não é responsável sob a Lex Aquilia. Os mesmos 

princípios são aplicáveis quando uma parte só tem o uso de bens. 

 

3. Quando surge uma controvérsia entre dois usufrutuários, Julianus diz no Trigésimo Oitavo Livro do Digest, que é 

perfeitamente justo que uma acção como a da partilha lhes seja concedida; ou que, através de uma estipulação, devem 

assegurar-se mutuamente quanto à forma como farão uso dos seus usufrutos; por que razão, pergunta Julianus, deverá o 
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Pretor sofrer para que procedam ao emprego de força armada, quando é capaz de os restringir através da sua autoridade 

judicial? Celsus também aprova esta opinião no XX Livro do Digest, e eu penso que é correcta. 

 

4. Um usufrutuário não pode piorar o estado da propriedade, mas pode melhorá-la. Se o usufrutuário foi legado, o 

usufrutuário não deve cortar árvores de fruto, ou demolir edifícios, ou fazer qualquer outra coisa para prejudicar a 

propriedade. E, se a propriedade for utilizada para usufruto, e possuir jardins de prazer, pistas, ou passeios sombrios e 

agradáveis dispostos sob árvores que não dão frutos, não deve cortá-los com o propósito de fazer hortas-cozinha, ou qualquer 

outra coisa concebida para produzir um rendimento. 

 

5. Daí a questão levantada, se o próprio usufrutuário pode abrir pedreiras de pedra, ou giz, ou fossos de areia? Penso que o 

pode fazer, se não utilizar para esse fim qualquer parte da terra necessária para outra coisa. Portanto, pode procurar locais 

para pedreiras e escavações deste tipo, e pode trabalhar quaisquer minas de ouro, prata, enxofre, cobre, ferro ou outros 

minerais que o proprietário original tenha aberto; ou pode ele próprio abri-las, se isso não interferir com o cultivo do solo. E, 

se por acaso obtiver mais rendimentos com isso do que os provenientes das vinhas, plantações, ou olivais, que já lá se 

encontram, pode, talvez, cortá-los, uma vez que lhe é permitido melhorar a propriedade. 

 

6. Onde, no entanto, as operações iniciadas pelo usufrutuário poluem o ar da terra, ou necessitam de uma grande quantidade 

de trabalhadores, ou jardineiros, o que é mais do que o mero proprietário pode suportar; não será considerado como 

exercendo o seu usufruto como uma pessoa cuidadosa deve fazer. Nem pode erguer um edifício na terra, excepto um que seja 

necessário para a colheita das colheitas. 

 

7. No entanto, onde o usufruto de uma casa foi legado, Nerva, o filho, diz que pode colocar janelas, e também pode pintar as 

paredes, e acrescentar quadros, mármores, estatuetas, e qualquer outra coisa que adicione uma casa; mas não lhe será 

permitido mudar os quartos, atirá-los juntos, ou separá-los, ou inverter as entradas da frente e das traseiras, ou abrir lugares 

que estão reformados, ou mudar o salão, ou alterar os jardins do prazer de qualquer forma; pois ele deve cuidar de tudo como 

o encontrou, sem alterar a disposição do edifício. Além disso, Nerva diz que um partido a quem foi legado o usufruto de uma 

casa, não pode elevar a altura desta última, mesmo que nenhuma luz deva ser obscurecida ao fazê-lo, porque o telhado teria 

mais probabilidades de ser perturbado; e este Labeo também detém com referência ao mero proprietário. O Labeo também 

afirma que o usufrutuário não pode obstruir as luzes. 

 

8. Mais uma vez, onde o usufruto de uma casa é legado, o usufrutuário não pode alugar quartos nela, nem pode dividi-la em 

apartamentos, mas não há dúvida de que pode alugá-la, mas deve fazê-lo como uma residência; nem pode abrir ali um banho 

público. Quando se diz que "Ele não pode alugar quartos nela"; isto deve ser entendido como aquilo que é comummente 

designado como alojamento para viajantes, ou lojas para fullers. Sou, no entanto, de opinião que onde houver um banho na 

casa para uso do lar, e este estiver situado em algum lugar reformado, e entre quartos agradáveis, o usufrutuário não agiria 
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correctamente, ou de acordo com o julgamento de um homem cuidadoso, se a alugasse como um banho público; tal como 

não deveria alugar a casa como um lugar para manter animais de carga, ou onde a casa tivesse um edifício que pudesse ser 

usado como um estábulo e uma casa de autocarros, deveria alugá-la como uma padaria. 

 

14. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Apesar de que deveria receber muito menos rendimentos se o fizesse. 

 

(15) Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Se, no entanto, ele deve fazer qualquer adição à casa, não pode depois removê-la, ou separá-la; embora seja claro que ele 

pode recuperar, como proprietário, qualquer coisa que tenha sido destacada. 

 

1. Quando o usufruto que é legado consiste em escravos, ele não deve abusar deles, mas deve empregá-los de acordo com o 

seu estado. Pois se enviar um copista ao país, e o obrigar a carregar um cesto de cal, e obrigar um actor a desempenhar as 

funções de acompanhante de um banho, ou de cantor a actuar como porteiro, ou se levar um escravo de uma arena de luta 

livre, e o empregar para limpar os cofres dos armários de água, será considerado como fazendo um uso indevido da 

propriedade. 

 

2. Deve também fornecer aos escravos alimentos e vestuário suficientes, de acordo com a sua categoria e posição. 

 

3. Labeo afirma como regra de aplicação geral que, no caso de bens móveis de qualquer descrição, o usufrutuário deve 

observar um certo grau de moderação, de modo a não os estragar com manuseamento grosseiro ou violência, caso contrário 

poderá ser intentada uma acção contra ele ao abrigo da Lex Aquilia. 

 

4. Quando o usufruto do vestuário é legado, o direito de não ter referência à quantidade; deve ser dito que deve fazer uso dele 

para que não se desgaste, mas não pode contratá-lo como um bom cidadão não o empregaria dessa forma. 

 

5. Assim, se o usufruto de trajes teatrais, ou cortinas, ou alguns outros artigos semelhantes for legado, ele não deve usá-los 

em nenhum lugar, excepto no palco. Deve ser considerado se ele pode ou não contratá-los; e penso que isto pode ser feito, 

embora o testador estivesse habituado a emprestar estes artigos e não a contratá-los. Ainda assim, sou de opinião que o 

usufrutuário pode contratar trajes teatrais, bem como os que são utilizados em funerais. 

 

6. O mero proprietário da propriedade não deve interferir com o usufrutuário, desde que não utilize o artigo de forma a 

agravar o seu estado. Com referência a alguns artigos, surge uma dúvida onde ele o proíbe de os utilizar se o pode fazer 
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legalmente; como por exemplo, no caso dos barris, onde o usufruto da terra tenha sido legado. Certas autoridades sustentam 

que, quando os barris são enterrados no solo, a sua utilização pode ser proibida; e dizem o mesmo de tinas, barris, frascos e 

garrafas, e também de vidros de janelas, se o usufruto de uma casa for legado. Sou de opinião, porém, que tudo o que 

pertence à terra e à casa está incluído, onde não existe uma intenção contrária. 

 

7. O proprietário da propriedade não pode sujeitá-la a uma servidão, nem pode permitir que se perca, mas é evidente que 

pode adquirir uma servidão, mesmo que o usufrutuário não esteja disposto a isso, como diz Julianus. Consequentemente, de 

acordo com a mesma regra, o usufrutuário não pode adquirir uma servidão no terreno, mas pode preservar uma, e se houver 

uma, e esta deve ser perdida pelo usufrutuário que não a utiliza, ele será responsável por esta conta. O proprietário não pode 

impor uma servidão sobre o terreno, mesmo que o usufrutuário consinta, 

 

(16) Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

A menos que a condição do usufrutuário não se torne pior; como por exemplo, quando o proprietário concede a servidão a 

um vizinho que ele próprio não terá o direito de erguer a sua casa. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro III. 

 

Ele pode tornar um lugar religioso com o consentimento do usufrutuário, e isto é permitido em favor da religião. Por vezes, 

porém, só o proprietário da propriedade pode tornar o lugar religioso; pois suponha-se que ele enterra o testador nele, quando 

não há outro lugar tão conveniente para o seu enterro. 

 

(1) Com base no princípio de que o proprietário não deve colocar o usufrutuário em pior estado, pergunta-se frequentemente 

se o proprietário de um escravo o pode castigar. Aristo declara numa nota a Cassius, que tem o direito perfeito de o castigar, 

desde que o faça sem malícia; embora o usufrutuário não possa, através de tarefas impróprias ou invulgares, ou desfigurando-

o com cicatrizes, tratar o escravo de modo a diminuir o valor dos seus serviços. 

 

(2) O proprietário também pode entregar o escravo a título de reparação pelos danos por ele cometidos, se o fizer sem 

intenção maliciosa; uma vez que, uma entrega deste tipo não põe legalmente termo ao usufruto, tal como não põe termo à 

usucapião de bens que se verificou após a criação do usufruto. É evidente que uma acção de recuperação do usufruto deve ser 

recusada, a menos que o montante avaliado como indemnização seja proposto pelo usufrutuário à parte que recebeu o escravo 

a título de reparação. 

 

(3) Se alguém matar o escravo, nunca tive qualquer dúvida de que o usufrutuário terá direito a uma acção pretoriana da 

mesma forma que ao abrigo da Lex Aquilia. 
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18. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Onde o usufruto que é legado consiste num campo, outras árvores devem ser substituídas no lugar daquelas que morreram, e 

estas últimas pertencerão ao usufrutuário. 

 

19. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Proculus pensa que o usufruto de uma casa pode ser legado de tal forma que lhe possa ser imposta uma servidão em favor de 

alguma outra casa pertencente à propriedade, como se segue: "Se So-e-So promete ao meu herdeiro que não fará nada com 

que certos edifícios possam ser elevados em altura, então eu dou-lhe e deixo-lhe o usufruto de tais edifícios"; ou como se 

segue: "Dou e deixo a So-e-So o usufruto de uma casa, desde que não seja construída mais alta do que é agora". 

 

1. Quando as árvores são derrubadas pelo vento e o proprietário não as remove, e o usufruto se torna mais inconveniente, ou 

uma estrada é obstruída; o usufrutuário pode mover um processo contra ele numa acção apropriada. 

 

20. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Onde alguém faz um legado nos seguintes termos: "Eu dou e legar as colheitas anuais da Quinta da Cornelia a Gaius 

Maevius"; esta cláusula deve ser entendida como significando o mesmo que se o usufruto da quinta tivesse sido legado. 

 

21. The Same, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Onde o usufruto de um escravo é legado, o que quer que ele ganhe com o seu próprio trabalho ou com a propriedade do 

usufrutuário pertence a este último; quer o escravo estipula, quer a posse lhe seja entregue. Mas quando um escravo é 

nomeado herdeiro, ou recebe um legado, Labeo faz uma distinção dependente de quem é nomeado herdeiro ou recebe o 

legado. 

 

22. The Same, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Além disso, quando algo é dado a um escravo em quem outra pessoa tem o usufruto, surge a questão de saber o que deve ser 

feito neste caso? Em todos estes casos, quando algo é deixado ou dado a um escravo em benefício do usufrutuário, o escravo 

adquire-o para ele, mas onde é dado em benefício do proprietário, ele adquire-o para este último, e se foi dado em benefício 

do próprio escravo, é adquirido pelo proprietário; pois não levamos em consideração onde quem fez o presente ou deixou o 

legado veio conhecer o escravo, ou que serviço o escravo prestou para o merecer. Mas quando um escravo, em quem existe 
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um usufruto, adquire algo por cumprir uma condição, e se estabelece que a condição foi inserida em benefício do 

usufrutuário, deve considerar-se que este tem direito a ela; como a mesma regra se aplica no caso de uma donatio mortis 

causa. 

 

(23) The Same, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Mas tal como o escravo, ao estipular a aquisição de propriedade para o usufrutuário, da mesma forma, como afirma Julianus 

no Trigésimo Livro do Digest, ele pode, através de um contrato informal, adquirir uma excepção para o usufrutuário; e 

também, ao assegurar uma libertação, ele pode obter uma dispensa para ele. 

 

1. Já anteriormente declarámos que o que é adquirido pelo trabalho do escravo pertence ao usufrutuário; mas há que ter em 

conta que ele pode ser forçado a trabalhar; pois Sabinus deu a opinião de que o usufrutuário pode administrar punições 

moderadas, e Cassius diz no Oitavo Livro do Direito Civil, que ele não pode torturar o escravo, ou flagelá-lo. 

 

24. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Quando alguém prestes a dar um presente a um usufrutuário, promete a um escravo, que está sujeito ao usufruto por sua 

própria estipulação, ficará vinculado ao usufrutuário; pela razão de ser habitual que um escravo possa entrar numa 

estipulação a favor do usufrutuário. 

 

25. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

No entanto, quando uma pessoa estipula para si ou Stichus, um escravo sujeito a um usufruto, com a intenção de, com o 

propósito de lhe fazer um presente, ir ao usufrutuário; deve ser declarado que se o dinheiro for pago ao escravo, será 

adquirido para o usufrutuário. 

 

1. Por vezes, porém, a questão para quem este escravo, sujeito a um usufruto, o adquirirá, permanece em suspenso; como, por 

exemplo, onde o escravo compra outro escravo e o recebe por entrega, e ainda não paga a compra - dinheiro, mas apenas 

fornece segurança por ele; entretanto, coloca-se a questão de saber a quem pertence o escravo? Julianus afirma no Trigésimo 

Quinto Livro do Digest, que a propriedade do escravo está em suspensão, e o pagamento do preço decidirá a quem pertence; 

pois se for pago com dinheiro do usufrutuário, o escravo pertencerá a este último por efeito retroactivo. A mesma regra 

aplica-se quando, por exemplo, o escravo faz uma estipulação para o pagamento de dinheiro; pois o próprio pagamento 

determinará para cujo benefício a estipulação foi feita. Assim, vemos que a propriedade está em suspensão até o preço ser 

pago. Qual seria então o caso se o preço fosse pago depois de o usufruto ter terminado? Julianus diz no Trigésimo Quinto 

Livro do Digest, que ainda deve ser considerado de onde virá o preço; mas Marcelo e Mauriciano pensam que onde o 
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usufruto se perde, a propriedade será adquirida pela pessoa a quem a propriedade pertence. A opinião de Julián é, no entanto, 

a mais equitativa. Se, contudo, o preço deve ser pago a partir de bens pertencentes a ambas as partes, Julianus diz que a 

propriedade pertencerá a ambas; naturalmente, na proporção do montante pago por cada uma. Suponha, porém, que o escravo 

paga da propriedade de ambos ao mesmo tempo; como por exemplo, se ele devesse dez mil sestércios como preço, e pagasse 

dez mil dos fundos de cada um; por qual deles o escravo adquire efectivamente a propriedade? Se ele pagar contando o 

dinheiro, o ponto importante é quem foi o proprietário da soma que é paga primeiro, pois a outra parte pode intentar uma 

acção para recuperar o que foi pago posteriormente; ou se o dinheiro já foi gasto pelo indivíduo que o recebeu, pode ser 

intentada uma acção pessoal para a sua recuperação. Mas quando o escravo pagou a totalidade da quantia num saco, aquele 

que a recebeu não adquire a propriedade, e portanto a propriedade não é considerada como adquirida por ninguém, porque 

quando o escravo paga mais do que o preço, não transfere o dinheiro para o destinatário. 

 

2. Quando um escravo deste tipo aluga os seus próprios serviços e estipula que uma certa quantia seja paga todos os anos, 

esta estipulação, durante o tempo em que o usufruto continua, reverterá em benefício do usufrutuário, mas o benefício da 

estipulação reverterá em benefício do proprietário durante o ano seguinte, embora no início fosse em benefício do 

usufrutuário; não obstante não ser habitual que uma estipulação, quando obtida em benefício de alguém, passe para outro, a 

não ser para o seu herdeiro ou para uma parte por quem é arrogado. Assim, quando um usufruto é legado durante vários anos, 

e o escravo aluga os seus serviços e estipula, como acima referido, tão frequentemente quanto o usufruto se perde pela 

mudança de condição do usufrutuário, e é subsequentemente restaurado, a estipulação passará de um para o outro, e depois 

de ter ido para o herdeiro, voltará para o usufrutuário. 

 

3. Pode questionar-se se o que não pode ser adquirido pelo usufrutuário pode ser adquirido pelo proprietário? Julianus, no 

Trigésimo Quinto Livro do Digest, afirma que o que não pode ser adquirido pelo usufrutuário pertence ao proprietário. Ele 

afirma também que quando um escravo estipula, com referência à propriedade do usufrutuário para o proprietário, 

expressamente, ou por sua ordem, ele adquire para este último; mas, por outro lado, se ele estipula para o usufrutuário, não 

por causa da propriedade deste último, nem em consideração ao seu próprio trabalho, a estipulação é nula. 

 

4. Quando um escravo sujeito a um usufruto estipula a transferência do mesmo, sem mencionar ninguém ou expressamente 

para o seu proprietário, ele faz a aquisição para este último; tal como no caso de um escravo detido em comum por duas 

partes, que, num contrato de estipulação para um dos seus proprietários por bens que já lhe pertencem, a estipulação não é 

válida; porque quando qualquer parte estipula para o que lhe pertence a estipulação é nula, mas quando o escravo estipula 

para o outro proprietário, ele adquire todos os referidos bens para ele. 

 

5. Julianus afirma também no mesmo Livro, que quando um usufrutuário arrenda os serviços de um escravo a este último, o 

contrato é inoperante, pois diz que se alguém estipula comigo para a minha própria propriedade, a estipulação é nula; pois 

isto não é mais operativo do que quando um escravo pertencente a outro, que me serve de boa fé, faz a mesma coisa, ele 
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adquirirá a propriedade para o seu proprietário. Da mesma forma, diz ele, se ele alugar a minha propriedade a mim, o 

usufrutuário, isto não me tornará responsável. O princípio geral que ele estabelece é, que quando alguém faz uma estipulação 

com outro adquiriria a propriedade para mim, se ele fizer uma estipulação comigo o seu acto é nulo; a menos que, de facto, 

Julianus acrescente, ele estipula comigo ou arrenda comigo especialmente em benefício do seu proprietário. 

 

6. Se supõe que o caso de dois usufrutuários, e o escravo faz uma estipulação com referência à propriedade de um deles, 

levanta-se a questão de saber se ele tem direito à totalidade ou apenas à parte que tem no usufruto? Este caso é o mesmo que 

é tratado por Scaevola no Segundo Livro de Perguntas, relativamente a dois possuidores de boa-fé; e ele diz que é geralmente 

considerado e é consentâneo com a razão, que quando uma estipulação foi feita com referência à propriedade de um deles, 

então parte dela é apenas obtida para ele, e parte para o proprietário. Mas quando a estipulação é feita expressamente, não 

deve haver dúvidas, se o nome da parte for mencionado, que ele obterá a totalidade da mesma. Ele diz que a regra é a mesma 

onde o escravo estipula por ordem do partido, pois uma ordem é entendida como tomando o lugar de um nome. A mesma 

regra aplica-se também ao caso dos usufrutuários; para que sempre que um usufrutuário não adquira a totalidade da 

propriedade, esta seja adquirida pelo mero proprietário, pois já demonstrámos que ele a pode obter por um título com 

referência à propriedade do usufrutuário. 

 

7. Como já declarámos anteriormente que o usufrutuário pode adquirir propriedade através do que possui, ou pelo trabalho do 

escravo; deve ser tomado em consideração se isto é aplicável apenas quando o usufruto é criado por meio de um legado, ou 

quando é obtido por entrega, estipulação, ou de qualquer outra forma. A opinião de Pegasus é a correcta, que Julianus seguiu 

no Décimo Sexto Livro, nomeadamente: que é em todos os casos adquirida pelo usufrutuário. 

 

(26) Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Sempre que um escravo sujeito a um usufruto arrenda os seus serviços, e antes do tempo do arrendamento expirar, o usufruto 

termina, o tempo que resta pertencerá ao proprietário. Mas quando, desde o início, o escravo estipula por uma quantia 

específica em consideração da prestação de certos serviços, e o usufrutuário sofre uma perda de direitos civis, aplica-se a 

mesma regra. 

 

27. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Quando um testador deixa frutos, que já estavam maduros, pendurados numa árvore, o usufrutuário terá direito a eles se os 

tirar da árvore no dia em que os seus coletes antigos; pois mesmo as colheitas em pé pertencem ao usufrutuário. 

 

1. Quando o proprietário estava habituado a utilizar lojas para a venda da sua mercadoria ou para a condução do seu negócio, 

então o usufrutuário será autorizado a alugá-las mesmo para a venda de uma mercadoria diferente; e esta precaução só deve 
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ser observada, nomeadamente, que o usufrutuário não deve fazer um uso invulgar da propriedade, ou empregar o usufruto de 

uma forma que insulte ou prejudique o proprietário. 

 

2. Quando o usufruto de um escravo é legado, e o testador estava habituado a empregá-lo de formas diferentes, e o 

usufrutuário educa-o ou ensina-lhe algum ofício; ele pode valer-se do ofício ou habilidade obtida desta forma. 

 

3. Quando algo é devido como impostos pela construção de um esgoto, ou deve ser pago pelo canal de um curso de água que 

atravessa o terreno, o ónus do mesmo deve ser assumido pelo usufrutuário; e quando algo deve ser pago pela manutenção de 

uma auto-estrada, penso que esta despesa também deve ser suportada pelo usufrutuário. Portanto, quando qualquer 

contribuição de culturas é cobrada por causa da passagem de um exército, ou devido a um município, uma vez que os 

possuidores de propriedade estão habituados a entregar às autoridades municipais uma certa parte das suas culturas a um 

preço baixo, e também a pagar impostos ao Tesouro, todos os encargos acima referidos devem ser assumidos pelo 

usufrutuário. 

 

4. Quando qualquer tipo de servidão for imposta à terra, o usufrutuário será obrigado a tolerá-la e, portanto, se uma servidão 

for devida como resultado de uma estipulação, penso que a mesma regra se aplicará. 

 

5. No entanto, se um escravo tiver sido vendido, e o comprador for proibido, sob pena de o empregar para determinados fins, 

se o usufruto no escravo for legado, o usufrutuário deverá cumprir estas condições? Penso que deve cumpri-las; caso 

contrário, não utilizará e gozará o seu direito de uma forma que seria aprovada por um bom cidadão. 

 

28. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Pode ser legado um usufruto em moedas antigas de ouro e prata que são normalmente utilizadas para ornamentos. 

 

29. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Celsus no Livro dos Trinta Segundos, e Julianus no Livro dos Sessenta e Um do Digest, declaram que o usufruto em toda 

uma propriedade pode ser legado, desde que não exceda três quartos do valor avaliado; e esta é a melhor opinião. 

 

30. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Onde uma pessoa que tem duas casas legar o usufruto de uma delas, Marcelo diz que o herdeiro pode apagar as luzes de uma 

delas, elevando a altura da outra; uma vez que a casa poderia ser habitada mesmo que escurecesse. Isto deve ser regulado de 
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tal forma que a casa inteira não deve ser escurecida, mas deve ter uma certa quantidade de luz que será suficiente para os 

ocupantes. 

 

31. The Same, On Sabinus, Livro X. 

 

A frase, "Com base na propriedade do usufrutuário", deve ser entendida como referindo-se a qualquer coisa que o 

usufrutuário possa ter apresentado ou concedido ao escravo, ou onde o escravo tenha ganho alguma coisa através da 

transacção do seu negócio. 

 

32. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Quando uma pessoa transfere uma casa, que é a única que tem, ou um pedaço de terra, pode reservar uma servidão que é 

pessoal e não louvável; como por exemplo, o uso ou usufruto. Mas se ele fizer uma reserva de pastagem ou o direito de 

residência, esta é válida; uma vez que os lucros são obtidos a partir da pastagem de muitas extensões de bosque. Quando o 

direito de residência é reservado, quer seja por um certo tempo ou até à morte da pessoa que o reserva, é considerado como 

reserva de utilização. 

 

33. Papinianus, Perguntas, Livro XVII. 

 

Onde o usufruto é legado a Titius e a mera propriedade a Maevius, e, durante a vida do testador Titius morre, nada é deixado 

nas mãos do partido nomeado herdeiro; e Neratius também deu esta sua opinião. 

 

(1) É estabelecido que em certos casos o usufruto não pode ser considerado como uma parte da propriedade; e, portanto, 

quando é intentada uma acção por uma parte do terreno ou do usufruto e o réu ganha a causa, e depois é intentada uma acção 

de recuperação para outra parte que tenha sido obtida por acumulação, Julianus diz que na acção pela propriedade com base 

numa decisão anterior proferida, pode ser invocada uma excepção; mas na acção pelo usufruto não pode ser interposta, uma 

vez que a parte do terreno que foi acrescentada, por exemplo por alluvion, pertenceria à parte original, mas o aumento do 

usufruto reverteria a favor da pessoa. 

 

34. Julianus, Digest, Livro XXXV. 

 

Sempre que um usufruto é legado a duas pessoas em termos tais que "devem usar e desfrutar do mesmo durante anos 

alternados"; como se, por exemplo, o legado tivesse sido feito ao "Titius e Maevius"; pode dizer-se que foi feito para o 

primeiro ano ao Titius, e para o segundo ao Maevius. Onde, contudo, existem duas partes com o mesmo nome, e os termos 

do legado são os seguintes: "Eu dou o usufruto aos dois Titii, por anos alternados"; a menos que ambos concordem qual deles 
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terá o uso primeiro, interferirão um com o outro. Mas se Titius adquirir a propriedade durante um ano em que gozou do 

usufruto, não terá entretanto o legado, mas o usufruto pertencerá a Maevius por anos alternados; e se Titius alienar a 

propriedade, continuará a ter direito ao seu usufruto; porque, mesmo que o usufruto me tenha sido legado sob alguma 

condição, e, entretanto, adquiri a propriedade ao herdeiro, mas enquanto a condição ainda não foi cumprida, alienei a 

propriedade, deveria ser-me permitido obter o legado. 

 

(1) Se legar o usufruto de uma parcela de terreno ao seu arrendatário, ele pode intentar uma acção para recuperar o referido 

usufruto, e pode intentar uma acção contra o seu herdeiro no terreno do contrato de arrendamento; por isso, evitará pagar o 

aluguer, e recuperará as despesas em que incorreu ao cultivar o terreno. 

 

(2) Em relação à questão de saber se o usufruto de toda uma propriedade ou de certos artigos é legado, penso que é aplicável 

quando, se uma casa for incendiada, uma acção pelo usufruto da mesma - se for objecto de um legado especial - não pode ser 

intentada; mas onde o usufruto de toda a propriedade foi deixado, uma acção para o usufruto do solo será feita; uma vez que 

qualquer pessoa que legar o usufruto da sua propriedade é considerada como incluindo não só o das coisas de certo tipo que 

lá estão, mas também o de todos os seus bens, e o solo sobre o qual a casa se encontrava é uma parte destes. 

 

35. The Same, On Urseius Ferox, Livro I. 

 

Onde um usufruto foi legado, e a pessoa designada herdeiro atrasa propositadamente a entrada na propriedade para que a 

aquisição do legado possa ser adiada; isto terá de ser contabilizado; tal como foi detido por Sabinus. 

 

1. O usufruto de um escravo foi-me legado, e quando deixei de o utilizar e desfrutar, foi-me ordenado que ele fosse livre; e 

obtive subsequentemente do herdeiro um equivalente estimado do legado em dinheiro. Sabinus era da opinião que o escravo 

não se tornará livre por essa razão; pois pode considerar-se que estou a usufruir do usufruto nele, uma vez que obtive outras 

propriedades em seu lugar, e a condição da sua liberdade permanece a mesma, para que ele se torne livre aquando da minha 

morte, ou se a minha condição civil for alterada. 

 

36. Africanus, Perguntas, Livro V. 

 

Um testador legou o usufruto de um terreno e construiu uma casa sobre ele, e durante a sua vida foi demolido ou incendiado; 

foi considerado que o usufruto podia ser exigido. Por outro lado, a mesma regra não se aplicaria se o usufruto da casa tivesse 

sido legado, e o terreno tivesse sido construído posteriormente. O caso seria o mesmo se o usufruto em certas chávenas fosse 

legado, e estas fossem depois derretidas numa massa, e fossem uma segunda vez moldadas em chávenas; pois embora a sua 

condição anterior como chávenas fosse restaurada, não eram as mesmas em que o usufruto era legado. 
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(1) Eu estipulei com Titius com referência à Quinta da Cornelia, sendo o usufruto nela reservado; Titius morreu então, e foi-

me perguntado o que o seu herdeiro tinha de me entregar? A resposta foi que o ponto principal tinha referência à intenção 

com que o usufruto era reservado, pois se de facto fosse acordado que o usufruto deveria ser estabelecido apenas na pessoa 

de alguém, o herdeiro deveria transferir a propriedade nua; mas se se pretendia que o usufruto fosse retido apenas para o 

promotor, o seu herdeiro deveria transferir a propriedade sem qualquer restrição. Que isto é verdade é mais evidente no caso 

de um legado, pois se um herdeiro que foi acusado do legado de mera propriedade, após reserva do usufruto, morrer antes da 

instauração do processo com referência ao testamento, há ainda menos razões para duvidar que o herdeiro será obrigado a 

transferir a propriedade completa. A mesma regra aplica-se quando o legado é legado sob uma condição e o herdeiro morre 

na pendência do seu cumprimento. 

 

(2) O usufruto de um escravo foi legado ao Titius, e antes de ter sido transferido pelo herdeiro, que estava intencionalmente 

em falta, o escravo morreu. Não foi possível chegar a outra conclusão a não ser que a responsabilidade do herdeiro é 

proporcional ao montante dos juros do legatário que não deveria ter havido atraso, de modo que o valor do usufruto deve ser 

avaliado desde a data do incumprimento até ao momento em que o escravo morreu. O resultado disto também seria que se o 

próprio Titius morresse, também teria de ser paga ao seu herdeiro uma soma igual ao valor do usufruto desde o momento em 

que o incumprimento começou até ao dia da sua morte. 

 

37. The Same, Perguntas, Livro VII. 

 

A pergunta surgiu, se eu estipulasse convosco para me darem um usufruto para os próximos dez anos, e vocês se 

esquecessem de o dar, e cinco anos se passassem; qual seria a lei? Além disso, se estipulei convosco que me dessem os 

serviços da Stichus durante os próximos dez anos, e passassem cinco anos, como acima indicado, o que seria então? A 

resposta foi que o processo poderia ser devidamente instaurado tanto para o usufruto como para os serviços do escravo pelo 

prazo que permitisse decorrer sem os dar. 

 

38. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

O usufrutuário não é considerado como fazendo uso de nada, quando nem ele nem ninguém em seu nome o faz; como, por 

exemplo, quando uma parte adquiriu ou alugou um usufruto ou o recebeu como presente, ou transaccionou o negócio do 

usufrutuário. É evidente que deve ser feita aqui uma distinção; pois se eu vender um usufruto, então, mesmo que o comprador 

não utilize o imóvel, sou obrigado a manter o usufruto: 

 

(39) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 
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Porque aquele que goza do dinheiro da compra é, não obstante, considerado como possuidor do usufruto do que aquele que 

goza e utiliza o bem real: 

 

40. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Mas se eu fizer um presente do usufruto, já não o retenho, a menos que a pessoa a quem foi dado o usufruto faça uso dele. 

 

41. The Same, Institutes, Livro VII. 

 

É ainda mais evidente que o usufruto de uma estátua ou de uma imagem pode ser legado, porque artigos deste tipo têm uma 

certa utilidade se forem depositados num local próprio. 

 

1. Embora existam certas propriedades de tal descrição que lhes gastamos mais do que recebemos deles, no entanto, o 

usufruto nelas pode ser legado. 

 

42. Florentinus, Institutos, Livro XI. 

 

Quando um legado do uso de uma propriedade é deixado a um homem, e o rendimento da mesma a outro, o usufrutuário 

obterá o que restar depois de satisfeitas as exigências da parte com direito ao uso, mas ele próprio terá uma certa quantidade 

de uso para fins de usufruto. 

 

1. Faz diferença se o usufruto do bem ou o valor do mesmo lhe é legado; pois se o usufruto do bem lhe for deixado, qualquer 

artigo que lhe tenha sido legado, deve ser deduzido do mesmo, e terá direito a um usufruto no que restar; mas onde o usufruto 

do valor em dinheiro lhe for deixado, isto também será estimado, porque é um legado adicional, pois ao legar o mesmo bem 

várias vezes o testador não aumenta o legado; mas onde tiver sido legado um artigo específico, podemos aumentar o legado 

legando também o valor estimado do mesmo. 

 

43. Ulpianus, Regras, Livro VII. 

 

O usufruto de apenas uma parte de uma herança pode ser legado, e se não for expressamente indicado qual a parte, entende-

se que metade da herança se destina. 

 

44. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 
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Um usufrutuário não está autorizado a colocar gesso fresco nas paredes que são ásperas; porque, mesmo que ao melhorar a 

casa ele tornaria melhor a condição do proprietário, não o pode fazer através de qualquer direito próprio; pois uma coisa é 

para ele cuidar do que recebeu, e outra é fazer algo novo. 

 

45. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Tal como as despesas de manutenção de um escravo cujo usufruto pertence a qualquer um devem ser pagas por este último; 

assim, também é evidente que as despesas da sua doença devem naturalmente ser suportadas por ele. 

 

(46) Paulus, On Plautius, Livro IX. 

 

Quando um estranho é nomeado herdeiro por vontade, e um filho emancipado é transmitido, e a propriedade da herança é 

legada à mãe do falecido, sendo-lhe retido o usufruto; então, se for instaurado processo pela posse da herança em oposição à 

vontade, toda a propriedade, por dever filial para com a mãe, deve ser-lhe entregue. 

 

(1) Quando um testador ordena que o seu herdeiro repare uma casa cujo usufruto lhe tenha sido legado, o usufrutuário pode 

trazer um processo por vontade própria para obrigar o herdeiro a repará-la. 

 

47. Pomponius, On Plautius, Livro V. 

 

Se, no entanto, o herdeiro não efectuar estas reparações, e por este motivo o usufrutuário não puder usufruir da propriedade; o 

herdeiro do usufrutuário terá direito a uma acção por este motivo por uma quantia de danos igual à diferença que teria feito 

ao usufrutuário se o herdeiro não tivesse deixado de efectuar as referidas reparações; mesmo que o usufrutuário tenha sido 

extinto pela morte do usufrutuário. 

 

48. Paulus, On Plautius, Livro IX. 

 

Se, enquanto o usufrutuário estiver ausente, o herdeiro fizer as reparações como pessoa responsável pelo seu negócio, terá 

direito a uma acção contra o usufrutuário com base no negócio transaccionado, mesmo que o herdeiro estivesse a olhar para o 

seu próprio benefício futuro. No entanto, quando o usufrutuário está disposto a renunciar ao usufruto, não é obrigado a fazer 

reparações, e é libertado do processo com base no negócio transaccionado. 

 

1. Quando uma mata é cortada, mesmo que isso seja feito numa estação do ano inadequada, é considerada como parte do 

rendimento da terra; tal como as azeitonas que são colhidas antes de estarem maduras, e a erva cortada antes do momento 

adequado são também consideradas como parte das colheitas. 
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49. Pomponius, On Plautius, Livro VII. 

 

Onde um usufruto for legado a mim e a vós a cargo de Sempronius e Mucius, herdeiros do testador, terei direito a uma quarta 

parte da parte de Sempronius e outra quarta parte da parte de Mucius; e vós, da mesma forma, tereis direito a dois quartos das 

suas respectivas partes. 

 

50. Paulus, On Vitellius, Livro III. 

 

Titius deixou a propriedade de Tusculan a Maevius, e nomeou-o administrador para a transferência para Titia do usufruto de 

metade da referida propriedade. Maevius reconstruiu uma casa que estava arruinada pela idade, e que era necessária para a 

recolha e preservação das colheitas. Colocou-se então a questão, se Titia foi obrigada a assumir parte das despesas na 

proporção do seu usufruto? Scaevola respondeu que se fosse necessário reconstruir a casa antes de o usufruto ser transferido, 

Maevius não seria obrigado a entregá-la, a menos que uma acção para a despesa fosse permitida. 

 

51. Modestinus, Differences, Livro IX. 

 

Entende-se que o legado de um usufruto a Titius "quando ele morre", é nulo; uma vez que tem referência ao momento em 

que deve deixar de pertencer à parte em questão. 

 

52. The Same, Regras, Livro IX. 

 

Quando um usufruto é deixado por vontade própria na condição de pagar os impostos sobre a propriedade, não há dúvida de 

que o usufrutuário deve pagá-los; a menos que se prove que o testador forneceu expressamente, através de um fideicomisso, 

que os mesmos também devem ser pagos pelo herdeiro. 

 

53. Javolenus, Epístolas, Livro II. 

 

Quando o usufruto de uma casa for legado enquanto durar qualquer parte da referida casa, o legatário terá direito a um 

usufruto em todo o terreno. 

 

54. The Same, Epistles, Livro III. 

 

O usufruto de certas terras foi legado condicionalmente ao Titius, sendo-lhe imputado o mesmo que ao herdeiro, e o senhor 

vendeu e entregou-me as referidas terras depois de reservar o usufruto. Pergunto, se a condição não foi cumprida, ou se 
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deveria ser e o usufruto deveria terminar, a quem pertenceria? A resposta foi, entendo, que a sua pergunta se refere ao 

usufruto que foi legado; e, portanto, se a condição de que o legado estava dependente foi cumprida, não há dúvida de que o 

usufruto pertencerá ao legatário; e se, por qualquer acidente, o mesmo lhe for perdido, reverterá para a propriedade da 

propriedade. No entanto, se a condição não for cumprida, o usufruto pertencerá ao herdeiro, pois todas as regras que têm 

relação com o herdeiro são cumpridas, tal como as que dizem respeito à perda de um usufruto são normalmente observadas. 

Mas, numa venda deste tipo, o que foi acordado entre o comprador e o vendedor deve ser considerado; de modo que se for 

evidente que o usufruto foi reservado devido ao legado, mesmo que a condição não tenha sido cumprida, deve ser restaurado 

pelo vendedor ao comprador. 

 

55. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XXVI. 

 

Se apenas a utilização de um escravo infantil deve ser legada, ainda que entretanto não se faça emprego dos seus serviços, 

ainda assim, assim que a criança ultrapassa a idade da infância, ela começa a ser operante. 

 

56. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 

 

Foi levantada a questão de saber se uma acção por causa de um usufruto deve ser concedida a um município? Neste caso 

parece haver o perigo de o usufruto se tornar perpétuo, porque não poderia ser perdido por morte, nem facilmente por 

mudança de condição civil; por isso a propriedade não teria qualquer valor, uma vez que o usufruto estaria sempre separado 

dele. No entanto, foi estabelecido que uma acção deve ser concedida. De onde surge outra dúvida, ou seja, por quanto tempo 

um município deve ser protegido no usufruto de um usufruto? Foi estabelecido que será protegido durante cem anos, porque 

este é o termo da mais longa vida do homem. 

 

57. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

O proprietário de um património deixado por vontade a um usufrutuário, o interesse que este tinha por meio de usufruto, e 

este património o legatário, depois de ter tido a posse dele durante algum tempo, foi obrigado a entregar-se ao filho do 

testador, que tinha conduzido com sucesso um caso de testamento inofensivo; e era evidente pelo que ocorreu 

subsequentemente que o direito de usufruto permaneceu intacto. 

 

(1) Onde as colheitas de certas extensões de terra foram deixadas sob um trust para a manutenção da liberdade, e qualquer 

das partes que têm direito ao mesmo morre; os lucros das suas acções revertem deles para o mero proprietário da terra. 

 

58. Scaevola, Opiniões, Livro III. 
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Uma mulher que tinha um usufruto morreu durante o mês de Dezembro, e tendo todas as colheitas obtidas da terra já sido 

removidas pelos inquilinos, no mês de Outubro, levantou-se a questão de saber se a renda devia ser paga ao herdeiro do 

usufrutuário, embora tenha morrido antes dos Kalends de Março, quando a renda se tornou devida; ou se devia ser dividida 

entre o herdeiro do usufrutuário e o município ao qual a propriedade foi legada? Respondi que o município não tinha direito a 

qualquer acção contra o inquilino; mas, de acordo com o que tinha sido declarado, o herdeiro do usufrutuário teria o direito 

de cobrar a totalidade da renda no dia em que esta se tornasse devida. 

 

1. "Dou e deixo a Sempronius uma sexta parte das culturas de couve e alho-porro que tenho no campo dos Farrarii". A 

questão que se coloca é se um usufruto parece ser legado por estas palavras? A minha resposta foi, que um usufruto não foi 

legado, mas que a parte particular da colheita colhida e que foi mencionada no legado, foi. Também se levantou a questão, se 

não se tratava de um usufruto, se o testador não legou a sexta parte das colheitas que era recolhida todos os anos? Respondi 

que deve ser considerado como tendo sido deixado todos os anos, a menos que o contrário tenha sido expressamente provado 

pelo herdeiro. 

 

59. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Onde as árvores são derrubadas pela força de uma tempestade sem qualquer negligência do usufrutuário, foi decidido que ele 

não é obrigado a substituí-las. 

 

(1) O que quer que seja cultivado na terra ou dela colhido pertence ao usufrutuário, bem como o arrendamento de campos já 

arrendados, se estas coisas forem expressamente incluídas. Mas como no caso de uma venda, a menos que as rendas sejam 

expressamente reservadas, o usufrutuário pode ejectar o arrendatário. 

 

(2) O que quer que se obtenha do corte de canas ou estacas pertence ao usufrutuário, onde quer que tenha sido habitual 

considerar isto uma parte do rendimento do terreno. 

 

60. The Same, Opinions, Livro V. 

 

O usufrutuário de qualquer descrição de terra, se interferido no seu gozo da mesma, ou ejectado, pode trazer processo para a 

restituição de tudo o que foi apreendido ao mesmo tempo; mas se, entretanto, o usufrutuário tiver de ser terminado por 

qualquer acidente, será concedida uma acção pretoriana para a recuperação de quaisquer colheitas que possam ter sido 

previamente colhidas. 

 

1. Se a terra, cujo usufruto é processado, não estiver na posse do proprietário, será concedida uma acção. Portanto, se houver 

uma disputa entre duas partes com referência à propriedade do terreno, o usufrutuário tem, no entanto, o direito de ocupar o 
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local; e a segurança deve ser-lhe dada pela posse, se o seu próprio direito for contestado, "Que aquele a quem o usufruto foi 

legado não será impedido de usufruir do mesmo, desde que esteja empenhado em estabelecer o seu título". Se, no entanto, o 

próprio usufrutuário for contestado, o seu usufruto permanecerá em suspenso; mas o proprietário do terreno deve fornecer-lhe 

segurança para lhe devolver qualquer uma das colheitas que este lhe tenha colhido, ou, se ele se recusar a fazê-lo, o 

usufrutuário será autorizado a usufruir da propriedade. 

 

61. Neratius, Opiniões, Livro II. 

 

Um usufrutuário não pode fixar uma nova sarjeta a uma parede; e quando um edifício não está concluído, foi decidido que 

um usufrutuário não pode terminá-lo, mesmo que não possa fazer uso dessa parte sem o fazer. E, de facto, considera-se que 

ele não tem sequer um usufruto no referido edifício; a menos que, quando foi criado ou legado, tenha sido expressamente 

acrescentado que ele poderia fazer qualquer uma das duas coisas acima mencionadas. 

 

62. Tryphoninus, Disputations, Livro VII. 

 

É muito correctamente considerado que um usufrutuário tem o direito de caçar nos bosques ou nas montanhas da propriedade 

em que tem o usufruto; e onde ele matou um barco selvagem ou um veado, ele não toma nada pertencente ao proprietário da 

terra, mas torna o que adquiriu seu quer pela Lei Civil quer pela Lei das Nações. 

 

1. Onde os animais selvagens eram mantidos em recintos, quando um usufruto se torna operacional, o usufrutuário pode fazer 

uso deles, mas não pode matá-los; mas se, no início, os encerra pelo seu próprio esforço, e eles são apanhados em armadilhas 

por ele, serão eles legalmente propriedade do usufrutuário? É mais conveniente, no entanto, devido à difícil distinção que 

surgiria quanto aos direitos incertos do usufrutuário com referência a diferentes animais, considerar que seria suficiente, no 

termo do usufruto, entregar ao proprietário da propriedade o mesmo número de diferentes tipos de animais que existiam no 

momento em que o usufruto se tornou operacional. 

 

63. Paulus, Sobre o Direito Privado. 

 

Podemos transferir para outros aquilo que não é nosso; por exemplo, onde um homem tem terra, embora não tenha o 

usufruto, ainda assim pode conceder um usufruto a outra parte. 

 

64. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LI. 
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Quando um usufrutuário está disposto a renunciar ao seu usufruto, não pode ser obrigado a reparar a casa, mesmo nos casos 

em que isso seria normalmente exigido ao usufrutuário. No entanto, depois de a emissão ter sido juntada, e de o usufrutuário 

estar pronto a renunciar ao usufruto, deve ser considerado que deve ser exonerado de responsabilidade pelo Tribunal. 

 

65. Pomponius, On Plautius, Livro V. 

 

Mas como o usufrutuário é obrigado a reparar qualquer coisa que tenha sido ferido pelo seu próprio acto, ou pelo de qualquer 

membro da sua família; ele não deve ser libertado, mesmo que esteja disposto a renunciar ao usufruto; pois ele próprio é 

obrigado a fazer tudo o que o responsável cuidadoso de uma casa faria na sua própria casa. 

 

1. Um herdeiro não é mais obrigado a reparar propriedade que um testador deixou arruinada pela idade, do que seria se o 

testador tivesse deixado a alguém a propriedade da mesma. 

 

66. Paulus, On the Edict, Book XLVII. 

 

Uma acção pode ser intentada não só contra um usufrutuário sob a Lex Aquilia, mas também é passível de uma acção por 

desmoralização de um escravo, bem como por ferimento, em que ele depreciou o valor do escravo ao torturá-lo. 

 

67. Julianus, On Minicius, Livro I. 

 

Qualquer pessoa a quem o usufruto tenha sido legado pode vender o mesmo a um estranho, mesmo sem o consentimento do 

herdeiro. 

 

(68) Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

A questão foi levantada na antiguidade se a questão de uma escrava pertencia ao usufrutuário? A opinião de Brutus 

prevaleceu, a saber, que o usufrutuário não tinha direito a ele, uma vez que um ser humano não pode ser considerado como 

produto de outro; e por esta razão o usufrutuário não pode ter direito a um usufruto no mesmo. Se, no entanto, o usufrutuário 

fosse deixado na criança antes de esta nascer, teria ele direito a ele? A resposta é que, uma vez que a descendência pode ser 

legada, o usufruto dela também pode ser. 

 

1. Sabinus e Cassius são da opinião que o aumento do gado pertence ao usufrutuário. 

 

2. É evidente que a pessoa a quem o usufruto de um rebanho ou rebanho é legado, deve compensar qualquer perda do 

aumento, ou seja, substituir aqueles que morreram, 
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69. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Ou fornecer outros em vez dos que não valem nada; e estes últimos, após a substituição, tornam-se propriedade do 

usufrutuário, para evitar que o proprietário lucre com o número inteiro. E como os que são substituídos de imediato 

pertencem ao proprietário, também os primeiros deixam de lhe pertencer, de acordo com a lei natural da produção; pois, caso 

contrário, o aumento pertence ao usufrutuário, e quando este o substitui, deixa de o fazer. 

 

70. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

O que deve então ser feito se o usufrutuário não agir como acima indicado, e não substituir o gado? Gaius Cassius diz no 

Décimo Livro do Direito Civil, que ele é responsável perante o proprietário. 

 

1. Entretanto, no entanto, enquanto estão a ser criados e os que estão mortos estão a ser substituídos, surge a questão, a quem 

pertence o aumento? Julianus no Trigésimo Quinto Livro do Digest sustenta que a propriedade está em suspensão; pois se 

forem utilizados para substituir outros, pertencem ao proprietário; mas, se não, pertencem ao usufrutuário; que opinião é a 

correcta. 

 

2. De acordo com isto, se o jovem morrer, será por conta e risco do usufrutuário e não por conta do proprietário, e será 

necessário que ele forneça outros. De onde Gaio Cassius afirma no Oitavo Livro, que a carne de qualquer animal jovem 

morto pertence ao usufrutuário. 

 

3. Onde se afirma que o usufrutuário deve fornecer outros; isto só é verdade quando o usufruto de um rebanho, uma manada, 

ou um garanhão de cavalos, ou seja, de um número inteiro, foi legado; pois onde só restam certas cabeças do mesmo, não 

haverá nada para ele substituir. 

 

4. Além disso, suponha que, no momento em que os animais jovens nascem, não ocorreu nada pelo que lhe foi exigido que 

substituísse alguns deles, mas após o seu nascimento isso tornou-se necessário; deve ser considerado se ele deve substituí-los 

dos que nasceram por último, ou dos que nasceram anteriormente? Penso que a melhor opinião a ter, é que aqueles que 

nascem quando o rebanho está completo pertencem ao usufrutuário; e que ele só perderá por causa de algum dano 

subsequente ao rebanho. 

 

5. A substituição é uma questão de facto, e Julianus diz muito correctamente que significa separar, separar, e fazer uma certa 

divisão; porque a propriedade das que são postas de lado está no proprietário. 
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71. Marcellus, Digest, Livro XVII. 

 

Quando alguém constrói uma casa sobre um lote em que outra pessoa tem o usufruto, e a casa é removida antes do termo do 

tempo em que o usufruto será terminado, o usufruto deve ser restaurado; de acordo com a opinião das autoridades antigas. 

 

(72) Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Onde o proprietário da mera propriedade legar um usufruto, o que Marcianus afirmou no Terceiro Livro de Perguntas, sobre 

Fideicomissos, está correcto, nomeadamente: que o legado é válido; e se o usufruto for fundido na propriedade durante a vida 

do testador, ou antes da entrada da propriedade, ela pertencerá ao legatário. Marcianus vai ainda mais longe, pois sustenta 

que se o usufruto for fundido após a entrada da propriedade, torna-se legalmente adquirido e pertence ao legatário. 

 

73. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Onde me é legado o usufruto de terreno não ocupado, posso construir ali uma cabana para a protecção dos bens pessoais no 

referido terreno. 

 

74. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Onde um usufruto é legado ao vosso escravo Stichus, e ao meu escravo Pamphilus, tal legado é o mesmo que se tivesse sido 

feito a mim e a vós; e por isso não há dúvida de que nos pertence igualmente. 

 

 

Tit. 2. sobre a acumulação de usufruto. 

 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Onde um usufruto é legado, o direito de acumulação entre usufrutuários só existe onde o usufruto é deixado conjuntamente; 

mas onde é deixado separadamente para cada uma das partes, o direito de acumulação deixa indubitavelmente de existir. 

 

1. Assim, é perguntado por Julianus no Trigésimo Quinto Livro do Digest, se um usufruto é deixado a um escravo que 

pertence em comum, e é adquirido por ambos os proprietários, se um deles rejeita ou perde o usufruto, o outro terá o usufruto 

na sua totalidade? Ele pensa que pertence ao outro, e mesmo que o usufruto tenha sido adquirido pelo proprietário do 

escravo, não em partes iguais mas em partes correspondentes ao seu interesse no escravo; ainda assim, deve ser considerada a 
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personalidade do escravo e não a dos proprietários; de modo a que pertença a um dos proprietários e não acumule a mera 

propriedade. 

 

2. Diz também que quando um usufruto é legado a um escravo em comum, e ao Titius separadamente, e o usufruto é perdido 

pelo outro co-proprietário, ele não pertencerá ao Titius, mas apenas ao proprietário restante, uma vez que ele era o único que 

tinha direito a ele em conjunto; e esta opinião é a correcta, pois enquanto apenas um estiver a fazer uso da propriedade, pode 

dizer-se que o usufruto está no seu estado anterior. A mesma regra aplica-se quando o usufruto é deixado a duas pessoas em 

conjunto, e a outra separadamente. 

 

3. No entanto, por vezes, mesmo que as partes não fossem legatários conjuntos, o usufruto é legado a uma delas por 

acumulação; como, por exemplo, onde o usufruto de toda uma propriedade é deixado a mim separadamente, e é deixado a si 

da mesma forma. Pois (como afirma Celsus no Livro XVIII, e Julianus no Livro XXXVIII do Digest), nós possuímos acções 

por concordância; e isto também aconteceria no que diz respeito à propriedade; pois se um rejeitasse, o outro teria direito à 

totalidade da propriedade. Mas há este ponto em adição com referência ao usufruto; uma vez que foi criado e depois perdido, 

o direito de acumulação, no entanto, existe, pois todos os autores citados por Plautius são desta opinião; e, (como Celsus e 

Julian muito bem dizem) um usufruto é criado e legado todos os dias, e não, como a propriedade, apenas no momento em que 

uma acção pode ser intentada para o recuperar. Assim, logo que uma das partes não encontre ninguém associado a ele, só ele 

pode fazer uso de todo o usufruto; nem faz qualquer diferença se este foi legado conjunta ou solidariamente. 

 

4. Julianus afirma também no Trigésimo Quinto Livro do Digest, que onde dois herdeiros foram nomeados e a mera posse foi 

legada, sendo o usufruto reservado; os herdeiros não têm direito de acumulação, pois o usufruto é considerado como tendo 

sido criado, não dividido por concomitância; 

 

2. Africanus, Perguntas, Livro V. 

 

Assim, qualquer parte do usufruto que tenha sido perdido reverte para o legatário que é o proprietário da mera propriedade. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Neratius, no Primeiro Livro de Opiniões, pensa que o direito de acumulação se extingue em tais circunstâncias; e o princípio 

declarado por Celsus concorda com esta opinião, nomeadamente, que o direito de acumulação existe quando duas partes têm 

o usufruto total, e é dividido entre elas pela sua associação. 

 

(1) Por conseguinte, Celsus declara no Décimo Oitavo Livro, que quando dois proprietários de uma propriedade transmitem a 

propriedade depois de terem reservado o usufruto da mesma, e qualquer deles perde o seu usufruto, este reverterá para a mera 
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propriedade, mas não para toda ela; pois o usufruto de cada um deles acumula a parte que cada um transmitiu, e deve reverter 

para a parte da qual, no início, foi separado. 

 

(2) Mas não só o direito de acumulação existe quando um usufruto é legado a duas partes, mas também quando é legado a 

uma, e a propriedade a outra; pois se aquela a quem foi deixado um usufruto o perder, ele pertencerá à outra, mais através do 

direito de acumulação do que por reversão à propriedade; nem há nada de invulgar nisto, pois quando um usufruto é legado a 

duas pessoas e, embora detido por uma delas, é fundido na mera propriedade, o direito de acumulação não é perdido nem por 

aquele com quem foi fundido, nem por ele em benefício da outra; e por mais que tenha perdido o seu usufruto antes da fusão, 

pode perdê-lo agora da mesma forma. Esta opinião é defendida por Neratius e Aristo, e é aprovada por Pomponius. 

 

4. Julianus, Digest, Livro XXXV. 

 

Onde a mera propriedade de uma propriedade lhe for legada, e o usufruto da mesma propriedade para mim e Maevius, você, 

Maevius, e eu teremos cada um uma terceira parte do usufruto, e a outra terceira parte será fundida na propriedade. Mas se eu 

ou Maevius perdermos os nossos direitos civis, uma terceira parte será dividida entre vós e um ou outro de nós, de modo que 

aquele que não perdeu os seus direitos civis terá metade do usufruto, e a propriedade juntamente com a restante metade do 

usufruto pertencerá a vós. 

 

5. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

E se transmitir a propriedade a alguém depois de o usufruto ter sido reservado, Julianus pensa que, no entanto, o direito de 

acumulação existirá; e que não se considera que adquira um novo usufruto. 

 

(6) Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

A mesma regra aplica-se quando o usufruto é fundido em propriedade nas mãos de um dos três usufrutuários. 

 

1. Mas onde a propriedade é legada a alguém, tendo o usufruto sido reservado, e uma parte do usufruto é legada a mim; deve-

se considerar se existe o direito de acumulação entre mim e o herdeiro? A opinião correcta é, no entanto, que se alguém 

perder o usufruto, este reverte para a propriedade. 

 

2. Onde o usufruto de uma propriedade me é deixado absolutamente, e a vós sob uma certa condição, pode dizer-se que o 

usufruto de toda a propriedade me pertence entretanto, e que se eu perder os meus direitos civis, todo o usufruto será perdido; 

mas se a condição for cumprida, todo o usufruto vos pertencerá se eu perder os meus direitos civis, mas se eu mantiver a 

minha condição, o usufruto deve ser dividido entre nós. 
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7. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Onde alguém legar um usufruto a Ácio e aos seus herdeiros, Ácio terá direito a metade do mesmo, e os seus herdeiros à 

metade restante. Onde, contudo, a língua é: "A Ácio e Seius juntamente com os meus herdeiros"; o usufruto será dividido em 

três partes, das quais os herdeiros terão uma, Ácio uma, e Seius uma; nem faz qualquer diferença se o legado é para A e B 

com Maevius, ou "para A e B e Maevius". 

 

(8) Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Onde um usufruto é legado a uma mulher, "com os seus filhos"; e ela perde os seus filhos, ela terá direito ao usufruto; mas 

onde a mãe morre, os seus filhos, no entanto, terão direito ao usufruto pelo direito de acumulação. Pois, como Julianus 

observa no Trigésimo Livro do Digest, a mesma regra deve ser entendida como aplicável quando um testador nomeia os seus 

filhos como seus únicos herdeiros; ainda que não os nomeie como legatários, mas apenas deseje tornar mais claro que a mãe 

desfrutará da propriedade, e que os seus filhos a desfrutarão com ela. Mas Pomponius faz o inquérito: "E se as crianças e os 

herdeiros estrangeiros se misturarem?" Ele diz que as crianças devem ser entendidas como legatários; e, por outro lado, se o 

testador desejar que os seus filhos desfrutem da herança juntamente com a mãe, deve considerar-se que a mãe deve ser 

entendida como legatária; assim, neste caso, o efeito da lei será em todos os aspectos semelhante ao anteriormente 

mencionado. 

 

9. Africanus, Perguntas, Livro V. 

 

Quando a mera propriedade de uma propriedade é legada a duas partes e o usufruto a uma, todas elas não têm direito a 

terceira parte do usufruto, mas duas delas levam metade e o usufrutuário a outra metade. Por outro lado, aplica-se a mesma 

regra quando existem dois usufrutuários e um legatário da herança. 

 

(10) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Por vezes uma parte do usufruto é obtida por acumulação por uma parte que não tem parte própria, mas que a perdeu; pois se 

um usufruto for legado a duas pessoas, e uma delas, após a emissão se juntar, perde o seu usufruto, e logo após a emissão o 

seu co-legatee que não se juntou perde também o seu; então aquele que aderiu à emissão contra a parte que se ofereceu para 

defender o processo, obterá do possuidor apenas a metade que perdeu; pois a parte do seu co-legatário pertencerá a ele por 

acumulação, mas não ao proprietário da propriedade; pois o usufruto acumula para a pessoa, mesmo que possa ter sido 

perdido. 
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11. Papinianus, Definições, Livro II. 

 

Quando um usufruto na mesma coisa é legado a diferentes pessoas a cargo de diferentes herdeiros, os usufrutuários não são 

menos considerados separados do que se o usufruto da mesma propriedade tivesse sido legado aos dois em partes iguais; 

donde acontece que não existe qualquer direito de acumulação entre eles: 

 

(12) Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Uma vez que cada legatário pode intentar uma acção contra um dos herdeiros para recuperar o usufruto. 

 

 

Título. 3. Quando o legado de um colete de usufruto. 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Embora um usufruto consista no gozo, ou seja, em algum esforço exercido por aquele que goza e usa o direito; ainda assim, 

colete apenas uma vez, e é diferente de onde algo é legado todos os meses, ou todos os dias, ou todos os anos; para então os 

coletes legados diariamente, mensalmente, ou anualmente. Por que razão pode surgir a questão, onde é legado um usufruto a 

qualquer pessoa, para cada dia, ou para cada ano, só se veste uma vez? Penso que não, mas tantas vezes como é mencionado, 

de modo que há vários legados. Marcelo aprova esta opinião no Quarto Livro do Digest, onde um usufruto é legado a 

qualquer pessoa por dias alternados. 

 

1. Portanto, se for legado um usufruto que não possa ser usufruído todos os dias, o legado não será inválido, mas será legado 

no dia em que possa ser usufruído. 

 

2. Um usufruto, no entanto, e também um uso, não será conferido antes da entrada da propriedade, pois um usufruto não é 

criado até que alguém o possa usufruir imediatamente. De acordo com esta regra, se o usufruto for legado a um escravo que 

faça parte de uma propriedade, Julianus defende que, embora outros legados possam ser adquiridos pela propriedade, no caso 

de um usufruto devemos esperar pela pessoa do proprietário que possa usar e desfrutar do mesmo. 

 

3. Além disso, se um usufruto for legado a partir de um determinado dia, não será legado até que o dia chegue; pois está 

estabelecido que um usufruto pode ser legado a partir de um determinado tempo ou até um determinado momento. 
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4. Não só um usufruto não é legado antes da entrada da propriedade, como um direito de acção baseado no usufruto também 

não o faz; e a mesma regra aplica-se quando um usufruto é legado após um determinado dia; por conseguinte, Scaevola diz 

que uma parte que intente uma acção antes do dia do usufruto não ganhará nada; embora qualquer procedimento legal que 

seja instaurado antes do tempo adequado seja nulo. 

 

 

Título. 4. De que forma se perde o usufruto ou o uso. 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Está estabelecido que um usufruto não só se perde pela perda dos direitos civis, mas que o direito de acção baseado no 

usufruto também se perde; e faz pouca diferença se o usufruto foi criado por lei ou com a ajuda do Pretor. Assim, quando um 

usufruto é entregue, ou é criado não estritamente por lei, mas através de um arrendamento perpétuo, ou ocupação da 

superfície da terra, perde-se com a confiscação dos direitos civis. 

 

1. Assim, o usufruto só pode ser perdido pela perda dos direitos civis quando já tenha sido criado; mas se alguém perder os 

seus direitos civis antes da entrada da propriedade, ou antes de o usufruto ter sido adquirido, considera-se que não está 

perdido. 

 

2. Quando uma propriedade em terra é concebida para si a partir de um determinado dia, e lhe é pedido que me entregue o 

usufruto, deve ser considerado se, se eu tiver perdido os meus direitos civis antes do dia mencionado na concepção para si, o 

meu usufruto não é seguro; uma vez que a perda dos direitos civis deve ocorrer antes do usufruto, o que pode ser dito ser uma 

interpretação liberal. 

 

3. A tal ponto é um facto que a perda dos direitos civis não só destrói um usufruto já criado, mas se um usufruto tiver sido 

legado para cada ano, mês ou dia, só se perde o usufruto que está a decorrer na altura; e se, por exemplo, for legado para anos 

separados, o usufruto para esse ano só se perde, e se para meses separados, esse mês, e se para dias separados, esse dia. 

 

2. Papinianus, Perguntas, Livro XVII. 

 

Quando um usufruto é deixado a duas partes separadamente durante anos alternados, a propriedade existe durante anos sem 

direito de usufruto; enquanto, se for deixado a um legatário sozinho a quem é legado o usufruto de dois em dois anos, a 

propriedade inteira será entregue ao herdeiro durante o tempo em que o direito de usufruto não pertencer ao legatário. No 

entanto, quando uma das duas partes morre, o direito ao bem estará completo durante os anos ímpares, pois não pode haver 
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acumulação para a outra parte) uma vez que cada uma teve os seus próprios tempos para o usufruto de todo o usufruto sem 

que a outra esteja associada a ele. 

 

(1) Quando não houver morte, mas perda dos direitos civis, então, porque há vários legados, o usufruto apenas para esse ano 

será perdido, desde que a parte tivesse o direito de usufruto apenas para esse tempo; e este princípio deve ser mantido no caso 

de um legatário que tenha recebido o usufruto durante um certo número de anos separados, de modo a que a menção dos 

termos tenha o efeito de uma renovação do direito. 

 

(2) Quando um usufruto é legado a certas pessoas durante anos alternados, e estas concordam em gozá-lo durante o mesmo 

ano, interferem umas com as outras, uma vez que não parece ter sido intencional gozá-lo em conjunto; pois faz uma grande 

diferença se um usufruto é legado a duas pessoas em conjunto durante anos alternados, (uma vez que então não pode durar 

mais do que o primeiro ano, tal como não poderia durar mais do que se tivesse sido legado da mesma forma a uma delas) ou 

se é legado a pessoas separadas durante anos alternados; pois se quiserem desfrutar em conjunto, ou interferem uns com os 

outros, devido a isso ser contrário à intenção do testador; ou, se não for esse o caso, o usufruto para cada dois anos não será 

usufruído por ninguém. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Tal como um usufruto pode ser legado durante anos separados, assim também pode ser legado novamente se perdido pela 

perda de direitos civis, como onde a adição é feita: "Sempre que So-e-So perde os seus direitos civis, eu lego-lhe"; ou, como 

se segue: "Sempre que se perder"; e então, se se perder pela perda dos direitos civis, será considerado como tendo sido 

renovado. Por isso, tem sido discutido, onde um usufruto é legado a qualquer pessoa durante todo o tempo em que vive, se 

deve ser mantido para ser renovado com a mesma frequência com que é perdido? Marcianus adopta esta opinião, e penso que 

ela deve ser considerada como sendo renovada; portanto, se um usufruto for legado durante um certo tempo, como por 

exemplo, durante dez anos, o mesmo princípio será aplicado. 

 

(1) A questão coloca-se com referência à renovação que tem lugar após a perda de um usufruto por perda de direitos civis, se 

o direito de acumulação permanece intacto; por exemplo, onde um usufruto foi legado a Titius e Maevius, e Titius, tendo 

perdido os seus direitos civis, o testador legou-lhe o usufruto uma segunda vez; e foi perguntado se Titius deveria receber 

novamente o usufruto por renovação se o direito de acumulação permaneceria intacto entre as partes? O Papinianus afirma no 

Décimo Sétimo Livro de Perguntas que permanece intacto, tal como se alguma outra pessoa tivesse sido substituída pelo 

Titius no usufruto do usufruto; pois estas partes são consideradas como sendo de facto, se não por palavras. 

 

(2) Papinianus também pergunta se o testador, depois de ter deixado o usufruto ao Titius e Maevius, no segundo legado do 

mesmo, não deixou todo o usufruto, mas apenas uma parte dele ao Titius, seriam eles considerados como se fossem unidos? 
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Ele diz em resposta, que se Titius perdesse a sua parte, tudo reverteria a favor do seu associado; mas se Maevius perdesse a 

sua, o todo não reverteria a favor dele, mas metade pertenceria a ele, e metade reverteria a favor da propriedade. Esta opinião 

é razoável, pois não se pode considerar que o motivo pelo qual uma pessoa perde o usufruto e o retira lhe dará direito a 

qualquer acumulação do usufruto; uma vez que é nossa opinião que aquele que perde um usufruto não pode ganhar nada com 

a acumulação do que perde. 

 

(3) Não há dúvida de que um usufruto também pode ser perdido por morte; uma vez que o direito de gozo se extingue com a 

morte, tal como qualquer outro direito que se atribua à pessoa. 

 

4. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Quando se pede ao legatário de um usufruto que o entregue a outra pessoa, o Pretor deve prever que, se for perdido, deve 

antes afectar a pessoa do fideicomissário do que a do legatário. 

 

5. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Um usufruto que tenha sido legado pode ser renovado sem referência à forma como foi perdido, desde que não tenha sido 

perdido por morte, a menos que o testador, em tais circunstâncias, o tenha legado aos herdeiros do usufrutuário. 

 

(1) Se alguém alienar apenas o usufruto de um escravo por quem adquiriu um usufruto, não há dúvida de que retém o 

usufruto que foi adquirido através dele. 

 

(2) É estabelecido que um usufruto é terminado por uma mudança da propriedade a que pertence; por exemplo, se me foi 

feito um legado do usufruto numa casa, e a casa foi demolida, ou queimada, o usufruto é inquestionavelmente extinto. Será 

que isto também se aplica ao solo? É absolutamente certo que onde a casa é incendiada, nenhum usufruto permanece nem no 

solo nem nos materiais; e Julianus é desta opinião. 

 

(3) Onde o usufruto do solo é legado, e uma casa é construída sobre este último, é estabelecido que a propriedade é mudada, 

e que o usufruto é extinto. É evidente que se o mero proprietário o construiu, estará sujeito a uma acção sobre o testamento, 

ou a uma acção sobre o terreno por fraude. 

 

6. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

E o usufrutuário terá também direito ao interdito Quod vi aut clam; 7. Julianus, Digest, Livro XXXV. 
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A menos que o edifício tenha sido removido, o proprietário concede-me um usufruto no solo; é aí que tinha decorrido o 

tempo em que o usufruto se perdeu. 

 

8. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Onde o usufruto de uma propriedade é legado, se a casa for destruída, o usufruto não se extinguirá, porque a casa é um acesso 

ao terreno; tal como não o é se as árvores caíssem. 

 

9. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Mas eu ainda podia usar e desfrutar do terreno em que a casa se encontrava. 

 

10. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Qual seria o caso, porém, se a terra fosse uma adesão à casa? Vejamos se, neste caso, o usufruto do terreno não se extinguiria 

também, e devemos ter a mesma opinião, a saber, que não se extinguiria. 

 

(1) O usufruto extingue-se não só onde o edifício foi nivelado com o solo, mas também onde, depois de ter demolido a casa, 

o testador ergue uma nova no seu lugar; pois é evidente que se ele reparar certas partes do mesmo devemos estabelecer uma 

regra diferente, mesmo que toda a casa deva ser renovada. 

 

(2) Onde o usufruto de um campo ou de um recinto é legado, e é inundado de modo a tornar-se um lago, ou um pântano, o 

usufruto será sem dúvida extinto. 

 

(3) Além disso, onde o usufruto de um tanque é legado, e seca de modo a tornar-se um campo; o bem que está a ser mudado, 

o usufruto é extinto. 

 

(4) Não creio, contudo, que onde o usufruto de terra cultivável é legado e as vinhas são plantadas sobre ele, ou vice-versa, o 

usufruto seja extinto. É certo, porém, onde o usufruto de uma madeira é legado, e as árvores são cortadas, e as sementes são 

semeadas na terra, que o usufruto é extinto. 

 

(5) Onde o usufruto de uma massa de metal é legado, e os vasos são feitos a partir dele, ou vice-versa, Cassius, como citado 

por Urseius, diz que o usufruto é extinto, e penso que esta opinião é a correcta. 

 

(6) Assim, quando um ornamento é destruído, ou a sua forma é alterada, isto extingue o usufruto nele existente. 
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(7) Sabinus também declara, com referência ao usufruto de um navio, que onde certas partes do mesmo são reparadas, o 

usufruto não se perde; mas onde é desmontado, embora deva ser reconstruído a partir da mesma madeira e nada mais seja 

fornecido, o usufruto será extinto; e esta opinião penso ser a melhor, pois onde uma casa é reconstruída, o usufruto é extinto. 

 

(8) Onde o usufruto de uma equipa de quatro cavalos é legado, e um deles morre, surge a questão, o usufruto é extinto? Penso 

que faz uma grande diferença se o usufruto nos cavalos, ou na equipa foi legado; pois, se foi o dos cavalos, permanecerá nos 

outros, mas se foi o da equipa, não permanecerá, pois deixou de ser uma equipa: 

 

11. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

A menos que, antes dos coletes legados, seja colocado outro cavalo no lugar daquele que morreu. 

 

12. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Onde o usufruto de um banho é legado, e o testador o transforma num alojamento, ou numa loja, ou faz dele uma residência, 

deve ser considerado que o usufruto é extinto. 

 

(1) Assim, se alguém deixa um usufruto num actor e depois o transfere para outro tipo de serviço, deve ser dito que o 

usufruto se extingue. 

 

13. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Se um usufrutuário tiver colhido uma colheita e depois morrer, Labeo diz que a colheita que está deitada no chão pertence ao 

seu herdeiro, mas que o grão ainda preso ao solo pertence ao proprietário da terra; pois a colheita é considerada colhida 

quando as cabeças dos grãos ou os caules da erva são cortados, ou as uvas são colhidas, ou as azeitonas são sacudidas das 

árvores, embora o grão possa ainda não ter sido moído, ou o azeite feito, ou a vindima terminada. Mas embora o que Labeo 

afirmou com referência às azeitonas que são sacudidas das árvores seja verdade, a regra não é a mesma em relação às que 

caíram de si mesmas. Julianus diz que as culturas se tornam propriedade do usufrutuário quando as colheu, mas que 

pertencem a um possuidor de boa-fé assim que são separadas do solo. 

 

14. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Com excepção da perda dos direitos civis e da morte, outras causas de extinção do usufruto permitem a perda parcial dos 

mesmos. 
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15. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Por vezes o mero proprietário pode conceder liberdade a um escravo, por exemplo, onde o usufruto foi legado até que o 

escravo deva ser manumitido; pois o usufruto é extinto sempre que o proprietário inicia a manumitição. 

 

16. The Same, Disputations, Livro V. 

 

Quando um usufruto me é legado numa determinada condição, e, entretanto, está na posse do herdeiro, este pode legar o 

usufruto a outra pessoa; com o resultado de que, se a condição da qual depende o meu legado for cumprida, o usufruto 

deixado pelo herdeiro é extinto. Mas se eu perder o usufruto, este não reverterá para o legatário a quem foi absolutamente 

legado pelo herdeiro, porque o direito de legatários conjuntos não pode ser adquirido sob diferentes testamentos. 

 

17. Julianus, Digest, Livro XXXV. 

 

Quando o usufruto da terra lhe for legado em absoluto, e a mera propriedade da mesma for legada ao Titius 

condicionalmente, enquanto a condição não for cumprida você adquire o mero direito de propriedade, e depois de a condição 

ter sido cumprida, o Titius terá direito à terra sem qualquer restrição; e não faz diferença que a propriedade tenha sido legada 

depois de o usufruto ter sido reservado, porque quando a adquiriu perdeu todo o direito ao legado do usufruto. 

 

18. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando um usufruto é legado a um escravo pertencente a uma propriedade antes da sua entrada, a melhor opinião é que, 

quando é entrado, o usufruto lhe pertence, e não é terminado devido a uma mudança de propriedade, porque não se atribuiu 

antes de se tornar herdeiro. 

 

19. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Nem um usufruto, nem um direito de passagem, nem um direito de conduzir, se perde devido à mudança de propriedade. 

 

20. Paulus, On Plautius, Livro XV. 

 

Será que uma pessoa que tem um usufruto o conservará se só o utilizar porque pensa que só tem direito ao uso do mesmo? 

Sou de opinião que se ele sabe que tem direito ao usufruto, e apenas exerce o uso, deve, no entanto, ser considerado como 
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desfrutando do usufruto; mas se não o souber, perderá o usufruto porque o seu uso não se baseia no que tem, mas no que 

pensa ter. 

 

21. Modestinus, Differences, Livro III. 

 

Onde um usufruto é legado a uma cidade, e o seu local é depois transformado num campo lavrado, deixa de ser uma cidade, 

como era o destino de Cartago; por isso deixa de ter o usufruto, tal como em caso de morte. 

 

22. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro VI. 

 

Onde o uso de uma casa é legado a uma mulher, e ela vai para além do mar e está ausente pelo tempo estabelecido por lei 

para a perda do uso, mas o seu marido usa a casa, o uso é, no entanto, retido; tal como se ela tivesse deixado os seus escravos 

em sua casa, e ela própria tivesse viajado em países estrangeiros. Isto deve ser declarado ainda mais à força se um marido 

deixar a sua esposa em casa, onde o uso da casa foi legado ao próprio marido. 

 

23. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXVI. 

 

Onde um campo cujo usufruto é nosso é inundado por um rio ou pelo mar, o usufruto é extinto, uma vez que até a própria 

propriedade se perde neste caso; nem podemos reter o usufruto mesmo pela pesca. Mas como a propriedade é restaurada se a 

água recuar com a mesma rapidez com que veio, também se deve dizer que o usufruto é restaurado. 

 

24. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro III. 

 

Se eu tiver o usufruto de um jardim, e um rio o cobrir e depois recuar; é opinião de Labeo que o usufruto também é 

restaurado, porque o solo permaneceu sempre na mesma condição legal. Penso que isto só é verdade onde o rio cobriu o 

jardim devido a uma inundação; pois se o seu leito foi mudado e correu nessa direcção, penso que o usufruto se perde, uma 

vez que o solo do antigo leito se torna propriedade pública, e não pode ser restaurado ao seu estado anterior. 

 

(1) Labeo afirma que a mesma regra de direito deve ser observada com referência a um direito de passagem e a uma estrada; 

mas eu sou da mesma opinião com referência a estas coisas que sou com referência ao usufruto. 

 

(2) Labeo diz que mesmo que a superfície do solo seja removida do meu campo e substituída por outro solo, a terra não 

deixa, por esta razão, de ser minha, tal como se o campo estivesse coberto de estrume. 

 

25. Pomponius, Várias passagens, Livro XI. 
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Está estabelecido que um usufruto pode ser perdido por falta de uso, quer seja o de uma parte ou é indivisível. 

 

26. Paulus, Sobre Neratius, Livro I. 

 

Onde um campo é ocupado por inimigos, ou um escravo é tomado por eles e depois libertado; o usufruto em qualquer um 

deles é restaurado pelo direito de postliminium: 

 

27. The Same, Manuals, Livro I. 

 

Quando um escravo em quem outra parte tem um usufruto é entregue, a título de reparação por danos, pelo mero proprietário 

ao usufrutuário; a servidão é fundida e o usufruto terminado com a aquisição da propriedade. 

 

28. The Same, On Plautius, Livro XIII. 

 

Se um usufruto é legado durante anos alternados, não pode ser perdido por não se fazer uso dele; porque existem vários 

legados. 

 

29. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Pomponius faz a seguinte pergunta: Onde o mero proprietário do terreno o arrenda de mim como usufrutuário, e vende o 

mesmo terreno à Seius sem a reserva do usufruto; retenho o usufruto por causa do acto do comprador? Ele diz em resposta: 

que embora o mero proprietário possa pagar-me renda, o usufruto extingue-se, porque o comprador goza dele não em meu 

nome, mas no seu próprio nome. É evidente que o mero proprietário é responsável perante mim por causa do arrendamento, 

na medida do interesse que eu tinha em não o fazer; embora, se alguém arrenda o usufruto de mim e o arrenda a outro, o 

usufruto é retido; mas se o mero proprietário o arrenda em seu próprio nome, deve ser considerado perdido, pois o inquilino 

não o desfruta em meu nome. 

 

(1) Mas se o mero proprietário vendesse o usufruto depois de o ter comprado a mim, poder-me-ia perguntar, será que eu 

perderia o usufruto? Penso que o perderia; uma vez que o comprador, também neste caso, não goza dele como se o tivesse 

comprado a mim. 

 

(2) Pomponius também faz este inquérito: Se me pedirem para vos entregar um usufruto que me foi legado, serei obrigado a 

desfrutá-lo através de vós, para que o usufruto não se perca? Ele respondeu que está em dúvida com referência a esta 
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pergunta; mas a melhor opinião é, como diz Marcellus numa nota, que este assunto não prejudica, de forma alguma, o 

beneficiário do fundo, pois ele terá direito a uma acção pretoriana em seu próprio nome. 

 

30. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

A carne e os couros do gado morto não fazem parte do produto do mesmo, porque o usufruto se extingue assim que estão 

mortos. 

 

31. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro IV. 

 

Quando o usufruto de um rebanho é legado, e o número do mesmo é reduzido a tal ponto que não pode ser considerado um 

rebanho, o usufruto termina. 

 

 

Título. 5. Relativo ao usufruto de coisas que são consumidas ou diminuídas pelo uso. 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

O Senado decretou que, "o usufruto de todos os bens que se estabelece pode pertencer ao património de qualquer indivíduo, 

pode ser legado"; e, como resultado deste Decreto do Senado, considera-se que o usufruto das coisas que são destruídas ou 

diminuídas pelo uso pode ser legado. 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

No caso do dinheiro, porém, é necessário que seja dada segurança àqueles a quem o usufruto deste dinheiro é legado. 

 

(1) Por este Decreto do Senado não foi criado que um usufruto do dinheiro deva realmente existir, por razões naturais não 

pode ser alterado pela autoridade do Senado; mas onde o remédio da segurança é introduzido, foi criado um quase usufruto. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Depois disto, o usufruto de qualquer coisa pode ser legado. Mas será que isto se aplica a uma obrigação? Nerva diz que não; 

mas a melhor opinião é a de Cassius e Proculus, a saber, que pode ser legado. Nérva, além disso, diz que o usufruto pode ser 

legado ao próprio devedor, e se isto for feito, ele deve ser libertado do pagamento de juros. 
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4. Paulus, Sobre Neratius, Livro I. 

 

Por conseguinte, também pode ser exigida segurança ao devedor. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XVIII. 

 

Este Decreto do Senado não só faz referência a um partido que legou o usufruto do dinheiro ou outras coisas que tem, mas 

também onde pertencem a outros. 

 

(1) Onde o usufruto do dinheiro é legado, ou o de qualquer outra coisa que consista no consumo do mesmo, e não é dada 

segurança; deve ser considerado quando o usufruto termina, quer o dinheiro, quer os outros artigos que são utilizados pelo 

consumo possam ser recuperados por uma acção pessoal? Mas enquanto o usufruto existir, se alguém quiser intentar uma 

acção para obrigar à execução de uma caução, pode ser declarado que uma acção pode ser intentada por uma quantia incerta 

por causa da caução omitida; mas após a cessação do usufruto, Sabinus pensa que pode ser instaurado um processo para a 

recuperação da totalidade da quantia. Este parecer que Celsus adopta no Décimo Oitavo Livro do Digest, e não me parece 

desprovido de engenhosidade. 

 

(2) O que afirmamos com referência ao usufruto do dinheiro ou de outros artigos que são utilizados pelo consumo, aplica-se 

também ao uso do mesmo; tanto para Julianus como para Pomponius, no Oitavo Livro dos Estipulações, que o uso e usufruto 

do dinheiro são idênticos. 

 

6. Julianus, Digest, Livro XXXV. 

 

Se dez mil aurei vos forem legados e o usufruto dos mesmos dez mil a mim, os dez mil inteiros vos pertencerão; mas cinco 

mil devem ser-me pagos na condição de que eu vos dê segurança de que, "no momento da minha morte ou perda dos direitos 

civis, eles vos serão entregues"; pois, se vos for concebida uma parcela de terra, e o usufruto da mesma terra para mim, tereis, 

de facto, a propriedade da totalidade da parcela, mas tereis parte dela juntamente com o usufruto, e parte dela sem ele, e eu 

deveria dar-vos segurança que seria aprovada por um bom cidadão e não pelo herdeiro. 

 

(1) Mas quando o usufruto dos mesmos dez mil aurei for legado a duas pessoas, cada uma delas receberá cinco mil, e deverá 

dar segurança uma à outra e também ao herdeiro. 

 

7. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 
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Quando o usufruto do petróleo, vinho, ou cereais for legado, a propriedade deve ser entregue ao legatário, e este deve ser 

obrigado a dar uma caução que, "Sempre que ele morrer ou perder os seus direitos civis, devem ser entregues artigos da 

mesma qualidade"; ou o artigo anterior deve ser avaliado e deve ser dada caução por uma certa quantia de dinheiro, o que é 

mais conveniente. Entendemos a mesma regra a aplicar a outras coisas, cujo valor é abraçado na sua utilização. 

 

8. Papinianus, Perguntas, Livro XVII. 

 

Tendo três herdeiros sido nomeados por um testador, legou ao Titius o usufruto de quinze mil aurei, e ordenou a dois dos 

herdeiros que dessem segurança ao legatário. Foi decidido que existia um legado válido da garantia, e que o Decreto do 

Senado não se opunha a esta interpretação, porque a execução da caução não era impedida; e que um dos legados era por uma 

certa quantia, e o outro por uma quantia que era incerta, e que, portanto, poderia ser intentada uma acção por uma parte do 

dinheiro como usufruto contra o herdeiro que tinha recebido a garantia do seu co-herdeiro; e que era passível de uma acção 

por uma quantia incerta se ele próprio não desse garantia. No entanto, com referência ao herdeiro que forneceu segurança, e 

que, devido ao atraso do seu co-herdeiro, não tinha recebido nenhuma, não seria, entretanto, responsável pelo usufruto ao 

abrigo do Decreto do Senado, nem seria responsável pela acção por danos incertos porque tinha dado segurança ao seu co-

herdeiro. Somos também de opinião que o legatário pode ser obrigado a prometer; mas quando o usufruto é terminado, se os 

co-herdeiros forem processados por causa do seu fiador, não terão direito a uma acção por mandato, uma vez que nunca foi 

empreendido qualquer mandato, mas apenas obedeceram à vontade do testador, e, em suma, são libertados pelo legado de 

segurança. Não é necessário entrar numa longa discussão com referência à seguinte questão, a saber, que o segundo legado, 

ou seja o da segurança, não parece ter sido deixado aos herdeiros, mas sim ao partido a quem foi legado o usufruto do 

dinheiro, e para quem o testador quis fornecer, e cujo interesse ele pensou que não devia procurar fianças por sua conta e 

risco. 

 

9. Paulus, Sobre Neratius, Livro I. 

 

Numa estipulação que faz referência à restauração do usufruto do dinheiro, são também mencionadas duas ocorrências, 

nomeadamente, a morte, e a perda dos direitos civis. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

Uma vez que a utilização do dinheiro não pode ser perdida de outra forma que não seja pelas referidas ocorrências. 

 

(1) Quando apenas é legada a utilização de dinheiro, uma vez que deve ser entendido, neste caso particular, que o termo 

"utilização" também inclui os lucros, deve ser feita uma estipulação. Algumas autoridades sustentam que não deve ser feita 
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uma estipulação antes de o dinheiro ter sido pago; mas sou de opinião que a estipulação será válida quer seja feita antes, quer 

depois de o dinheiro ter sido pago. 

 

11. The Same, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Onde o usufruto da lã, perfumes ou especiarias é legalizado, considera-se que não é criado legalmente nenhum usufruto 

nestas substâncias, mas deve recorrer-se ao Decreto do Senado que prevê a segurança com referência a elas. 

 

12. Marcianus, Institutos, Livro VII. 

 

Onde o dinheiro foi deixado ao Titius de tal forma que, após a morte do legatário, foi para Maevius; o Divino Severus e 

Antoninus declararam num Rescript que, embora tivesse sido acrescentado que o Titius deveria ter o uso do dinheiro, ainda 

assim, a propriedade do mesmo lhe foi legada, e que foi feita menção ao uso porque o dinheiro deveria ser pago após a sua 

morte. 

 

 

Título. 6. Quanto à acção para a recuperação do usufruto, e aquilo pelo qual é negado. 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Quando uma servidão está ligada a uma terra sujeita a um usufruto, Marcelo, no Oitavo Livro citado por Julianus, aprova a 

opinião de Labeo e Nerva, a saber, que o usufrutuário não pode intentar uma acção para a recuperação da servidão, mas pode 

intentar uma acção para a recuperação do usufruto; e, de acordo com isto, se o vizinho não o sofrer para andar ou conduzir 

através da terra, este último é responsável porque não lhe permitiu usufruir do usufruto. 

 

(1) Um usufruto exige que sejam legados os adjuntos sem os quais uma parte não pode usufruir; e, por conseguinte, quando 

um é legado, é também necessário que o acesso seja associado a ele; a tal ponto é verdade, que quando uma pessoa deixa o 

usufruto de um determinado lugar numa língua tal que o herdeiro não será obrigado a permitir uma estrada, este aditamento é 

considerado nulo; e também quando um usufruto é legado e um direito de passagem é retido, a reserva é nula, porque um 

direito de acesso acompanha sempre o usufruto. 

 

(2) No entanto, quando um usufruto é legado, e não há direito de acesso ao terreno a ele sujeito e que faz parte da 

propriedade; o usufrutuário pode intentar uma acção judicial por vontade própria para obter o usufruto juntamente com o 

acesso ao mesmo. 
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(3) Pomponius, no Quinto Livro, está em dúvida se, onde um usufruto é legado, o usufrutuário tem apenas um direito de 

acesso, ou tem também direito a um caminho ou a uma estrada? Ele pensa muito apropriadamente que lhe devem ser 

concedidos meios pelos quais possa usufruir do seu usufruto. 

 

(4) Será o herdeiro obrigado a proporcionar-lhe também outros benefícios e servidões; como, por exemplo, os da luz e da 

água, ou não? Sou de opinião que ele só pode ser obrigado a proporcionar-lhe aqueles sem os quais não pode utilizar o bem; 

mas se ele puder utilizá-lo, mesmo com algum inconveniente, os referidos benefícios não precisam de ser proporcionados. 

 

2. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando é intentada uma acção de usufruto de um terreno sob vontade, contra um herdeiro que cortou árvores, demoliu a 

casa, ou, de qualquer forma, diminuiu o valor do usufruto, quer impondo servidões sobre o terreno, quer libertando servidões 

da propriedade vizinha, é dever do juiz verificar qual era o estado do terreno antes da emissão, a fim de que o usufrutuário 

possa ser protegido por ele no gozo daquilo a que tem direito. 

 

3. Julianus, Digest, Livro VII. 

 

Quando uma parte a quem foi entregue um usufruto em conformidade com os termos de um trust, deixou de o utilizar durante 

um período de tempo tal que o teria feito perder o usufruto se este se tivesse tornado seu legalmente, não lhe deveria ser 

concedida uma acção de restituição; pois é absurdo que as partes que apenas obtiveram a posse de um usufruto e não a 

propriedade do mesmo, devam ter o melhor direito. 

 

4. The Same, Digest, Livro XXXV. 

 

Uma parcela de terra foi legada ao Titius, tendo o usufruto sido reservado, e o usufruto da mesma terra foi legado ao 

Sempronius, sob uma certa condição. Eu disse que, entretanto, o usufruto foi unido à propriedade, embora esteja estabelecido 

que quando a terra é legada com reserva do usufruto o usufruto permanece com o herdeiro, porque quando um testador legou 

a terra com reserva do usufruto, e o usufruto do mesmo a outro sob alguma condição, ele não o faz com a intenção de que o 

usufruto permaneça com o herdeiro. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Só ele pode reivindicar o direito de usar e usufruir da propriedade que tem o usufruto da mesma; o proprietário do terreno 

não o pode fazer, porque quem detém a propriedade não tem um direito separado de a usar e usufruir, uma vez que a sua 
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própria propriedade não pode ser sujeita a servidões em seu próprio benefício; e é necessário que uma parte traga o processo 

em seu próprio direito e não no direito de outra. Porque, embora um direito de acção proibitivo seja a favor de um 

proprietário contra um usufrutuário, é considerado ainda mais para processar por direito próprio, do que por direito de 

outrem, quando nega que o usufrutuário tem o privilégio de uso contra a sua vontade, ou alega que tem o direito de o proibir. 

Mas se acontecer que a parte que intenta a acção não seja o proprietário do bem, mesmo que o usufrutuário não tenha o 

direito de o utilizar, ele continuará a prevalecer, com base no princípio de que a condição de possuidor é preferível, mesmo 

que estes possam não ter direito legal. 

 

(1) Coloca-se a questão, se o usufrutuário só tem direito real de acção contra o mero proprietário, ou também contra algum 

possuidor? Julianus afirma no Sétimo Livro do Digest, que tem direito a esta acção contra qualquer possuidor, seja ele quem 

for; pois quando uma servidão está ligada a um terreno sujeito a usufruto, o usufrutuário deve intentar uma acção contra o 

proprietário do terreno adjacente, não pela recuperação da servidão, mas pela recuperação do usufruto. 

 

(2) Quando um usufruto é criado em parte de uma propriedade, pode ser intentada uma acção real com referência a ela, se 

alguém reclamar um usufruto no mesmo, ou negar que outro tem direito a ele. 

 

(3) Em todas as acções que são intentadas com referência ao usufruto, é perfeitamente evidente que as culturas estão 

envolvidas. 

 

(4) Se, após a emissão de um caso de usufruto, o usufruto for terminado, poderá qualquer cultura ser reclamada 

posteriormente? Penso que não, pois Pomponius afirma no Livro dos Quarenta, que se o usufrutuário morresse, o seu 

herdeiro teria direito a uma acção apenas pelas colheitas devidas antes do seu falecimento. 

 

(5) Tudo deve ser restituído ao usufrutuário que ganha o seu caso, e portanto, quando o usufruto de um escravo é legado, o 

possuidor deve entregar tudo o que obteve através da propriedade do usufrutuário, ou do trabalho do escravo. 

 

(6) Mas se o usufruto se perder, por acaso, por lapso de tempo, estando uma parte na posse, e outra voluntariamente a 

defender o processo; não é suficiente que esta última renove o usufruto, mas deve dar segurança contra a sua recuperação por 

despejo. E se a parte na posse tivesse prometido um escravo ou a terra por uma dívida, e o requerente devesse ser proibido 

pela pessoa que recebeu a penhora de fazer uso do seu direito? Assim, ele também terá direito a uma garantia. 

 

(7) Tal como nos casos em que as colheitas devem ser entregues ao usufrutuário que intenta uma acção judicial de 

reintegração de posse, também devem ser entregues ao mero proprietário da propriedade, se este intentar uma acção 

inibitória. Mas, em qualquer caso, este é o caso apenas quando a parte que traz a acção não é o possuidor; pois o possuidor 

tem direito a certas acções; mas quando qualquer das partes está na posse, não obterá nada por meio de colheitas. Portanto, 
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será dever do juiz permitir que o usufrutuário tenha o privilégio de usufruir das colheitas em segurança, e evitar que o 

proprietário da propriedade seja perturbado? 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Quando uma parte se associou a uma emissão com referência a um usufruto, será libertado se renunciar à posse sem fraude; 

mas se se comprometer voluntariamente a defender o caso, e se associou à emissão como se fosse o possuidor, o julgamento 

será feito contra ele. 

 

 

Título. 7. Relativo aos serviços dos escravos. 

 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Os serviços consistem em actos, e na natureza das coisas que não existem antes do dia em que devem ser prestados; tal como 

quando fazemos uma estipulação para uma criança que vai nascer de Arethusa. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Os serviços de um escravo que foram legados não são perdidos pela perda dos direitos civis. 

 

3. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

No usufruto de um escravo, os seus serviços, bem como a compensação pelos mesmos, estão incluídos. 

 

4. The Same, On the Urban Edict Relating to Freedom, Livro II. 

 

A produção de um escravo consiste nos seus serviços, e por outro lado, os serviços de um escravo são os que ele produz. E, 

como, em outros assuntos, o produto é entendido como o que resta depois de deduzidas as despesas necessárias, este é 

também o caso com referência aos serviços dos escravos. 

 

5. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro XVIII. 
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Onde os serviços de um escravo são legados, sempre me foi ensinado, e Julianus defende, que o uso é entendido como sendo 

dado. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LV. 

 

Quando uma acção é intentada pelos serviços de um escravo que é um artesão, o pagamento deve ser feito na proporção do 

seu valor; mas no caso de um trabalhador ordinário, isto dependerá do tipo de trabalho que ele fizer, que foi a opinião de 

Mela. 

 

(1) Quando um escravo tiver menos de cinco anos de idade, ou for fraco, ou for incapaz de realizar qualquer trabalho para o 

seu proprietário, não será feita qualquer estimativa do valor dos seus serviços. 

 

(2) Também não será considerada qualquer estimativa dos mesmos, baseada no prazer ou afecto do proprietário; por 

exemplo, quando o proprietário estiver muito ligado a ele, ou o emprega nos seus prazeres. 

 

(3) Além disso, o valor dos seus serviços deve ser estimado após dedução das despesas necessárias. 

 

 

Título. 8. Relativo ao uso e habitação. 

 

 

1. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Consideremos agora o uso e a habitação. Um mero uso pode ser criado, ou seja, sem usufruto completo; e este é normalmente 

criado da mesma forma que um usufruto. 

 

2. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Onde o uso é deixado, um partido pode usar mas não desfrutar. Examinemos agora certos casos. 

 

(1) O uso de uma casa é deixado ao marido, ou à esposa; onde é deixado ao marido, ele não só pode viver nela ele próprio, 

mas também pode residir lá com os seus escravos. Levantou-se a questão de saber se ele poderia lá viver com os seus homens 

libertados. Celsus sustenta que não só o pode fazer, mas, que também pode entreter um convidado; pois afirma isto no 

Décimo Oitavo Livro do Digest, que a opinião de Tubero aprova. Além disso, lembro-me que a questão de saber se ele pode 
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levar um inquilino é discutida por Labeo no Livro das suas Últimas Obras, que diz que aquele que lá reside pode levar um 

inquilino, bem como entreter convidados, juntamente com os seus libertados, 

 

3. Paulus, On Vitellius, Livro III. E os seus clientes. 

4. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XVII. 

 

Mas pessoas deste tipo não devem viver na casa sem ele. Proculus, porém, numa nota sobre os inquilinos, diz que não se 

pode designar devidamente um inquilino, que vive com ele. De acordo com isto, se a parte que tem o uso da propriedade 

cobra renda enquanto ele próprio viver na casa, isto não deve ser mencionado ao seu preconceito; pois suponha que o uso de 

uma casa grande foi deixado a um homem em circunstâncias moderadas, para que ele se contente com uma pequena porção 

da mesma? Mais uma vez, ele pode viver com pessoas que emprega em trabalho em vez de escravos, mesmo que sejam 

livres, ou com escravos de outros. 

 

(1) Quando o uso é deixado a uma mulher, Quintus Mucius admitiu primeiro que podia viver com o marido, pois caso 

contrário, se quisesse usar a casa, teria de permanecer solteira; pois, por outro lado, nunca houve qualquer dúvida de que uma 

esposa poderia viver com o marido. Onde o uso é legado a uma viúva, poderia esta mulher, se contraísse um segundo 

casamento após o uso ter sido estabelecido, residir lá com o seu marido? E é verdade, (como Pomponius no Quinto Livro, e 

Papinianus no Décimo Nono Livro de Perguntas sustenta) que o seu marido pode viver com ela se ela for casada 

posteriormente. Pomponius vai ainda mais longe, e diz que o seu sogro também pode viver com ela. 

 

5. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Além disso, um sogro pode viver com a sua nora; em todo o caso, se o seu marido também lá viver. 

 

6. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Uma mulher pode não só ter o seu marido a viver com ela, mas também os seus filhos e os seus homens livres, bem como os 

seus pais. Aristo declara isto numa nota sobre o Sabinus. De facto, podemos ir ao ponto de dizer que as mulheres podem 

entreter as mesmas pessoas que os homens. 

 

7. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Uma mulher, contudo, não pode receber ninguém como hóspede, a menos que possa viver respeitavelmente com ela que tem 

o uso da casa. 

 



442 

 

8. Ulpianus, sobre o Sabinus, Livro XVII. 

 

As partes que têm o direito de uso não podem arrendar o local e desistir da sua residência lá, nem podem vender o uso da 

mesma. 

 

(1) Onde, contudo, o uso de uma casa foi legado a uma mulher na condição de que ela se separasse do seu marido, ela pode 

ser libertada desta condição, e pode viver com o seu marido. Esta opinião Pomponius também adopta no Quinto Livro. 

 

9. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Onde o uso de tudo o resto é legado, deve ser considerado que a esposa tem direito ao uso da propriedade em comum com o 

seu marido. 

 

10. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Onde resta o direito a uma residência, a questão que se coloca é a de saber se é o mesmo que o uso? Papinianus, no Décimo 

Oitavo Livro de Perguntas, admite que o legado de uso e habitação tem praticamente o mesmo efeito; pois o legatário de um 

direito a uma residência não o pode ceder; pode entreter as mesmas pessoas que a parte que tem o uso; não passa ao herdeiro; 

nem se perde por falta de uso, nem pela perda dos direitos civis. 

 

(1) Mas, quando se deixa cresiV, deve-se considerar se isto constitui uso, e Papinianus no Sétimo Livro de Opiniões, afirma 

que o uso é deixado, mas não o rendimento. 

 

(2) Onde, porém, isto é deixado nos seguintes termos: "Para So-e-So, o usufruto da casa para efeitos de residência na 

mesma"; deve ser considerado se ele tem direito apenas à residência ou também ao usufruto? Priscus e Neratius pensam que 

só o direito de residência é deixado; o que é correcto. É evidente que se o testador tivesse dito "A utilização para fins de 

residência", não duvidaríamos da sua validade. 

 

(3) A questão foi levantada pelas autoridades antigas se o direito de residência durante um ano perduraria para toda a vida? 

Rutilius diz que o direito de residência pertence ao partido enquanto ele viver, e Celsus no Décimo Oitavo Livro do Digest 

aprova esta opinião. 

 

(4) Onde resta a utilização de uma parcela de terra, isto é muito menos do que as colheitas, como ninguém duvida. Vejamos, 

no entanto, o que está envolvido neste legado. Labeo diz que o legatário pode viver na terra e pode impedir o proprietário de 

nela entrar; mas não pode impedir um inquilino ou os escravos do proprietário de o fazer; ou seja, aqueles que lá estão com o 



443 

 

objectivo de cultivar o solo, mas se o proprietário enviar os seus escravos domésticos para lá, podem ser impedidos de entrar, 

com base no mesmo princípio de que o próprio proprietário pode ser impedido de o fazer. O Labeo também afirma que só o 

utilizador pode fazer uso dos armazéns para vinho e azeite, e que o proprietário não pode utilizá-los se o primeiro não estiver 

disposto a fazê-lo. 

 

11. Gaius, Diurnal, ou Golden Matters, Livro II. 

 

A parte com direito ao uso pode permanecer na terra apenas enquanto não molestar o proprietário da mesma, ou interferir 

com aqueles que estão envolvidos em actividades agrícolas; e não pode vender, arrendar, ou transferir gratuitamente para 

qualquer pessoa o direito que tem. 

 

12. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Ele tem o direito de ter o pleno uso, se o da casa agrícola e o do campo o deixarem. É evidente que se deve certamente 

considerar que o proprietário tem o direito de vir para recolher as colheitas, e, durante o tempo da colheita, deve ser admitido 

que ele pode viver lá. 

 

(1) Para além do direito de residência a que a pessoa a quem foi concedido o uso tem direito, ele tem também o direito de 

andar e conduzir. Sabinus e Cassius declaram que têm igualmente direito à lenha para uso diário, e também ao jardim, e às 

maçãs, legumes, flores e água, não para fins lucrativos, mas apenas para uso e não para ser desperdiçado. Nerva tem a mesma 

opinião, e acrescenta que pode usar palha, mas não folhas, óleo, cereais ou fruta. Sabinus, Cassius, Labeo, e Proculus vão 

ainda mais longe, e dizem que ele pode tirar o suficiente do que é criado na terra para a sua própria manutenção e a da sua 

família, nos casos em que Nérva lhe nega esse direito. Juventius defende que pode usar estas coisas em benefício dos seus 

convidados e das pessoas que entretém, e esta opinião parece-me correcta; pois pode ser concedida mais indulgência ao 

utente, devido ao respeito devido a uma pessoa a quem foi deixado um uso. Penso, contudo, que ele só pode fazer uso destas 

coisas enquanto estiver em casa. Em relação às maçãs, legumes, flores e lenha, deve-se considerar se ele só pode fazer uso 

delas naquele lugar, ou se lhe podem ser entregues na cidade; mas é melhor adoptar a regra de que lhe podem ser trazidas na 

cidade, pois não é uma questão de grande importância, se houver uma abundante oferta delas no terreno. 

 

(2) Onde o uso de um rebanho é deixado, por exemplo, um rebanho de ovelhas; Labeo diz que elas só podem ser usadas para 

o seu estrume; como ele não pode usar a lã, os cordeiros, ou o leite, para estas serem classificadas com os lucros. Penso que 

ele pode ir ainda mais longe, e usar uma quantidade moderada de leite, uma vez que os testamentos das pessoas falecidas não 

devem ser interpretados de forma tão estrita. 
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(3) Sempre que for deixado um rebanho de gado, o legatário terá direito à utilização total do mesmo para a lavoura ou para 

qualquer outro fim para o qual o gado seja adaptado. 

 

(4) Além disso, quando for legada a utilização de um garanhão de cavalos, consideremos se o legatário não os pode quebrar 

para arrear e utilizá-los para a tracção. Se a parte a quem resta a utilização dos referidos cavalos é um charuto, penso que não 

pode utilizá-los para corridas no circo, porque isto pode ser considerado como contratá-los; mas se o testador, quando os 

deixou, estava ciente de que esta era a sua ocupação e modo de vida, pode ser considerado como tendo a intenção de os 

empregar para este fim. 

 

(5) Quando o uso de um escravo é deixado a qualquer pessoa, ele pode utilizá-lo para a sua assistência, bem como aos seus 

filhos e à sua esposa, e não será considerado como tendo concedido o seu direito a outro se ele juntamente com eles fizer uso 

do referido escravo; embora se o emprego de um escravo for deixado ao filho de uma família ou a outro escravo, uma vez 

que este será adquirido pelo pai ou proprietário, ele só pode exigir o seu uso sozinho, e não o daqueles que estão sob o seu 

controlo. 

 

(6) Um legatário não pode alugar os serviços de um escravo sujeito a uso, nem pode transferi-los para outro; e esta é a 

opinião de Labeo. Pois como pode um homem transferir para outro serviços dos quais ele próprio deveria fazer uso? Labeo, 

no entanto, defende que quando um partido alugou uma quinta, um escravo do qual tem o uso pode trabalhar lá; para que 

diferença faz de que forma utiliza o seu trabalho? Portanto, se a parte com direito ao uso celebrar um contrato para a fiação 

da lã, pode fazê-lo por escravas de quem tem o uso; e também, se fizer um contrato para a tecelagem de roupa, ou para a 

construção de uma casa ou de um navio, pode empregar o trabalho da escrava de quem tem o uso. Esta opinião não entra em 

conflito com a de Sabinus que, quando é concedido o uso de uma escrava, ela não pode ser enviada para uma fábrica de lã, 

nem receber compensação pelo seu trabalho; mas a legatária deve, de acordo com a lei, ter o seu trabalho a lã para si própria; 

pois ela é obrigada a fazê-lo por ele onde ele não contrata o seu trabalho, mas executa o trabalho que ele concordou fazer. 

Octavenus também aprova esta opinião. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Foi considerado por Labeo que um escravo masculino ou feminino pode ser obrigado a pagar dinheiro em vez de trabalhar. 

 

14. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XVII. 

 

Se eu estipular, ou receber alguma coisa por entrega através de um escravo de quem tenho o uso, levanta-se a questão se faço 

alguma aquisição quer através da minha propriedade quer através do seu trabalho? Não será válido se for baseado no seu 

trabalho, uma vez que não tenho direito a alugar os seus serviços, mas se o que é adquirido for derivado através da minha 
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propriedade, sustentamos que se um escravo de quem tenho o uso estipular ou receber algo por entrega, ele adquire para 

mim, uma vez que estou a fazer uso do seu trabalho. 

 

(1) Não faz diferença se o usufruto ou a cultura é legado, pois o uso está incluído na cultura, mas a cultura não inclui o uso; e 

embora uma cultura não possa existir sem o uso, ainda assim o uso pode existir sem a cultura. Assim, se a cultura lhe for 

legada após a reserva do uso, o legado é nulo, como Pomponius afirma no Quinto Livro sobre o Sabinus; e diz também que 

quando um usufruto é legado mas as culturas são retidas, todo o legado deve ser considerado como revogado. Onde, contudo, 

a cultura é legada sem o uso que se considera ter sido criado, uma vez que poderia ter sido criada no início. Mas caso o 

usufruto seja legado e a utilização seja retida, Aristo declarou que não há revogação. Esta opinião é a mais liberal. 

 

(2) Onde o uso é legado e depois a cultura é legada à mesma pessoa; Pomponius diz que está ligada ao uso. Diz também que 

se o uso for legado a si e a cultura a mim, temos o uso em comum, mas que só eu terei direito à cultura. 

 

(3) O uso, contudo, pode pertencer a uma pessoa, a cultura sem o uso a outra, e a mera propriedade a outra ainda; por 

exemplo, quando uma parte que tinha um determinado tracto de terra legou o uso do mesmo ao Titius, e depois o seu 

herdeiro lhe legou a cultura, ou transferiu-lha de outra forma. 

 

15. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando o uso da terra é legado, a parte que tem direito ao uso pode tomar provisões suficientes do mesmo para durar apenas 

um ano; embora, ao fazê-lo, as colheitas de uma propriedade moderada possam esgotar-se; pela mesma razão que tem o 

direito de usufruir do uso de uma casa e de um escravo de tal forma que nada que possa ser classificado como produto pode 

ser deixado para outro. 

 

(1) Tal como aquele a quem o uso da terra é legado, não pode impedir o proprietário de lá vir frequentemente com o 

objectivo de cultivar a terra, pois, agindo de outra forma, estaria a excluir o proprietário do seu gozo; assim também, o 

herdeiro não pode agir de forma a impedir a parte a quem o uso foi legado de fazer uso da terra, como deve fazer o chefe 

cuidadoso do agregado familiar. 

 

16. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando a utilização de uma parcela de terra for legada de forma a que esta última receba as coisas necessárias para o seu 

cultivo, a utilização das mesmas pertencerá ao legatário, tal como se lhe tivessem sido expressamente legadas. 
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(1) O proprietário da propriedade pode mandar vigiar o terreno ou a casa por um silvicultor ou um mordomo, mesmo que o 

usufrutuário ou a parte com direito a uso não esteja disposto a fazê-lo; pois é do seu interesse proteger os limites da sua 

propriedade. Todas estas coisas são aplicáveis, independentemente da forma como o usufruto ou o uso tenha sido criado. 

 

(2) Se só tivermos direito ao uso de um escravo, e não ao fruto da sua indústria, também, algo lhe pode ser dado por nós, ou 

ele pode mesmo fazer negócios com o nosso dinheiro, de modo a que tudo o que ele adquirir por meio dele pertença à sua 

peculiaridade através de nós. 

 

17. Africanus, Perguntas, Livro V. 

 

Quando o uso de uma casa é legado ao filho de uma família, ou a um escravo, penso que este legado é válido e que o mesmo 

método pode ser utilizado para o recuperar que poderia ter sido empregado se os lucros do mesmo também tivessem sido 

legados. Portanto, o pai ou o proprietário pode viver na casa tão bem quando o filho ou o escravo está ausente como quando 

ele está presente. 

 

18. Paulus, On Plautius, Livro IX. 

 

Se a utilização de uma casa for legada sem o aluguer, é dever do herdeiro, bem como da parte com direito ao uso da mesma, 

mantê-la em reparação, para que seja fechada e protegida contra as intempéries. Vejamos, contudo, se, se o herdeiro receber 

o aluguer, ele próprio não é obrigado a fazer as reparações; mas se o imóvel cujo uso é deixado é de tal modo descrito que o 

herdeiro não pode cobrar o seu rendimento, o legatário será obrigado a repará-lo; distinção que é razoável. 

 

19. The Same, On Vitellius, Livro III. 

 

Uma parte de uma utilização não pode ser legada; pois podemos desfrutar de uma parte, mas não podemos utilizar uma. 

 

20. Marcelo, Sobre Vitellius, Livro XIII. 

 

Um escravo cujo uso me é legado adquire para mim se ele for meu agente, e eu emprego os seus serviços numa loja; pois ele 

adquire para mim através da venda e compra de mercadoria; e ele também o faz se ele receber propriedade através da entrega 

por minha ordem. 

 

21. Modestinus, Regras, Livro II. 

 

O uso da água é um direito pessoal, e portanto não pode ser transmitido ao herdeiro da parte com direito ao mesmo. 
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22. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro V. 

 

O Adriano Divino, onde o uso de uma floresta tinha sido legado a certas pessoas, decidiu que os produtos do mesmo devem 

também ser considerados como tendo sido legados a elas; porque, a menos que lhes fosse permitido cortar e vender as 

árvores, tal como os usufrutuários, nada obteriam do legado. 

 

(1) Mesmo que um legatário a quem seja legado o uso de uma casa possa estar em circunstâncias tão reduzidas que não possa 

ter o uso de todo o edifício; ainda assim, o proprietário não pode utilizar a parte que está vaga, porque a parte com direito ao 

uso será autorizada a utilizar toda a casa de uma vez ou de outra; como ocasionalmente o proprietário utiliza certas partes de 

um edifício e não utiliza outras, de acordo com as circunstâncias. 

 

(2) Quando uma utilização é legada, se o legatário exerce o seu direito em maior medida do que deveria, é dever do juiz 

determinar até que ponto a utilização pode ser empregada? O legatário deve certificar-se de que não o utiliza de outra forma 

que não seja a que deveria fazer. 

 

23. Paulus, Sobre Neratius, Livro I. 

 

Neratius diz que o proprietário do imóvel sujeito a um uso não pode alterar de forma alguma a sua natureza. Paulus sustenta 

que não pode piorar a condição da parte com direito ao uso; mas pode piorá-la, mesmo quando melhora a propriedade. 

 

 

Título. 9. De que forma um usufrutuário deve dar segurança. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XCVII. 

 

Onde o usufruto de qualquer coisa é legado, pareceu ao Pretor ser perfeitamente justo que o legatário deve dar segurança com 

referência a duas coisas; uma, que usará a propriedade como um bom cidadão deve, e a outra, que quando o usufruto deixar 

de lhe pertencer, ele restaurará o que resta dela. 

 

(1) Esta estipulação tem de ser feita, quer o bem seja móvel, quer seja constituído por terra. 
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(2) Deve ter-se em conta que este procedimento também deve ser utilizado no caso de trusts; pois é evidente que se um 

usufruto for criado por uma donatio mortis causa, esta segurança deve ser fornecida no caso de legados. Além disso, se o 

usufruto for criado de qualquer outra forma, aplicar-se-á a mesma regra. 

 

(3) O partido deve dar segurança de que "o usufruto será desfrutado como um bom cidadão o desfrutaria"; ou seja, que a 

qualidade do usufruto não será deteriorada, e que fará tudo o resto que faria, se a propriedade lhe pertencesse. 

 

(4) O herdeiro e o legatário farão bem, assim que o legatário começar a gozar do seu direito, em que seja estabelecido por 

testemunhas qual é o estado do bem na altura, de modo que, por este meio, possa ser evidente se, e em que medida, o 

legatário diminuiu o valor do bem. 

 

(5) Foi considerado mais aconselhável que a segurança fosse dada nestas circunstâncias através de uma estipulação, para que, 

se alguém fizesse uso do bem de uma forma que um bom cidadão não faria, o processo pudesse ser imediatamente 

instaurado; e, portanto, não temos de esperar até que o usufruto termine. 

 

(6) Este tipo de estipulação tem referência a dois casos; um em que a parte utiliza o imóvel de uma forma que um bom 

cidadão não faria, e outro em que o usufruto deve ser restabelecido; o primeiro torna-se operacional assim que se faz um uso 

indevido do imóvel, e pode ocorrer muitas vezes; o outro tem efeito quando o usufruto expira. 

 

(7) No entanto, com referência ao que dissemos, nomeadamente, que "ele restaurará o que resta dele"; o proprietário não 

estipula para a coisa em si, (como seria considerado para estipular inutilmente para a sua própria propriedade) ele apenas 

estipula que o que resta será restaurado. Por vezes, porém, a disposição para uma avaliação do bem é inserida; por exemplo, 

quando um usufrutuário que pode impedir a usucapião negligencia fazê-lo; pois compromete-se a exercer todos os cuidados 

sobre o bem: 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Pois o usufrutuário deve ser responsável pela sua guarda em segurança. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

Todos os casos em que o usufrutuário pode ser perdido estão incluídos nesta estipulação. 
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(1) Entendemos o usufruto de "deixar de pertencer" ao usufrutuário mesmo que não tenha começado a pertencer-lhe de todo, 

embora possa ter-lhe sido legado, e a estipulação tornar-se-á, no entanto, operacional com base no princípio de que a 

propriedade deixa de pertencer a uma parte à qual a propriedade ainda não tenha começado a pertencer. 

 

(2) Quando um usufruto é renovado por um legado "cada vez que se perde", esta estipulação tornar-se-á operativa, a menos 

que a caução seja devidamente redigida, mas será necessária uma excepção. 

 

(3) Quando, no entanto, alguém lhe deixar um usufruto e a propriedade do bem também, na condição de ter filhos, e o 

usufruto deve ser perdido; e pode ser instaurada uma acção sobre a estipulação, mas estará disponível uma excepção. 

 

(4) Quando um herdeiro alienar o bem, e o usufruto for perdido posteriormente, consideremos se ele pode instaurar uma 

acção de acordo com a estipulação. Pode afirmar-se mais forçosamente que, de acordo com os princípios estritos do direito, a 

estipulação não se torna operacional porque o bem não pode ser entregue ao herdeiro ou ao seu sucessor; e o indivíduo a 

quem pode ser entregue - ou seja, aquele a quem o direito de propriedade pertence - não era parte na estipulação. Este último, 

no entanto, deve prever a protecção dos seus próprios direitos através de outro vínculo, no momento em que obtém a 

propriedade; mas se não o fizer, terá, no entanto, direito a uma acção real. 

 

4. Venuleius, Estipulações, Livro XII. 

 

Se o usufrutuário deve obter o bem, o usufruto deixa de lhe pertencer por causa da fusão do mesmo; mas se for instaurada 

uma acção contra ele por estipulação, deve considerar-se que ou não procedeu de acordo com os princípios estritos do direito, 

se a doutrina que rege a conduta de um bom cidadão for considerada aplicável; ou que a parte deve fazer uso de uma 

excepção baseada no que ocorreu. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

A disposição, "Que nenhuma fraude foi cometida", ou será cometida, está contida nesta estipulação; e como esta menção de 

fraude está sempre relacionada com questões reais, considera-se que inclui a má fé de qualquer das partes, seja ele um dos 

sucessores ou um pai adoptivo. 

 

(1) Quando a utilização sem o gozo é legada, o Pretor ordena a segurança a ser dada, com o gozo do produto omitido. Isto é 

razoável, uma vez que a segurança é dada apenas com referência ao uso, e não ao usufruto. 

 

(2) Por conseguinte, a estipulação será operativa se o usufruto for obtido sem o uso. 
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(3) Se o direito de residência, ou dos serviços de um escravo ou de qualquer outro animal, for deixado, a estipulação tornar-

se-á necessária, embora estas coisas não sejam copiadas do usufruto. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

A mesma regra é aplicável às devoluções da terra, como por exemplo, onde uma vindima ou uma colheita é legada; tal como 

a propriedade obtida por meio de um usufruto, se legada, reverte para o herdeiro aquando da morte do legatário. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

Quando um bem foi entregue por causa de um usufruto, e não foi dada segurança, Proculus diz que o herdeiro pode intentar 

uma acção de recuperação, e se for interposta uma excepção com o fundamento de que o bem foi entregue por causa de um 

usufruto, ele terá direito a uma réplica. Esta opinião é razoável; mas uma acção pessoal pode ser intentada para obrigar a 

execução de uma caução pelo usufrutuário. 

 

(1) Quando o usufruto de uma soma de dinheiro é legado, as duas instâncias seguintes têm de ser estipuladas na estipulação: 

"Deve ser pago quando morre, ou perde os seus direitos civis"; e, por conseguinte, estas duas instâncias são dadas apenas, 

porque a utilização do dinheiro não pode ser perdida de outra forma que não em tais circunstâncias. 

 

8. Paulus, On the Edict, Book LXXV. 

 

Se o usufruto vos for legado, e a mera propriedade a mim, deve ser-me dada segurança; mas onde a mera propriedade me for 

legada com uma condição, algumas autoridades, e entre elas Marcianus, são de opinião que a segurança deve ser dada tanto 

ao herdeiro como a mim próprio; opinião essa que é correcta. Além disso, se a propriedade me for legada, e quando deixar de 

me pertencer, pertencerá a outra; neste caso, também a segurança deve ser dada a ambas, como estabelecemos no caso 

anterior. Quando o usufruto for legado conjuntamente a duas partes, estas serão obrigadas a dar segurança a outra, bem como 

ao herdeiro; sendo a condição referida nos termos seguintes: "Entregar o usufruto ao herdeiro, se este não pertencer ao co-

herdeiro". 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LI. 

 

Quando me é legado um usufruto, e me é pedido que o entregue ao Titius, deve ser considerado quem é obrigado a dar 

segurança, se o Titius o deve fazer, ou eu, o legatário? Ou devemos dizer que o herdeiro pode intentar uma acção contra mim, 

e que eu devo processar o beneficiário do trust? É melhor manter que se eu tiver alguma expectativa decorrente do usufruto, 

para que possa reverter para mim, isto é, para o legatário, se o perder; a questão pode ser resolvida dando-me segurança, e eu 
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dando segurança ao mero proprietário da propriedade. Se, no entanto, o usufruto me foi deixado em confiança para o 

beneficiário, e não há esperança de que ele me reverta, então o beneficiário deve dar segurança directamente ao mero 

proprietário da propriedade. 

 

(1) Deve ter-se em mente que, quer uma parte tenha um usufruto por operação directa da lei, quer mesmo através da 

assistência do Pretor, deve, no entanto, ser obrigada a dar segurança ou a defender quaisquer acções que possam ser 

intentadas. 

 

(2) Pomponius diz ser evidente que se a propriedade for legada a alguém a partir de um certo tempo, e o usufruto for 

absolutamente; deve considerar-se que o usufrutuário está isento de responsabilidade sobre a sua caução, porque é certo que a 

propriedade chegará às suas mãos ou às do seu herdeiro. 

 

(3) Quando o usufruto do vestuário é legado, Pomponius defende que embora o herdeiro possa ter estipulado que o vestuário 

deve ser devolvido quando o usufruto chega ao fim; no entanto, o promotor não é responsável se entregar o vestuário que foi 

usado sem intenção maliciosa. 

 

(4) Quando várias partes são meros proprietários da propriedade, qualquer uma delas pode entrar numa estipulação com 

referência à sua própria quota-parte da mesma. 

 

10. Paulus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Se eu vos legar o usufruto de um escravo que ambos temos em comum, a segurança deve ser dada ao meu herdeiro; pois 

embora ele possa instituir procedimentos de partilha da propriedade, ainda assim, a questão do usufruto, que vos pertence, 

não está incluída no dever do juiz que deve presidir. 

 

11. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Quando se deixa o uso de uma casa, deve ser mobilada uma segurança que seja satisfatória para um bom cidadão; nem altera 

o caso se o pai desejar que os seus filhos, que são seus herdeiros, residam na casa com a sua viúva, que é a legatária. 

 

12. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Onde o usufruto de certas embarcações é deixado, a segurança prevista pelo Decreto do Senado não será necessária; mas 

apenas a que diz que "o partido usará e desfrutará como um bom cidadão deve fazer". Portanto, onde as embarcações foram 

entregues com o propósito de serem usufruídas, ninguém duvida que a propriedade das mesmas não é transferida para a parte 
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que as recebeu, pois não são entregues para esse fim; mas que o legatário poderá usá-las e desfrutá-las. Assim, como as 

referidas embarcações não se tornam propriedade do usufrutuário, podem ser recuperadas pelo proprietário das mesmas, se 

não for dada segurança. Dever-se-á considerar se uma acção pessoal recairá em tais circunstâncias? Foi decidido que 

ninguém pode intentar uma acção deste tipo para recuperar os seus próprios bens, excepto de um ladrão. 
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           Livro VIII  
 

 

 

1. Relativamente às servidões. 

 

2. Relativamente a servidões de propriedades urbanas. 

 

3. Relativamente às servidões dos latifúndios rústicos. 

 

4. Regras comuns aos latifúndios urbanos e aos latifúndios rústicos. 

 

5. Quando uma acção é intentada para recuperar uma servidão, ou o direito de outra a ela é negado. 

 

6. Como se perdem as servidões. 
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Título. 1. No que respeita às servidões. 

 

 

 

1. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

As servidões são ou pessoais, como uso e usufruto; ou reais, como as servidões de propriedades rústicas e urbanas. 

 

(2) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Um dos proprietários de uma casa em comum não pode impor-lhe uma servidão. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Algumas servidões estão ligadas ao solo, outras à superfície. 
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4. Papinianus, Perguntas, Livro VII. 

 

As servidões não podem ser criadas por lei directa a partir de um certo tempo, ou até um certo tempo, ou sob uma certa 

condição, ou numa certa contingência; (por exemplo, "enquanto eu desejar"), no entanto, se disposições como estas forem 

acrescentadas, e uma parte intentar uma acção para a recuperação da servidão, em violação dos termos do contrato, pode ser 

interposta uma excepção com o fundamento de que a acção é contrária ao que tinha sido acordado, ou por fraude, e este 

Cassius declara ser a opinião de Sabinus na qual ele próprio concordou. 

 

(1) Está estabelecido que podem ser acrescentadas limitações às servidões; como, por exemplo, com referência ao tipo de 

transacções que serão permitidas, ou não serão permitidas numa estrada, como, por exemplo, que apenas deve ser percorrida 

por um cavalo, ou que apenas um determinado peso deve ser transportado, ou que um rebanho deve ser conduzido sobre ele, 

ou que o carvão deve ser transportado. 

 

(2) Quando são mencionados intervalos de um certo número de dias e horas, isto não está relacionado com a questão do 

tempo, mas apenas com a forma como uma servidão criada de acordo com a lei deve ser desfrutada. 

 

5. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

As servidões concedidas para uma entrada, um caminho, a passagem de gado, e a condução da água, são criadas quase da 

mesma forma que aquelas em que declarámos que o usufruto é criado. 
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1. O usufruto das servidões pode ser limitado com referência ao tempo; por exemplo, onde uma parte pode fazer uso da 

servidão desde a terceira até à décima hora, ou em dias alternados. 

 

(6) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Uma servidão pode ser libertada ou criada com referência a uma determinada parte da terra. 

 

7. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro XIII. O direito de construir um esgoto é uma servidão. 

8. Paulus, Sobre o Plautius, Livro XV. 

 

Uma servidão não pode ser imposta, permitindo-nos apanhar maçãs, ou caminhar, ou comer o nosso jantar, na terra de outro. 

 

(1) Se eu tiver uma servidão na vossa terra, ou se eu me tornar proprietário de uma parte da referida terra, e vós vos tornardes 

proprietário de uma parte da minha, a servidão será retida em ambas as partes da mesma; embora no início, não poderia ter 

sido adquirida apenas com referência a uma parte. 

 

9. Celsus, Digest, Livro V. 

 

Se um direito de passagem através da propriedade de outro for meramente concedido ou legado a alguém, este terá o direito 

de caminhar ou conduzir sobre ele, mas apenas de uma forma adequada, ou seja, sobre qualquer parte do mesmo; pois certas 
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coisas são tacitamente entendidas como sendo excetuadas numa conversa comum. No entanto, não lhe será permitido 

atravessar a casa, ou caminhar ou conduzir através das vinhas, quando poderia tê-lo feito de forma igualmente conveniente 

noutro lugar, e com menos danos para a terra sujeita à servidão. Pois está estabelecido que em qualquer direcção em que 

primeiramente dirija o seu percurso, deverá depois utilizar o mesmo para caminhar e conduzir; e que não tem poder para o 

alterar posteriormente. Esta opinião foi também defendida por Sabinus, que afirmou num argumento que era legal para uma 

parte dirigir um curso de água para onde lhe apetecesse, mas depois disso não podia mudá-lo; e é verdade que esta regra 

também deve ser observada no caso de um direito de passagem. 

 

10. The Same, Digest, Livro XVIII. 

 

Onde é legado o direito de andar através da propriedade que não pode ser desfrutado a menos que se realize um determinado 

trabalho, Proculus diz que o legatário tem o direito de fazer um caminho por escavação, ou por subestrutura. 

 

11. Modestinus, Differences, Livro VI. 

 

É comummente considerado que uma servidão não pode ser adquirida de uma parte da propriedade; e, portanto, quando 

alguém que tem um tracto de terra estipula um direito de passagem e depois afasta uma porção da mesma, ele, neste caso, 

vicia a estipulação ao introduzir assuntos para os quais, no início, uma estipulação não poderia ter sido feita. Um direito de 

passagem com referência a uma parte não pode ser legado ou revogado, e se isso for feito, nem o legado, nem a revogação 

serão válidos. 

 

12. Javolenus, Epístolas, Livro IV. 
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Não duvido que uma servidão de terra possa ser devidamente adquirida através de um escravo pertencente a um município. 

 

13. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XIV. 

 

Quando um direito de passagem tiver sido concedido, e o lugar indicado para o mesmo for tão estreito que nem um veículo 

nem uma besta de carga podem entrar nele, será considerado que se adquire um caminho em vez de um caminho de acesso. 

Mas se um animal de carga puder ser conduzido através dele, mas um veículo não puder, o direito de passagem para o gado é 

mantido para ser adquirido. 

 

14. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

As servidões de propriedades rústicas, ainda que estejam ligadas a bens corpóreos, são, no entanto, incorpóreas, e portanto 

nunca podem ser adquiridas pelo uso; pode haver servidões de tal ordem que não admitem a posse certa e contínua, pois 

ninguém pode ter a posse permanente e contínua de um caminho de tal forma que se possa considerar que este não pode ser 

interrompido por nenhum tempo. A mesma regra deve ser observada em relação às servidões dos bairros urbanos. 

 

1. As servidões de um caminho que conduz a um túmulo continuam a ser propriedade privada e, portanto, podem ser 

entregues ao proprietário do terreno sujeito à servidão; e, também podem ser adquiridas mesmo após o túmulo ter sido 

investido com carácter religioso. 

 

2. Quando um terreno pertencente ao público ou uma auto-estrada está situado entre duas propriedades, pode ser imposta 

uma servidão para a captação de água, mas um curso de água não pode. É, no entanto, habitual solicitar ao Imperador que 
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permita ao partido, "conduzir a água através de uma auto-estrada de modo a não causar inconvenientes ao público". A 

existência de lugares sagrados e religiosos entre duas extensões de terra impede a criação da servidão de um caminho; uma 

vez que ninguém tem direito a uma servidão através de lugares deste tipo. 

 

15. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Sempre que as servidões não sejam pessoais nem reais, então, porque os vizinhos não têm interesse nelas, não são válidas; 

como por exemplo, uma que afirma que não deve andar nem ficar em pé na sua própria propriedade. Portanto, se me 

conceder como servidão que não terá o direito de usar e desfrutar das colheitas da sua própria terra, isso é nulo. Seria, no 

entanto, de outra forma, se me concedesse uma servidão, desde que não tivesse o direito de tirar água da sua própria terra, 

com o objectivo de diminuir o meu abastecimento de água. 

 

1. A natureza das servidões não é tal que uma pessoa deva ser obrigada a fazer qualquer coisa (como, por exemplo, mover 

arbustos para dar uma vista mais agradável, ou, para o mesmo fim, pintar algo na sua própria terra), mas deve apenas tolerar 

algo, ou concordar em não realizar algum acto. 

 

(16) Julianus, Digest, Livro XLIX. 

 

Quando um homem recebeu propriedade real como garantia, não é injusto que lhe seja concedida uma acção pretoriana para 

impor uma servidão a que está sujeito; tal como uma acção deste tipo será concedida para a recuperação da própria terra. Está 

estabelecido que a mesma regra deve ser observada em relação a uma parte que detém um terreno sob um arrendamento 

perpétuo. 

 



460 

 

17. Pomponius, Regras. 

 

Uma participação no direito de passagem, ou um caminho, ou um caminho para o gado, ou um curso de água, não pode ser 

objecto de uma obrigação, porque o uso destas coisas é indivisível; e, portanto, quando um estipulador morre deixando vários 

herdeiros, qualquer um deles pode intentar uma acção por todo o direito de passagem; e se a parte que promete morrer 

deixando vários herdeiros, pode ser intentada uma acção por todo o direito contra qualquer um deles individualmente. 

 

(18) Paulus, Perguntas, Livro XXXI. 

 

Papinianus declara numa nota que foi estabelecido que em todos os casos em que as servidões tenham sido extintas pela 

entrada do herdeiro, um legatário será barrado por uma excepção com base em fraude, se não permitir que as servidões sejam 

novamente impostas. 

 

19. Labeo, Last Works, Abridged by Javolenus, Livro IV. 

 

Penso que onde alguém vende terra, uma servidão pode ser-lhe imposta, mesmo que não lhe seja útil; por exemplo, onde uma 

parte não teria interesse num curso de água, tal servidão pode no entanto ser criada, uma vez que há certas coisas que 

podemos ter, mesmo que não tenham qualquer vantagem para nós. 

 

(20) Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro V. 
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Tão frequentemente como se adquire um direito de passagem ou qualquer outro direito ligado à terra, Labeo é de opinião que 

deve ser dada segurança de que nada será feito por si para impedir o comprador de fazer uso do seu direito, porque não pode 

haver entrega aberta de um direito desta descrição. Penso que o uso de tal direito deve ser considerado como equivalente à 

entrega da posse; e por isso foram estabelecidos interditos correspondentes aos que se relacionam com a posse. 

 

 

Tit. 2. relativo a servidões de propriedades urbanas. 

 

 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Quando um terreno pertencente ao público ou uma estrada intervém, isto não impede que as servidões de um direito de 

passagem, ou para conduzir gado, ou para elevar a altura de uma casa, sejam desfrutadas; mas interfere com o direito de 

sustentar uma viga por uma parede, ou de um telhado saliente, e também interfere com as servidões de escoamento e 

gotejamento de água, pela razão de que o céu sobre o referido terreno deve ser livre. 

 

1. Onde o usufruto de uma casa é seu, e eu tenho a mera propriedade da mesma, e está sujeito ao apoio do edifício de um 

vizinho; pode ser intentada uma acção contra mim por tudo isto, mas nenhum processo legal pode ser instaurado contra si. 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 
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São os seguintes os direitos a que estão sujeitos os bairros urbanos, nomeadamente: o de levantar uma casa e ocultar as luzes 

de um vizinho, ou de impedir uma elevação deste tipo; o de permitir o gotejamento de água da chuva no telhado ou no chão 

de um vizinho; e também o de não permitir o direito de inserir vigas na parede de um vizinho, e o de projecção de um 

edifício; e outros semelhantes a estes. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Existe também uma servidão contra a obstrução de uma vista. 

 

4. Paulus, Institutos, Livro II. 

 

Onde uma servidão de luzes é criada, considera-se que o que é adquirido é que um vizinho não deve interferir com as nossas 

luzes, mas se a servidão imposta é para evitar o obscurecimento das luzes, parece que adquirimos especialmente o direito de 

um vizinho não elevar o seu edifício mais alto contra a nossa vontade, de modo a diminuir a quantidade de luz na nossa casa. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Temos de compreender a relutância de alguém em assuntos relacionados com servidões, não que ele se oponha com tantas 

palavras, mas que não consinta. Por conseguinte, Pomponius afirma no Livro dos Quarenta, que mesmo uma criança e uma 

pessoa insana podem ser apropriadamente ditas como não querendo; pois estes termos não se relacionam com o acto, mas 

com o direito de impor servidões. 
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(6) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Além disso, estas servidões, tal como as de propriedades rústicas, perdem-se por falta de uso depois de um certo tempo; 

excepto que esta distinção existe entre elas, nomeadamente: que não se perdem absolutamente por falta de uso, mas apenas 

quando o vizinho obtém a liberdade por usucapião ao mesmo tempo. Por exemplo, se a sua casa é servida pela minha, de 

modo que não possa ser elevada para que não obstrua as luzes do meu edifício, e eu tenha as minhas janelas fechadas ou 

obstruídas durante o tempo estabelecido por lei; só perco o meu direito se a sua casa tiver sido elevada e permanecer mais 

elevada durante o tempo acima referido; caso contrário, se não construir nada de novo, eu manterei a servidão. Além disso, se 

a sua casa estiver sujeita à servidão da inserção de uma viga, e eu retirar a viga, só perco o meu direito se preencher o buraco 

de onde a viga foi retirada, e reter as coisas neste estado durante o tempo prescrito por lei; mas se não fizer nenhuma 

alteração, o meu direito permanece intacto. 

 

7. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXVI. 

 

Mucius diz, com referência ao que é dito sobre a minha aquisição de liberdade para o meu edifício por usucapião, que não 

poderia tê-la adquirido plantando uma árvore nesse mesmo local; e isto é correcto, porque a árvore não ficaria no mesmo 

estado e lugar que um muro ficaria, devido ao movimento natural da árvore. 

 

8. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Onde um muro é, de acordo com a lei natural, propriedade comum, nenhum dos dois vizinhos tem o direito de o demolir, ou 

repará-lo, porque não é o único proprietário. 
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9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Quando um homem, ao levantar a sua própria casa, desliga as luzes do seu vizinho, e não está sujeito a uma servidão imposta 

ao seu edifício, nenhuma acção pode ser intentada contra ele. 

 

10. Marcellus, Digest, Livro IV. 

 

Gaurus a Marcellus: Tenho duas casas, legei-vos uma delas, e o meu herdeiro ergueu a outra e obstruiu as vossas luzes; 

podeis intentar uma acção contra ele, e pensais que faz alguma diferença se a casa que ele ergueu era sua ou aquela que ele 

herdou? Gostaria também de perguntar se um herdeiro é obrigado a conceder o acesso à propriedade, que foi legada, através 

de uma casa pertencente a outra; uma vez que este inquérito é feito frequentemente onde o usufruto da terra é legado, que não 

pode ser alcançado excepto através da propriedade de outra. Marcellus respondeu: Quando um homem tem duas casas e 

legou uma delas, não há dúvida de que o herdeiro pode obstruir a luz a uma legada levantando a outra; e o mesmo deve ser 

dito quando um partido legou uma casa a um legatário, e o usufruto de outra casa a outro. Uma regra semelhante, porém, nem 

sempre é aplicável a um direito de passagem, porque, sem acesso, o legado do usufruto não vale nada; mas um homem pode 

viver numa casa onde a luz tenha sido obstruída. Além disso, onde um usufruto de terra é legado, o acesso ao mesmo também 

deve ser concedido, porque se o que restou foi o privilégio de tirar água, também deve ser concedido um direito de passagem 

para este fim. Deve, no entanto, ser declarado que o herdeiro é autorizado a obstruir a luz e a escurecer a casa, apenas na 

medida em que a luz não deve ser totalmente cortada, mas tanto quanto for suficiente para as necessidades normais dos 

reclusos da casa durante o dia. 

 

(11) Ulpianus, On the Office of Consul, Livro I. 
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Quando alguém desejar cortar as luzes dos seus vizinhos, ou fazer qualquer outra coisa que possa interferir com a sua 

conveniência, deve lembrar-se que é obrigado a preservar a forma e a posição originais do edifício. 

 

1. Quando não houver acordo entre si e o seu vizinho quanto à altura de um edifício que se tenha comprometido a erguer, 

pode mandar nomear um árbitro. 

 

12. Javolenus, On Cassius, Livro X. 

 

Quando os edifícios estão sujeitos a uma servidão de que nenhuma parte deles deve ser elevada, podem ser colocados 

arbustos acima dessa altura; mas quando a servidão se relaciona com a vista e os arbustos a obstruiriam, isso não pode ser 

feito. 

 

13. Próculus, Epístolas, Livro II. 

 

Um certo Hiberus, dono de um edifício na parte de trás do meu armazém, construiu casas de banho contra a parede da festa; 

embora não seja lícito a ninguém conduzir tubos ao longo de uma parede da festa, tal como não tem o direito de construir 

outra parede sobre ela; e a lei aplica-se com muito mais força aos tubos, porque, por meio deles, a parede pode ser queimada. 

Gostaria que falasse com Hiberus sobre isto, a fim de o impedir de fazer o que é ilegal. Proculus respondeu: "Não creio que 

Hiberus tenha qualquer dúvida, neste caso, de que está a fazer algo que não é permitido na colocação de tubos ao longo de 

uma parede de festa". 
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1. De acordo com as opiniões de Capito, é permitido incrustar uma parede de festa com estuque ornamental, uma vez que 

posso ter pinturas muito valiosas numa parede deste tipo; mas se o meu vizinho demolir a parede, e forem instaurados 

procedimentos para a prevenção de ferimentos ameaçados, mediante estipulação, as pinturas desta descrição não podem ser 

avaliadas acima do gesso comum; e esta regra também deve ser observada com referência à incrustação decorativa. 

 

14. Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro I. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript, que o proprietário, ou qualquer outra pessoa com o seu 

consentimento, tem o direito de construir em terreno vago que não esteja sujeito a servidão, se deixar o espaço legal entre o 

local onde constrói e a casa vizinha. 

 

15. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

São observadas regras diferentes com referência a servidões que impedem a obstrução das luzes, ou impedem a vista; porque 

com referência à vista, como o proprietário dominante tem um maior interesse em ter uma perspectiva agradável e 

desobstruída; mas, no que diz respeito às luzes, nada deve ser feito para que elas possam ser obscurecidas, e portanto o que 

quer que o proprietário servente faça para esse fim pode ser proibido, se existir uma servidão; e a notificação de uma nova 

estrutura pode ser-lhe servida, desde que ele aja de forma a obstruir a luz. 

 

16. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro II. 
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A luz é o poder de ver o céu, e existe uma diferença entre luz e vista; para uma vista de lugares mais baixos pode haver, mas 

a luz não pode ser obtida de um lugar que seja mais baixo. 

 

17. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Quando alguém planta uma árvore de modo a interferir com a luz, pode-se afirmar com perfeita propriedade que age em 

oposição a uma servidão que foi imposta; pois mesmo uma árvore torna o céu menos claramente visível. Onde, no entanto, o 

que ali é colocado não interfere de todo com a luz, mas apenas corta os raios do sol; se isto for feito num lugar onde era mais 

agradável estar sem ele, pode dizer-se que nenhum acto foi cometido em violação da servidão imposta; mas se for feito de 

modo a cortar a luz do sol de uma sala, ou de um relógio de sol, deve dizer-se que, ao produzir sombra num lugar onde a luz 

do sol era necessária, ele actua em violação da servidão imposta. 

 

(1) Por outro lado, se um homem remove o edifício ou os ramos de uma árvore, pelo qual um lugar que antes era sombreado 

fica exposto ao sol, ele não viola a servidão; pois deve agir de modo a não obstruir a luz, e neste caso não a obstrui, mas 

causa demasiada luz. 

 

(2) Por vezes, contudo, pode dizer-se que mesmo quando uma parte remove ou baixa um edifício, ainda assim obstrui a luz; 

se, por exemplo, a luz entrou numa casa por reflexão ou repercussão, ou de alguma outra forma. 

 

(3) A cláusula seguinte com referência à entrega: "O gotejamento do telhado para permanecer como está actualmente"; 

significa que os vizinhos são obrigados a permitir o gotejamento de água do telhado, mas não na medida em que o comprador 

deve tolerá-lo a partir de edifícios vizinhos; e, portanto, o vendedor alega que tem direito a uma servidão do gotejamento de 

água de um telhado, mas não está sujeito a isso no que diz respeito a qualquer outra pessoa. 
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(4) O que aqui foi dito com referência ao gotejamento de água de um telhado, deve ser entendido como aplicável a todas as 

outras servidões, se nada em contrário tiver sido expressamente acordado. 

 

18. Pomponius, On Sabinus, Livro X. 

 

Quando os canos através dos quais conduzem a água a ser ligada à minha casa me causam danos, tenho direito a uma acção 

de facto, e também posso exigir de vós uma estipulação para a prevenção de ferimentos ameaçados. 

 

(19) Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Proculus diz que um cano preso a uma parede de festa, e que transporta água de uma cisterna, ou do céu, é algo que não pode 

existir legalmente; mas que um vizinho não pode ser impedido de ter um balneário contra uma parede deste tipo, mesmo que 

a parede possa ficar húmida; tal como não pode ser impedido de verter água no seu próprio refeitório ou quarto de dormir. 

Neratius, contudo, diz que o vizinho pode ser impedido de o fazer, se o apartamento fosse utilizado para banhos quentes, de 

modo a manter a parede constantemente húmida, e isto era uma fonte de ferimentos para o seu vizinho. 

 

1. Onde uma sala de barro é construída contra uma parede de festa, ela pode existir legalmente se for construída de modo a 

permanecer mesmo que a parede de festa seja removida, desde que não interfira com as reparações da mesma. 

 

2. Sabinus diz muito correctamente que posso ter uma escada contra uma parede de uma festa porque pode ser removida. 
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20. The Same, On Sabinus, Livro XV. 

 

As servidões que só estão ligadas à superfície do solo são retidas por posse; pois se por acaso eu tiver uma viga que se 

estende da minha casa e é inserida na sua, então, como tenho o direito de tal inserção, tenho a posse do privilégio por causa 

da referida viga. O resultado será o mesmo se eu tiver uma varanda apoiada por algo no vosso terreno, ou se eu permitir o 

gotejamento de água nas vossas instalações, uma vez que estou a utilizar algo que vos pertence, e assim, por assim dizer, ter a 

posse pelo meu próprio acto. 

 

1. Se o meu quintal for mais alto do que a vossa casa, e me tiverem concedido o direito de andar ou conduzir pelo vosso 

quintal até à minha casa, e não houver nenhum nível a aproximar-se da minha casa através do vosso quintal; posso construir 

legalmente degraus, ou um plano inclinado até à minha porta, desde que não destrua mais do que o necessário para 

estabelecer o direito de passagem. 

 

2. Quando um edifício do qual se retira água do telhado para que outro da mesma forma e natureza possa ser aí erguido, o 

bem-estar público exige que este último seja entendido como sendo a mesma estrutura; pois, caso contrário, se for feita uma 

interpretação rigorosa, o edifício posteriormente erguido no solo será um edifício diferente; e, portanto, quando o edifício 

original for retirado, o usufruto será perdido, mesmo que o local de um edifício seja uma parte do mesmo. 

 

3. Quando a servidão do gotejamento de água é imposta, o proprietário do terreno sujeito ao mesmo não pode construir 

legalmente sobre o local onde a água cai. 
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4. Quando a água foi descarregada em primeiro lugar de um telhado de telha, não pode ser posteriormente descarregada do 

telhado de tábuas, ou de um construído de qualquer outro material. 

 

5. Seja de que maneira for que se tenha adquirido uma servidão do gotejamento da água, a queda pode ser aumentada 

elevando o edifício a um nível superior, uma vez que por este meio a servidão será mais facilmente tolerada, uma vez que o 

que cai de uma altura o faz mais suavemente, e por vezes é disperso, e não chega ao local sujeito à servidão; mas não pode 

ser baixado, porque a servidão tornar-se-ia mais onerosa, ou seja, em vez de um gotejamento, haverá um riacho. Pela mesma 

razão, o gotejamento pode ser transportado de volta, pois neste caso, começará a cair mais nas nossas instalações; mas não 

pode ser trazido para a frente, uma vez que depois cairia noutro lugar que não o sujeito à servidão; pois podemos tornar 

qualquer coisa menos onerosa, mas não mais onerosa. E, por todos os meios, há que ter em conta que a condição do vizinho 

pode ser melhorada, mas não piorada, a menos que no momento em que a servidão foi imposta, alguma mudança tenha sido 

expressamente prevista. 

 

6. Quando alguém constrói sobre um terreno que está sujeito à servidão de um gotejamento de um telhado, tem o direito de 

elevar o seu edifício até ao local de onde o gotejamento procede; e de facto, se este cair sobre o próprio edifício, pode erguê-

lo ainda mais alto, desde que, no entanto, o gotejamento seja ainda devidamente cuidado. 

 

(21) Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Onde a tua casa está sujeita a duas servidões a favor de edifícios que me pertencem, nomeadamente: que não deve ser 

elevada, e deve receber a água do meu edifício, e concedo-te o direito de elevar a tua casa sem o meu consentimento; deve 

ser mantido, no que diz respeito ao gotejamento da minha água, que se a tua casa for elevada, e for impossível que a água da 

chuva da minha caia sobre ela, não serás autorizado, por essa razão, a elevá-la mais alto, mas se o gotejamento da minha não 

for interferido, poderás elevá-la mais alto. 
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22. Julianus, On Minicius, Livro II. 

 

Um homem que possui uma casa pode impor ao seu vizinho uma servidão tal que o obrigue a dar segurança não só com 

referência às luzes que existem actualmente, mas também com referência a qualquer coisa que possa ser feita posteriormente. 

 

23. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Quando uma servidão é imposta da seguinte forma: "As luzes que agora existem devem permanecer na sua condição 

presente": isto não é feito para fornecer nada com respeito a futuras luzes; mas se as palavras do vínculo forem: "As luzes não 

devem ser obstruídas", esta cláusula é ambígua, e não indica se as luzes que agora existem não devem ser obstruídas, ou se 

outras luzes que possam ser feitas posteriormente são incluídas. A construção mais favorável é que a cláusula se refere em 

termos gerais a todas as luzes, quer elas existam actualmente, quer sejam feitas após a execução do contrato. 

 

(1) Mesmo quando um edifício tenha sido planeado mas ainda não tenha sido erguido, uma servidão pode ser adquirida por 

ele ou imposta a ele. 

 

24. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando uma pessoa tem um edifício que é mais alto do que o de outra, pode legalmente elevar a sua própria casa tão alto 

quanto desejar, desde que isso não imponha uma servidão mais onerosa aos edifícios abaixo do que eles devem suportar. 
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25. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

O que foi declarado sobre a inserção de madeira num edifício é aplicável quando uma casa suporta algo pertencente a outra; 

caso contrário, ninguém pode ter o seu edifício a descansar sobre o de outra, 

 

1. Onde três casas ficam em terreno inclinado, e a casa do meio está sujeita a uma servidão a favor da superior, mas a inferior 

não é servida por nenhuma, e a parede da festa que divide as casas inferior e do meio é levantada pelo proprietário da mais 

baixa, Sabinus diz que neste caso o referido proprietário pode legalmente reter a parede que foi levantada. 

 

26. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Onde a propriedade é mantida em comum, nenhum dos proprietários pode, em virtude de uma servidão, construir nada sem o 

consentimento dos outros, ou impedir os outros de construir nada; uma vez que ninguém pode ter uma servidão ligada à sua 

própria propriedade. Portanto, devido às intermináveis controvérsias que podem resultar, a propriedade é normalmente 

dividida; mas, através de uma acção de divisão, uma das partes interessadas pode impedir que qualquer trabalho seja feito, ou 

pode fazer com que as outras removam qualquer coisa que já tenha sido construída, desde que isso seja para o benefício de 

todos. 

 

27. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 
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Contudo, se você e eu formos co-proprietários da Casa Ticiana, e algo for inserido ilegalmente na minha própria casa, terei 

sem dúvida o direito de acção contra si por esta razão; ou o que foi inserido deve ser removido. A mesma regra aplica-se 

quando, em circunstâncias semelhantes, alguma parte da sua casa foi feita para projectar sobre a que lhe pertence a si e a mim 

em comum, uma vez que eu, sozinho, tenho direito a uma acção contra si. 

 

1. Se pretende construir em terreno comum, o seu co-proprietário tem o direito de o impedir, embora o privilégio de construir 

tenha sido concedido por um vizinho; porque não tem o direito de construir em terreno comum contra o consentimento do 

outro co-proprietário. 

 

28. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando uma abertura é feita na parte inferior da parede de uma sala ou de uma sala pertencente a outra, que foi feita com o 

objectivo de lavar o chão; não é considerada como um terreno para a criação de uma servidão por um fluxo de água, ou um 

acto pelo qual um direito pode ser adquirido por lapso de tempo. Isto é verdade porque não cai água do céu naquele lugar, 

uma vez que o que é realizado pelas mãos não é perpétuo; mas a água que cai do céu, embora não seja contínua, é, no 

entanto, devido a uma causa natural, e por essa razão é considerada perpétua. Mais uma vez, todas as servidões ligadas à 

propriedade real devem ser baseadas em causas perpétuas, pelo que o direito de conduzir a água que tem a sua fonte num 

reservatório ou num lago, não pode ser concedido como uma servidão. O direito de ter água a pingar de um telhado deve 

também depender de uma causa natural e perpétua. 

 

29. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXXII. 

 

Assim, se o vizinho sofrer danos como resultado de uma abertura como a que foi mencionada e com referência à qual não 

existe servidão; deve ser dito que existe um bom fundamento para uma estipulação que prevê contra ferimentos ameaçados. 
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(30) Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando alguém compra e recebe por entrega uma casa à qual é imposta uma servidão em benefício próprio, a servidão é 

fundida e extinta; e se desejar depois vender a casa, a servidão deve ser expressamente renovada; caso contrário, a casa será 

vendida gratuitamente. 

 

(1) Se obtive uma parte de uma propriedade sobre a qual tenho uma servidão, ou à qual devo uma, fica estabelecido que a 

servidão não é fundida; uma vez que é retida com referência a uma parte da referida propriedade. Portanto, se a minha terra 

for servida pela vossa, e eu transferir uma parte da minha para vós, e vocês transferirem uma parte da vossa para mim, a 

servidão permanecerá intacta. Além disso, um usufruto adquirido em qualquer das duas parcelas de terra não interromperá a 

servidão. 

 

31. The Same, On the Edict, Book XLVIII. 

 

Onde o herdeiro é acusado pela vontade não de obstruir as luzes de um vizinho, mas de lhe conceder uma servidão, e ele 

demolir o edifício; uma acção pretoriana deve ser concedida ao legatário, através da qual o herdeiro pode ser impedido de 

prosseguir, se ele depois tentar elevar o edifício acima da sua altura anterior. 

 

32. Julianus, Digest, Livro VII. 
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Se a minha casa estiver ao serviço das de Lucius Titius e Publius Maevius, sendo a disposição que não me será permitido 

construir a minha casa mais alta, e peço permissão a Titius para a erguer, e mantenho-a erguida pelo tempo estabelecido por 

lei; obterei liberdade da servidão por usucapião contra Publius Maevius; pois Titius e Maevius não tinham direito a uma 

servidão em conjunto, mas a duas. A prova disto é que se um deles me libertasse da servidão, eu ficaria livre dessa servidão 

sozinho, e ainda assim estaria sujeito à servidão em benefício do outro. 

 

1. A libertação de uma servidão é obtida por usucapião, onde a casa é mantida na posse; e portanto, se uma parte que criou a 

sua casa renunciar à posse da mesma antes de expirar o prazo previsto na lei, a usucapião é interrompida; e qualquer outra 

pessoa que subsequentemente adquira a posse da mesma casa, obterá a liberdade por usucapião pelo lapso de todo o prazo 

estabelecido por lei. Pois a natureza das servidões é tal que não podem ser possuídas, mas a parte que possui a casa é 

entendida como tendo a posse da servidão. 

 

33. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro V. 

 

A pessoa que é obrigada a substituir uma coluna que suportava uma casa vizinha é o proprietário da casa sujeita à servidão, e 

não aquele que deseja que isso seja feito; pois onde se afirma no contrato escrito para a venda de uma casa que, "O muro 

deve suportar o mesmo fardo que actualmente", o significado é suficientemente claro que o muro deve existir perpetuamente; 

pois não é afirmado nestas palavras que o muro deve estar lá para sempre, pois isto de facto não poderia acontecer, mas que 

deve haver sempre um muro deste tipo para suportar o peso; tal como quando alguém se liga a outro que lhe concederá uma 

servidão para suportar o seu edifício, e se a casa que está sujeita à servidão e suporta o fardo deve ser destruída, será erguida 

outra no seu lugar. 

 

34. Julianus, On Minicius, Livro II. 
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Quando um homem tem dois lotes vagos, pode, transportando um, sujeitá-lo a uma servidão em favor do outro. 

 

35. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Quando o proprietário de duas casas vende uma, e declara que esta deve ser sujeita a uma servidão, mas não menciona a 

servidão quando a entrega; pode intentar uma acção à venda, ou processar a recuperação de um montante incerto de danos, a 

fim de que a servidão seja imposta. 

 

36. Papinianus, Perguntas, Livro VII. 

 

Um homem tinha duas casas cobertas com um único telhado de madeira; e legou-as a pessoas diferentes. Disse isto, porque 

está estabelecido que as madeiras de um edifício podem pertencer a duas pessoas, uma vez que são proprietárias de certas 

partes do mesmo edifício, neste caso as madeiras sobre as suas casas pertencerão às duas pessoas; pois não terão direitos de 

acção um contra o outro para impedir a inserção de vigas nas suas respectivas casas; e não faz diferença se as casas são 

legadas a ambas absolutamente, ou a uma delas condicionalmente. 

 

37. Julianus, Digest, Livro VII. 

 

A mesma regra aplica-se quando as casas foram transferidas para duas partes. 

 

38. Paulus, Questions, Livro II. 
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Se a minha casa está tão distante da vossa que nenhuma das duas pode ser vista da outra, ou uma montanha fica entre elas e 

corta a vista, uma servidão não pode ser imposta a uma em benefício da outra. 

 

39. O mesmo, Manuais, Livro I. 

 

Pois ninguém pode impor uma servidão ao seu próprio edifício, a não ser que o concedente e o cessionário tenham os 

edifícios à vista, de modo a que um possa interferir com o outro. 

 

40. The Same, Opiniões, Livro III. 

 

Afirmei como minha opinião, que as pessoas que não tinham o direito de o fazer, tinham agido de forma contrária à lei, 

fazendo aberturas numa parede de festa e inserindo janelas nela. 

 

41. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um testador legou o direito de habitação e o direito de usar uma sala de guerra na mesma casa ao Olympicus, durante a sua 

vida; e ao lado dessa casa havia um jardim e um quarto superior que não foi legado ao Olympicus, mas o acesso sempre 

existiu ao jardim e ao quarto através da casa em que o direito de habitação foi legado. Colocou-se a questão de saber se a 

Olympicus era obrigada a permitir este acesso? Respondi que isto não era uma servidão, mas que o herdeiro podia passar pela 

casa para as partes da mesma que foram referidas, desde que não incomodasse o legatário. 
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(1) Lucius Titius, tendo aberto a parede da sua casa, fez uma porta que conduzia ao solo de propriedade do público, sem 

exceder o que estava prescrito para o gotejamento do telhado e a projecção das caleiras; pergunto, uma vez que ele não 

obstruiu as luzes de Publius Maevius, o seu vizinho, ou que espaço necessitava para a sua passagem, ou não interferiu com o 

gotejamento da água da chuva da casa do seu vizinho, se o seu vizinho, Publius Maevius, teria algum direito a impedi-lo de 

fazer estas coisas? Respondi que, de acordo com o que tinha sido dito, ele não teria nenhum. 

 

 

Título. 3. Quanto às servidões dos latifúndios rústicos. 

 

 

 

1. Ulpianus, Institutos, Livro II. 

 

As seguintes são as servidões das propriedades rústicas, nomeadamente: o direito de caminhar, conduzir o gado, o direito de 

passagem, e o direito de conduzir a água. O primeiro é o direito que um homem tem de passar ou caminhar, mas não de 

conduzir uma besta de carga. O segundo é o direito de conduzir uma besta de carga, ou um veículo; e, portanto, uma parte 

que tem o direito de andar, não tem o direito de conduzir gado; e aquele que tem este último privilégio tem também o de 

andar mesmo sem uma besta de carga. O terceiro é o direito de passar, conduzir, ou caminhar, para todos estão incluídos no 

direito de passagem. O último é o direito de conduzir a água sobre a terra de outro. 
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1. Entre as servidões rústicas deve ser enumerado o direito de tirar água, bem como o de conduzir o gado até à água, o direito 

de pastagem, os direitos de queimar cal e de escavar areia. 

 

2. É evidente que a entrega de servidões e a tolerância da mesma admitem a intervenção do Pretor. 

 

2. Neratius, Regras, Livro IV. 

 

As servidões de propriedades rústicas incluem o direito de levantar um edifício e interferir com a residência de um vizinho, 

ou de ter um ralo debaixo da casa ou residência de um vizinho, ou de ter um telhado saliente. 

 

(1) O direito a um aqueduto, ou a extrair água para que possa ser conduzido sobre o mesmo local, também pode ser 

concedido a várias pessoas; e isto pode ser feito em dias diferentes, ou em horas diferentes. 

 

(2) Quando o curso de água ou o abastecimento de água a ser puxado for suficiente, pode ser concedido o direito a várias 

pessoas de conduzir a água sobre o mesmo local, nos mesmos dias, ou durante as mesmas horas. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Além disso, as servidões podem ser criadas de tal forma que os bois através dos quais a terra é cultivada possam ser pastados 

em campos vizinhos; e Neratius, no Segundo Livro de Pergaminhos, defende que tal servidão pode ser imposta. 
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1. Neratius diz também que uma servidão pode ser criada para que as colheitas possam ser recolhidas na quinta de um 

vizinho e aí mantidas; e que os apoios para a vinha possam ser retirados da terra de um vizinho. 

 

2. No mesmo Livro ele diz que quando pedreiras de pedra pertencentes a um vizinho se juntam à sua terra, pode conceder-lhe 

o direito de atirar terra, lixo e pedras sobre ela, e deixá-las lá, ou deixar rolar pedras sobre a sua terra, para serem deixadas lá 

até serem removidas por si. 

 

3. Quando alguém tem o direito de tirar água, considera-se que também tem o direito de passagem para o efeito; e, como diz 

Neratius no Terceiro Livro de Pergaminhos, se o direito de tirar água e o direito de acesso para esse fim lhe forem ambos 

concedidos, terá direito a ambos; mas quando apenas o direito de tirar água é concedido, o direito de acesso também está 

incluído; ou quando apenas o acesso à nascente é concedido, o direito de tirar água está incluído. Isto tem referência a água 

retirada de uma nascente privada. No caso de uma corrente pública, Neratius declara no mesmo Livro, que o direito de 

passagem para ela deve ser concedido, mas o direito de tirar a água não é necessário, e quando alguém concede apenas o 

direito de tirar água, a concessão será nula. 

 

4. Papinianus, Opiniões, Livro II. 

 

As servidões para a pastagem do gado, e também a de os levar à água, onde o rendimento principal da terra é derivado do 

gado, são consideradas como estando ligadas à terra, e não à pessoa; mas se um testador designar algum indivíduo em cujo 

favor desejava que a servidão fosse estabelecida, não passará da referida pessoa para o comprador da terra, ou para o seu 

próprio herdeiro. 
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5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Por conseguinte, segundo ele, a servidão pode ser recuperada por uma acção. 

 

1. Neratius, no seu trabalho sobre Plautius, diz que o direito de tirar água para o gado ou de conduzir o gado à água, ou de 

escavar giz ou de queimar cal, no solo de outro, não pode existir a menos que o partido tenha terra adjacente; e afirma que 

Proculus e Atilicinus têm a mesma opinião. Mas diz também que, embora não haja dúvida de que se pode estabelecer uma 

servidão para queimar cal e escavar giz, ainda assim isto não pode ser feito por uma quantidade maior do que as exigências 

da procura da propriedade dominante. 

 

6. Paulus, On Plautius, Livro XV. 

 

Por exemplo, quando um homem tinha uma olaria, onde eram feitas vasilhas através das quais os produtos da terra eram 

retirados; tal como em certos lugares é habitual que o vinho seja transportado em frascos, ou que se construam cubas, ou que 

se façam telhas para serem utilizadas na construção de uma casa. Se, contudo, a cerâmica fosse utilizada para o fabrico e 

venda de recipientes, haveria um usufruto. 

 

1. Além disso, o direito de queimar cal, pedra de pedreira, e cavar areia, com o objectivo de construir algo no terreno difere 

muito de um usufruto; assim como o direito de cortar estacas para vinhas, para que não faltem apoios. Mas qual seria o caso 

se estas coisas melhorassem o estado da propriedade? Não se pode duvidar que são da natureza de servidões, e este Marciano 

aprova a tal ponto que pensa que pode ser criada uma servidão que me permita construir uma cabana no seu terreno; desde 

que, claro, possua uma servidão de pastagem, ou de condução de gado para a água; para que possa ter um lugar onde me 

refugiar quando o tempo estiver mau. 
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7. The Same, On the Edict, Livro XXI. 

 

Onde alguém é levado numa cadeira ou numa ninhada, diz-se que tem o direito de ir a pé, e não de conduzir; mas um partido 

que só tem o direito de passar a pé, não pode conduzir uma besta de carga. Se tem o direito de conduzir gado, pode conduzir 

uma carroça ou animal de carga, mas em nenhum dos casos tem o direito de transportar pedra ou madeira. Algumas 

autoridades sustentam que ele não pode carregar uma lança na vertical, porque não o faria se estivesse a caminhar ou a 

conduzir, e a fruta poderia ser ferida ao fazê-lo. Um partido que tem direito de passagem tem também o direito de passar a pé 

e de conduzir; e o maior número de autoridades sustentam que ele pode arrastar objectos também, e carregar uma lança na 

vertical, desde que não prejudique a fruta. 

 

1. No caso de propriedades rústicas, um campo deitado entre elas que não esteja sujeito a uma servidão torna inoperante uma 

servidão. 

 

8. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Pela Lei das Doze Tabelas, a largura de uma estrada sujeita a um direito de passagem, deve ser de oito pés, onde é direita; 

mas onde há uma curva, ou seja, onde a estrada curva, deve ser de dezasseis. 

 

9. Paulus, Sentenças, Livro I. 
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Não se pode estabelecer uma servidão para a condução ou captação de água a partir de qualquer outro ponto que não seja a 

fonte ou nascente; mas actualmente é habitual que ela seja estabelecida a partir de qualquer lugar. 

 

(10) The Same, On the Edict, Livro XLIX. 

 

Labeo diz que uma servidão pode ser criada de tal forma que uma parte pode ser autorizada a procurar água e a transmiti-la, 

se esta for encontrada; pois se é lícito criar uma servidão relacionada com uma casa que ainda não foi construída, porque não 

deveria ser igualmente lícito criar uma com referência a água que ainda não foi encontrada? Além disso, se é lícito para nós 

conceder uma servidão a um partido para procurar água, também pode ser concedido que o impeça de a conduzir após ter 

sido encontrada. 

 

11. Celsus, Digest, Livro XXVII. 

 

Quando o direito de passar ou conduzir por terra pertence a várias pessoas, pode ser-me concedido separadamente por cada 

uma delas. Portanto, a rigor, o direito não se tornará meu a menos que todos eles o concedam; e quando a última concessão 

for feita, todos os que foram feitos anteriormente tornar-se-ão operacionais. A construção mais favorável, porém, é que antes 

da última parte fazer a concessão, aqueles que o fizeram anteriormente não me podem impedir de utilizar o direito já 

concedido. 

 

12. Modestinus, Differences, Livro IX. 
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Há uma diferença entre o direito de conduzir gado, e o direito de passagem; onde qualquer pessoa pode viajar a pé, ou a 

cavalo, o último direito existe; mas onde pode conduzir um rebanho de gado, ou levar um veículo, o primeiro direito está 

implícito. 

 

13. Javolenus, On Cassius, Livro X. 

 

Uma servidão pode ser adquirida em favor de certos tipos de terrenos, como por exemplo, vinhas, porque isso teria mais a ver 

com o próprio solo do que com a superfície do mesmo; de modo que, se as vinhas fossem removidas, a servidão 

permaneceria. Mas se existia outra intenção quando a servidão foi criada, será necessária uma excepção no terreno de fraude 

maliciosa. 

 

1. Quando um campo inteiro está sujeito a uma servidão de passagem ou à condução de gado, o proprietário não pode fazer 

nada no referido campo pelo qual a servidão possa ser interferida; porque é tão extensa que cada torrão está sujeito a ela. Mas 

quando o direito de passagem ou de condução do gado for legado sem qualquer limite, os limites serão estabelecidos de 

imediato, e onde forem estabelecidos pela primeira vez serão criadas as servidões, e as restantes partes do campo serão livres. 

Assim, deverá ser nomeado um árbitro que, em ambos os casos, deverá determinar a direcção do direito de passagem. 

 

2. A largura de um caminho para o gado, e a de um caminho, é a que foi designada; e se nada foi dito com referência a ele, 

deve ser fixado pelo árbitro. No caso de um direito de passagem, a regra é diferente; pois se a largura não for declarada, a que 

é estabelecida por lei é a correcta. 

 

3. Se o lugar for designado mas a largura não for indicada, a parte pode atravessar esse lugar onde desejar. Mas se o lugar não 

for mencionado e a largura não for declarada, pode ser escolhido um direito de passagem sobre qualquer parte do terreno, 
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mas a largura do mesmo deve ser a prescrita por lei; e se houver qualquer dúvida quanto à direcção, os serviços de um árbitro 

devem ser alistados para decidi-la. 

 

14. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXXII. 

 

Se eu conceder um direito de passagem a alguém através de um determinado lugar, não posso conceder um curso de água a 

outro através do mesmo lugar; e se eu conceder um curso de água, não posso vender ou conceder um caminho pedestre a 

outro através do mesmo lugar. 

 

(15) The Same, On Quintus Mucius, Livro XXXI. 

 

Quintus Mucius diz que onde uma parte tem o direito de conduzir água todos os dias, ou durante o Verão, ou por intervalos 

mais longos, através do terreno de outro; tem também o direito de colocar tubos de barro ou de qualquer outro material no 

canal, de modo a distribuir a água mais amplamente, e que pode fazer o que lhe apetecer no canal, desde que não torne o 

curso de água menos valioso para o proprietário do terreno. 

 

16. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro III. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript aos apanhadores de aves: "Não é próprio apanhar aves nas terras de outros sem o 

consentimento dos proprietários". 
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17. Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro I. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus de Agosto declararam num Rescript, que, "Quando a água é retirada de um rio público 

com o objectivo de irrigar campos, deve ser dividida em proporção ao tamanho do mesmo; a menos que alguém possa provar 

que, em virtude de um privilégio especial, tem direito a mais". Afirmaram também num Rescript que, "Uma parte só deve ser 

autorizada a conduzir água onde tal possa ser feito sem prejuízo para outra". 

 

(18) Ulpianus, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Onde um direito de passagem é criado através de várias partes diferentes de terra, é ainda uma única estrada, tal como a 

servidão também é única, daí a questão que se coloca: Se eu passar por uma faixa de terra mas não por outra durante o tempo 

necessário para que a servidão se extinga, será que mantenho a servidão? A melhor opinião é que ela se perde totalmente, ou 

é totalmente retida; portanto, se eu não fiz uso de nenhum dos dois tractos, toda a servidão se perde; mas se eu fizer uso de 

um, toda a servidão é preservada. 

 

19. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Quando um dos vários co-proprietários estipula um direito de passagem pela terra em comum, a estipulação é nula, pois o 

direito não lhe pode ser concedido; mas quando todos eles estipulam, ou um escravo de propriedade comum o faz, cada um 

dos co-proprietários pode intentar uma acção pedindo que lhe seja concedido o direito de passagem, pois este pode ser 

concedido por si a todos eles desta forma; para que não aconteça que se o estipulador do direito de passagem morrer e deixar 

vários herdeiros, a estipulação não tenha qualquer efeito. 
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20. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Se me conceder ao mesmo tempo o direito de caminhar e conduzir sobre as suas instalações, e também o direito de usar e 

desfrutar do mesmo, e então eu lhe entrego o meu direito de uso e desfrute, não pode usar e desfrutar da propriedade, a não 

ser que me deixe o direito de passar ou conduzir sem problemas. Além disso, se eu tenho o direito de conduzir a água através 

do vosso terreno, e não tendes o direito de construir sobre o mesmo sem o meu consentimento, e concedo-vos o direito de 

construir, deveis, no entanto, conceder-me a servidão de não erguer qualquer edifício, excepto de tal forma, que o meu curso 

de água possa permanecer inalterado; e a condição de tudo deve continuar a ser a mesma que seria se, no início, apenas 

tivesse sido concedida uma única subvenção. 

 

1. Uma servidão pode danificar o terreno sujeito a ela naturalmente, e não através de nada devido à agência do homem; 

como, por exemplo, se a água no canal deve ser aumentada por chuveiros; ou a água deve fluir para ela a partir de um campo 

adjacente; ou uma nascente deve ser posteriormente descoberta ao longo do canal ou dentro dele. 

 

2. Se houver uma nascente adjacente à propriedade Seian da qual eu tenha o direito de conduzir a água através da referida 

propriedade, e a propriedade deva tornar-se minha, a servidão permanecerá. 

 

3. O direito de tirar água não está ligado a uma pessoa, mas à terra. 

 

(21) Paulus, On Sabinus, Livro XV. 
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Se me conceder um curso de água através do seu terreno sem designar a parte através da qual o conduzirei, todo o seu terreno 

ficará sujeito à servidão. 

 

22. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Mas então as únicas partes do terreno que seriam afectadas pela servidão são aquelas que estavam livres de edifícios, árvores, 

ou vinhas, quando a concessão foi feita. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Um direito de passagem pode ser concedido mais largo ou mais estreito do que oito pés, desde que seja suficientemente largo 

para ser percorrido por um veículo; caso contrário, seria um direito de passagem e não um direito de passagem. 

 

(1) Quando houver um lago permanente nas suas instalações, a servidão de navegação pode ser imposta, a fim de obter 

acesso a terra adjacente. 

 

(2) Se a propriedade servente, ou aquela a que a servidão está ligada, deve ser confiscada, a servidão permanece intacta em 

ambos os casos, porque a terra que é confiscada mantém a sua condição anterior. 

 

(3) Onde quer que uma servidão esteja ligada a uma propriedade, ela está ligada a cada parte da mesma; e, portanto, se a 

propriedade for vendida uma parte de cada vez, a servidão segue cada parte; por conseguinte, os proprietários separados 
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podem intentar acções que estabeleçam que têm o direito de passagem sobre a referida terra. No entanto, quando a terra 

sujeita a servidão é dividida em certas partes entre vários proprietários, embora a servidão esteja ligada a todas as partes da 

mesma, será, no entanto, necessário que aqueles que possuem partes que não se juntem à terra sujeita a servidão tenham um 

direito legal de passagem através de outras partes da terra que foi dividida; ou atravessem-na, se os proprietários adjacentes 

permitirem que isso seja feito, 

 

24. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Labeo afirma com referência a um curso de água meu, que posso emprestá-lo a qualquer um dos meus vizinhos; mas 

Proculus, por outro lado, diz que não pode ser usado para o benefício de qualquer parte da minha terra, excepto aquela para a 

qual a servidão foi adquirida. A opinião de Próculus é a mais correcta. 

 

25. The Same, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Se eu vos vender uma determinada parte da minha terra, o direito a um aqueduto também vos pertencerá, ainda que seja 

principalmente utilizado em benefício de outra parte; e nem a excelência do solo, nem o uso da água devem ser levados em 

consideração para implicar que o direito de conduzir a água está apenas ligado à parte da propriedade que é mais valiosa, ou 

requer especialmente o seu uso; mas a divisão da água deve ser feita em proporção à quantidade de terra reservada ou 

alienada. 

 

(26) Paulus, On the Edict, Livro XLVII. 
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Quando é legado um direito de passagem, um direito de passar a pé, um direito de conduzir o gado, ou um direito a um 

aqueduto através da terra, está no poder do herdeiro estabelecer a servidão sobre qualquer parte do mesmo que deseje, desde 

que não seja tirada qualquer vantagem do legatário com referência à servidão. 

 

27. Julianus, Digest, Livro VII. 

 

Se a Fazenda Semproniana estiver sujeita a uma servidão em favor das terras que lhe pertencem e a mim em comum, e se 

comprarmos as mesmas para serem mantidas em comum, a servidão extingue-se; porque o direito de cada proprietário se 

tornou o mesmo nas duas fazendas, respectivamente. Mas onde a terra comprada estava sujeita à minha propriedade e 

também à sua, a servidão permanecerá; porque uma servidão sobre uma propriedade detida em comum pode ser anexada à 

terra detida em comum. 

 

(28) The Same, Digest, Livro XXXIV. 

 

Quando um direito de passagem sobre uma terra é legado a uma propriedade detida em comum por duas pessoas, a menos 

que ambas concordem quanto à direcção do caminho, a servidão não é adquirida nem perdida. 

 

29. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro II. 

 

Um partido que tinha dois terrenos contíguos e vendeu o superior. No acordo foi declarado que o comprador deveria ter o 

direito legal de descarregar água sobre a parte inferior do terreno através de uma vala aberta. Colocou-se então a questão, se o 

comprador deveria receber água de outro tracto, e deseja descarregá-la no tracto inferior, pode fazê-lo legalmente, ou não? 
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Respondi que o vizinho inferior não era obrigado a receber mais água do que a necessária para efeitos de drenagem do 

terreno do comprador. 

 

(30) The Same, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro IV. 

 

Um homem que tinha duas parcelas de terra, na venda de uma delas reservou a água que vinha de uma nascente na terra, e 

também um espaço de três metros à sua volta. Colocou-se a questão de saber se a propriedade do terreno reservado lhe 

pertencia, ou apenas se ele tinha direito de acesso a ele? A resposta foi que, "se o que ele reteve tinha três metros de largura à 

volta da referida nascente", deveria ser considerado que o vendedor tinha apenas um direito de passagem. 

 

31. Julianus, On Minicius, Livro II. 

 

Três terrenos que eram contíguos pertenciam a três proprietários, e o proprietário do mais baixo tinha adquirido para o seu 

tracto do mais alto a servidão de um curso de água, e isto ele conduziu para o seu próprio terreno através do tracto 

interveniente com a permissão do proprietário do mesmo, e depois comprou o tracto mais alto, e vendeu o mais baixo sobre o 

qual tinha conduzido a água. Perguntou-se se o tracto mais baixo tinha perdido o direito de conduzir a água, porque como 

ambas as propriedades se tinham tornado propriedade do mesmo proprietário, não poderia existir servidão entre elas? Foi 

negado que o tracto mais baixo tinha perdido a servidão porque o terreno através do qual a água era conduzida pertencia a 

outro, e como nenhuma servidão podia ser imposta de qualquer outra forma ao tracto mais alto para que a água pudesse 

chegar ao mais baixo, excepto se fosse conduzida através do tracto intermédio; assim, a mesma servidão a favor do mesmo 

tracto de terreno não podia ser perdida, a menos que, ao mesmo tempo, o curso de água deixasse de ser conduzido através do 

tracto intermédio, ou a menos que os três trajectos se tornassem simultaneamente propriedade de um único proprietário. 

 

32. Africanus, Perguntas, Livro VI. 
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Quando um tracto de terra é mantido em comum por si e por mim, e me transmitiu a sua parte dele, e também um direito de 

passagem para esse tracto através da sua propriedade adjacente; foi considerado que a servidão foi devidamente criada dessa 

forma; e que, neste caso, a regra ordinária de que as servidões não podem ser impostas ou adquiridas com referência a acções 

não é aplicável; pois neste caso a servidão não é adquirida com referência a uma acção, mas é adquirida com referência ao 

momento em que a totalidade da propriedade me pertence. 

 

33. The Same, Perguntas, Livro IX. 

 

Onde o senhor e eu tínhamos dois terrenos, o Titian e o Seian Estates, em comum, e ao dividir o mesmo foi acordado que o 

Titian Estate deveria pertencer-me, e o Seian a si, e transmitimos as nossas respectivas acções um ao outro, e ao fazê-lo foi 

declarado que cada um deveria ser autorizado a conduzir a água através do terreno do outro; foi considerado que a servidão 

foi devidamente estabelecida, especialmente se uma estipulação fosse acrescentada ao contrato. 

 

1. Conduz-se a água através da terra de várias pessoas. Independentemente da forma como a servidão foi criada, a menos que 

tenha sido celebrado um acordo, ou estipulado com referência a ela, não se pode conceder a nenhum dos proprietários, ou a 

qualquer vizinho, o direito de tirar água dos canais, mas onde foi celebrado um acordo ou estipulado, é habitual que tal seja 

concedido; embora nenhuma terra possa ser objecto de servidão a favor de si própria, nem pode ser criado o usufruto de uma 

servidão. 

 

34. Papinianus, Perguntas, Livro VII. 
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Se um co-proprietário de uma parcela de terra permitir que alguém tenha o direito de caminhar ou conduzir sobre ela, a 

concessão é nula e, portanto, se duas parcelas, que são servidas uma à outra, se tornarem propriedade comum dos 

proprietários, então, uma vez estabelecido que as servidões podem ser retidas com referência a uma quota, a servidão não 

pode ser libertada por uma das partes à outra; embora cada co-proprietário a quem uma servidão é devida goze do direito em 

vários; ainda assim, uma vez que não são as pessoas mas as propriedades que estão sujeitas às servidões, a liberdade não 

pode ser adquirida, nem uma servidão pode ser libertada com referência a uma parte de uma propriedade. 

 

(1) Quando uma nascente da qual tenho o direito de conduzir água seca, e após o tempo fixado por lei para a extinção da 

servidão, começa a correr novamente, surge a questão de saber se o direito de conduzir a água se perde? 

 

35. Paulus, On Plautius, Livro XV. 

 

E Atilicinus diz que o Imperador fez a seguinte declaração num Rescript para Statillus Taurus: "Aqueles que estavam 

habituados a obter água da Quinta dos Sutrinos apareceram perante mim, e disseram que não podiam conduzir a água da 

nascente da Quinta dos Sutrinos que tinham utilizado durante vários anos, porque a nascente tinha secado; e que depois a 

água começou a correr a partir da referida nascente, e pediram-me que, como tinham perdido o seu direito sem negligência, 

mas porque não podiam obter a água, esta poderia ser-lhes restituída. Como o seu pedido não parecia ser injusto, pensei que 

esse alívio deveria ser concedido. Assim, decreta-se que o direito que tinham no primeiro dia em que não puderam obter a 

água lhes seja restituído". 

 

36. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Quando um vendedor mantém uma de duas propriedades, e lhe é imposta uma servidão pela conduta da água, a servidão 

adquirida para a propriedade que é comprada seguirá a mesma se posteriormente for feita uma venda; nem importa se a 
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estipulação pela qual foi acordado que uma penalidade deveria ser prometida tinha referência à pessoa do comprador, e fez 

certas disposições no caso de não lhe ser permitido gozar da servidão. 

 

37. The Same, Opinions, Livro III. 

 

"Lucius Titius para o seu irmão Gaius Seius, Saudação: Da água que corre para o reservatório que o meu pai construiu no 

istmo, dou-vos e concedo-vos gratuitamente a profundidade de um centímetro, para ser conduzida ou para a casa que tendes 

no referido istmo, ou para qualquer outro lugar que desejeis". Pergunto se por estes termos a utilização da água pertence 

também aos herdeiros de Gaius Seius? Paulus respondeu que como a utilização da água era pessoal, não podia ser transmitida 

aos herdeiros de Seius, uma vez que estes ocupavam a posição de partes com direito à utilização da mesma. 

 

38. O mesmo, Manuais, Livro I. 

 

Um direito de passagem pode ser concedido através de um local onde corre um rio, se este puder ser atravessado por um vau 

ou se houver uma ponte; mas é diferente onde deve ser atravessado por ferry-boats. É o caso em que o rio atravessa a terra de 

uma das partes; mas é diferente se a sua terra se juntar à minha, e depois vem o rio, e a terra do Titius, e depois uma auto-

estrada até à qual eu desejo adquirir um direito de passagem. Consideremos se há algo que o impeça de me dar um direito de 

passagem até ao rio, e depois de eu receber um do Titius até à auto-estrada. Mais uma vez, vamos considerar se o mesmo 

princípio legal se aplicará mesmo que seja o proprietário do terreno que está para além do rio deste lado da auto-estrada; 

porque um direito de passagem pode ser completo até uma cidade, ou como uma auto-estrada, ou como um rio que deve ser 

atravessado por ferry-boats, ou até ao terreno que pertence ao mesmo proprietário. Se for este o caso, a servidão não é 

considerada interrompida, mesmo que um rio público interfira entre duas extensões de terra pertencentes à mesma pessoa. 
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Título. 4. Regras comuns a propriedades tanto urbanas como rústicas. 

 

 

 

1. Ulpianus, Institutos, Livro II. 

 

Designamos os edifícios de propriedades urbanas, e onde os edifícios pertencem a uma casa no campo, também se podem 

criar ali servidões de propriedades urbanas. 

 

(1) Diz-se que estas servidões pertencem a propriedades porque não podem ser criadas sem elas; pois ninguém pode adquirir 

uma servidão sobre uma propriedade urbana ou rústica, a menos que ele próprio tenha uma propriedade. 

 

2. The Same, On the Edict, Livro XVII. 

 

Com referência à remoção ou ao levantamento de água do rio por meio do qual, ou quando alguém estabelece uma servidão 

sobre um reservatório, certas autoridades duvidaram da existência efectiva dessas servidões; mas foi declarado num Rescript 

do Imperador Antonino a Tullianus que, embora uma servidão possa não ser válida por lei, no entanto, se a pessoa em 

questão a adquiriu ao abrigo de um acordo deste tipo, ou por qualquer outro meio legítimo, aquele que estava na posse de tal 

direito deveria ser protegido. 

 

3. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 
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Quando o proprietário de duas parcelas de terreno lhe transmitir uma delas ao abrigo do acordo de que a parcela que 

transmitiu será sujeita a uma servidão em favor da que reteve, ou vice-versa; entende-se que uma servidão é legalmente 

imposta. 

 

4. Javolenus, Sobre Cassius, Livro X. 

 

Não é possível prever que um monumento seja construído apenas até uma certa altura, porque o que deixou de ser controlado 

pelo direito humano não pode ser sujeito a uma servidão; tal como nenhuma servidão pode ser criada desde que apenas um 

certo número de corpos seja enterrado num único local. 

 

5. The Same, Epistles, Livro II. 

 

Vendo terra que só a mim pertence; posso impor-lhe uma servidão no sentido de ser serviçal para mim e para o meu 

próximo? Do mesmo modo, se eu vender propriedade que tenho em comum com outra, posso providenciar que seja sujeita a 

uma servidão em benefício de mim e do meu co-proprietário? Respondi que ninguém pode estipular uma servidão em 

benefício de ninguém a não ser eu mesmo; e por isso a adição do próximo deve ser considerada supérflua, uma vez que toda 

a servidão lhe pertencerá a ele que estipulou para ela. Mais uma vez, quando o terreno em comum é vendido, não posso 

sujeitá-lo à servidão em benefício de mim e do meu co-proprietário, pela razão de que uma servidão não pode, através do 

acto de um dos co-proprietários, ser adquirida em benefício do terreno em comum. 

 

6. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 
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Quando alguém tem duas casas e vende uma delas, pode declarar na transmissão que a casa que não vende está sujeita a uma 

servidão a favor da que vende; ou, por outro lado, que a que é vendida deve servir a que é retida; e faz pouca diferença se as 

duas casas são adjacentes ou não. A mesma regra aplica-se no caso de propriedades rústicas, pois onde um homem tem dois 

terrenos, ao transmitir um deles pode impor-lhe uma servidão em benefício do outro. Mas, quando transporta duas casas ao 

mesmo tempo, não pode impor uma servidão a nenhuma delas em benefício da outra; pois não pode adquirir uma servidão 

para a casa de outra, ou impor-lhe uma. 

 

(1) Quando alguém dispõe de uma parte de uma casa ou de um terreno, não pode impor uma servidão a nenhum dos dois, 

porque uma servidão não pode ser imposta ou adquirida com referência a uma parte. É evidente que se dividir uma parcela de 

terra em duas partes, e alternar uma parte do que foi dividido, pode impor uma servidão a qualquer uma delas; porque 

nenhuma delas é parte de uma propriedade, mas é uma propriedade em si. Isto também pode ser dito com referência a uma 

casa, onde o proprietário divide um edifício em dois, através da construção de um muro no meio do mesmo, (como muitas 

pessoas fazem); pois neste caso deve ser considerado como duas casas. 

 

(2) Além disso, suponha-se que somos dois homens que possuem duas casas em comum, juntando no transporte podemos 

conseguir o mesmo resultado que eu sozinho poderia conseguir, se eu tivesse duas casas próprias. Mas mesmo que façamos 

transportes separados, a mesma coisa terá lugar; pois está estabelecido que o último transporte torna o primeiro eficaz. 

 

(3) Se, contudo, uma das referidas casas pertence a uma de duas pessoas, e a outra é propriedade comum de ambas; então 

Pomponius, no Oitavo Livro sobre o Sabinus, declara que não posso adquirir uma servidão a favor de, ou impor uma a 

qualquer delas. Se alguém declara num contrato de venda que a casa que vendeu será sujeita a uma servidão, não é necessário 

transmitir a casa gratuitamente; pelo que pode ou criar uma servidão em benefício da sua própria casa, ou conceder uma ao 

seu vizinho; desde que isso seja feito antes da entrega da propriedade. É evidente que se ele declarar que uma servidão 

deveria existir em benefício do Titius, e conceder uma servidão ao Titius, a transacção é concluída; mas se ele conceder uma 

servidão a outra parte, ele é responsável no terreno da venda. Isto não contraria o que Marcelo diz no Sexto Livro do Digest, 
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nomeadamente: que quando alguém, na transferência de propriedade imobiliária, diz que esta está sujeita a uma servidão em 

benefício de Titius, quando na realidade não está, mas o vendedor é obrigado a transmitir o terreno a Titius; pode o vendedor 

intentar uma acção à venda para obrigar o comprador a permitir que a servidão seja imposta ao terreno para o qual contratou? 

Ele pensa que a melhor opinião é que deveria ser autorizado a intentar a acção. Diz também que se o vendedor for capaz de 

vender a servidão ao Titius, deve ainda ser-lhe permitido intentar uma acção. Isto no entendimento de que a declaração foi 

feita no momento da entrega, com o propósito de manter a servidão; mas se, como ele diz, o vendedor temia que o Titius 

tivesse direito à servidão, e por isso a reservou, uma acção à venda não mentirá, se ele não tiver previsto a servidão. 

 

7. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando uma casa é transmitida por uma parte que tem duas; a descrição da servidão deve ser expressamente estabelecida; 

pois se apenas for mencionado em termos gerais que a casa está sujeita a uma servidão, a declaração será inoperante, porque 

é incerto que tipo de servidão reservou, ou qualquer tipo de servidão pode ser imposta. 

 

(1) Quando uma casa que pertence a outra parte se situa entre as duas, pode ser criada uma servidão; como por exemplo, que 

a altura de uma delas pode, ou não pode, ser elevada; ou mesmo quando um direito de passagem é devido, que só se tornará 

operacional se uma servidão for posteriormente imposta à casa interveniente; tal como uma servidão pode ser imposta a 

terrenos pertencentes a vários proprietários, mesmo em alturas diferentes. Embora se possa afirmar que se eu tiver três 

parcelas de terreno adjacentes, e lhe transmito que, num dos extremos, uma servidão pode ser adquirida em benefício do seu 

tracto, ou do meu; mas se for adquirida para o tracto mais distante de si, que eu retive, a servidão manter-se-á, porque o tracto 

intermédio é meu. Mas se posteriormente alienar quer o tracto para cujo benefício a servidão foi adquirida, quer o tracto 

intermédio, o direito será interrompido até que seja imposta uma servidão ao tracto intermédio. 

 

8. Pomponius, On Sabinus, Livro VIII. 
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Se eu tiver duas casas, e as transmitir ao mesmo tempo a duas partes, deve ser considerado se uma servidão imposta a uma 

delas é válida, uma vez que uma servidão não pode ser imposta ou adquirida para a casa de outra; mas se isto for feito antes 

da entrega, aquele que transporta a propriedade adquire a servidão para, ou a impõe à sua própria propriedade, em vez da de 

outra; e, portanto, a servidão será válida. 

 

9. The Same, On Sabinus, Livro X. 

 

Se me tornei herdeiro de alguém cuja terra está sujeita a uma servidão a meu favor, e lhe vendi a terra, a servidão deve ser 

restaurada à sua condição anterior, pois entende-se que você é, por assim dizer, o herdeiro. 

 

10. Ulpianus, On Sabinus, Livro X. 

 

O que quer que um vendedor deseje reservar para si próprio a título de servidão, deve ser reservado em termos expressos, 

para uma reserva geral tal como a seguinte: "Qualquer pessoa com direito a servidão pode certamente retê-los", tem 

referência a estranhos, e não ao vendedor com o propósito de preservar os seus direitos, pois não tem nenhum, porque 

ninguém lhe deve uma servidão. Mais uma vez, se eu tivesse direito a uma servidão, e a propriedade da terra se tornasse 

depois propriedade minha, considera-se que a servidão se extingue em consequência. 

 

11. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 
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O direito de acesso é concedido às partes com direito a um privilégio deste tipo, com o objectivo de efectuar reparações em 

locais não sujeitos à servidão, onde tal acesso é necessário, e não é expressamente mencionado na concessão da servidão de 

que forma o acesso deve ser permitido. Portanto, o proprietário do terreno não pode tornar o solo religioso ao longo de um 

rio, ou acima dele; se, por exemplo, a água deve ser conduzida debaixo do solo, para que a servidão não se extinga; e isto é 

correcto. Tem, contudo, o direito de conduzir a água através de um canal mais baixo ou mais alto, excepto nos casos em que 

tenha sido previsto que não o deve fazer. 

 

(1) Se eu tiver o privilégio de conduzir a água através de um canal próximo da sua terra, os seguintes direitos estão 

implícitos: Posso reparar os canais; eu e os meus trabalhadores podemos, para efeitos de reparação do mesmo, aproximar-nos 

o mais próximo possível do local; e posso também exigir ao proprietário do terreno que me deixe espaço suficiente para me 

aproximar do canal nas margens direita e esquerda do mesmo, e deitar terra, argila, pedra, areia e cal. 

 

12. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando uma parcela de terra está sujeita a servidão em benefício de outra, e uma é vendida, as servidões passam com a 

propriedade; e quando os edifícios estão sujeitos a servidões em benefício de parcelas de terra, ou vice-versa, aplica-se a 

mesma regra. 

 

13. Ulpianus, Opiniões, Livro VI. 

 

O vendedor da Herdade Geroniana estabelecido no contrato para a Herdade Botânica que reteve, que nenhum tunny-pescador 

deve ter lugar perto dela. Embora uma servidão não possa ser imposta ao mar por contrato privado, uma vez que por natureza 

está aberta a todos, ainda assim, como a boa fé do contrato exige que as condições da venda sejam observadas, as pessoas na 

posse ou as que conseguem os seus direitos estão vinculadas pelas disposições da estipulação ou da venda. 
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(1) Se se souber que existem pedreiras de pedra nas suas terras, ninguém pode aí cortar pedra, nem como indivíduo, nem no 

serviço público, sem o seu consentimento, onde não tem direito; a menos que exista um costume nas referidas pedreiras que, 

se alguém desejar tirar pedra das mesmas, pode fazê-lo, desde que primeiro pague a compensação habitual ao proprietário; e 

mesmo assim, só pode levar a pedra depois de dar segurança ao proprietário de que este não será impedido de utilizar a pedra 

de que necessita, nem o usufruto da propriedade pelo proprietário será destruído pelo exercício do seu direito. 

 

14. Julianus, Digest, Livro XLI. 

 

A criação de um direito de passagem não é impedida pela afirmação de que este só pode ser utilizado durante o dia; porque, 

de facto, isto é quase necessário no caso de propriedade situada em cidades. 

 

15. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro I. 

 

Quando uma parte concedeu a outra um direito de passagem ou de condução de gado num determinado lugar, é certo que 

pode conceder qualquer um destes direitos a várias pessoas através do mesmo lugar, tal como, quando alguém impôs uma 

servidão à sua própria casa em favor do seu vizinho, pode, no entanto, impor uma servidão semelhante à mesma casa em 

favor de tantas outras pessoas quantas ele desejar. 

 

16. Gaius, Diurnal, ou Golden Matters, Livro II. 
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Um testador no seu testamento pode orientar o seu herdeiro a não elevar a altura da sua casa, a fim de evitar obstruir a luz de 

um edifício adjacente, ou cobrar-lhe que permita ao seu vizinho inserir uma viga na sua parede, ou permitir que a água da 

chuva caia nas suas instalações a partir do seu telhado, ou permitir ao seu vizinho andar ou conduzir através da sua terra ou 

conduzir a água a partir dela. 

 

17. Papinianus, Perguntas, Livro VII. 

 

Quando um vizinho constrói um muro através do seu terreno com a sua permissão, não pode ser processado contra ele por 

meio do interdito Quod precario habet; nem, após a construção do muro, se entende que a concessão de uma servidão é 

completa; nem pode o vizinho reivindicar legalmente que tem o direito de segurar o muro sem o seu consentimento; uma vez 

que o edifício segue o estado do terreno, e isto torna a reivindicação inválida. Mas quando uma parte que foi sujeita a uma 

servidão em seu benefício constrói um muro através das suas próprias instalações com o seu consentimento, não obterá a 

liberdade por usucapião; e pode ser instaurado um processo contra ele no interdito Quod precario habet. Se, no entanto, o 

senhor permitir que ele construa um muro através de uma doação, não poderá requerer a interdição, e a servidão será 

extinguida pela doação. 

 

18. Paulus, Manuais, Livro I. 

 

Ficou estabelecido que vários co-proprietários, mesmo quando não participam no transporte, podem impor ou adquirir 

servidões, com o fundamento de que os actos anteriores são confirmados por actos mais recentes; de modo que é o mesmo 

que se todos eles tivessem feito a doação ao mesmo tempo. Portanto, se quem primeiro concedeu a servidão deve morrer, ou 

dispor da sua parte de qualquer outra forma, e depois o seu co-proprietário deve fazer uma concessão, toda a transacção será 

nula; pois quando o último faz a concessão a servidão não é considerada como adquirida retroactivamente, mas é considerada 

como se quando o último fez a concessão todos eles o tivessem feito; consequentemente, o último acto permanecerá em 

suspensão até que o novo co-proprietário faça uma concessão. A mesma regra aplica-se quando é concedida uma subvenção a 
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um dos co-proprietários, e depois ocorre alguma ocorrência como as acima mencionadas com referência à pessoa de outro 

co-proprietário. Assim, por outro lado, se alguma destas coisas acontecer a um dos co-proprietários que não tenha feito uma 

concessão, todos eles serão obrigados a fazer uma nova concessão; pois apenas lhes é concedido tanto tempo que lhes 

permite fazer uma concessão mesmo em alturas diferentes, e portanto a concessão não pode ser feita a uma só pessoa, ou por 

uma só pessoa. A mesma regra aplica-se quando uma parte concede uma servidão e outra a legou por vontade própria, pois se 

todos os co-proprietários legarem uma servidão, e as suas propriedades forem legadas ao mesmo tempo, pode dizer-se que a 

servidão é devidamente legada; mas se as propriedades forem legadas em alturas diferentes, o legado não se reveste de 

validade jurídica; pois foi estabelecido que os actos de pessoas vivas podem ser suspensos no que diz respeito ao seu 

funcionamento, mas que os de pessoas falecidas não podem. 

 

 

Título. 5. Quando uma acção é intentada para recuperar uma servidão, ou o direito de outra a ela é negado. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Os direitos de acção com referência a servidões, sejam elas rústicas ou urbanas, pertencem àqueles que são proprietários da 

terra; mas os nossos locais de sepultamento não são objecto da nossa propriedade, embora possamos reivindicar um direito de 

passagem para um túmulo. 

 

2. The Same, On the Edict, Livro XVII. 
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Temos direito a acções reais por servidões, (tal como no caso de acções relacionadas com um usufruto), quer tais acções 

sejam confessatórias ou negatórias; uma confessatória é aquela que é empregue por uma parte que afirma ter direito a uma 

servidão, e uma negatória é aquela que pode ser trazida por um proprietário que nega a sua existência. 

 

(1) Esta acção de confissão real não é a favor de mais ninguém senão o proprietário da terra; pois ninguém pode intentar uma 

acção para recuperar uma servidão, excepto uma parte que tenha a propriedade de uma terra adjacente, e alega que a servidão 

está ligada a ela. 

 

(2) Neratius afirma muito correctamente que se o usufruto de um terreno situado no meio de um tracto for legado, um direito 

de passagem deve também acompanhá-lo; ou seja, através de tais parcelas do referido tracto sobre as quais aquele que 

concedeu o usufruto estabeleceria o direito de passagem, na medida do necessário para o usufruto do mesmo; pois deve ter-se 

em conta que, quando um direito de passagem é concedido a um usufrutuário para efeitos de usufruto, não é uma servidão, 

nem pode existir uma servidão em benefício de uma parte com direito ao usufruto do solo; mas se um estiver ligado à terra, o 

usufrutuário pode utilizá-la. 

 

(3) Pomponius diz que um usufrutuário pode requerer um interdito de direito de passagem, se tiver usufruído dele dentro de 

um ano; pois existem dois tipos de inquéritos judiciais, um, relacionado com uma questão de direito, ou seja, numa acção de 

confissão; outro relacionado com uma questão de facto, como neste interdito: como Julianus também declarou no 

Quadragésimo Oitavo Livro do Digest. Labeo diz em apoio à opinião de Julianus, que mesmo que o testador que legou o 

usufruto fizesse ele próprio uso do direito de passagem, um interdito poderia justamente ser concedido ao usufrutuário; tal 

como um herdeiro ou comprador tem direito a tal interdito. 

 

3. The Same, On the Edict, Book LXX. 
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Também se pode afirmar que a mesma regra é aplicável quando alguém compra parte de uma propriedade. 

 

4. The Same, On the Edict, Livro XVII. 

 

A localidade real não faz parte da propriedade da pessoa a quem é devida a sua servidão; mas tem direito ao direito de 

passagem. 

 

(1) Uma parte que tem o direito de passar a pé sem direito de conduzir, ou que tem o direito de conduzir sem direito de passar 

a pé, pode fazer uso de uma acção para uma servidão. 

 

(2) Numa acção de confissão que é intentada com referência a uma servidão, os lucros também podem ser incluídos. 

Consideremos, contudo, quais são os lucros de uma servidão; e com referência a isto, a melhor opinião é que a única coisa 

que pode ser abrangida pela denominação de lucros é o interesse, (se houver), que o queixoso tem em não ser excluído do 

gozo da servidão. Mas numa acção negatória, (como diz Labeo), os lucros são computados com referência ao interesse do 

queixoso em que o seu adversário não faça uso do direito de passagem sobre as suas instalações; e Pomponius concorda com 

esta opinião. 

 

(3) Quando o terreno ao qual o direito de passagem está ligado pertence a várias pessoas, cada uma tem direito a uma acção 

para o todo; e este Pomponius estabelece no quadragésimo primeiro livro. Na avaliação dos danos, no entanto, o montante 

dos juros será tomado em consideração, ou seja, o interesse da parte que institui o processo. Portanto, no que diz respeito 

apenas ao direito, qualquer uma das partes pode proceder separadamente, e se ganhar o seu caso, as outras lucrarão com isso; 
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mas a estimativa será limitada ao montante do seu interesse; embora a servidão não possa ser adquirida através de um só co-

proprietário. 

 

(4) Quando a terra sujeita à servidão pertence a duas partes, pode ser intentada uma acção para este fim contra qualquer uma 

delas (como diz Pomponius no mesmo Livro), e qualquer que defenda o caso deve restaurar o todo, porque isto é algo que 

não é capaz de divisão. 

 

(5) Quando alguém não questiona o meu direito de andar, ou conduzir, ou usar um direito de passagem, mas não me permite 

fazer reparações, ou cobrir a estrada com pedra, Pomponius no mesmo Livro diz que tenho direito a uma acção confessatória; 

pois se um vizinho tem uma árvore que paira de modo a tornar a estrada ou caminho intransitável ou inútil; Marcelo, numa 

nota sobre Julianus, afirma que uma acção pode ser intentada para o direito de passagem ou para recuperar o direito de 

passagem. Com referência à reparação de estradas, podemos também fazer uso de um interdito, ou seja, aquele que está 

disponível para a reparação de um caminho, ou de um caminho de acesso, mas este processo não pode ser instituído onde a 

parte deseja cobrir a estrada com pedra, a menos que isto tenha sido expressamente acordado. 

 

(6) Temos igualmente direito a acções rem remotas com referência a um direito de tirar água, pela razão de que se trata de 

uma servidão. 

 

(7) O proprietário de um edifício também tem direito a uma acção relacionada com uma servidão, quando nega que está 

sujeito a uma servidão em favor do seu vizinho, quando a sua casa não é totalmente livre, mas não está sujeito a uma servidão 

em benefício da parte contra a qual a acção é instaurada. Por exemplo, tenho uma casa adjacente às casas Seian e 

Sempronian, e devo uma servidão à casa Sempronian, mas desejo instituir um processo contra o proprietário da casa Seian, 

porque ele me impede de elevar a altura da minha. Tenho de intentar uma acção em juízo contra ele, pois embora a minha 

casa esteja sujeita a uma servidão, ainda assim, não está sujeita a uma em favor das partes processadas; e por isso, reivindico 
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que tenho o direito de elevar a minha casa ainda mais alto, mesmo contra o seu consentimento, pois a minha casa é livre, no 

que lhe diz respeito. 

 

(8) Quando um homem não está autorizado a elevar a sua casa mais alto, pode ser intentada uma acção muito apropriada 

contra ele, alegando que não tem o direito de a elevar. Esta servidão pode mesmo existir a favor de um partido que seja 

proprietário de uma casa a alguma distância: 

 

5. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

E, portanto, se tiver uma casa entre a minha e a de Titius, posso impor uma servidão à casa de Titius para o impedir de elevar 

a sua mais alta, embora uma servidão deste tipo não possa ser imposta à sua; porque enquanto não elevar a sua, o benefício 

da servidão permanece. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

E se acontecer que a pessoa proprietária do edifício interveniente, uma vez que não está sujeita a uma servidão, eleve a sua 

casa ainda mais alto, de modo que agora não posso ser impedido de obstruir as vossas luzes se eu construir; alegareis em vão 

que não tenho o direito de construir desta forma sem o vosso consentimento; mas se, dentro do tempo prescrito por lei, o 

vizinho demolir o seu edifício, o vosso direito de acção será reavivado. 

 

(1) Deve ter-se em conta, no entanto, que com referência a estas servidões, o possuidor do direito pode ser também o 

queixoso; e se por acaso, eu não tiver aumentado a altura do meu edifício; então o meu adversário é o possuidor do direito, 
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pois, uma vez que nada de novo foi feito, ele está na posse e pode impedir-me de construir, por meio de uma acção civil, ou 

por meio de uma interdição Quod vi aut clam. O resultado será o mesmo se ele me impedir, lançando um calhau. Mas se eu 

construir sem o seu objecto, eu próprio tornar-me-ei então o possuidor. 

 

(2) Além disso, temos direito a uma acção com referência a uma servidão que foi imposta para apoio de um encargo, com o 

objectivo de obrigar o proprietário servente a manter o apoio, e reparar o seu edifício da forma que foi prestada quando a 

servidão foi imposta. Gallus pensa que uma servidão não pode ser imposta de tal forma que um homem seja obrigado a fazer 

algo, mas que ele não me impedirá de realizar algum acto; pois em cada servidão o dever de fazer reparações pertence à parte 

que reivindica o direito, não àquele cujos bens estão sujeitos ao mesmo. A opinião de Servius, no entanto, prevaleceu para 

que, no caso declarado, qualquer pessoa possa reivindicar o direito de obrigar o seu adversário a reparar o seu muro, a fim de 

suportar o fardo. Labeo diz, contudo, que esta servidão não está ligada à pessoa mas à propriedade, daí que o proprietário 

tenha a liberdade de abandonar a propriedade. 

 

(3) Esta acção é de facto mais real do que pessoal, e não será a favor de mais ninguém a não ser o proprietário do condomínio 

dominante; e pode ser intentada contra o proprietário do condomínio servente, tal como no caso de outras servidões. 

 

(4) Papinianus, no Terceiro Livro de Perguntas, discute se, quando uma casa pertence a vários co-proprietários, o processo 

pode ser trazido com referência a toda a servidão? Diz ele que os proprietários podem trazer a acção separadamente para o 

todo, tal como pode ser feito no caso de outras servidões, com excepção do usufruto. Esta resposta não deve ser dada, 

acrescenta ele, quando a casa que suporta o fardo de um vizinho é propriedade em comum. 

 

(5) A natureza das reparações que podem ser objecto desta acção depende do que foi declarado quando a servidão foi 

imposta; poderia ter sido acordado que a parte deveria reparar com pedra vestida, ou pedra de construção comum, ou 

qualquer outro tipo de material que tenha sido mencionado quando a servidão foi criada. 
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(6) Os lucros são tidos em consideração nesta acção, ou seja, o benefício que a parte teria obtido se o seu vizinho tivesse 

suportado o peso da sua casa. 

 

(7) O proprietário servente tem o direito de tornar o muro melhor do que foi acordado, quando a servidão foi imposta; mas se 

ele tentar torná-lo pior, pode ser impedido de o fazer, quer através desta acção, quer através da notificação de uma nova 

estrutura. 

 

7. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

O resultado destas acções é que o queixoso, se ganhar o processo, por requerimento ao juiz, terá ou a concessão de alívio ou a 

prestação de caução. A franquia que deve ser concedida é que o juiz deve ordenar ao réu que repare o defeito da parede e a 

coloque em condições adequadas. A garantia é que o juiz deve ordenar-lhe que dê uma caução para a reparação do muro, e 

que providencie para que nem ele nem os seus sucessores impeçam o queixoso de o levantar mais alto, e que mantenha o 

edifício após a sua construção; e se der esta garantia, será exonerado de responsabilidade. Mas se ele não permitir que a 

franquia seja concedida, ou fornecer uma garantia, será condenado a pagar uma indemnização pelo montante a que o 

queixoso fará o juramento em tribunal. 

 

8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Sendo assim o dever de um vizinho reparar o muro, o apoio do edifício do outro vizinho que tem direito à servidão, enquanto 

decorrem as reparações, não faz parte do dever do proprietário do edifício inferior; pois se o proprietário do edifício superior 

não quiser ser ele próprio a sustentar o edifício, pode demoli-lo e reconstruí-lo quando o muro for reconstruído. Também 
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neste caso, como no de outras servidões, será concedida uma contra-acção; ou seja, uma acção em que se estabelece que não 

tem o direito de usar a compulsão contra mim. 

 

(1) Uma acção será a meu favor contra aquele que me conceder uma servidão como a seguinte: que terei o direito de inserir 

madeiras na sua parede, e sobre essas madeiras (por exemplo), de construir uma galeria para passear, e de colocar colunas no 

topo da parede, com o objectivo de apoiar o telhado da referida galeria. 

 

(2) Estas acções diferem umas das outras na medida em que a primeira pode ser utilizada para obrigar o vizinho adjacente a 

reparar a minha parede; mas a segunda só está disponível para o obrigar a receber as minhas madeiras; pois isto não é 

contrário à natureza ordinária das servidões. 

 

(3) Se, contudo, se perguntar qual a parte que deve sustentar a posição de possuidor e qual a de queixoso; é preciso lembrar 

que se as madeiras já estão inseridas, a parte que alega ter direito à servidão está na posição de possuidor; mas se não estão 

inseridas, aquele que nega este direito é o possuidor. 

 

(4) E se aquele que reclama a servidão para si próprio tiver êxito, a servidão não lhe deve ser concedida, porque já a tem, se a 

decisão foi proferida de acordo com a lei; nem deve ser se foi proferida indevidamente, pela razão de que, pelo decreto, a 

servidão não devia ser estabelecida, mas sim declarada como existente. É evidente que se, após a emissão, o queixoso perdeu 

a servidão ao não a utilizar através da fraude maliciosa do proprietário do edifício, esta deve ser-lhe restituída; tal como foi 

decidido no caso do proprietário do edifício. 

 

(5) Aristo, num parecer dado a Cerellius Vitalis, afirma que não pensa que o fumo possa ser legalmente libertado de uma 

fábrica de queijo em edifícios situados acima dele, a menos que uma servidão deste tipo seja imposta aos referidos edifícios; 

e isto é admitido. Diz também que não é legal descarregar água ou qualquer outra coisa de um edifício superior para um 
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edifício inferior, uma vez que a parte só tem o direito de realizar tais actos nas suas próprias instalações como não 

descarregará nada sobre as de outro, e pode haver uma descarga de fumo, bem como de água; por conseguinte, o proprietário 

do edifício superior pode intentar uma acção contra o proprietário do edifício inferior e alegar que este último não tinha o 

direito de o fazer. Ele diz, em conclusão, que Alfenus defende que pode ser intentada uma acção em que se alega que uma 

parte não tem o direito de cortar pedra no seu próprio solo de modo a permitir que as peças caiam nas minhas instalações. Daí 

que Aristo diga que um homem que alugou uma fábrica de queijo ao povo de Mintern? poderia ser impedido pelo 

proprietário de uma casa acima dela de despejar fumo, mas o povo de Mintern? seria responsável pelo aluguer; e diz também 

que a alegação que pode fazer no seu processo contra a parte que despeja o fumo é que não tem o direito de o fazer. Por 

conseguinte, por outro lado, uma acção em que se pode alegar que ele tem o direito de descarregar o fumo, e isto também é 

aprovado por Aristo. Além disso, o interdito Uti possidetis é aplicável quando uma parte é impedida de fazer uso dos seus 

próprios bens da forma que lhe apetecer. 

 

(6) No Quadragésimo Primeiro Livro de Passagens, Pomponius levanta uma dúvida sobre se alguém pode alegar numa acção 

que tem direito, ou que outro não tem o direito de fazer um fumo leve; como por exemplo, um de uma lareira nas suas 

próprias instalações. Ele sustenta que tal acção não pode ser intentada, tal como não se pode alegar que uma parte não tem o 

direito de fazer uma fogueira, ou de se sentar, ou de se lavar nas suas próprias instalações. 

 

(7) Aprova igualmente uma decisão contrária, pois afirma que, no caso de um banho, onde um certo Quintilla tinha 

construído uma passagem subterrânea para vapores que foram descarregados sobre a propriedade de Ursus Julius, foi 

estabelecido que tal servidão poderia ser imposta. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Se construir sobre um lugar por onde tenho direito de passagem, posso alegar de fato que tenho o direito de caminhar e 

conduzir até lá; e se o provar, posso impedi-lo de trabalhar. Julianus também diz que se um vizinho meu, ao construir sobre a 
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sua terra, evitar receber o gotejamento do meu telhado, posso intentar uma acção baseada no meu direito; ou seja, o direito de 

despejar a água do meu telhado nas suas instalações; tal como declarámos no que diz respeito ao direito de passagem. Mas 

onde ainda não construiu, a outra parte, quer tenha o usufruto ou o direito de passagem, pode estabelecer que tem o direito de 

andar ou conduzir, e o direito de gozo; mas se o proprietário já construiu, aquele que tem direito de passagem ainda pode 

alegar que o direito lhe pertence, mas o usufrutuário não o pode fazer, porque perdeu o usufruto; e por isso Julianus diz que 

neste caso deve ser concedida uma acção com base em fraude. Por outro lado, se construir através de um direito de passagem 

ao qual o meu património está sujeito em seu benefício, posso alegar devidamente que não tem o direito de construir, ou de 

ter um edifício lá; tal como eu poderia fazer se construísse qualquer coisa em terreno não ocupado que me pertencesse. 

 

(1) Quando um homem estiver habituado a utilizar uma estrada mais larga ou mais estreita do que aquela a que tinha direito, 

manterá a servidão; tal como um partido que tem o direito de utilizar água e a utiliza misturada com outra água mantém o seu 

direito. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Quando alguém obteve o direito de conduzir a água por uso prolongado, e, por assim dizer, por posse prolongada, não é 

necessário que estabeleça por lei o direito que tem ao uso da água; por exemplo, para mostrar que ela derivou de um legado 

ou de qualquer outra forma; mas tem direito a uma acção equitativa para provar que teve o uso da referida água durante um 

certo número de anos, e que esta não foi obtida pela força, ou por furto, ou por sofrimento. 

 

(1) Esta acção pode ser intentada não só contra a parte em cujo terreno se situa a fonte da água, ou através de cujas 

instalações esta é conduzida, mas também contra todas as pessoas que tentam impedir-me de conduzir a água; tal como no 

caso de outras servidões. De um modo geral, posso instaurar processos por meio desta acção contra quem quer que tente 

impedir-me de conduzir a água. 
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11. Marcellus, Digest, Livro VI. 

 

O inquérito foi feito pode um dos vários co-proprietários construir legalmente sobre um terreno que têm em comum sem o 

consentimento dos outros; ou seja, se for proibido de o fazer pelos referidos co-proprietários, pode instaurar um processo 

contra eles e alegar que tem o direito de construir; ou os outros co-proprietários podem intentar uma acção contra ele e 

afirmar que têm o direito de o impedir, ou que ele não tem o direito de construir; e se o edifício já está construído, não podem 

intentar uma acção contra ele no terreno, alegando que ele não tem o direito de ter um edifício lá nas circunstâncias? A 

melhor resposta é dizer que um co-proprietário tem mais direito a impedir a construção do que a construir; porque aquele que 

está a tentar realizar um acto deste tipo (como já afirmei), se deseja utilizar a propriedade comum, de acordo com o seu 

próprio prazer, como se fosse o único proprietário da mesma, está a apropriar-se ao seu próprio uso individual de um direito 

que pertence a outros. 

 

12. Javolenus, Epístolas, Livro III. 

 

Aleguei numa acção que o réu não tinha direito a ter as suas madeiras inseridas na minha parede; deve também dar garantias 

de que não as inserirá no futuro? Respondi que penso que faz parte do dever do juiz obrigá-lo a dar segurança também em 

relação a trabalhos futuros. 

 

13. Próculus, Epístolas, Livro V. 
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Tenho canos pelos quais conduzo água na via pública, e estes, tendo rebentado, inundaram a vossa parede; penso que tendes 

direito a uma acção contra mim, na qual podeis alegar que não tenho o direito de deixar correr água das minhas instalações 

contra a vossa parede. 

 

14. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Se um muro me pertence, e eu lhe permito inserir nele madeiras que lá tinha anteriormente, e depois deseja inserir outros, 

pode ser impedido de o fazer por mim; e, de facto, tenho o direito de acção para o obrigar a remover quaisquer madeiras que 

aí tenha inserido recentemente. 

 

(1) Se uma parede de partido de que o senhor e eu somos proprietários, se, devido a qualquer trabalho que tenha feito, se 

inclinar para a minha casa, posso intentar uma acção contra o senhor e alegar que não tem o direito de ter uma parede nesse 

estado. 

 

15. Ulpianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Ao erguer a sua casa, uma pessoa fez com que ela obstruísse as luzes de um edifício pertencente a um menor de vinte e cinco 

anos de idade, ou menor de idade da puberdade, de quem era o curador ou tutor; e embora, neste caso, ele próprio e os seus 

herdeiros fossem susceptíveis de ser processados, pelo facto de não ter o direito de cometer um acto que, devido ao seu 

cargo, lhe era exigido que impedisse qualquer outra pessoa de o fazer; ainda assim, deveria ser concedida uma acção ao 

rapaz, ou ao menor, contra qualquer pessoa que estivesse na posse da referida casa, para o obrigar a retirar o que não foi 

construído legalmente. 
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16. Julianus, Digest, Livro XVII. 

 

Se eu lhe comprar permissão para deixar a água da chuva pingar da minha casa para a sua, e depois, com o seu 

conhecimento, por causa da compra, eu permito que o faça; pergunto, se posso neste terreno ser protegido por qualquer acção 

ou excepção? Respondi que posso utilizar qualquer um dos recursos. 

 

17. Alfenus, Digest, Livro II. 

 

Se houver um muro entre duas casas, que projecta meio metro ou mais para o edifício adjacente, deve ser instaurado um 

processo alegando que o réu não deve permitir que o muro se projecte desta forma sobre as instalações do queixoso sem a sua 

autorização. 

 

(1) Uma certa parte das instalações de Gaius Seius estava sujeita a uma servidão em benefício da casa de Annius, que previa 

que a Seius não deveria ter o direito de colocar nada naquele local; mas a Seius plantou lá árvores, e debaixo delas mantinha 

bacias e outras embarcações. Todas as pessoas instruídas na lei aconselharam Annius a intentar uma acção contra Seius por 

não ter o direito de ter essas coisas naquele lugar sem o seu consentimento. 

 

(2) Um vizinho colocou um monte de estrume contra o muro de outro partido do qual o muro ficou húmido; e foi-lhe 

perguntado de que forma poderia obrigar o seu vizinho a remover o monte de estrume. Respondi que, se o tivesse feito num 

local público, poderia ser obrigado a removê-lo através de um interdito; mas se o tivesse feito num local privado, seria 

necessário intentar uma acção com referência a uma servidão; e se tivesse havido alguma estipulação para a prevenção de 

ferimentos ameaçados, a parte poderia recorrer a essa estipulação se tivesse sofrido algum dano devido ao que tinha sido 

feito. 
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18. Julianus, On Minicius, Livro VI. 

 

Os escravos de um certo homem tinham impedido um vizinho de conduzir água, e o responsável, tendo-se ocultado para 

evitar que lhe fosse instaurado um processo, o queixoso perguntou o que podia fazer? Respondi que o Pretor, depois de ter 

ouvido o caso, deve ordenar que os bens do réu sejam tomados em posse e não se entregue até ter estabelecido um direito de 

condução de água em benefício do queixoso, se este tivesse sofrido algum dano devido à seca, porque tinha sido impedido de 

conduzir água; como por exemplo, se os seus prados ou as suas árvores tivessem sido secas. 

 

19. Marcianus, Regras, Livro V. 

 

Quando alguém faz alegações adequadas num processo com referência a uma servidão de que desfruta em comum com 

outros, e perde o caso de alguma forma devido à sua própria negligência, não é apenas que isto deva causar qualquer dano 

aos outros co-proprietários; mas se, através de conluio, ele abandona o processo ao seu adversário, uma acção com base na 

fraude deve ser concedida aos outros; como diz Celsus, e acrescenta que isto também foi defendido por Sabinus. 

 

20. Scaevola, Digest, Livro IV. 

 

Uma testatrix possuía algumas casas adjacentes a um terreno que legou; levantou-se a questão, se, se estas não fossem 

incluídas com o terreno e o legatário devesse trazer um processo para o recuperar, o referido terreno estaria sujeito a qualquer 

servidão em benefício das casas; ou se o legatário alegasse que o terreno lhe deveria ser transmitido em conformidade com os 

termos de um trust, se os herdeiros deveriam reservar uma servidão em favor das casas? A resposta foi que o deveriam fazer. 
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(1) Vários cidadãos de uma cidade, que eram proprietários de diferentes propriedades, compraram uma parcela de floresta, a 

ser mantida em comum para o gozo do direito de pastagem, e este arranjo foi levado a cabo pelos seus sucessores; mas alguns 

dos que tinham este direito venderam posteriormente a propriedade separada acima mencionada. Pergunto se, após a venda, o 

direito segue as referidas herdades, uma vez que era intenção dos vendedores disporem também deste direito? A resposta foi 

que o que tinha sido compreendido entre as partes contratantes deve ser observado; mas se a sua intenção não fosse evidente, 

que este direito também passaria para os compradores. Pergunto também, se quando uma parte das referidas propriedades 

individuais tiver sido transmitida pelos legatários a qualquer outra pessoa, se esta levaria consigo alguma parte do direito de 

pastagem? A resposta foi que, como tal, o direito deve ser considerado como estando ligado à propriedade que foi legada, 

também iria para o legatário. 

 

21. Labeo, Epitomes of Probabilities de Paulus. 

 

Onde ainda não apareceu água, não pode ser estabelecido qualquer direito de passagem, nem qualquer canal para a condução 

do mesmo. Paulus diz, penso eu, que isto não é verdade, por qualquer meio; porque pode ser concedida uma subvenção que 

lhe permita procurar água, e, se esta for encontrada para a transportar. 

 

 

Título. 6. Como se perdem as servidões. 
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1. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

As servidões das propriedades são fundidas quando a mesma pessoa se torna proprietária de ambas as propriedades. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Onde um homem tem o direito de caminhar e conduzir, e só usa o de caminhar durante o período estabelecido por lei, o 

direito de conduzir não se perde, mas continua em vigor; como Sabinus, Cassius, e Octavenus mantêm; e um partido que tem 

o direito de conduzir também pode fazer uso disso para caminhar. 

 

3. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

É comummente considerado que as servidões ligadas a bens imóveis não se perdem por morte ou pela perda de direitos civis. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

O direito de acesso a um lugar de sepultamento nunca se perde por falta de uso. 

 

5. The Same, On the Edict, Livro LXVI. 
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Uma servidão pode ser retida em nosso benefício através de um co-proprietário, um usufrutuário, ou um possuidor de boa-fé: 

 

6. Celsus, Digest, Livro V. 

 

Pois é suficiente que exista um direito de acesso por conta da terra. 

 

(1) Onde você e eu temos direito de passagem pela terra de um vizinho, e eu a utilizo, mas você deixa de o fazer pelo período 

prescrito por lei, vai perder o seu direito? E, por outro lado, se um vizinho que tem direito de passagem pela nossa terra, 

passeia ou conduz pela minha porção da mesma, mas não entra na sua, será que isso lhe vai libertar o seu? Celsus respondeu 

que se a propriedade for dividida por metes e limites entre os co-proprietários, então, no que diz respeito à servidão a que a 

terra tem direito, é a mesma como se estivesse ligada a ambas as propriedades desde o início, e qualquer dos proprietários 

pode fazer uso da sua própria servidão, e cada um pode perder a sua por falta de uso, e os interesses das duas propriedades já 

não estão envolvidos; não é feito qualquer dano à parte cujas terras estão sujeitas à servidão, mas de facto, a sua condição é 

melhorada, uma vez que um dos proprietários, fazendo uso dos benefícios certos, beneficia-se a si próprio e não a totalidade 

da propriedade. 

 

Mas quando a propriedade sujeita à servidão é dividida desta forma, o assunto está envolvido num pouco mais de dúvida; 

pois se a localização do direito de passagem é certa e bem definida, então, se a propriedade é dividida na linha do direito de 

passagem, tudo deve ser observado como se tivesse havido duas propriedades distintas no início, quando a servidão foi 

estabelecida; mas se o terreno for dividido na linha do direito de passagem, (e não faz muita diferença se isto for feito de 

forma igual ou desigual) então o direito de servidão permanece tal como estava quando o terreno foi indiviso, e nada menos 

que todo o direito de passagem pode ser retido usando-o, ou perdido por não o fazer; e se acontecer que o proprietário use 
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apenas tanto do caminho como atravessa uma das extensões de terra, a outra não se tornará livre por essa razão, uma vez que 

o direito de passagem é um só, e por isso é indivisível. 

 

As partes podem, contudo, libertar qualquer uma das propriedades da servidão, desde que concordem expressamente em 

fazê-lo; e, em qualquer caso, se a parte que tem direito à servidão comprar uma propriedade, após a divisão, a servidão a que 

a outra propriedade está sujeita permanecerá operativa? Não vejo como pode resultar desta opinião algo de absurdo, enquanto 

uma das propriedades permanecer sujeita à servidão; desde que, desde o início, tenha sido criado um direito de passagem 

mais restrito do que o mencionado no contrato, e que ainda reste espaço suficiente na propriedade, com referência ao qual a 

servidão não foi libertada, para que o direito de passagem possa ser utilizado; mas, se não houver espaço suficiente para esse 

fim, então, ambas as propriedades devem ser libertadas; uma por causa da compra, a outra porque não pode ser criado um 

direito de passagem sobre o espaço que permanece. 

 

Se, no entanto, o direito de passagem foi tão estabelecido que a parte estava livre para caminhar ou conduzir sobre qualquer 

parte da propriedade que escolhesse; e não havia nada que impedisse a sua mudança de direcção de tempos a tempos, e 

depois a propriedade foi dividida; se ele podia caminhar e conduzir igualmente sobre qualquer parte que escolhesse, então 

temos de considerar o caso como se, no início, duas servidões tivessem sido impostas a ambas as propriedades de tal forma 

que uma pudesse ser retida e a outra perdida por falta de uso. Sei perfeitamente que, nestas circunstâncias, o direito de uma 

das partes seria prejudicado pelo acto da outra, uma vez que, anteriormente, teria sido suficiente se a parte tivesse andado ou 

conduzido sobre parte do terreno para lhe permitir reter o mesmo direito sobre o resto; mas a parte titular do direito de 

passagem obteve a vantagem de poder andar ou conduzir sobre duas estradas igualmente; isto é, sobre duas estradas com oito 

pés de largura cada uma, onde retas e dezasseis pés onde curvas. 

 

7. Paulus, On Plautius, Livro XIII. 
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Se o direito de conduzir a água for concedido de tal forma que isto só possa ser feito durante o Verão, ou durante um mês, 

levanta-se a questão de como pode ser perdido por falta de uso; porque não existe um termo contínuo durante o qual a festa 

pudesse usá-lo mas não o fez? Portanto, se alguém tiver o uso de água durante anos ou meses alternados, o direito perde-se 

por prescrição do dobro do tempo prescrito por lei; e a mesma regra aplica-se com referência a um direito de passagem. Se, 

contudo, a parte tem um direito que pode utilizar em dias alternados, ou apenas durante o dia, ou apenas durante a noite, este 

será perdido pelo lapso de tempo estabelecido pela lei, porque não passa de uma única servidão; pois Servius diz que se tem 

uma servidão da qual pode fazer uso em cada outra hora, ou apenas durante uma hora por dia, perderá a servidão por não a 

utilizar, porque o que tem pode ser utilizado em cada dia. 

 

8. The Same, On Plautius, Livro XV. 

 

Se eu tiver o direito de permitir que a água do meu telhado caia sobre a vossa terra, e vos permitir construir ali, perco o meu 

direito de permitir que a água caia. Da mesma forma, se eu tiver o direito de passagem sobre a vossa terra, e vos permitir 

construir qualquer coisa sobre o lugar sobre o qual eu tenho o direito de passagem, perco-o. 

 

(1) Uma pessoa que transfere uma parte de uma estrada para a qual tem direito, é considerada como estando a utilizar a 

totalidade da mesma. 

 

9. Javolenus, On Plautius, Livro III. 

 

Quando a água corre para uma parte de um canal, mesmo que não atinja o extremo do mesmo, todas as partes do referido 

canal são mantidas para serem utilizadas. 
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10. Paulus, On Plautius, Livro XV. 

 

Onde eu e a minha ala temos terra em comum, embora ambos não façamos uso de um direito de passagem ligado ao mesmo, 

retenho o direito de passagem por causa do benefício para a ala. 

 

(1) Quando uma parte tem o direito de fazer uso da água à noite, mas só a utiliza durante o dia pelo período estabelecido por 

lei para a perda de uma servidão, perde o direito de fazer uso dela à noite, por não ter exercido o seu privilégio. A mesma 

regra aplica-se a uma parte que tem o direito de utilizar um aqueduto durante certas horas, e faz uso dele noutras, e não 

durante qualquer parte das horas que são mencionadas. 

 

11. Marcellus, Digest, Livro IV. 

 

Quando uma parte que tinha direito a um direito de passagem ou a um direito de conduzir, desde que fizesse uso de veículos 

de um determinado tipo, utilizava um de outro tipo; consideremos se não perdeu a sua servidão, e se o caso não é diferente 

quando uma parte transportou uma carga mais pesada do que tinha direito a fazer; pois este último pode ser considerado 

como tendo feito um uso excessivo do seu direito de passagem em vez de o ter feito injustamente; tal como se tivesse 

utilizado uma estrada mais larga, ou se tivesse conduzido mais animais de carga do que deveria, ou se tivesse obtido água de 

alguma fonte de éter. Portanto, em todos estes casos, a servidão não se perde, mas não é permitido que a parte tenha como 

servidão mais do que está incluído no contrato. 

 

(1) Quando a terra foi deixada como herança sob uma condição, e o herdeiro lhe impôs certas servidões; se a condição da 

herança for cumprida, a servidão será extinta. Consideremos se, se tivessem sido adquiridos pela terra, seguiriam o legado em 

benefício do legatário, e a melhor opinião é que o fariam. 



523 

 

 

12. Celsus, Digest, Livro XXIII. 

 

Quando uma parte de boa fé adquire um terreno que não pertence ao vendedor, e usa um direito de passagem que está ligado 

ao terreno, o direito será retido; e este também será o caso mesmo que seja possuidor por sofrimento, ou, depois de o 

proprietário ter sido ejectado pela força; pois quando o terreno é investido com um certo carácter para que seja detido nessa 

condição, o direito não é perdido; e não faz qualquer diferença se a parte em posse, que o detém como está, o faz legalmente 

ou não. Por conseguinte, pode afirmar-se ainda mais positivamente, que se a água corre por um canal de si mesma, o direito 

de a conduzir ali é retido; opinião que foi muito apropriadamente defendida por Sabinus, e é mencionada em Neratius no 

Quarto Livro de Pergaminhos. 

 

13. Marcellus, Digest, Livro XVII. 

 

Quando uma parte que possui uma propriedade com direito de passagem sobre terras vizinhas vende uma parte da mesma 

propriedade vizinha, mas não impõe a servidão, e antes do tempo prescrito para a perda de uma servidão, adquire novamente 

a parte que vendeu, terá direito à servidão que o seu vizinho devia. 

 

14. Javolenus, On Cassius, Livro X. 

 

Quando um lugar sujeito a um direito de passagem ou a um direito de caminhar ou conduzir é transbordado por um rio, e 

antes de ter decorrido o tempo estabelecido para a perda da servidão, a terra é restaurada por um depósito de aluvião, a 

servidão é também restaurada à sua condição anterior. No entanto, se passar tanto tempo que a servidão se perca, o 

proprietário do terreno pode ser obrigado a renová-lo. 
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(1) Quando uma estrada é destruída pelo transbordamento de um rio, ou pela destruição de um edifício, o vizinho mais 

próximo deve mobilar uma via rodoviária. 

 

15. The Same, Epistles, Livro II. 

 

Quando tenho direito a uma servidão sobre várias extensões de terra, e adquiro uma das extensões situadas entre duas outras, 

penso que a servidão permanece, pois uma servidão só se funde quando a parte a quem pertence não pode fazer uso dela; mas 

quando adquiriu terra entre duas outras extensões, pode considerar-se que tem direito a um direito de passagem entre a 

primeira e a última destas. 

 

16. Próculus, Epístolas, Livro I. 

 

Várias pessoas, em virtude de um direito, estavam habituadas a conduzir através do mesmo canal a água que tinha a sua 

nascente na terra de um vizinho, de tal forma que cada uma, num determinado dia que lhe foi atribuído, conduziu a água da 

sua nascente através de uma vala que era mantida em comum, e depois através de uma das suas, cada uma sucedendo a outra 

que estava imediatamente acima dele; e uma delas não conduziu qualquer água durante o tempo estabelecido por lei para a 

perda de uma servidão. Penso que ele perdeu o direito de conduzir a água, pois esta não foi exercida pelos outros que a 

conduziram, e este direito pertencia a cada uma das partes como seu, e não podia ser exercido por outra. Mas quando um 

curso de água estava ligado a terras pertencentes a várias partes, poderia ter sido utilizado por uma delas em benefício de 

todos aqueles por quem a terra era mantida em comum. Mais uma vez, quando uma das partes com direito a conduzir a água, 

e que a conduziu através do mesmo canal, perde o direito de o fazer por não ter utilizado o seu privilégio, nenhum direito por 

esta razão reverterá a favor das outras partes que utilizaram o canal; e o benefício do direito que foi perdido quanto à quota-
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parte de uma parte por não-utilizador pertencer-lhe-á através de cuja terra foi atravessada pelo curso de água, e ele gozaria de 

liberdade desta grande parte da servidão. 

 

17. Pomponius, Várias passagens, Livro XI. 

 

Labeo diz que se alguém que tem o direito de tirar água deve, durante o tempo pelo qual se perde uma servidão, ir a uma 

nascente mas não tirar água, perderá também o direito de passagem. 

 

18. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando alguém utiliza outra água para além daquela que foi acordada no momento em que a servidão foi imposta, a servidão 

perde-se. 

 

(1) O tempo durante o qual o último proprietário da terra a que a servidão está ligada não utilizou a água é contado contra a 

parte que sucede ao seu lugar. Se tiver o direito de inserir uma viga numa casa adjacente, e o seu vizinho não a tiver 

construído dentro do tempo prescrito por lei, e por isso não puder inseri-la, não perde, por esse motivo, o seu direito; porque 

o seu vizinho não pode ser considerado como tendo adquirido por usucapião a liberdade da servidão a que a sua casa estava 

sujeita, uma vez que ele nunca interrompeu o uso do seu direito. 

 

19. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXII. 
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Se, ao vender uma porção do meu terreno, estipular no contrato que terei o direito de conduzir a água sobre essa porção para 

o resto das minhas instalações, e o tempo prescrito por lei decorrer antes de escavar uma vala, não perco qualquer direito, 

pois não há lugar para a água fluir, e o meu direito permanece intacto; mas se eu cavasse a vala e não a utilizasse, perderia o 

meu direito. 

 

(1) Se eu vos legar um direito de passagem sobre a minha terra, e, tendo sido inscrita a minha propriedade, deveríeis, pelo 

tempo fixado por lei para a perda de uma servidão, permanecer ignorantes de que esse direito vos foi deixado; perdereis o 

direito de passagem por não terdes feito uso dele. Mas se, antes de o tempo ter expirado, vender a sua terra sem ter verificado 

que a servidão lhe tinha sido legada, o direito de passagem pertencerá ao comprador, se este o utilizar durante o tempo 

restante, porque, de facto, já tinha começado a ser seu, e poderia acontecer que nunca teria o direito sequer de rejeitar o 

legado, uma vez que a terra não lhe pertenceria. 

 

20. Scaevola, Regras, Livro I. 

 

Uma servidão é retida pelo uso quando é usada pela parte que a ela tem direito ou que está na posse da mesma, ou pelo seu 

empregado contratado, o seu convidado, o seu médico, ou qualquer pessoa que lhe venha fazer uma visita, ou o seu inquilino, 

ou um usufrutuário: 

 

21. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Ainda que o usufrutuário deva usufruir dele em seu próprio nome; 
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22. Scaevola, Regras, Livro I. 

 

Em suma, quem fizer uso do direito de passagem, como se tivesse o direito de o fazer, 

 

23. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Quer o utilize para se aproximar da nossa terra ou para a deixar, 

 

24. Scaevola, Regras, Livro I. 

 

Mesmo que seja um possuidor de má fé, a servidão será retida. 

 

25. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Uma parte não é considerada para usar uma servidão, excepto quando acreditar que está a exercer um direito que lhe 

pertence; e, por conseguinte, quando alguém o fizer como uma auto-estrada ou como uma servidão pertencente a outra, não 

terá direito a um interdito ou a qualquer outro procedimento legal. 
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               Livro IX  

 
 

 

 

1. Relativamente à comissão de danos por um quadrúpede. 

 

2. Sobre a lex Aquilia. 

 

3. Sobre aqueles que despejam ou atiram qualquer coisa para fora. 

 

4. Sobre as acções de noxal. 
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Sobre o título. 1. Relativo à comissão de danos por um quádruplo. 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Quando se diz que um quadrúpede cometeu um dano, pode ser intentada uma acção que tenha descido de uma Lei das Doze 

Tabelas; que Lei prescreve que ou o que quer que tenha causado o dano deve ser entregue, ou seja, que o animal que o 

cometeu deve ser entregue, ou uma quantia de dinheiro equivalente ao dano deve ser paga. 

 

(1) O termo "noxia" significa a própria infracção. 

 

(2) Esta acção tem referência a todo o tipo de quadruplicação. 

 

(3) O Pretor diz "pauperiem fecisse", o que significa o dano causado sem erro pelo animal que o comete, pois um animal não 

pode ser culpado de erro na lei, porque é deficiente na razão. 

 

(4) Portanto, como diz Servius, esta acção está disponível quando um animal comete danos depois de a sua ferocidade ter 

sido despertada; por exemplo, quando um cavalo que tem o hábito de dar pontapés, pontapés, ou um boi que está habituado a 

dar pontapés, o faz; ou uma mula comete danos por causa da sua extrema selvageria. Mas se um animal deve perturbar uma 

carga sobre alguém devido à desigualdade do solo, ou à negligência do condutor, ou porque o animal foi sobrecarregado; esta 

acção não mentirá, mas deve ser instaurado um processo por ferimentos injustos. 
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(5) Quando, no entanto, um cão, enquanto está a ser conduzido por alguém, rompe por causa da sua maldade, e inflige 

ferimentos a outro; então, se o cão pudesse ter sido detido com mais segurança por outra pessoa, ou se a parte não o devesse 

ter conduzido por aquele lugar, esta acção não mentirá, e a parte que tinha a culpa do cão será responsável. 

 

(6) Além disso, esta acção não mentirá se o animal selvagem causar qualquer dano através da instigação de outro. 

 

(7) E, em geral, esta acção pode ser intentada sempre que um animal selvagem faça qualquer dano que seja contrário à sua 

natureza, e, portanto, se um cavalo irritado pela dor, chutar, esta acção não mentirá; mas a parte que feriu ou feriu o cavalo 

será mais responsável por uma acção de facto, do que sob a Lex Aquilia, sem outra razão que não seja o facto de a parte não 

ter cometido o ferimento com o seu próprio corpo. Mas quando alguém acaricia um cavalo, ou lhe dá palmadas, e ele é 

chutado por ele, haverá motivo para esta acção. 

 

(8) Quando um animal provoca outro e o leva a cometer algum dano, a acção deve ser intentada com referência à que 

provocou a provocação. 

 

(9) Esta acção está disponível quer o animal tenha cometido o dano com o seu próprio corpo ou através de outra coisa com a 

qual tenha estado em contacto; como por exemplo, quando um boi machuca alguém por meio de uma carroça ou por qualquer 

outra coisa que esteja perturbada. 

 

(10) Esta acção não estará disponível no caso de animais selvagens, devido à sua ferocidade natural; e, portanto, se um urso 

escapar e cometer danos, o seu antigo dono não pode ser processado, porque quando o animal escapou deixou de ser o 

proprietário; e, portanto, mesmo que eu deva matá-lo, a carcaça será minha. 
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(11) Quando dois carneiros ou dois touros lutam e um mata o outro, Quintus Mucius faz uma distinção; pois defende que a 

acção não mentirá se o agressor for morto, mas se o não culpado da provocação for morto, a acção pode ser intentada; e por 

conseguinte, o proprietário deve ou pagar o dano ou entregar o animal em vez dele. 

 

(12) Também, no caso de quadrúpedes, a infracção segue o animal; e esta acção pode ser intentada contra a parte a quem o 

animal pertence, e não contra aquele a quem pertencia quando cometeu o dano. 

 

(13) É evidente que se o animal morrer antes da sua emissão, o direito de acção será extinto. 

 

(14) Entregar o animal a título de reparação é renunciar a ele enquanto estiver vivo. Se pertencer a várias partes, uma acção 

de indemnização pode ser intentada contra elas individualmente, tal como no caso de um escravo. 

 

(15) Por vezes, porém, o proprietário não será processado para o obrigar a entregar o animal a título de reparação, mas será 

intentada contra ele uma acção por todo o valor; como por exemplo, quando lhe for perguntado em tribunal se o animal lhe 

pertence, ele responde que não lhe pertence, e se for necessário provar que era seu, o julgamento será feito contra ele por todo 

o valor. 

 

(16) Se o animal deve ser morto por qualquer pessoa após a sua emissão, uma vez que uma acção será intentada contra o 

proprietário sob a Lex Aquilia, a consideração da Lex Aquilia será feita em tribunal, porque o proprietário perdeu o poder de 

entregar o animal a título de reparação; e por conseguinte, no caso que tenha sido declarado, ele deve apresentar o montante 

estimado dos danos, a menos que esteja disposto a atribuir o seu direito de acção contra aquele que matou o animal. 
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(17) Não há qualquer dúvida de que esta acção passará a um herdeiro e ao outro sucessor da parte ferida; e também que pode 

ser intentada contra herdeiros e outros sucessores, não pelo direito de sucessão, mas com base na propriedade. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Esta acção mentirá, não só a favor do proprietário do bem danificado, mas também a favor de qualquer parte interessada; 

como por exemplo, de alguém a quem o bem foi emprestado, e também de um mais completo, porque aqueles que são 

responsáveis são considerados como tendo sofrido danos. 

 

1. Quando alguém que tenta fugir de outro, por exemplo, de um magistrado, se atira a uma loja vizinha e é aí mordido por um 

cão feroz, certas autoridades sustentam que ele não tem direito de acção por causa do cão; mas que o teria se o cão estivesse 

solto. 

 

(3) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Não há dúvida de que uma acção pode ser intentada ao abrigo desta lei em nome de pessoas livres; como, por exemplo, 

quando um animal ferir o chefe de família, ou o filho de uma família, desde que não seja tida em conta a desfiguração, uma 

vez que qualquer pessoa livre não admite a avaliação; mas podem ser tidas em conta as despesas incorridas para a cura do 

ferimento e da perda de trabalho que a parte não pôde realizar pelo motivo de ter sido incapacitado. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 
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Uma acção equitativa estará disponível nestas circunstâncias em que o dano foi cometido, não por um quadrúpede, mas por 

algum outro animal. 

 

5. Alfenus, Digest, Livro II. 

 

Enquanto um noivo conduzia um cavalo ao estábulo de uma estalagem, o cavalo farejava uma mula, e a mula pontapeou e 

partiu a perna do noivo. Foi pedido um parecer sobre a possibilidade de se instaurar um processo contra o dono da mula, com 

o fundamento de que tinha causado o ferimento, e eu respondi que podia. 

 

 

Tit. 2. sobre a lex Aquilia. 

 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

A Lex Aquilia anulou todas as leis anteriormente promulgadas com referência à reparação de danos ilegais, sejam estas as 

Doze Tabelas ou quaisquer outras; quais as leis que não é necessário especificar neste momento. 

 

1. A Lex Aquilia é um plebiscito; cuja promulgação Aquilius, um tribunal do povo, propôs à população. 
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(2) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

É fornecido pela primeira secção da Lex Aquilia que, "Quando alguém matar ilegalmente um escravo ou uma escrava 

pertencente a outro, ou um quadruplicado incluído na classe de gado, que seja obrigado a pagar uma soma igual ao maior 

valor que o mesmo valha durante o ano passado". 

 

1. E depois a lei prevê ainda que, "Uma acção por danos duplos pode ser intentada contra uma pessoa que faça uma 

negação". 

 

2. Parece, portanto, que a lei coloca na mesma categoria os animais escravos que estão incluídos sob a cabeça do gado, e que 

são mantidos em rebanhos, como, por exemplo, ovelhas, cabras, bois, cavalos, mulas, e jumentos. Coloca-se a questão de 

saber se os porcos estão incluídos sob a designação de gado bovino, e é muito apropriadamente decidido pelo Labeo que 

estão. Os cães, no entanto, não estão sob esta cabeça; e os animais selvagens estão longe de estar incluídos, como por 

exemplo, ursos, leões, e panteras. Elefantes e camelos são, por assim dizer, mistos, pois executam o trabalho de animais de 

carga, e no entanto a sua natureza é selvagem, e por isso devem ser incluídos na primeira Secção. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Quando um escravo ou uma escrava foi ilegalmente morto, a Lex Aquilia é aplicável. Acrescenta-se com razão que deve ser 

morto ilegalmente, uma vez que não é suficiente para ser simplesmente morto, mas isto deve ser feito em violação da lei. 

 

4. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 
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Portanto, se eu matar o seu escravo que é um ladrão e me ataca na altura, ficarei livre de responsabilidade, "Por razão natural, 

permite que um homem se proteja do perigo". 

 

1. A Lei das Doze Mesas permite a qualquer pessoa matar um ladrão que seja apanhado à noite, desde que, no entanto, ele 

avise com um grito; e permite-lhe matar o ladrão durante o dia, se for apanhado e se defender com uma arma, desde que, 

sempre, ele chame outros a testemunhar com um grito. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

No entanto, quando alguém mata outro que o ataca com uma arma, não se considera que o tenha morto ilegalmente; e quando 

alguém mata um ladrão por medo da morte, não há dúvida de que ele não é responsável sob a Lex Aquilia. Mas se ele for 

capaz de o capturar, e preferir matá-lo, a melhor opinião é que ele comete um acto ilegal, e portanto também será responsável 

sob a Lex Cornelia. 

 

1. Devemos aqui entender o termo "ferimento" para significar não algum insulto, como fazemos com referência a uma acção 

por ferimento, mas algo feito ilegalmente, ou seja, contrário à lei; por exemplo, onde alguém mata por negligência, e por isso, 

por vezes, ambas as acções podem ser intentadas, nomeadamente, aquela ao abrigo da Lex Aquilia, e aquela por ferimento; 

mas, neste caso, haverá duas avaliações, uma por danos, e a outra por insulto, consequentemente, temos de compreender aqui 

o termo "dano" para significar danos cometidos por negligência, mesmo por uma parte que não pretendeu fazer mal. 

 

2. Por conseguinte, perguntamos se uma acção ao abrigo da Lex Aquilia irá mentir onde uma pessoa louca causa danos? 

Pegasus nega que o fará, pois como pode alguém ser negligente que não está no seu perfeito juízo? Isto é perfeitamente 
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verdade. Portanto, uma acção sob a Lex Aquilia não mentirá; tal como quando um animal causa o dano, ou quando uma telha 

cai de um telhado. Mais uma vez, se uma criança causar qualquer dano, aplica-se a mesma regra. No entanto, se um rapaz 

que não chegou à puberdade o causar, Labeo diz que ele é responsável sob a Lex Aquilia, porque seria responsável por 

roubo; e penso que esta opinião é correcta, se ele for capaz de cometer uma violação da lei. 

 

3. Quando um professor ferir ou matar um escravo enquanto o instrui, será ele responsável, ao abrigo da Lex Aquilia, por ter 

cometido um dano ilegal? Julianus diz que uma pessoa foi considerada responsável sob a Lex Aquilia, que cegou um aluno 

num olho enquanto o instruía; e muito mais teria ele sido responsável, se o tivesse matado. Ele supõe o seguinte caso. Um 

sapateiro, enquanto ensinava o seu ofício a um rapaz que nasceu livre e filho de uma família, e que não desempenhou 

devidamente a tarefa que lhe tinha dado, bateu-lhe no pescoço com um último, e o olho do rapaz foi destruído. Julianus diz 

que, neste caso, uma acção por ferimento não mentirá porque infligiu o golpe, não com o objectivo de lhe causar ferimento, 

mas de o avisar e ensinar. Ainda assim, ele está em dúvida se uma acção sobre um contrato irá mentir, porque apenas um 

castigo moderado é concedido a uma pessoa que lhe dá instrução. Não duvido, contudo, que uma acção possa ser intentada 

sob a Lex Aquilia; 

 

6. Paulus, On the Edict, Livro XXII. 

 

Como extrema severidade da parte de um instrutor é atribuída à negligência. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Com esta acção o pai obterá danos no montante do valor dos serviços do seu filho que perdeu devido à destruição do seu 

olho, bem como as despesas em que incorreu com o seu tratamento médico. 
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1. Devemos entender o termo "matar" para significar onde isto foi feito ou com uma espada, um taco, ou alguma outra arma, 

ou com as mãos se foi usado estrangulamento, ou com um pontapé, ou batendo-lhe na cabeça, ou de qualquer outra forma. 

 

2. O Lex Aquilia aplicar-se-á onde qualquer pessoa que tenha sido demasiado carregada atira a sua carga e mata um escravo; 

pois estava em seu poder não ser sobrecarregado desta forma. Pegasus diz que se alguém escorregar e esmagar com a sua 

carga um escravo pertencente a outro, será responsável sob a Lex Aquilia, se se carregar mais pesadamente do que deveria, 

ou caminhar descuidadamente sobre um lugar escorregadio. 

 

3. Da mesma forma, quando alguém magoa outro por causa de alguém que o empurrou, Proculus defende que nem aquele 

que deu o empurrão é responsável, porque não o matou, nem aquele que foi empurrado, porque não cometeu ferimentos 

graves; de acordo com a opinião de que deve ser concedida uma acção de facto contra a parte que deu o empurrão. 

 

4. Quando alguém num combate de luta livre ou num concurso de luta e boxe ou quando dois lutadores estão envolvidos, 

mata outro; e fá-lo numa exposição pública, a Lex Aquilia não se aplicará, porque o dano deve ser considerado como tendo 

sido cometido em nome da fama e da coragem, e não com a intenção de causar ferimentos. Isto, contudo, não se aplica ao 

caso de um escravo, uma vez que as pessoas nascidas livres estão habituadas a participar em tais concursos, mas aplica-se 

quando o filho de uma família é ferido. É evidente que se uma parte inflige uma ferida enquanto a outra se retira, a Lex 

Aquilia será aplicável; ou se mata um escravo onde não há concurso, a menos que isto seja feito por instigação do mestre; 

pois então a Lex Aquilia não se aplicará. 

 

5. Quando alguém ataca um escravo que está doente, e ele morre; Labeo defende justamente que ele será responsável sob a 

Lex Aquilia, por um golpe que é mortal para um homem, muitas vezes não o será para outro. 
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6. Celsus diz que faz uma grande diferença se a parte mata realmente, ou fornece a causa da morte, pois quem fornece a 

causa da morte não é responsável sob a Lex Aquilia, mas sim a uma acção de facto. Com referência a isto, cita o caso de uma 

parte que administrou veneno como medicamento, e que diz ter fornecido a causa da morte; tal como alguém que coloca uma 

espada nas mãos de uma pessoa louca, pois esta última não seria responsável sob a Lex Aquilia, mas sim a uma acção de 

factoum. 

 

7. Mas se alguém atirar outro de uma ponte, quer seja morto pelo golpe que recebeu, quer seja submerso e afogado, ou, 

vencido pela força da corrente, morre exausto; o culpado, diz Celsus, é responsável sob a Lex Aquilia, tal como se tivesse 

atirado um rapaz contra uma rocha. Proculus sustenta que se um médico operar um escravo de forma imperfeita, uma acção 

recairá ou sobre o contrato, ou sob a Lex Aquilia. 

 

(8) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

A mesma regra é aplicável nos casos em que ele faça uso indevido de uma droga; mas se um cirurgião funcionar 

correctamente, e não empregar quaisquer outras medidas curativas, ele não estará livre de responsabilidade, mas é 

considerado culpado de negligência. 

 

1. Além disso, quando um tropeiro, por falta de perícia, é incapaz de conter o curso das suas mulas, e estas esmagam um 

escravo pertencente a outro, é normalmente dito que o condutor é responsável por negligência. A mesma opinião é defendida 

se ele não conseguir controlar as suas mulas por falta de força; nem parece injusto que a falta de força forneça terreno para a 

negligência, porque ninguém deve empreender nada que ele saiba, ou deva saber, será perigoso para os outros devido à sua 

fraqueza. A lei é a mesma no caso de uma pessoa que, por falta de perícia ou de força, não pode manejar o cavalo em que 

está a montar. 
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(9) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Além disso, quando uma parteira administra uma droga a uma mulher e esta morre em consequência, Labeo faz uma 

distinção, nomeadamente: que se ela a administrou com as suas próprias mãos, é considerada como tendo matado a mulher, 

mas se ela a deu a esta última para que a pudesse tomar, uma acção de facto deveria ser concedida, e esta opinião é correcta; 

pois ela preferiu fornecer a causa da morte, do que realmente matar a mulher. 

 

1. Quando alguém, quer por força de persuasão, administra uma droga a outro, quer pela boca, quer por injecção, ou o unge 

com alguma substância venenosa; será responsável sob a Lex Aquilia, tal como a parteira que administra uma droga é 

responsável. 

 

2. Quando alguém mata um escravo à fome, Neratius diz que ele é responsável por uma acção de facto. 

 

3. Se o meu escravo está a cavalo, e ao assustar o cavalo faz com que o escravo seja atirado a um rio, e em consequência 

perde a sua vida, Ofilius escreve que uma acção em factifício deve ser concedida; tal como se o meu escravo tivesse sido 

arrastado para uma emboscada por um homem e morto por outro. 

 

4. Mais uma vez, onde um escravo é morto por partes que estão a praticar com dardos por diversão, a Lex Aquilia é 

aplicável; mas onde outros estão a praticar com dardos, e um escravo atravessa o local onde a Lex Aquilia não se aplica, 

porque ele não deveria ter atravessado precipitadamente o campo onde esta prática estava a decorrer; mas mesmo assim, se 

alguém lhe lançar intencionalmente um dardos, ele será responsável sob a Lex Aquilia. 
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(10) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Para um jogo perigoso deve ser classificado como um acto de negligência, 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Mela diz também que se, enquanto várias pessoas estiverem a jogar à bola, a bola tendo sido golpeada com demasiada 

violência deve cair na mão de um barbeiro que esteja a rapar um escravo na altura, de tal forma que a garganta deste último 

seja cortada pela navalha; o responsável pela negligência é responsável sob a Lex Aquilia. Proculus pensa que a culpa é do 

barbeiro; e, de facto, se ele tinha o hábito de barbear pessoas num lugar onde é costume jogar à bola, ou onde havia muitas 

viagens, ele é, em certo grau, responsável; embora não se possa considerar indevidamente que, onde alguém se senta numa 

cadeira de barbeiro num lugar perigoso, ele só tem culpa a si próprio. 

 

1. Quando uma parte detém um escravo e outra o mata, a parte que o detém é passível de uma acção de facto, uma vez que 

ele forneceu a causa da morte. 

 

2. Mas onde várias pessoas atingiram o escravo, vamos considerar se todas elas serão responsáveis, tal como se todas o 

tivessem matado? E, se se souber por cujo golpe ele perdeu a vida, o primeiro será responsável por tê-lo matado; mas se isto 

não for conhecido, Julianus diz que todos eles podem ser responsabilizados pela sua morte, e se for instaurado um processo 

contra apenas um, os outros não podem ser exonerados; pois ao abrigo da Lex Aquilia, onde um homem paga não liberta 

outro, uma vez que a acção é penal. 
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3. Celsus afirma que quando alguém golpeia um escravo, e outro o priva da vida, o primeiro não será responsabilizado por tê-

lo matado, mas apenas por tê-lo ferido, pela razão de ter morrido de uma ferida infligida por outro, mas o segundo será 

responsabilizado porque o matou; e esta opinião é defendida por Marcelo, e é a mais razoável. 

 

4. Foi decidido pelas autoridades antigas que quando várias pessoas atiram uma viga que esmaga um escravo, todas são 

igualmente responsáveis por uma acção sob a Lex Aquilia. 

 

5. Proculus também deu como sua opinião que um partido que provocou um cão, e o levou a morder um qualquer, estaria 

sujeito a uma acção sob a Lex Aquilia, apesar de não ter tido o cão no seu poder. Julianus, no entanto, diz que, neste caso, só 

é responsável sob a Lex Aquilia se tiver detido o cão, e o tiver feito morder a outra parte; mas se não o tiver detido, uma 

acção de facto deveria ser intentada contra ele. 

 

6. Uma acção sob a Lex Aquilia pode ser intentada pelo dono, ou seja, pelo dono. 

 

7. Quando é feito um dano injusto a um escravo que eu estava prestes a devolver-lhe aquando da entrega do preço, Julianus 

diz que tenho direito a uma acção sob a Lex Aquilia, e que quando eu começar a devolver o escravo devo atribuí-lo a si. 

 

8. Mas se o escravo estiver a servir de boa fé alguma pessoa que não seja seu dono, terá esta última direito a uma acção ao 

abrigo da Lex Aquilia? A melhor opinião é que uma acção de facto deve ser concedida. 

 

9. Julianus diz que quando a roupa é emprestada a alguém e é rasgada, este último não pode intentar uma acção sob a Lex 

Aquilia, mas o proprietário da roupa pode fazê-lo. 
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10. Julianus discutiu a questão de saber se um usufrutuário ou uma parte com direito ao uso da propriedade tem direito de 

acção ao abrigo da Lex Aquilia? Penso que a melhor opinião é que, num caso deste tipo, deve ser concedida uma acção 

pretoriana. 

 

12. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Quando o mero proprietário de propriedade ferir ou matar um escravo em quem tenho o usufruto, deve ser-me concedida 

uma acção, como ao abrigo da Lex Aquilia, por danos proporcionais ao montante do meu usufruto; e a parte do ano que 

decorreu antes do meu usufruto também deve ser incluída na avaliação dos referidos danos. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Um homem livre tem direito a uma acção pretoriana, baseada na Lex Aquilia, em seu próprio nome; mas não pode intentar a 

acção directa, porque ninguém pode ser considerado como proprietário dos seus próprios membros. Um mestre, contudo, 

pode intentar uma acção por causa de um escravo fugitivo. 

 

1. Julianus diz que se um homem livre me serve de boa fé como escravo, ele próprio é responsável perante mim sob a Lex 

Aquilia. 

 

2. Quando um escravo pertencente a uma propriedade é morto, levanta-se a questão de quem pode intentar uma acção sob a 

Lex Aquilia, uma vez que não há dono do referido escravo? Celsus diz, que é intenção da lei que todos os danos sejam 



544 

 

reparados ao proprietário, e portanto a propriedade será considerada como proprietária; por conseguinte, quando a 

propriedade é inscrita, o herdeiro pode instaurar um processo. 

 

3. Quando um escravo que foi legado é morto após a entrada da herança, o direito de acção sob a Lex Aquilia pertence ao 

legatário, a menos que ele não tenha aceite o legado até após a morte do escravo; porque se ele o rejeitar, Julianus diz que o 

resultado será que o direito de acção deve ser dito que pertence ao herdeiro. 

 

14. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Mas onde o próprio herdeiro mata o escravo, ficou estabelecido que uma acção contra ele deve ser concedida ao legatário. 

 

(15) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Em consequência do que foi escrito, deve ser declarado que, se o escravo que foi legado for morto antes da entrada na 

propriedade, o direito de acção sob a Lex Aquilia deve permanecer com o herdeiro, devido a ter sido adquirido através da 

propriedade. Se, no entanto, o escravo foi ferido antes da entrada na propriedade, então, de facto, o direito de acção 

permaneceu como parte do património da propriedade, mas o herdeiro é obrigado a atribuí-lo ao legatário. 

 

1. Quando um escravo é ferido mortalmente e depois perde a sua vida pela queda de um edifício, ou por um naufrágio, ou por 

algum golpe, mais cedo do que teria feito; uma acção não pode ser intentada no chão da sua morte, mas apenas por o ter 

ferido. Se, no entanto, ele foi manumitido ou vendido, e depois morreu da ferida, Julianus diz que uma acção pode ser 

intentada como por tê-lo morto. Esta diferença existe porque ele foi morto por si na altura em que o feriu, embora isto só se 
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tenha tornado evidente quando ele morreu; mas nos primeiros casos a queda do edifício não permitiu que se soubesse se ele 

foi morto ou não. Quando um escravo é mortalmente ferido e o senhor ordena que seja livre, e o nomeia seu herdeiro, e ele 

morre, o seu herdeiro não pode trazer processo sob a Lex Aquilia, 

 

16. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

Porque o caso chegou a tal ponto que o direito de trazer fato não poderia ter existido originalmente. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Quando um proprietário mata o seu próprio escravo, será responsável por uma acção de facto intentada por um possuidor de 

boa-fé ou por um partido que tenha mantido o escravo em penhor. 

 

1 (Se Stichus foi legado a duas pessoas em conjunto, e tendo sido morto é rejeitado por um dos legatários; penso que um 

legatário sozinho pode trazer processo sob a Lex Aquilia, porque a propriedade parece ter-lhe sido conferida por efeito 

retroactivo). 

 

(18) Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

No entanto, quando uma parte que tenha recebido um escravo em penhor mata-o ou fere-o, a acção pode ser intentada contra 

ele sob a Lex Aquilia e também sob o penhor, mas o queixoso deve contentar-se com uma ou outra destas acções. 
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19. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Mas quando alguém mata um escravo que tem em comum, é responsável sob a Lex Aquilia, assim diz Celsus; e a mesma 

regra se aplica se o ferir: 

 

20. The Same, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Ou seja, com referência à parte pela qual ele traz o processo como queixoso. 

 

21. The Same, On the Edict, Livro XVIII. 

 

A lei diz: "O maior valor do escravo durante o ano passado". Esta cláusula refere-se a uma avaliação do montante do dano 

que foi infligido. 

 

1. O ano deve ser calculado a partir do dia em que o escravo foi morto; mas se ele só foi ferido mortalmente e morreu após 

um longo intervalo, então, segundo Julianus, devemos calcular o ano a partir do dia em que foi ferido; embora Celsus tenha 

uma opinião diferente. 
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2. Devemos, contudo, apenas avaliar o valor do corpo do escravo quando ele foi morto, ou não devemos antes estimar qual 

era o nosso interesse em que ele não fosse morto? A regra actual é que deve ser feita uma estimativa do valor do nosso 

interesse. 

 

22. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Assim, se matou um escravo que eu tinha contratado para entregar a alguma parte sob pena, o benefício a ser obtido por mim 

deve ser considerado na audiência do caso. 

 

1. As qualidades pessoais do escravo também devem ser tidas em consideração ao fazer a estimativa, como por exemplo, 

quando alguém mata um escravo que pertencia a uma tropa de actores ou cantores; ou um de gémeos; ou um de uma equipa 

de quatro cavalos; ou o macho ou fêmea de um par de mulas; pois, em tais circunstâncias, não só deve ser feita uma 

estimativa do valor do animal que é destruído, como também deve ser tida em conta a depreciação dos que restam. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Assim, Neratius afirma que se um escravo que tenha sido nomeado herdeiro for morto, o valor da propriedade também deve 

ser tomado em consideração. 

 

1. Julianus diz que se um escravo que tinha sido libertado e nomeado herdeiro é morto, nem o herdeiro substituído nem o 

herdeiro legal podem recuperar o valor avaliado da propriedade através de uma acção sob a Lex Aquilia, uma vez que o 

escravo ainda não o tinha obtido; e esta opinião é correcta. Portanto, a única estimativa que pode ser feita é a do valor do 
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escravo, uma vez que esta é considerada a única coisa em que o substituto está interessado; mas penso que mesmo a 

estimativa do seu valor não deve ser feita, porque se ele tivesse sido o herdeiro, também teria sido livre. 

 

2. Julianus diz ainda que se eu for nomeado herdeiro sob a condição de manumitar Stichus, e Stichus for morto após a morte 

do testador, a quantia avaliada a que terei direito incluirá igualmente o valor da herança; pois a condição não foi cumprida 

devido à morte do escravo; mas se o escravo foi morto durante a vida do testador, o valor estimado da herança não pode ser 

considerado, porque o maior valor do escravo durante o ano anterior foi tido em conta retroactivamente. 

 

3. Julianus diz também que a avaliação do valor do escravo que foi morto só pode ser feita com referência à época em que ele 

mais valia durante esse ano; e, portanto, se o polegar de um artista valioso foi cortado, e dentro de um ano após a altura em 

que isso foi feito, ele foi morto; o seu proprietário pode intentar uma acção sob a Lex Aquilia, e o seu valor deve ser estimado 

na quantia que valia antes de perder a sua perícia juntamente com o polegar. 

 

4. No entanto, quando é morto um escravo que tinha cometido grandes fraudes nas minhas contas, e que eu tinha a intenção 

de torturar para extrair dele os nomes dos seus cúmplices nas fraudes, Labeo defende muito correctamente que o valor do 

escravo deve ser estimado no montante do interesse que eu tinha em detectar as fraudes cometidas por ele, e não com base na 

perda causada pelo próprio escravo. 

 

5. Se, no entanto, um escravo bem comportado deve mudar os seus hábitos, e ser morto dentro de um ano; a estimativa do seu 

valor deve ser feita com base no que valia antes de a mudança ter ocorrido. 

 

6. Em suma, deve ser considerado que qualquer vantagem que tenha tornado o escravo mais valioso em qualquer altura do 

ano em que foi morto, deve ser incluída na avaliação do seu valor real. 
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7. Quando um escravo infantil que ainda não tem um ano de idade é morto, a melhor opinião é que a avaliação do seu valor 

deve ser referida à parte do ano em que ele estava a viver. 

 

8. É estabelecido que esta acção é concedida ao herdeiro e a outros sucessores; mas não será concedida contra o herdeiro e os 

sucessores da outra parte, pois é uma acção penal; a menos que o referido herdeiro se tenha tornado mais rico através dos 

danos que foram causados. 

 

9. Quando um escravo é morto por malícia, é estabelecido que o seu proprietário também pode trazer um processo sob a Lex 

Cornelia, e se ele prosseguir sob a Lex Aquilia, o seu processo sob a Lex Cornelia não será barrado. 

 

10. Esta acção pode ser intentada por danos civis onde a parte confessa a sua culpa, e por danos duplos onde ele a nega. 

 

11. Onde alguém confessar que matou um escravo que ainda vive, e depois está preparado para mostrar que o referido 

escravo ainda está vivo; Julianus diz que a Lex Aquilia não se aplica, mesmo que o partido confesse que ele o matou; porque 

onde o processo se baseia numa confissão o queixoso não é obrigado a provar que o partido que matou o escravo era o réu, 

mas é essencial que o escravo tenha sido morto por alguém. 

 

(24) Paulus, On the Edict, Livro XXII. 

 

Este ponto é mais claramente mostrado onde se diz que um escravo foi ferido; mas se o arguido confessar que o feriu, e não 

foi este o caso, em que ferimento devemos basear a avaliação, ou a que data devemos referir? 



550 

 

 

25. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Assim, se o escravo não foi morto, mas morreu, a melhor opinião é que o réu não deve ser responsabilizado pelo escravo 

morto, embora possa ter confessado que o matou. 

 

(1) Quando um agente, um tutor, um curador, ou qualquer outra pessoa confessar que o seu principal ausente feriu um 

escravo, deve ser concedida uma acção pretoriana baseada na confissão contra a referida parte. 

 

(2) É de notar que nesta acção que é concedida contra a pessoa que confessa, o juiz é nomeado não com o objectivo de 

proferir uma decisão, mas para avaliar os danos; pois nenhum julgamento pode ter lugar para a condenação de pessoas que 

confessam. 

 

26. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Suponha, por exemplo, que a pessoa contra a qual a acção é intentada confesse que matou o escravo, e esteja preparada para 

pagar o seu valor avaliado, e o seu adversário faça uma estimativa muito elevada do mesmo. 

 

27. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 
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Quando um escravo transporta outro pertencente a um proprietário diferente, e o mata, tanto Julianus como Celsus sustentam 

que uma acção baseada no roubo, assim como uma acção baseada em danos injustos, mentirá. 

 

1. Quando um escravo é propriedade comum, ou seja, pertence a si e a mim, e mata outro escravo que me pertence, um 

processo baseado na Lex Aquilia pode ser intentado contra si, se o escravo tiver agido com o seu consentimento; e Proculus 

também sustentava esta opinião, como afirma Urseius. Mas se ele não cometeu o acto com o seu consentimento, uma acção 

noxal não mentirá, para que não esteja no poder do escravo para lhe pertencer só a si. Penso que isto está correcto. 

 

2. Além disso, se um escravo que é mantido em comum por si e por mim for morto por um escravo pertencente ao Titius, 

Celsus diz que se um dos proprietários intentar uma acção, ou obterá uma quantia proporcional dos danos avaliados, ou o 

escravo deve ser absolutamente rendido a título de reparação, porque esta é uma questão que não é susceptível de divisão. 

 

3. O proprietário é responsável por causa do escravo que cometeu o homicídio, e aquele a quem serve como escravo de boa 

fé não é responsável; mas coloca-se a questão de saber se uma parte cujo escravo é um fugitivo, é responsável por sua conta 

ao abrigo da Lex Aquilia? Julianus diz que ele é responsável. Isto é perfeitamente verdade, e Marcellus também tem a mesma 

opinião. 

 

4. A segunda secção desta lei caiu em desuetude. 

 

5. Na terceira Secção a Lex Aquilia diz: "Se alguém danificar a propriedade de outro excepto matando escravos ou gado, seja 

qual for o valor da propriedade queimada, despedaçada, ou ferida, nos trinta dias anteriores; a parte deve ser obrigada a pagar 

a quantia ao proprietário da mesma". 
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6. Assim, se um homem não deve matar um escravo ou um animal mas deve queimar, quebrar, ou ferir qualquer outro bem, o 

processo poderia sem dúvida ser levado a cabo ao abrigo desta disposição da lei. Portanto, se atirar uma tocha ao meu 

escravo e o queimar, será responsável perante mim. 

 

7. Além disso, se atearem fogo às minhas árvores, ou à minha quinta, tenho direito a uma acção ao abrigo da Lex Aquilia. 

 

8. Se alguém tiver a intenção de queimar a minha casa, e o fogo se espalhar para a casa do meu vizinho, será também 

responsável perante o vizinho sob a Lex Aquilia; e não será menos responsável perante os inquilinos, por causa da queima 

dos seus bens pessoais. 

 

9. Se o escravo de um inquilino que tenha a seu cargo uma fornalha for dormir à sua frente, e a casa arder; Neratius diz que, 

quando uma acção é intentada sobre o arrendamento, o inquilino deve reparar a perda, se foi negligente na selecção das 

pessoas ao seu serviço; mas onde uma pessoa ateou o fogo na fornalha, e outra foi negligente ao cuidar dela, será que aquele 

que ateou o fogo será responsável? Aquele que tinha a responsabilidade pelo incêndio não fez nada, e aquele que o ateou 

devidamente não teve culpa; qual é então a conclusão? Penso que uma acção pretoriana mentirá tanto contra aquele que 

adormeceu antes da fornalha como contra aquele que se esqueceu de a atender, pois ninguém deve dizer com referência 

àquele que adormeceu que a sua falha foi apenas humana e natural, uma vez que ou deveria ter extinguido o fogo, ou tê-lo 

protegido de tal forma que não se pudesse propagar. 

 

10. Se tiver um forno contra uma parede partidária, será responsável por danos injustos? Proculus diz que nenhuma acção 

pode ser intentada, porque nenhuma mentirá contra uma parte que tenha um forno. Portanto, penso que é mais justo que uma 

acção seja de facto concedida, claro, se a parede for queimada; mas se ainda não me tiverem causado qualquer dano, mas o 

vosso fogo estiver num lugar tal que eu receio que o façam, penso que um vínculo que proporcione contra ferimentos 

ameaçados será suficiente. 
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11. Proculus diz que quando os escravos de um inquilino queimarem uma casa agrícola, o inquilino será responsável ou ao 

abrigo do contrato de arrendamento ou ao abrigo da Lex Aquilia, para que possa entregar os escravos a título de reparação; e 

quando o caso tiver sido decidido ao abrigo de uma das acções, não poderá ser instaurado qualquer outro processo ao abrigo 

da outra. Entende-se que isto só se aplica quando o arrendatário não foi culpado de negligência; mas se era proprietário de 

escravos que tinham o hábito de cometer actos criminosos, será responsável por danos injustos por ter escravos deste tipo. 

Ele afirma que a mesma regra deve ser observada em relação a pessoas que se alojam num edifício; e esta opinião é razoável. 

 

12. Se as minhas abelhas voarem para a sua, e você as queimar, Celsus diz que tenho direito de acção contra si sob a Lex 

Aquilia. 

 

13. A lei diz "quebrar em pedaços". Esta palavra quase todas as autoridades antigas entenderam significar o mesmo que 

"destruir". 

 

14. Portanto, Celsus faz o inquérito, se semeou joio ou ervas daninhas no campo de trigo de outro, o proprietário do mesmo 

pode não só instaurar um processo sob o interdito Quod vi aut clam, (ou se a terra for arrendada, o inquilino pode fazê-lo) 

mas também pode instaurar uma acção de facto; e se o inquilino a trouxer, deve dar garantias de que nenhum outro processo 

será instaurado; isto, é claro, a fim de evitar que o proprietário cause mais aborrecimentos, pois é um tipo de dano destruir ou 

alterar algo, com o objectivo de dar causa a um processo sob a Lex Aquilia; e outro, quando, sem alterar a substância do 

próprio artigo, se mistura algo com ele, cuja separação seria incómoda. 

 

15. Celsus diz, que é evidente que o processo pode ser trazido sob a Lei de Aquilian onde uma parte põe sujidade no vinho, 

ou o derrama, ou o faz azedo, ou o estraga de qualquer outra forma; pois tanto o derramar como o fazer azedo são abraçados 

com as palavras "destruir". 
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16. E não nega que "partir em pedaços", e "queimar" estão também incluídos na palavra "destruir"; mas que não há nada de 

novo onde certas coisas são especialmente enumeradas na lei, pois normalmente acrescenta um termo geral incluindo aquelas 

coisas específicas. Esta opinião é correcta. 

 

17. Devemos, por todos os meios, compreender que a expressão "partir em pedaços" é aplicável quando uma parte ferir um 

escravo, ou o atingir com um pau, ou com uma correia, ou com o seu punho, ou com uma arma, ou com qualquer outra coisa 

que possa cortar ou provocar um inchaço no corpo de qualquer pessoa, mas apenas na medida em que sejam cometidos danos 

injustos. Mas quando o acto não diminui o valor do escravo ou o torna menos útil, a Lex Aquilia, não está disponível, e só 

pode ser intentada uma acção por lesão; pois a Lex Aquilia só se aplica a lesões que tenham causado perdas. Por conseguinte, 

se o valor do escravo não for diminuído, mas se tiverem sido incorridas despesas para que ele volte a ficar bem e saudável, 

considera-se que estou danificado nessa medida; e, por conseguinte, pode ser intentada uma acção sob a Lex Aquilia. 

 

18. Onde alguém rasgar, ou sujar as roupas de outro, é responsável, tal como se as tivesse destruído. 

 

19. Além disso, se alguém atirar o meu painço ou trigo para um rio, a acção sob a Lex Aquilia será suficiente. 

 

20. Mais uma vez, quando alguém mistura areia ou outra coisa com o meu trigo, para que seja difícil separá-lo, pode ser 

instaurado um processo contra ele, tal como se ele o tivesse destruído. 

 

21. Se alguém me derrubar moedas da mão, Sabinus é de opinião que uma acção por ferimentos graves mentirá, se elas se 

perderem de tal forma que não possam entrar na posse de ninguém, como por exemplo, se caírem num rio, no mar, ou num 
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esgoto; mas se entrarem na posse de alguém, deve ser instaurado um processo por roubo causado por ajuda e conselho. Esta 

era a opinião das antigas autoridades. Sabinus diz que uma acção de facto também pode ser concedida. 

 

22. Se bater numa mulher com o punho ou uma égua recebe um golpe seu, e o resultado é um aborto, Brutus diz que você é 

responsável sob a Lex Aquilia por "partir-se em pedaços", por assim dizer. 

 

23. E também, se alguém sobrecarregar uma mula, e partir um dos seus membros, a Lex Aquilia estará disponível. 

 

24. Quando alguém perfura o casco de um navio carregado com mercadoria, Viviannus diz que uma acção ficará sob a Lex 

Aquilia por "partir-se aos bocados", por assim dizer. 

 

25. Se uma parte apanha azeitonas que não estão maduras, ou colhe grãos que não estão maduros, ou colhe uvas que estão 

verdes, será responsável sob a Lex Aquilia; mas se as colheitas tiverem atingido a maturidade, a Lex Aquilia não se aplicará; 

pois não é cometido qualquer erro, uma vez que a parte lhe apresentou as despesas que teriam sido incorridas com a colheita 

de colheitas deste tipo; se, no entanto, retirar o que foi colhido, será responsável pelo roubo. Octavenus diz com referência às 

uvas: "A menos que ele atire as uvas para o chão, de modo a que fiquem dispersas". 

 

26. O mesmo escritor afirma, com referência ao corte da madeira, que se o que for cortado for imaturo, a parte será 

responsável sob a Lex Aquilia; mas se ele o retirar depois de maduro, será responsável pelo roubo, assim como pelo corte 

furtivo de árvores. 

 

27. Se remover salgueiros maduros de forma a não ferir os troncos das árvores, a Lex Aquilia não está disponível. 
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28. Se alguém castrar um rapaz escravo, e assim o tornar mais valioso, Vivianus diz que a Lex Aquilia não se aplica, mas que 

pode ser intentada uma acção por ferimentos, quer ao abrigo do Édito dos edílios, quer por danos quádruplos. 

 

29. Se confiar a um artesão um copo para ser polido, e ele o quebrar por falta de perícia, ele será responsável por danos 

injustos; mas se ele não o quebrar por falta de perícia, mas tiver fendas que o estragaram, ele será desculpável; e por isso os 

artesãos, quando coisas desta descrição lhes são confiadas, estão geralmente acostumados a providenciar através de um 

acordo que o trabalho não correrá o seu risco; e isto impede qualquer direito de acção sobre o acordo, ou ao abrigo da Lex 

Aquilia. 

 

30. Quando um marido dá pérolas soltas à sua esposa para seu próprio uso, e ela as perfura sem o consentimento ou 

conhecimento do marido, para que depois possam ser usadas sobre um fio, ela será responsável sob a Lex Aquilia, quer após 

um divórcio, quer enquanto ela ainda estiver casada. 

 

31. Quando alguém se avaria ou força a abrir as portas do meu edifício, ou destrói o próprio edifício, é responsável sob a Lex 

Aquilia. 

 

32. Onde alguém demolir o meu aqueduto, embora os materiais de que foi composto sejam propriedade minha, ainda, porque 

a terra através da qual trago a água não é minha, a melhor opinião é dizer que uma acção pretoriana deve ser concedida. 

 

33. Quando uma pedra cai de uma carroça e destrói ou quebra qualquer coisa, considera-se que o condutor da carroça está 

sujeito a uma acção sob a Lex Aquilia, se carregou as pedras de forma insegura e por essa razão elas escorregaram. 
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34. Onde alguém emprega um escravo para conduzir uma mula, e coloca a mula ao seu cuidado; e amarra a correia do 

cabresto ao seu polegar, e a mula solta-se e arranca o polegar do escravo, e depois precipita-se de uma altura; Mela diz, que 

se um escravo que não era hábil foi contratado como sendo hábil, uma acção pode ser intentada contra o proprietário do 

escravo por causa da mula que foi destruída, ou incapacitada; mas se a mula foi excitada por um golpe, ou por susto, o 

proprietário, (ou seja, o proprietário da mula assim como o proprietário do escravo) terá direito a uma acção sob a Lex 

Aquilia, contra a pessoa que assustou a mula. Parece-me, no entanto, que mesmo num caso em que se trate de uma acção por 

contrato, também se pode intentar uma acção ao abrigo da Lex Aquilia. 

 

35. Além disso, se confiar uma cuba cheia de vinho para ser reparada por um estucador, e ele abrir um buraco nela para que o 

vinho se esgote, o Labeo diz que uma acção de facto irá mentir. 

 

(28) Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Quando as pessoas cavam buracos com o objectivo de apanhar ursos ou veados, e o fazem na auto-estrada, e qualquer coisa 

cai dentro deles e é ferida, serão responsáveis sob a Lex Aquilia; mas não serão responsáveis se cavaram os buracos em 

algum outro lugar onde isto é normalmente feito. 

 

1. Esta acção, no entanto, só deve ser intentada onde for demonstrada uma causa adequada; ou seja, onde não tiver sido dado 

aviso prévio, e o proprietário não tiver conhecimento, e não puder fornecer informações contra o acidente. E, de facto, são 

encontrados muitos casos deste tipo, em que um queixoso é barrado se pudesse ter evitado o perigo; 

 

29. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 
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Tal como se se montassem armadilhas num local onde não se tem o direito de as montar, e o gado de um vizinho é apanhado 

nelas. 

 

(1) Se cortares o meu telhado que eu permiti projectar sobre a tua casa sem qualquer direito; Proculus declara que tenho 

direito a uma acção contra ti por danos injustos, como devias ter-me processado, alegando que eu não tinha direito a ter um 

telhado projectado; e não é só que eu devia sofrer danos através do teu corte das minhas madeiras. Uma regra contrária 

encontra-se num Rescript do Imperador Severus, que declarou nesse Rescript a um partido através de cuja casa um aqueduto 

foi transportado sem qualquer servidão existente, que ele próprio tinha o direito de o destruir; e isto parece razoável, pois a 

diferença é que, num caso, um homem construiu o telhado num terreno que lhe pertencia e no outro, o partido construiu o 

aqueduto nas instalações de outra pessoa. 

 

(2) Se o seu navio chocar com o meu barco e eu for danificado, coloca-se a questão de saber a que acção terei direito? 

Proculus diz que se estava no poder dos marinheiros para evitar o acidente, e este ocorreu por negligência deles, uma acção 

pode ser intentada contra eles sob o Lex Aquilia, porque faz pouca diferença se você causar danos ao conduzir o barco no 

barco, ou ao dirigir-se para o barco, ou infligir o ferimento com as suas próprias mãos; como em todas estas formas eu sofro 

danos através da sua agência, mas onde o barco correu contra o barco por causa de uma corda partida, ou porque não havia 

ninguém para o dirigir, uma acção não pode ser intentada contra o proprietário. 

 

(3) O Labeo também diz, que quando um navio é impelido pela força do vento contra os cabos presos às âncoras de outro 

navio, e os marinheiros cortam os cabos; e o navio não pode ser extraído de qualquer outra forma, a não ser cortando os 

cabos, nenhuma acção deve ser concedida. Labeo e Proculus são da mesma opinião com referência às redes de pescadores em 

que um navio pertencente a outros tinha ficado enredado; e é evidente que se isto aconteceu por negligência dos marinheiros, 

uma acção ao abrigo da Lex Aquilia deve ser intentada. No entanto, quando é intentada uma acção por danos indevidos nas 

redes, não deve ser feita qualquer estimativa dos peixes que não foram capturados por este motivo; uma vez que é incerto se 

algum teria sido capturado. A mesma regra é adoptada no caso dos caçadores, e dos apanhadores de aves. 
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(4) Se um navio colide com outro que se aproxima na direcção oposta, uma acção no terreno de danos injustos recairá ou 

contra o boi ou contra o capitão, assim diz Alfenus. No entanto, quando o navio foi conduzido com demasiada força para ser 

controlado, nenhuma acção pode ser concedida contra o proprietário; mesmo assim, se o problema ocorreu por negligência 

dos marinheiros, penso que uma acção sob o Lex Aquilia seria suficiente. 

 

(5) Quando alguém corta um cabo pelo qual uma embarcação é fixada, e a embarcação é perdida em consequência disso, uma 

acção de facto mentirá. 

 

(6) Ao abrigo desta secção da lei, esta acção pode ser instaurada para o ferimento de quaisquer animais que não sejam 

classificados como gado, por exemplo, um cão; e a mesma regra será aplicada em relação a um javali, ou leão, e outros 

animais e aves selvagens. 

 

(7) Os magistrados municipais que cometeram danos injustos podem ser responsabilizados ao abrigo da Lex Aquilia; pois, se 

algum deles tiver levado gado seu em execução, e permitir que morram de fome, ao não permitir que lhes seja dada uma 

acção de facto, deve ser-lhe concedida uma acção. Além disso, quando ele pensa que está a levar a cabo uma execução de 

acordo com a lei, mas não o faz de facto, e restaura a propriedade gasta e arruinada, considera-se que a Lex Aquilia será 

aplicável; e isto, de facto, também pode ser declarado onde a execução foi cobrada em conformidade com a lei. No entanto, 

quando um magistrado cometeu violência contra um partido que resistisse, ele não seria responsável sob a Lex Aquilia, pois 

quando se tomasse um escravo em execução e este se enforcasse, nenhuma acção seria concedida. 

 

(8) As palavras, "Qualquer que tenha sido o valor durante os últimos trinta dias", embora o maior valor não seja 

expressamente declarado, ainda assim é estabelecido que isto deve ser entendido. 
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30. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Quando alguém mata o escravo de outro que é apanhado em adultério, ele não será responsável nos termos desta lei. 

 

1. Quando um escravo dado em penhor foi posteriormente morto, uma acção será a favor do devedor, se o credor tem direito 

a uma acção pretoriana por causa do seu interesse no escravo, pela razão de que o devedor não é solvente; ou por ter perdido 

o seu direito de acção por lapso de tempo, é uma questão. Mas é injusto que a parte seja responsável tanto pelo proprietário 

como pelo credor, a menos que alguém possa considerar que o devedor, neste caso, não sofreu qualquer prejuízo, uma vez 

que lucrou com o montante da dívida, e qualquer coisa acima desse montante que pudesse recuperar do credor; ou, no início, 

será concedida uma acção ao devedor por qualquer montante superior ao da dívida. Assim, nos casos em que uma acção deva 

ser concedida ao credor por causa da pobreza do devedor, ou por ter perdido o seu direito de acção, o credor terá o direito de 

intentar uma acção ao abrigo da Lex Aquilia pelo montante da dívida, e isto beneficiará o devedor nessa medida; e uma acção 

ao abrigo da Lex Aquilia será a favor do devedor pelo montante dos danos legais para além da dívida. 

 

2. Quando alguém consome vinho ou cereais pertencentes a outro não é considerado como tendo cometido um dano 

indevido; e, portanto, deve ser concedida uma acção pretoriana. 

 

3. Na acção que resulta desta secção, a malícia e a negligência são punidas. Portanto, quando alguém põe fogo ao seu 

restolho ou espinhos com o objectivo de os queimar, e o fogo aumenta e espalha-se de modo a ferir o trigo ou as videiras de 

outro; devemos perguntar se isto aconteceu por falta de perícia, ou por negligência; pois se o fez num dia ventoso é culpado 

de negligência, uma vez que se considera que foi uma pessoa que oferece uma oportunidade para a comissão do dano; e é 

igualmente culpado se não tomou precauções para impedir que o fogo se espalhasse. Se, no entanto, tomou todas as 

precauções necessárias, ou uma rajada de vento repentina e violenta provocou a propagação do incêndio, não é culpado de 

negligência. 
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4. Quando um escravo é ferido mas não mortalmente, e morre por negligência, pode ser intentada uma acção por ferimento, 

mas não por matá-lo. 

 

31. The Same, On Sabinus, Livro X. 

 

Onde um aparador de árvores atira um ramo, ou um homem que trabalha numa elevação mata um transeunte, ele só é 

responsável onde atirou o objecto para um local público, e não deu aviso, de que o acidente poderia ser evitado. Mucius, 

contudo, afirma que mesmo que isto acontecesse em propriedade privada, uma acção poderia ser intentada por negligência; 

porque é negligência quando não se tomaram as precauções que um homem diligente teria tomado, ou o aviso só foi dado 

quando o perigo não podia ter sido evitado. Com base neste princípio, não faz muita diferença se a parte lesada estava a 

atravessar terreno público ou privado, uma vez que acontece muito frequentemente que muitas pessoas atravessam terreno 

privado. Se não houver ali nenhuma estrada, a parte só é responsável por malícia quando atira algo para cima de alguém que 

passa; pois não pode ser responsabilizado por negligência, pois seria incapaz de conjecturar se alguém vai ou não passar por 

aquele lugar. 

 

32. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Esta questão foi colocada, nomeadamente: se a mesma regra deve ser observada numa acção por danos injustos que é 

adoptada pelo Procônsul em caso de roubo cometido por vários escravos; ou seja, se o direito à cobrança da pena não deve 

ser concedido com referência a cada escravo individual; mas será suficiente que a quantia seja reparada, que teria de ser paga 

se um único homem livre tivesse cometido o roubo. A melhor opinião parece ser a de que a mesma regra deve ser observada, 

e há razões para isso; pois, como o princípio que se aplica numa acção de furto é que um proprietário não deve ser privado de 

todo o seu corpo de escravos por causa de uma infracção; o mesmo princípio deve, do mesmo modo, aplicar-se quando uma 
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acção é intentada por danos injustos, e o mesmo tipo de avaliação deve ser feita, especialmente porque por vezes, numa acção 

deste tipo, a infracção não é de carácter grave; por exemplo, quando o dano foi cometido por negligência e não por malícia. 

 

1. Quando a mesma pessoa fere um escravo e depois o mata, é responsável tanto por feri-lo como por matá-lo; pois há duas 

ofensas. Caso contrário, é quando alguém no mesmo ataque mata um escravo infligindo-lhe muitas feridas; pois então apenas 

uma acção, a de o matar, pode ser levada a cabo. 

 

33. Paulus, On Plautius, Livro II. 

 

Se matar o meu escravo, penso que o meu afecto por ele não deve ser considerado; como, por exemplo, se alguém deve matar 

o seu filho natural que estaria disposto a comprar a um preço elevado se ele pertencesse a outra pessoa; mas a questão 

envolvida é qual é o seu valor em termos gerais? Sextus Pedius diz que o preço da propriedade não é fixado por afecto ou por 

interesse benéfico, mas sim por princípios gerais; de modo que um homem que tenha a posse do seu filho natural como 

escravo, não é tanto mais rico porque se alguém tivesse a posse dele, estaria disposto a comprá-lo por uma soma considerável 

de dinheiro; e a parte que tem a posse do filho de outro não tem propriedade suficiente para ser igual ao que ele poderia 

vender esse filho ao seu pai; pois sob a Lex Aquilia, podemos recuperar danos, e seremos considerados como tendo perdido 

ou o que poderíamos ter obtido, ou o que fomos forçados a pagar. 

 

1. Uma acção de facto é concedida com referência a danos que não estão incluídos na Lex Aquilia. 

 

34. Marcellus, Digest, Livro XXI. 
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Um partido legou Stichus a Titius e Seius, e enquanto a Seius estava a deliberar e depois de Titius ter trazido o processo para 

recuperar o legado, Stichus foi morto, e depois Seius rejeitou o legado. Neste caso, Titius pode intentar uma acção tal como 

se o legado lhe tivesse sido legado sozinho. 

 

35. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Pela razão de que se considera que a propriedade lhe foi conferida retroactivamente; 

 

(36) Marcellus, Digest, Livro XXI. 

 

Pois como se um herdeiro tivesse direito a uma acção quando um legatário rejeita um legado, como se o escravo não tivesse 

sido legado; assim Titius tem o direito de acção, como se o escravo lhe tivesse sido deixado sozinho. 

 

(1) Quando o proprietário de um escravo, que Titius feriu mortalmente, ordena por sua vontade que ele seja livre e se torne 

seu herdeiro, e subsequentemente Maevius torna-se herdeiro do escravo, Maevius não terá direito a uma acção contra Titius 

ao abrigo da Lex Aquilia, de acordo com a opinião de Sabinus, que sustentava que o direito de acção não era transmitido ao 

herdeiro onde o falecido não teria tido direito a esse direito; mas parece verdadeiramente absurdo que um herdeiro obtenha 

uma indemnização pelo valor da pessoa morta, e de quem era herdeiro. No entanto, quando o proprietário ordenou que ele 

fosse livre e também seu herdeiro de uma parte dos seus bens, então, quando ele morreu, o seu co-herdeiro pode intentar uma 

acção ao abrigo da Lex Aquilia. 

 

37. Javolenus, On Cassius, Livro XIV. 
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Quando um homem livre cometeu um ferimento com as suas próprias mãos por ordem de outro, uma acção ao abrigo da Lex 

Aquilia pode ser intentada contra a parte que deu a ordem; desde que tivesse o direito de mandar; mas se não o tivesse, deve 

ser instaurado um processo contra a parte que cometeu o acto. 

 

1. Quando um quadruplicado, em virtude do qual existe um direito de acção contra o seu proprietário por ter cometido um 

dano, é morto por outra parte contra a qual é então instaurado um processo sob a Lex Aquilia, a estimativa do valor do 

referido animal deve ser feita, não com referência ao seu valor real, mas às circunstâncias em que existe o direito de acção 

por danos; e a parte que matou o animal deve ter sido julgada numa acção judicial ao abrigo da Lex Aquilia no montante dos 

juros que o queixoso teve de resolver o caso através da entrega do animal a título de reparação, em vez de pagar os danos que 

foram estimados. 

 

38. The Same, Epistles, Livro IX. 

 

Se no momento em que o meu escravo que o senhor comprou de boa fé o está a servir, ele é ferido por um dos seus escravos; 

foi considerado que eu tenho, em todos os casos, o direito de instaurar um processo contra si ao abrigo da Lex Aquilia. 

 

39. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XVII. 

 

Quintus Mucius diz que enquanto uma égua pastava na terra de outra ela perdeu o seu potro, quando o dono da terra a estava 

a expulsar; e foi feita a pergunta se o dono da égua podia ou não prosseguir sob a Lex Aquilia contra a parte que a tinha 

expulsado, porque ele tinha ferido a égua ao espancá-la? E foi considerado que se ele a tivesse agredido, ou se a tivesse 

expulsado intencionalmente com demasiada violência, poderia trazer fato. 
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1. Pomponius. Mesmo que alguém encontre o gado de outro na sua própria terra, deve afastá-lo da mesma forma que o faria 

com o seu; uma vez que, se tiver sofrido algum dano devido à sua presença ali, tem um direito de acção adequado. Portanto, 

quando alguém encontra o gado de outro nas suas próprias instalações, não pode calá-lo legalmente, nem deve expulsá-lo de 

qualquer outra forma a não ser se fosse seu (como dissemos acima), mas deve ou expulsá-lo sem o ferir, ou notificar o 

proprietário para o retirar. 

 

40. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Sob a Lex Aquilia, se eu alegar que uma nota que me pertence, e na qual foi declarado que uma soma de dinheiro me era 

devida sob uma condição, foi deformada; e, entretanto, posso provar isto por testemunhas que podem não estar em condições 

de testemunhar no momento em que a condição é cumprida, e eu declaro os factos em poucas palavras em tribunal e 

estabeleço isto a contento do juiz, devo ser bem sucedido; mas o pagamento da quantia pela qual é proferida a sentença só 

pode ter lugar quando a condição da qual a dívida depende for cumprida; e se falhar, a sentença não terá força ou efeito. 

 

41. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Onde alguém desfaça uma vontade, consideremos se uma acção por danos injustos não mentirá? Marcelo afirma com alguma 

hesitação no Quinto Livro do Digest, que a acção não pode ser intentada; pois ele pergunta de que forma pode ser 

determinado o montante dos danos? Fiz uma nota sobre Marcelo que isto é de facto verdade com referência ao testador, 

porque não se pode fazer uma estimativa do seu interesse no assunto; mas com referência ao herdeiro ou legatários o caso é 

diferente, uma vez que, no que lhes diz respeito, um testamento é quase o mesmo que um reconhecimento escrito de uma 

dívida; e Marcelo também diz que quando uma nota promissória é desfigurada por rasura, uma acção ao abrigo da Lex 

Aquilia mentirá. Além disso, se alguém deve destruir um testamento depositado com ele, ou ler o mesmo na presença de 
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várias pessoas, é mais aconselhável que uma acção de facto ?e que também ?seja intentada se a parte publicou as disposições 

secretas do testamento com o objectivo de cometer um erro. 

 

 

1. Pomponius afirma muito correctamente que por vezes acontece que uma parte, ao destruir um testamento, não se torna 

responsável pelo roubo, mas apenas pela comissão do dano, por exemplo, quando não o destruiu com a intenção de cometer 

um roubo, mas apenas para causar danos; pois então não será responsável pelo roubo, uma vez que o roubo envolve não só o 

acto de roubo, mas também a intenção. 

 

42. Julianus, Digest, Livro XLVIII. 

 

Quando alguém assim desfaça um testamento que tenha sido depositado com ele (ou qualquer outro instrumento para o 

transporte de bens) de modo a não poder ser lido, será responsável por uma acção em depósito, e também por uma acção para 

a produção de um instrumento em tribunal, porque ou devolveu ou produziu o documento em ruínas. Uma acção ao abrigo da 

Lex Aquilia também recairá sobre um caso deste tipo, pois quando uma parte falsifica documentos, diz-se muito 

apropriadamente que ele os arruinou. 

 

43. Pomponius, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Tem direito a uma acção ao abrigo da Lex Aquilia por danos cometidos contra uma propriedade antes de ter entrado como 

herdeiro, mesmo que tal tenha ocorrido após a morte da parte de quem é herdeiro; pois a Lex Aquilia designa como 

proprietário não apenas a pessoa que o era no momento em que os danos foram cometidos; pois nestas circunstâncias o 

direito de acção não lhe podia passar do partido de quem era herdeiro, pois este seria o mesmo caso em que esteve no poder 
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do inimigo e, tendo regressado, não pode intentar uma acção sob o direito de pós-liminio pelo que tinha ocorrido durante o 

seu cativeiro; e nenhuma outra regra além desta pode ser estabelecida sem grande desvantagem para as crianças póstumas 

que se tornam herdeiras dos seus pais. Consideramos que a mesma regra se aplica com referência a árvores que tenham sido 

cortadas furtivamente durante o mesmo tempo. Sou de opinião que isto também se aplica ao processo Quod vi aut clam, 

desde que a parte tenha cometido o acto depois de ter sido notificada para não o fazer, ou é evidente que ele deveria saber que 

teria sido notificado pelas partes a quem a propriedade pertencia se tivessem tido conhecimento do que ele iria fazer. 

 

44. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Sob a Lex Aquilia, a menor negligência é tomada em consideração. 

 

1. Sempre que um escravo ferir ou matar alguém, não há dúvida de que o seu proprietário é responsável sob a Lex Aquilia. 

 

(45) Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Neste caso, entendemos o conhecimento para significar sofrimento, de modo que, quando a parte é capaz de impedir o acto, e 

não o faz, ele será responsável. 

 

1. Os procedimentos podem ser trazidos sob a Lex Aquilia, onde um escravo ferido é curado. 

 

2. Se matar o meu escravo com a impressão de que ele está livre, será responsabilizado sob a Lex Aquilia. 
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3. Onde dois escravos saltam sobre palha ardente e colidem um com o outro, e ambos caem e um é queimado até à morte; 

neste caso, uma acção não pode ser intentada onde não se sabe qual deles foi derrubado pelo outro. 

 

4. Quando as partes cometem danos por não poderem proteger-se de outra forma, não têm culpa; pois todas as leis e todos os 

princípios legais permitem que as pessoas repelam a força pela força. Mas se eu atirar uma pedra a um adversário com o 

propósito de me defender, e eu não o atingir mas sim a um transeunte, serei responsável sob a Lex Aquilia; pois só é 

permitido atingir uma pessoa que o ataque, e isto apenas quando o faz para se defender, e não quando é feito com o propósito 

de vingança. 

 

5. Quando uma parte remove um muro que é útil, é responsável perante o proprietário do mesmo por danos injustos. 

 

46. Ulpianus, On Sabinus, Livro L. 

 

Se, quando um escravo é ferido, uma acção é instaurada sob a Lex Aquilia, e o escravo morre depois da ferida, uma acção 

pode ainda ser instaurada sob a Lex Aquilia. 

 

47. Julianus, Digest, Livro LXXXVI. 

 

Mas se no primeiro processo foi feita uma estimativa do seu valor, e depois o escravo deve morrer, o seu proprietário pode 

intentar uma acção por matá-lo, e se ele for encontrado com uma excepção baseada em fraude maliciosa, devem ser tomadas 
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medidas para evitar que o queixoso recupere mais pelos dois processos do que teria obtido se tivesse intentado no início uma 

acção por matar o escravo. 

 

(48) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Se um escravo cometer um dano a um bem antes de este ter sido introduzido, e, depois de ter sido libertado, causar outros 

danos ao bem, ele será responsável por ambas as acções, porque estas coisas têm referência a dois actos diferentes. 

 

49. Ulpianus, Disputations, Livro IX. 

 

Quando alguém expulsa abelhas pertencentes a outra ou mesmo as mata por meio de fumo, é considerado mais como tendo 

fornecido a causa da sua morte do que como tendo efectivamente as matado, e por isso será responsável por uma acção de 

facto. 

 

1. Quando se afirma que os danos injustos podem ser processados sob a Lex Aquilia, isto deve ser entendido como 

significando que os danos injustos foram cometidos quando o erro foi cometido juntamente com os danos, a menos que o 

acto tenha sido cometido sob a compulsão de força avassaladora; como afirma Celsus com referência a uma parte que 

destruiu uma casa contígua com o objectivo de controlar um incêndio; pois neste caso ele diz que nenhuma acção será 

tomada sob a Lex Aquilia, porque o homem destruiu a casa adjacente sendo impelido por uma justa apreensão de que o fogo 

pudesse chegar às suas instalações, e se o fogo o fez ou se foi anteriormente extinto, ele pensa que uma acção sob a Lex 

Aquilia não pode ser intentada. 
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50. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Se uma parte demolir a casa de outra sem o consentimento do proprietário, e construir banhos no local, então, 

independentemente da lei natural, que declara que a superfície pertence ao proprietário do solo, o agressor será responsável 

por uma acção por causa dos danos causados. 

 

51. Julianus, Digest, Livro LXXXVI. 

 

Um escravo foi tão gravemente ferido que era certo que morreria do golpe; mas, entretanto, foi nomeado herdeiro, e depois 

morreu de um golpe infligido por outro. Pergunto se uma acção por ter causado a sua morte pode ser intentada sob a Lex 

Aquilia contra as duas partes que o feriram? A resposta foi que normalmente se diz que alguém matou quem de alguma 

forma forneceu a causa da morte; mas sob a Lex Aquilia só ele é considerado responsável quem forneceu a causa da morte 

por violência real, e, por assim dizer, com a sua própria mão, sendo a interpretação da palavra "occidere" derivada dos termos 

"caedere" e "caedes". Além disso, não só aqueles que feriram um escravo de tal forma que o privaram imediatamente da vida 

são considerados responsáveis sob a Lex Aquilia, mas também aqueles que infligiram uma tal ferida que é certo que o 

escravo morrerá daqui em diante. Por conseguinte, quando alguém inflige uma ferida mortal a um escravo, e outro, antes da 

sua morte, o atinge de tal forma que morre mais cedo do que morreria como resultado de uma primeira ferida, deve 

considerar-se que ambos os infractores são responsáveis sob a Lex Aquilia. 

 

1. Isto concorda com a opinião das antigas autoridades, que, quando um escravo foi gravemente ferido por várias pessoas e 

não foi determinado por cujo golpe ele morreu; foi decidido que todos eles são responsáveis sob a Lex Aquilia. 

 

2. Os danos por causar a morte não serão os mesmos para ambas as partes neste caso; para aquele que o feriu pela primeira 

vez deve pagar uma quantia igual ao maior valor do escravo durante o ano passado; e isto é apurado calculando trezentos e 
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sessenta e cinco dias a partir da data da ferida. O segundo será responsável por uma quantia igual à maior soma que o escravo 

teria trazido durante o ano anterior ao dia em que morreu, e isto incluirá também o valor da propriedade. Assim, um deles 

pagará uma quantia maior e o outro uma quantia menor por ter morto o mesmo escravo; e não há nada de surpreendente 

nisto, uma vez que ambas as partes são consideradas como tendo morto o escravo de formas diferentes e em momentos 

diferentes. Se alguém deve pensar que esta nossa decisão é absurda, que reflicta que seria ainda mais absurdo que se 

considerasse que nenhuma das partes era responsável sob a Lex Aquilia, ou que uma delas era mais responsável do que a 

outra; uma vez que as infracções não devem ficar impunes; nem é fácil determinar qual das partes é mais responsável sob a 

lei. Pois inúmeras regras foram estabelecidas pelo Direito Civil para o bem-estar público que estão em desacordo com os 

princípios de raciocínio, como pode ser provado por inúmeros exemplos; e contentar-me-ei em referir-me apenas a uma 

delas. Quando várias pessoas transportam uma viga pertencente a outra com a intenção de a roubar, o que não poderiam ter 

feito individualmente, todas elas são consideradas responsáveis por uma acção de roubo; embora por um argumento 

engenhoso não se possa dizer que uma delas seja responsável porque é verdade que nenhuma delas transportou a viga. 

 

52. Alfenus, Digest, Livro II. 

 

Quando um escravo morre devido ao efeito de golpes, e isto não é o resultado da ignorância de um médico ou da negligência 

do proprietário, uma acção por ferimento pode ser intentada pela sua morte. 

 

1. O dono de uma loja colocou a sua lanterna sobre uma pedra numa rua à noite, e um transeunte levou-a; o dono da loja 

seguiu-o e exigiu a lanterna, e deteve a festa enquanto tentava fugir. Este último começou a atacar o lojista com um chicote 

que segurava na mão e ao qual estava preso um ferro, a fim de o obrigar a soltar o seu porão. Tendo a luta ficado mais séria, 

o lojista arrancou o olho do partido que lhe tinha tirado a lanterna, e pediu uma opinião se não poderia ser considerado que 

não tinha infligido danos ilegais, pois tinha sido atingido pela primeira vez com um chicote? Respondi que, a menos que ele 

tivesse arrancado o olho, não seria considerado como tendo causado danos ilegais, porque a culpa foi da parte que lhe bateu 

primeiro com o chicote; mas se ele não tivesse sido espancado primeiro, mas tivesse lutado com a parte que está a tentar tirar-

lhe a lanterna, o lojista deve ser considerado como responsável pelo acto. 
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2. As mulas estavam a transportar duas carroças carregadas pelo Capitólio, e os motoristas empurravam a primeira carroça 

que estava inclinada para um lado para que as mulas a pudessem transportar mais facilmente; entretanto a carroça superior 

começou a voltar, e à medida que os motoristas se encontravam entre as duas carroças retiraram-se, e a última carroça foi 

atingida pela primeira e voltou para trás, esmagando um rapaz escravo que pertencia a alguém. O proprietário do rapaz 

perguntou-me contra quem deveria intentar uma acção? Respondi que dependia das circunstâncias, pois se os condutores que 

tinham agarrado a primeira carroça saíssem voluntariamente do caminho, e o resultado era que as mulas não podiam agarrar a 

carroça e eram puxadas para trás pelo seu peso, então nenhuma acção seria contra o proprietário das mulas, mas uma acção 

sob a Lex Aquilia poderia ser intentada contra os homens que tinham agarrado a carroça; pois se uma parte, enquanto apoiava 

algo, ao soltar voluntariamente o seu porão permitia que este atingisse alguém, ele, no entanto, cometia danos; como por 

exemplo, quando alguém conduzia um burro e não o imobilizava; ou quando alguém disparava uma arma, ou atirava algum 

outro objecto da sua mão. Mas se as mulas cedessem porque estavam assustadas, e os condutores, acionados pelo medo de 

serem esmagados, soltassem o seu porão na carroça, então nenhuma acção poderia ser intentada contra os homens, mas uma 

poderia ser intentada contra o proprietário das mulas. E se nem as mulas nem os homens foram a causa do acidente, mas as 

mulas não conseguiram segurar a carga, ou enquanto se esforçavam para o fazer escorregaram e caíram, e isto fez com que a 

carroça voltasse atrás, e os homens não conseguiram suportar o peso quando a carroça estava inclinada para um dos lados, 

então nenhuma acção poderia ser intentada nem contra o proprietário das mulas nem contra os homens. Isto, no entanto, é 

certo, independentemente das circunstâncias, nenhuma acção seria intentada contra o proprietário das mulas que estavam na 

retaguarda, uma vez que não regressaram voluntariamente, mas porque foram atingidas. 

 

3. Um certo homem vendeu alguns bois na condição de permitir que o comprador os experimentasse, e depois entregou-os 

para serem julgados; e um escravo do comprador enquanto os tentava foi atingido com a corneta de um dos bois. Colocou-se 

a questão de saber se o vendedor deve pagar uma indemnização ao comprador. Respondi que se o comprador tivesse os bois 

como já comprados, não seria obrigado a pagar; mas se não os tivesse obtido com esse entendimento, então, se através da 

negligência do escravo fosse ferido pelo boi, os danos não teriam de ser pagos, mas se fosse devido à malícia do boi, eles 

seriam. 
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4. Onde várias pessoas estavam a jogar à bola, uma delas empurrou um pequeno escravo enquanto tentava apanhar a bola, e o 

escravo caiu e partiu-lhe a perna. Levantou-se a questão de saber se o proprietário do escravo poderia trazer um processo sob 

a Lex Aquilia contra o partido que, ao empurrá-lo, o tinha provocado a queda. Eu respondi que ele não podia, pois isto 

parecia ter sido feito mais por acidente do que por negligência. 

 

53. Neratius, Pergaminhos, Livro I. 

 

Conduziu bois pertencentes a outro para um lugar estreito que os causou atirados ao chão e feridos. Uma acção semelhante à 

que foi intentada sob a Lex Aquilia será concedida contra si. 

 

54. Papinianus, Perguntas, Livro XXXVII. 

 

Um devedor tem direito a uma acção ao abrigo da Lex Aquilia onde uma parte que estipulou a entrega, e antes da falta do 

devedor, ferir o animal que foi prometido; e a mesma regra aplica-se se o devedor o matar. Mas quando a parte que estipulou 

matar o animal após o incumprimento do promotor, o devedor será sem dúvida exonerado; mas neste caso não terá o direito 

de instaurar uma acção ao abrigo da Lex Aquilia, uma vez que o credor deve ser considerado mais como tendo-se ferido a si 

próprio do que como tendo sido outro. 

 

55. Paulus, Perguntas, Livro XXII. 

 

Prometi a Titius dar-lhe Stichus ou Pamphilus, valendo Stichus dez mil sestércios e Pamphilus vinte; e o estipulador matou 

Stichus antes de eu estar em falta. Colocou-se a questão de saber se uma acção poderia ser intentada sob o comando da Lex 
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Aquilia? Respondi que, tendo sido declarado que o escravo menos valioso foi morto, o que deve ser discutido neste caso não 

difere em nada do que se passa entre um credor e um desconhecido. Qual será então a medida dos danos? Deverão ser dez 

mil sestércios que é o valor do escravo que foi morto, ou deverá ser o montante que tenho de pagar, que é o montante dos 

meus juros? E o que diremos se Pamphilus morresse sem qualquer incumprimento da minha parte? Será o preço de Stichus 

diminuído desde que o promotor seja libertado? Será suficiente afirmar que o valor do escravo era maior quando foi morto, 

ou dentro de um ano. Com base neste princípio, Stichus deve ser considerado como tendo valido mais, mesmo que tenha sido 

morto após a morte de Pamphilus, mas dentro de um ano. 

 

56. O mesmo, Sentenças, Livro II. 

 

Se uma mulher danificar a propriedade do seu marido, pode ser intentada uma acção contra ela, de acordo com os termos da 

Lex Aquilia. 

 

(57) Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro VI. 

 

Emprestei-lhe um cavalo e enquanto o montava, vários outros cavalgavam consigo, e um deles correu contra o seu cavalo e 

atirou-o fora, e as pernas do seu cavalo foram partidas em consequência do acidente. O Labeo afirma que nenhuma acção 

pode ser intentada contra si, mas se o acidente ocorreu por negligência do cavaleiro, ele pode ser processado, mas a acção 

não pode ser intentada contra os donos do cavalo; e penso que isto é correcto. 

 

 

Título. 3. A respeito daqueles que despejam ou atiram qualquer coisa para fora. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

O Pretor diz com referência àqueles que deitam fora ou deitam fora qualquer coisa: Quando algo é deitado fora ou deitado 

fora de qualquer lugar sobre um lugar onde as pessoas têm o hábito de passar ou ficar de pé, concederei uma acção contra a 

parte que ali vive pelo dobro do dano ocasionado ou feito. Se for alegado que um homem livre tenha sido morto por um 

golpe de qualquer coisa que tenha caído, concederei uma acção de cinquenta aurei. Se a parte estiver viva, e se se disser que 

está ferido, concederei uma acção por um montante que pareça ser justo para o juiz que a parte contra a qual a acção é 

instaurada deve ser instruída para pagar. Se for alegado que um escravo cometeu o acto sem o conhecimento do seu senhor, 

acrescentarei à petição no caso as palavras: "Ou entregue o escravo a título de reparação". 

 

1. Ninguém negará que este Édito do Pretor é da maior vantagem, pois é para o bem-estar público que as pessoas devem ir e 

vir pelas estradas sem medo ou perigo. 

 

2. No entanto, faz muito pouca diferença se o lugar é público ou privado, desde que as pessoas normalmente passem por lá; 

porque o Pretor tinha em vista pessoas que iam na sua direcção, e não foi dada particular atenção às auto-estradas; para 

aqueles lugares por onde as pessoas normalmente passam, deve ter a mesma segurança. Se, no entanto, houvesse uma altura 

em que as pessoas não passassem normalmente por esse caminho, e qualquer coisa fosse depois deitada ao chão ou despejada 

enquanto o local estivesse fechado, mas só depois disso começasse a ser utilizada para viajar; a parte não será responsável 

sob este Édito. 
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3. Quando algo cai enquanto é pendurado, a melhor opinião é que deveria ser considerado como tendo sido deitado abaixo; 

portanto, quando algo é despejado de um recipiente que é suspenso, mesmo sem a agência de ninguém, deve ser dito que o 

Édito é aplicável. 

 

4. Esta acção de facto é concedida contra a parte que se apresentou na casa no momento em que algo foi deitado ao chão ou 

despejado, e não contra o proprietário da casa, porque a culpa é atribuída à primeira. A menção de negligência ou que o réu 

nega o facto não é feita, a fim de autorizar uma acção por danos duplos, embora ambas as questões sejam declaradas como 

oferecendo um bom fundamento para uma acção por danos injustos. 

 

5. Quando um homem livre é morto, a avaliação dos danos não é feita pelo dobro do montante, porque no caso de um homem 

livre não é possível uma avaliação da sua pessoa, mas o julgamento será pela soma de cinquenta aurei. 

 

6. As palavras "se ele estiver vivo e se se disser que está ferido", não fazem referência aos danos que foram cometidos contra 

a propriedade de um homem livre; como, por exemplo, se a sua roupa ou qualquer outra coisa deve ser rasgada ou estragada, 

mas apenas aos danos infligidos ao seu corpo. 

 

7. Se o filho de uma família tiver alugado um quarto superior e algo for deitado ao chão ou despejado, uma acção De peculio 

não é concedida contra o seu pai, porque não existe nenhuma reivindicação decorrente de contrato, pelo que a acção deve ser 

intentada contra o próprio filho. 

 

8. Quando um escravo ocupa a casa, será concedida uma acção de noxal, uma vez que não se trata de uma transacção 

comercial: ou pode um De peculio ser apresentado porque não pode ser feita qualquer reclamação por causa de uma ofensa 

do escravo? Não podemos dizer correctamente que o dano foi cometido pelo escravo, uma vez que este último não cometeu 
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qualquer dano. Penso, contudo, que o escravo não deve ficar impune, mas que deve ser corrigido sob a autoridade 

extraordinária do juiz. 

 

9. Dizemos que uma parte ocupa uma casa, quer ela resida na sua ou numa que lhe seja alugada, ou que obtenha 

gratuitamente. É evidente que um hóspede não será responsável, porque não vive lá, mas apenas é entretido, mas a parte que 

o entretém é responsável; e há tanta diferença entre aquele que vive numa casa e um hóspede, como há entre aquele que tem 

um domicílio e o viajante que não tem nenhum. 

 

10. Quando várias pessoas ocupam o mesmo quarto e algo é deitado abaixo dele, esta acção será concedida contra qualquer 

uma delas; 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

(Uma vez que é absolutamente impossível saber qual delas o deitou ao chão ou deitou fora) : 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

E a acção judicial pode ser intentada por toda a quantia, mas onde for intentada contra uma das partes, as outras serão 

exoneradas: 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 
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Se o dinheiro não tiver sido recebido no acto de emissão, os outros serão obrigados por uma parceria ou por uma acção 

equitativa a pagar as suas quotas à parte que fez o acordo. 

 

(5) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Quando várias pessoas ocuparem um apartamento dividido entre si, será concedida uma acção contra ele, que ocupou sozinho 

a parte a partir da qual o despejo foi feito. 

 

1. Quando alguém dá alojamentos gratuitos ao seu libertado e aos seus clientes ou aos da sua esposa, Trebatius diz que é 

responsável por eles; e isto é correcto. A regra é a mesma quando um homem distribui pequenos alojamentos entre os seus 

amigos, pois se alguém aluga alojamentos e ele próprio ocupa a maior parte dos mesmos, só ele será responsável; mas se ele 

aluga alojamentos e retém para si apenas uma pequena parte, arrendando o restante a várias pessoas, todos eles serão 

responsáveis como ocupando o alojamento de onde o despejo ou despejo teve lugar. 

 

2. No entanto, por vezes, quando não resulta qualquer desvantagem para o queixoso, o Pretor, influenciado por motivos 

equitativos, deveria antes conceder uma acção contra a parte de cujo quarto ou entrada o objecto foi deitado abaixo, mesmo 

que várias pessoas ocupem o mesmo alojamento; mas se alguma coisa deve ser deitada abaixo a partir do meio do 

apartamento, a melhor opinião é que todos são responsáveis. 

 

3. Quando o detentor de um armazém atira ou despeja qualquer coisa, ou alguém que tenha alugado um armazém, ou que 

tenha alugado o local apenas para a execução de algum trabalho ou para dar instruções, uma acção de facto mentirá; mesmo 

que um dos trabalhadores ou estudiosos o tenha atirado ou despejado para fora. 
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4. No entanto, quando uma parte tem um julgamento proferido contra ele sob a Lex Aquilia (porque o seu convidado, ou 

qualquer outra pessoa, atirou algo do apartamento) é razoável, como diz Labeo que uma acção de factoum deve ser concedida 

contra a parte que fez o lançamento, e isto é verdade. É evidente, se ele tivesse arrendado o quarto à parte que o atirou ao 

chão, que também terá direito a uma acção no terreno do contrato. 

 

5. Esta acção que pode ser intentada por coisas que são despejadas e atiradas ao chão é perpétua, e está disponível por um 

herdeiro mas não é concedida contra um herdeiro; mas a que se encontra onde se diz ter sido morto um homem livre, só pode 

ser intentada dentro de um ano, e não é concedida contra um herdeiro nem a favor de um herdeiro ou pessoas semelhantes, 

pois é uma acção penal e uma acção popular, e devemos sempre lembrar que quando várias pessoas desejam trazer um 

processo deste tipo, este deve de preferência ser concedido a alguém que tenha interesse no mesmo, ou foi aliado ao falecido, 

quer por casamento quer por sangue. No entanto, sempre que uma lesão tenha sido infligida a um homem livre, este terá um 

direito de acção perpétuo; mas se alguém mais desejar instaurar um processo, o direito não se estenderá para além de um ano; 

nem os herdeiros têm direito a ele como um privilégio hereditário; uma vez que, quando qualquer lesão corporal é infligida 

ao homem livre, nenhuma reivindicação pode ser transmitida por direito hereditário aos seus sucessores, uma vez que não 

está envolvida qualquer perda pecuniária, uma vez que a acção se baseia na justiça e equidade. 

 

6. O Pretor diz: "Ninguém terá nada depositado sobre um telhado projectado acima de um lugar que é normalmente utilizado 

como passagem ou onde as pessoas estão habituadas a estar; se puder ferir alguém pela sua queda. Concederei uma acção de 

facto por dez solidi contra qualquer pessoa que viole esta lei; e se se disser que um escravo o fez sem o conhecimento do seu 

senhor, ordenarei que esta quantia seja paga, ou que o referido escravo seja entregue a título de reparação". 

 

7. Esta disposição é uma parte do Edito anteriormente referido; pois era apenas consistente que o Pretor também deveria 

prever este caso, de modo que se algo fosse colocado em qualquer parte da casa que fosse perigoso, poderia não causar 

qualquer dano. 
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8. O Pretor diz: "Ninguém", "num telhado projectado". Estas palavras "Ninguém" fazem referência a todas as pessoas, quer 

ocupem a casa como hóspedes ou como proprietários e quer lá vivam ou não, desde que tenham alguma coisa exposta nestes 

locais. 

 

9. "Que tenham qualquer coisa depositada sobre um local que seja normalmente utilizado como passagem ou onde as pessoas 

estejam habituadas a estar". Devemos entender o termo "depositado" para ser aplicável a um alojamento ou apartamento, ou a 

uma casa de guerra ou a qualquer outro edifício. 

 

10. Uma pessoa pode ser devidamente considerada como tendo algo "depositado", mesmo que não o tenha colocado ela 

própria mas permitido que tal fosse feito por outra pessoa, e portanto, se um escravo o colocar, e o proprietário permitir que 

permaneça nessa posição, será considerado responsável não por uma acção noxal, mas por sua própria conta. 

 

11. O Pretor diz: "Se ele pode ferir alguém pela sua queda". É manifesto a partir destas palavras que o Pretor apenas 

providencia contra ferimentos, não por tudo o que possa ser colocado em tal posição, mas por tudo o que seja colocado para 

que possa eventualmente causar ferimentos, pois não esperamos até que o ferimento seja feito, mas o Édito é aplicável se o 

ferimento puder resultar; e a parte que manteve o objecto na sua posição é punida quer tenha causado algum dano ao ser 

colocado lá ou não. 

 

12. Se o objecto que foi colocado cair e causar danos, uma acção irá recair contra a parte que o colocou lá, mas não contra o 

ocupante da casa, uma vez que esta acção não é suficiente, porque a parte que colocou o objecto não pode certamente ser 

considerada como tendo-o mantido na sua posição, a menos que fosse o proprietário ou um residente da casa. Pois quando 

um artista tinha um escudo ou um quadro em exposição numa cabine, e este caiu e feriu um transeunte, Servius era de 

opinião que uma acção correspondente a esta deveria ser concedida; pois ele disse que esta última evidentemente não podia 
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ser trazida, uma vez que o quadro não tinha sido colocado no beiral nem no telhado projectado. Afirmou que a mesma regra 

deveria ser observada quando um frasco que estava suspenso numa rede tivesse caído e causado danos; pela razão de que 

tanto uma acção legal como uma acção equitativa eram insuficientes. 

 

13. Esta acção está aberta a todos, e reside a favor de um herdeiro e dos seus sucessores, mas não mente contra os herdeiros, 

porque é uma acção penal. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Este Édito não se limita a cidades e aldeias, mas tem também referência a todas as estradas por onde as pessoas normalmente 

passam. 

 

(1) Labeo diz que este Édito só se aplica onde um objecto é deitado ao chão durante o dia, e não durante a noite; ainda assim, 

em certos lugares as pessoas também passam durante a noite. 

 

(2) Uma pessoa que ocupa as instalações é também responsável pela negligência da sua família. 

 

(3) Quando algo é deitado fora de um navio, será concedida uma acção equitativa contra a parte responsável pelo navio. 

 

7. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 
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Quando o corpo de um homem livre tiver sido ferido por algo que tenha sido deitado abaixo ou despejado, o juiz deve ter em 

consideração os honorários pagos a um médico, e as outras despesas incorridas pela cura do indivíduo, bem como o valor de 

qualquer ocupação que a parte tenha perdido, ou seja susceptível de perder por ter sido incapacitado; mas não será feita 

qualquer estimativa de cicatrizes ou de qualquer outra desfiguração, porque o corpo de um homem livre não admite a 

avaliação. 

 

 

Título. 4. Sobre as acções noxal. 

 

 

1. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro II. 

 

Estas acções são chamadas noxal que são intentadas contra nós, não com referência a qualquer contrato, mas como resultado 

de algum dano ou delinquência cometidos por escravos; e a força e o efeito de tais acções é que, se o julgamento for feito 

contra nós, podemos evitar o pagamento de danos pela entrega do corpo daquele que cometeu a ofensa. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Quando um escravo mata alguém com o conhecimento do seu proprietário, ele torna este último responsável pela totalidade 

dos danos, pois é considerado que foi o próprio proprietário que cometeu o homicídio; mas quando isto foi feito sem o 



583 

 

conhecimento do proprietário, uma acção noxal mentirá, pois o proprietário não deve ser considerado responsável, por causa 

da ofensa do escravo, por nada mais do que entregá-lo a título de reparação. 

 

(1) Quando nada fez para impedir o crime, quer continue a ser o proprietário ou deixe de o ser, será responsável por esta 

acção; pois basta que fosse o proprietário no momento em que não impediu o acto; e em tal medida é este o caso, que Celsus 

pense que se o escravo fosse alienado no todo ou em parte, ou manumitted, o dano não segue a pessoa, pois o escravo não 

cometeu qualquer ofensa, uma vez que obedeceu às ordens do seu proprietário. E isto pode ser verdadeiramente dito, se este 

último o ordenou, mas se ele apenas não o impediu, como podemos desculpar o acto do escravo? Celsus, contudo, faz uma 

distinção entre a Lex Aquilia e a Lei das Doze Tabelas, pois, segundo a lei antiga, se um escravo cometesse um roubo ou 

causasse qualquer outro dano com o conhecimento do seu proprietário, uma acção noxal recairia sobre o escravo, e o 

proprietário não seria directamente responsável; mas diz que segundo a Lex Aquilia o proprietário seria directamente 

responsável, e não responsável por causa do escravo. Afirma então o princípio de cada uma das duas leis; sendo a intenção da 

das Doze Mesas que, num caso deste tipo, os escravos não deveriam obedecer aos seus senhores, mas no caso da Lex Aquilia 

a lei desculpou um escravo que obedecesse ao seu senhor, pois teria sido condenado à morte se não o tivesse feito. Mas se 

considerarmos como estabelecido o que Julianus afirma no Octogésimo Sexto Livro, que, "Quando um escravo comete um 

roubo ou causa algum dano", isto também se refere a leis mais recentes; pode dizer-se que uma acção noxal pode ser 

concedida contra o proprietário por causa do seu escravo; de modo que, porque uma acção aquiliana é concedida contra o 

proprietário, isto não desculpa o escravo, mas é um fardo para o proprietário. Aprovamos a opinião de Julianus, que é 

razoável, e é apoiada por Marcellus, tal como é afirmado por Julianus. 

 

3. The Same, On the Edict, Livro III. 

 

Em todas as acções noxal em que o conhecimento do proprietário é necessário, isto deve ser entendido como significando 

que o proprietário poderia ter sido capaz de evitar o erro, mas não o fez; pois uma coisa é levar um escravo a cometer uma 

ofensa, e outra é sofrê-lo para o fazer. 
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4. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Com referência às ofensas dos escravos, o que devemos entender com o "Conhecimento do proprietário"? Significa que o 

acto foi feito pelo seu conselho, ou que ele apenas o viu ser feito, embora não o pudesse impedir? Pois suponha que um 

escravo que estava a tomar medidas para obter a sua liberdade comete o acto, com o conhecimento do seu proprietário, ou 

não presta atenção ao seu proprietário; ou suponha que o escravo está do lado oposto de um rio e comete um ferimento 

enquanto o seu dono o vê, mas será que isso é contrário à sua vontade? É melhor, contudo, dizer que temos de compreender o 

termo "conhecimento" para significar que uma parte é capaz de impedir o acto, e isto tem de ser compreendido através de 

todo o Édito no que diz respeito ao termo "conhecimento". 

 

(1) Quando um escravo pertencente a um estranho comete um acto ilegal com o meu conhecimento, e eu o compro; uma 

acção noxal será concedida contra mim, porque não se pode considerar que ele tenha agido com o conhecimento do seu 

proprietário, uma vez que, na altura, eu não era seu proprietário. 

 

(2) Quando um proprietário é responsável por causa do seu conhecimento, deve ser considerado se uma acção deve ser 

concedida também com referência ao escravo; a menos que o Pretor pretendesse que apenas uma única penalidade fosse 

cobrada ao proprietário. Por conseguinte, deverá a malícia do escravo ficar impune? Isto seria injusto, pois de facto o 

proprietário é responsável de ambas as maneiras, ainda que quando uma pena, ou seja, a que o queixoso escolher, seja exacta, 

a outra não possa ser cobrada. 

 

(3) Se a entrega do escravo a título de reparação não for mencionada, e o processo for instaurado contra o proprietário devido 

ao seu conhecimento da infracção, quando, de facto, ele não tinha conhecimento da mesma, e o processo for encerrado; o 

queixoso será barrado por uma excepção com base no caso julgado, se ele tentar prosseguir com vista a obter a entrega do 

escravo; pela razão de o assunto ter sido anteriormente levado a uma questão no julgamento anterior e estar agora no fim. 

Mas, enquanto decorre o primeiro julgamento, o queixoso tem o direito de mudar de opinião, se tentar provar os 
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conhecimentos do proprietário, e recorrer a uma acção noxal. Por outro lado, também, se ele tiver prosseguido com a acção 

noxal contra a parte que tinha conhecimento, nenhuma outra acção lhe será concedida contra o proprietário se ele deixar de 

fora a entrega do escravo a título de reparação; mas se, durante o julgamento, ele ainda quiser provar o conhecimento do 

proprietário, não pode ser impedido de o fazer. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Quando um escravo pertencente a várias pessoas comete uma infracção da qual todas elas ignoram, será concedida uma 

acção noxal contra qualquer uma delas. Mas se todos tivessem conhecimento disso, qualquer um deles será responsável sem 

consideração pela entrega do escravo a título de reparação, tal como se todos tivessem cometido a ofensa; nem um deles será 

libertado se o outro tiver de ser processado. Ainda assim, onde um dos proprietários sabia e o outro ignorou o facto, aquele 

que sabia será processado sem que a entrega do escravo seja considerada, e aquele que não sabia será processado com o 

direito de o entregar. 

 

1. A diferença entre estes dois processos não é apenas que o proprietário que sabe é responsável pela totalidade da quantia, 

mas também que se aquele que sabe deve vender o escravo ou manumitá-lo, e o escravo deve morrer, o referido proprietário 

será responsável; mas se o próprio proprietário deve morrer, o seu herdeiro não será responsável. 

 

(6) The Same, On the Edict, Livro XVIII. 

 

Mas o próprio escravo, se for manumitido, também será responsabilizado. 
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7. The Same, On the Edict, Livro III. 

 

Uma acção noxal, contudo, não é concedida a menos que o escravo esteja sob o meu controlo, e se ele estiver, embora não 

estivesse sob o meu controlo na altura em que cometeu a ofensa, eu serei responsável, e o meu herdeiro será responsável, se o 

escravo ofensor estivesse vivo. 

 

(1) Pomponius diz que se um comprador do escravo for processado numa acção noxal, o vendedor que tinha conhecimento 

do acto já não pode ser processado. 

 

8. The Same, On the Edict, Book XXXVII. 

 

Quando um escravo que é propriedade comum comete um roubo, qualquer um dos seus senhores é responsável por uma 

acção noxal pela totalidade da quantia, e esta é a regra no momento presente. Mas a parte contra a qual a acção é intentada 

não pode evitar o pagamento dos danos a menos que entregue o escravo na totalidade; pois se ele estiver disposto a entregar 

apenas uma parte dele, isto não será tolerado. É evidente que se, devido a isto, os outros proprietários não estiverem dispostos 

a entregar o escravo, deverá então ser-lhe exigido o pagamento da totalidade da quantia, e poderá instaurar um processo 

contra o outro proprietário em partilha, ou por uma divisão dos interesses no escravo. Pode, no entanto, antes de a emissão 

ser associada à acção noxal, obter imunidade entregando a sua parte no escravo para que não seja necessário que ele faça uma 

defesa; embora alguém possa afirmar que isso pode acontecer quando uma parte no referido escravo é transferida para a parte 

que perde o seu direito de acção; pois quando se torna proprietário de uma parte, não pode instaurar um processo contra um 

co-proprietário por meio de uma acção noxal; e talvez não possa instaurar uma acção de partilha por causa de uma infracção 

cometida antes do início da co-propriedade, e se não o puder fazer, evidentemente sofrerá danos. No entanto, parece-me 

melhor defender que uma acção para a divisão de bens comuns será a seu favor. 
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(9) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Quando um certo número de escravos mantidos em comum, ou um só comete um roubo, com o conhecimento de um dos seus 

proprietários, este último será responsável em nome de ambos, e se for instaurado um processo contra ele, isto libertará os 

outros da responsabilidade; nem poderá obter nada do seu co-proprietário, pois mereceu a pena por causa do seu próprio acto. 

Mas se alguém que ignorou a comissão da infracção pagar danos duplos, pode recuperar os danos simples do seu co-

proprietário. 

 

10. The Same, On the Edict, Livro XXII. 

 

Além disso, qualquer pessoa pode intentar uma acção contra o seu co-proprietário pelo facto de ter depreciado o valor do 

escravo; tal como poderia fazê-lo contra qualquer outra pessoa que depreciasse o valor dos bens que possuía em comum. Se, 

no entanto, nada tiver em comum após a entrega do escravo, pode intentar uma acção contra a sociedade, ou se não forem 

sócios, pode intentar uma acção de facto. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

O possuidor de boa fé de um escravo será responsável por uma acção de roubo por causa do escravo, mas o proprietário não 

será responsável. Ele não pode, contudo, ao entregar o escravo, torná-lo propriedade do queixoso, e se o proprietário trouxer 

um processo para recuperar o escravo, ele será barrado por uma excepção com base em fraude, pois a outra parte pode ser 

tornada segura através de requerimento ao tribunal. 
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12. Paulus, On the Edict, Livro VI. 

 

Quando um possuidor de boa-fé demite um escravo que estava na sua posse nestas circunstâncias, a fim de evitar a 

instauração de um processo contra ele numa acção noxal, ele será responsável pela acção que é concedida contra as partes 

que têm um escravo no seu poder ou que cometem fraude, a fim de evitar tê-lo sob o seu controlo, porque, neste caso, são 

considerados como estando ainda na posse deles. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIII. 

 

Uma acção noxal é concedida não só contra um possuidor de boa fé, mas também contra aqueles que possuem a posse de má 

fé; pois parece absurdo que as partes que são possuidores de boa fé sejam obrigadas a defender uma acção, e que os 

depredadores sejam seguros. 

 

14. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Se alguém for processado por várias pessoas por causa de uma infracção cometida pelo seu escravo, ou por uma pessoa por 

causa de várias infracções, então não lhe será necessário oferecer o montante dos danos avaliados àqueles a quem não pode 

entregar o escravo, uma vez que não o pode entregar a todos eles. Qual é então a regra se ele for processado por várias 

partes? Se, de facto, um deles tiver antecipado os outros, a sua posição é melhor, e será que o escravo deve ser entregue a ele 

sozinho? Ou será ele entregue a todos eles, ou terá o réu de fornecer garantias de que irá defender o seu adversário contra as 

outras partes? É a melhor opinião que a posição da parte que antecipou as outras é preferível. Por conseguinte, o escravo deve 

ser entregue, não ao queixoso que primeiro instaurou o processo, mas àquele que primeiro obteve a sentença; e, portanto, 

uma acção para executar a sentença será recusada a uma parte que venha a ganhar o seu caso posteriormente. 
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(1) Se um escravo tiver direito à sua liberdade condicionalmente, e a condição for cumprida antes da rendição; ou se obtiver a 

sua liberdade nos termos de um trust, ou se for cumprida uma condição segundo a qual a propriedade do escravo foi legada 

como legado e transferida, o réu deve ser libertado por ordem do tribunal; e faz parte do dever do juiz prever que a parte a 

quem é entregue dê uma garantia contra a recuperação do escravo por despejo devido a um acto do réu. 

 

15. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

O Pretor deve ordenar que a acção seja transferida de modo a ser conduzida contra o referido ex-escravo, mas se, no 

momento do julgamento, a liberdade do escravo ainda estiver em suspenso, Sabinus e Cassius são de opinião que o herdeiro é 

libertado da sua responsabilidade ao renunciar ao escravo, uma vez que ele cedeu assim todos os seus próprios direitos; e isto 

é verdade. 

 

16. Julianus, Digest, Livro XXII. 

 

Se o herdeiro, através de uma fraude maliciosa, deve renunciar à sua autoridade sobre o referido escravo, e por isso deve 

juntar-se a uma acção que não permita a rendição noxal do escravo, o julgamento deve ser feito contra ele, tal como se o 

escravo estivesse morto; mesmo que a condição em que o escravo tinha direito à sua liberdade devesse ter sido cumprida. 

 

17. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 
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Quando um escravo que pertence a dois proprietários comete uma ofensa com o conhecimento de um deles, mas sem o 

conhecimento do outro, se for intentada uma acção contra aquele que ignora o facto e entrega o escravo a título de reparação, 

é injusto que pela entrega de um escravo inútil o outro proprietário fique livre de responsabilidade; por conseguinte, também 

pode ser intentada uma acção contra este último, e se, na tentativa de recolher os danos, se obtiver mais alguma coisa, o 

queixoso terá direito a ela após o cálculo do valor da entrega do escravo. Os co-proprietários, contudo, deverão dividir as 

suas reivindicações numa acção de divisão de propriedade comum de tal forma que, se aquele que tinha conhecimento do 

acto, não terá direito a uma parte da totalidade, mas a uma parte do valor do escravo; e se o outro pagou alguma coisa, terá 

direito a crédito pela sua parte. Não é apenas que o proprietário que ordenou ao escravo que cometesse a ofensa deva obter 

qualquer coisa do seu companheiro proprietário, uma vez que a perda que ele sustenta é o resultado da sua própria má 

conduta. 

 

(1) Quando várias pessoas desejam intentar uma acção contra mim por causa do mesmo escravo, ou uma parte intenta várias 

acções com referência ao mesmo escravo, sendo ele um em quem se tem um usufruto e eu o mero proprietário, faz parte do 

dever do juiz, quando eu entrego o escravo a título de reparação, providenciar que eu transfira também para o queixoso o 

usufruto nele contido; mas eu, como mero proprietário, posso pedir ao Pretor que o obrigue a contribuir para os danos 

estimados na proporção do valor do usufruto, ou a ceder o usufruto, se for mais conveniente. Mas se eu, o mero proprietário, 

recusar defender a acção intentada com referência ao escravo, deve ser-lhe permitido defendê-lo, e se, tendo-o perdido, 

entregar o escravo, estará protegido contra mim. 

 

18. Pomponius, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Uma parte que tem um usufruto num escravo tem, por esta razão, o direito de acção por roubo contra o mero proprietário, tal 

como se fosse qualquer outra pessoa, mas não existe qualquer direito de acção contra ele, embora o escravo esteja ao seu 

serviço; e, por conseguinte, se for proferido um julgamento contra o proprietário, ele será exonerado de responsabilidade, 

entregando o escravo ao usufrutuário. 
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19. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Quando um escravo de Titius faz alguns danos à propriedade que lhe pertence a si e a mim em comum, e instauramos um 

processo contra Titius, uma acção noxal sob a Lex Aquilia mentirá; e se ele perder o processo, será obrigado a entregar-nos o 

escravo inteiro em separado. No entanto, pode ser declarado, como no caso em que tanto o dano como o pedido de 

indemnização são adquiridos por uma só pessoa, ou o dinheiro deve ser oferecido a ambos, ou o escravo deve ser entregue a 

ambos ao mesmo tempo por ordem do tribunal. No entanto, se o escravo for entregue a qualquer um de nós sem divisão de 

propriedade, e por esta razão o proprietário é exonerado de responsabilidade para ambos, é muito correctamente considerado 

que aquele a quem foi feita a entrega é responsável perante o outro numa acção de divisão de propriedade comum, para o 

obrigar a transferir uma parte do escravo que foi entregue, uma vez que isto é algo que chegou às mãos do co-proprietário 

através da propriedade detida em comum. 

 

(1) Quando o mero proprietário de um escravo aluga os serviços deste último em quem alguém tem o usufruto, as palavras do 

Édito indicam que, se for proferido julgamento contra ele, ele terá a opção de entregar o escravo a título de reparação. 

 

(2) Quando o seu escravo tem a cargo um navio, e o seu subescravo, que é também um marinheiro no referido navio, causa 

alguns danos, deve ser-lhe concedida uma acção, tal como se a parte responsável fosse livre, e o escravo lhe pertencesse; para 

que seja ordenado pelo tribunal que entregue o referido escravo a título de reparação como parte da peculiaridade do seu 

escravo; embora se o segundo escravo cometeu o dano por ordem do seu escravo ou com o seu conhecimento e sofrimento, 

uma acção noxal deve ser intentada contra si por causa do seu escravo. O resultado será o mesmo se o seu escravo ordenar a 

um marinheiro que cometa o acto. 

 

20. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 
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Quando alguém intenta várias acções em momentos diferentes, por causa de infracções distintas, e obtém a propriedade do 

escravo por causa de uma das referidas infracções, não terá direito a qualquer outra acção contra a parte que era 

anteriormente o proprietário, uma vez que uma acção noxal segue o indivíduo; mas, se o proprietário no momento em que o 

primeiro caso foi julgado, preferiu pagar os danos avaliados, será, no entanto, responsável perante o mesmo queixoso, ou 

perante qualquer outra pessoa, se intentar uma acção com base em algum outro erro. 

 

21. Ulpianus, On the Edict, Livro XXIII. 

 

Sempre que um proprietário é processado com base no dano cometido, e não deseja defender a acção, está em tal condição 

que deve entregar, a título de reparação, o escravo por conta do qual se recusa a defender a acção, ou, se não o fizer, é 

absolutamente obrigado a fazer uma defesa; mas o julgamento não será feito contra ele, a menos que tenha o escravo em seu 

poder, ou que tenha conseguido renunciar à sua posse por fraude. 

 

(1) Quando um processo é instaurado por uma acção noxal por causa de escravos, é estabelecido que estes podem ser 

defendidos mesmo que estejam ausentes, mas isto só será feito quando os referidos escravos pertencem ao arguido, pois se 

pertencerem a outro devem estar presentes; e este é também o caso quando existe qualquer dúvida se são propriedade do 

arguido ou de outra parte. Penso que esta deve ser entendida como a regra se se provar que estão a servir o arguido 

meramente como escravos de boa-fé, mesmo que estejam ausentes. 

 

(2) O Pretor diz: "Se ele em cujo poder se diz que o escravo está a negar que o tem em seu poder, ou lhe ordenarei que jure 

que o escravo não está em seu poder, ou que não manchou fraudulentamente que não deveria estar, ou concederei uma acção 

sem se render a título de reparação, seja qual for o desejo do queixoso". 
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(3) Devemos compreender as palavras "Em seu poder" para significar que o réu tem a oportunidade e o poder de produzir o 

escravo; mas se este último for um fugitivo, ou fora do país, não será considerado em seu poder. 

 

(4) Se o réu se recusar a prestar juramento, a sua posição é a mesma de uma parte que não defenderá um escravo ausente nem 

o produzirá em tribunal; e pessoas deste tipo deveriam ter sentença proferida contra elas como sendo contumaz. 

 

(5) Quando há um tutor ou um curador, ele deve jurar que o escravo não está no poder do seu proprietário; mas quando há um 

agente, é necessário que o próprio proprietário seja ajuramentado. 

 

(6) Quando o queixoso tenha feito um juramento e o réu o tenha feito, e depois o queixoso deseje intentar uma acção noxal, 

deve ser considerado se não deve ser concedida uma excepção com base no "juramento feito" contra o queixoso? Sabinus é 

de opinião que não deve ser concedida, uma vez que o juramento foi feito com referência a um assunto diferente; ou seja, o 

partido jurou que o escravo não estava em seu poder na altura, mas agora, uma vez que se verifica que ele está em seu poder, 

a acção pode ser intentada por causa do seu acto. Neratius também declara que, após o juramento ter sido exigido, o queixoso 

pode prosseguir omitindo a rendição a título de reparação, desde que afirme que o réu só começou a ter o escravo em seu 

poder depois de ter prestado juramento. 

 

22. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Quando um escravo é depositado com alguém ou emprestado a ele, uma acção noxal pode ser intentada contra o proprietário, 

pois entende-se que o escravo ainda o serve e, no que diz respeito a este Édito, ele está em seu poder; e especialmente se ele 

tiver os meios para o recuperar. 
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(1) Aquele que recebeu um escravo em penhor ou o detém por sofrimento do seu proprietário não é responsável numa acção 

noxal, pois mesmo que as partes possam ter posse legal, no entanto, não têm posse como proprietários; por conseguinte, esses 

escravos são entendidos como estando no poder do seu proprietário, se o referido proprietário tiver os meios para os 

recuperar. 

 

(2) Qual é o significado das palavras "tem os meios de os recuperar"? Significa que ele tem o dinheiro para os libertar, pois 

não deve ser obrigado a vender a sua propriedade para pagar o dinheiro e recuperar o escravo. 

 

(3) Quando um proprietário confessa que um escravo está em seu poder, deve apresentá-lo em tribunal ou defendê-lo, se 

estiver ausente; e se não o fizer, será punido como se o escravo tivesse estado presente e não o tivesse entregado. 

 

(4) Quando o proprietário nega que o escravo está no seu poder, o Pretor permite ao queixoso escolher se vai decidir a 

questão por meio de um juramento, ou se o julgamento será feito sem a rendição do escravo; por esse meio, ele terá êxito se 

provar que o escravo está no poder do réu, ou que agiu fraudulentamente para que ele não esteja; mas uma parte que não 

provar que o escravo está no poder do seu adversário perde o seu caso. 

 

23. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Mas se o seu adversário vier a entrar na posse do escravo, ele será responsável por causa da nova posse e ser-lhe-á negada 

uma excepção. 

 

24. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 
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Deve ser considerado se uma acção noxal só pode ser intentada contra a parte que fraudulentamente conseguiu impedir o 

escravo de estar em seu poder se, através da sua fraude, uma acção noxal não estiver disponível; por exemplo, onde ordenou 

ao seu escravo que tomasse a fuga; ou se uma acção não pode, no entanto, ser intentada contra alguma outra parte; o que seria 

o caso se o escravo fosse vendido ou se fosse manumitido? Esta última é a melhor opinião, já que neste caso o queixoso tem 

a opção de agir contra qualquer uma das partes. Julianus, contudo, diz que se o escravo manumitted estiver pronto para 

defender o seu caso, deve ser concedida uma excepção à pessoa que o manumitted; e esta é também a opinião de Labeo. 

 

25. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

A regra é a mesma quando o novo proprietário do escravo é feito arguido no processo. 

 

26. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

A escolha de um réu liberta o outro; pois o Pretor introduziu este direito de impedir o queixoso de 6eing frustrado, e não que 

ele possa obter qualquer lucro; e, portanto, ele será barrado por uma excepção se ele trouxer o outro processo. 

 

(1) Daí resulta que, quando várias pessoas conseguem fraudulentamente evitar ter o escravo no seu poder, o queixoso deve 

seleccionar qual delas prefere processar. 
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(2) Mais uma vez, se de vários co-proprietários, alguns, através de fraude maliciosa, renunciam à posse das suas acções; o 

queixoso tem a opção de escolher se vai proceder directamente contra a parte que estava na posse, ou se vai instaurar uma 

acção pretoriana contra ele que deixou de estar na posse. 

 

(3) Quando uma das partes responde em tribunal que um escravo que pertence a outra é seu, então, se uma delas pagar, a 

outra será exonerada. 

 

(4) Se um escravo de quem tenha renunciado fraudulentamente à posse morrer antes que esta acção seja intentada contra si, 

será libertado porque esta acção toma o lugar da directa. Consideramos que o caso é diferente quando se trata de uma questão 

de adesão em falta. 

 

(5) Uma acção não será concedida a um herdeiro, ou contra um herdeiro, com o fundamento de que o falecido declarou o que 

era falso, nem contra a própria parte, após o decurso de um tempo indefinido; pois qualquer pessoa é livre de assumir a 

defesa de um escravo ausente, a fim de evitar a pena prescrita por este Édito, ou seja, de ser processado sem o direito de 

entregar o escravo a título de reparação. Portanto, se negar que o escravo está em seu poder, pode depois confessar que ele 

está, a menos que já tenha ocorrido uma junção de questões no processo contra si; pois então não deve ser ouvido; como diz 

Labeo. Octavenus, contudo, diz que tem direito a alívio mesmo depois de a questão ter sido juntada, se a causa for 

demonstrada, em todo o caso se a sua idade for tal que a indulgência lhe deva ser concedida. 

 

(6) Quando um escravo é levado durante a ausência do seu senhor, ou mesmo na sua presença, e os assuntos continuam em 

tal estado que é possível uma restituição completa, é permitida uma defesa por causa do escravo que foi levado; pois se foi 

feito um pedido para que fosse apresentado em tribunal com o objectivo de fazer uma defesa, o Pretor deve concedê-la. O 

mesmo alívio deve ser concedido a um usufrutuário ou a alguém a quem o escravo foi prometido por causa de uma dívida, 

quando o proprietário está presente e se recusa a fazer uma defesa, para que a malícia ou negligência de um homem não 

possa ferir outros. O mesmo alívio deve também ser concedido quando um escravo é mantido em comum e um dos seus 
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proprietários, que está presente, se recusa a fazer uma defesa. Nestes casos, o queixoso também tem direito à reparação 

porque se estabelece que o direito de acção é extinto pela aquisição da propriedade; pois quando o escravo é removido por 

ordem do Pretor, ele torna-se propriedade da parte que o levou embora. 

 

27. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Quando uma acção noxal é intentada com referência a um escravo que é detido em penhor, ou com referência a um em quem 

outra parte tem o usufruto; devemos lembrar que se o credor ou o usufrutuário estiver presente e não estiver disposto a 

empreender a defesa, o Procônsul deve intervir, e recusar a venda do penhor ou uma acção a intentar para o usufruto. Neste 

caso, pode dizer-se que o penhor é libertado por operação de lei, uma vez que não é um penhor sobre o qual o dinheiro não 

possa ser cobrado por processo; mas um usufruto permanece como uma questão de direito, ainda que uma acção para o 

recuperar possa ser recusada, até que tenha decorrido o tempo estabelecido por lei, e seja perdido por não-utilizador. 

 

(1) Do que afirmámos com referência a um escravo que foi detido por alguém em penhor, ou um escravo que deve ser livre 

em determinada condição, ou um em quem outra parte tem um usufruto; é evidente que quando um réu declara em tribunal 

que o seu escravo na realidade pertence a outro; então, mesmo que seja responsável por uma acção noxal, não pode, no 

entanto, estar livre de responsabilidade por operação da lei através da entrega do escravo a título de reparação; pois como a 

parte não é o proprietário, não pode transferir a propriedade para o queixoso. É, contudo, certo que quando um escravo foi 

entregue por este motivo, e o seu proprietário depois intenta uma acção para o recuperar, mas não oferece os danos avaliados 

no caso; ele pode ser combatido por uma excepção com base em fraude maliciosa. 

 

28. Africanus, Perguntas, Livro VI. 
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Em geral, se eu intentar uma acção noxal contra si por causa do escravo de um terceiro, que o está a servir de boa fé, e o 

senhor me entregar a título de reparação; e então se, enquanto eu estiver na posse dele, o seu proprietário intentar uma acção 

para o recuperar, posso impedi-lo com uma excepção por fraude maliciosa, a menos que ele ofereça os danos que foram 

avaliados no caso; mas se o próprio proprietário estiver na posse, tenho direito à Acção da Editora, e se o arguido fizer uso da 

excepção, "A menos que o arguido seja seu proprietário", uma réplica baseada em fraude maliciosa pode ser interposta em 

meu benefício. De acordo com isto, posso adquirir a propriedade por uso, embora esteja ciente de que estou na posse da 

propriedade de outro, e, de facto, se tivesse sido estabelecido de outra forma, o resultado seria que um possuidor de boa-fé 

estaria sujeito à maior injustiça; uma vez que, embora, por lei, ele seria responsável numa acção noxal, é-lhe imposta a 

necessidade de se submeter ao pagamento dos danos avaliados no caso. O mesmo princípio se aplica quando não é feita 

qualquer defesa em relação ao escravo, e eu retiro-o por ordem do Pretor; uma vez que, também neste caso, tenho um motivo 

legal de posse. 

 

29. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Não só uma pessoa que não tem o escravo em seu poder pode recusar-se a responder numa acção noxal, mas também é livre 

de evitar a acção mesmo quando o tem em seu poder, se deixar a pessoa indefesa; mas neste caso deve transferir o seu direito 

ao queixoso, tal como se o julgamento tivesse sido feito contra ele. 

 

30. O mesmo, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Sob o Chefe da "Prevenção de Lesões Ameaçadas". 

 

Nas acções noxal, os direitos daqueles que estão ausentes de boa fé não se perdem, mas, no seu regresso, é-lhes dado o poder 

de fazer uma defesa de acordo com o que é próprio e justo, quer sejam os proprietários ou tenham algum direito sobre a 

propriedade em litígio, tais como credores e usufrutuários. 
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31. Paulus, On Plautius, Livro VII. 

 

Onde o Pretor diz: "Quando um certo número de escravos comete um roubo, uma acção só será concedida para permitir ao 

queixoso obter tanto quanto teria obtido se um homem livre tivesse cometido o crime", coloca-se a questão de saber se isto se 

refere ao pagamento de dinheiro como indemnização, ou à entrega do escravo a título de reparação; como, por exemplo, 

quando são cobrados danos duplos do valor dos escravos que foram entregues, se outras acções serão proibidas? Sabinus e 

Cassius pensam ambos que o réu deve ser creditado com o valor dos escravos rendidos. Este Pomponius aprova, e é verdade; 

pois se um escravo é levado porque não foi oferecida defesa, o proprietário deve receber o crédito pelo que valeu. Julianus 

pensa que é certo que se deve ter em conta, não só os duplos danos, mas também o que pode ser recuperado por uma acção 

pessoal; e nos casos em que o roubo tenha sido cometido por vários escravos, o momento em que isso foi feito deve ser 

investigado, a fim de determinar se eles pertenciam à mesma faixa; pois o Édito não é aplicável quando os escravos que 

pertencem a proprietários diferentes se tornam depois propriedade de um só. 

 

32. Callistratus, Édito Monitório, Livro II. 

 

Quando o escravo está no poder de alguém que não é seu proprietário, e se diz ter cometido uma ofensa, se não for defendido 

será levado; e se o seu proprietário estiver presente, deve entregá-lo e dar segurança contra fraude maliciosa. 

 

33. Pomponius, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Ninguém pode, contra a sua vontade, ser forçado a defender outro numa acção noxal, mas deve ser privado daquele que se 

recusa a defender, se for seu escravo; mas se a parte que está no poder de outro for livre, deve ser-lhe permitido defender-se 

em todas as circunstâncias : 
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34. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro IV. 

 

Pois sempre que ninguém empreenderá a defesa do filho de uma família devido a uma violação da lei, é-lhe concedida uma 

acção contra ele, 

 

35. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

E se o juízo for proferido contra o filho, ele deve cumpri-lo, pois está detido pela decisão. Além disso, deve ser declarado que 

o seu pai também é passível de uma acção De peculio, após o julgamento ter sido pronunciado contra o filho. 

 

36. The Same, On the Edict, Livro XXXVII. 

 

Quando alguém compra a um devedor um escravo que tenha sido prometido e depois roubado por ele, o comprador será 

responsável por roubo, depois de ter adquirido a propriedade do escravo; e não pode ser feita qualquer objecção de que o 

escravo possa ser recuperado por ele, através da Acção Serviana. A regra é a mesma quando uma parte faz uma compra a um 

menor com menos de vinte e cinco anos de idade, ou conscientemente com o propósito de defraudar os credores; uma vez 

que, embora estes últimos possam ser privados da sua propriedade, ainda assim, entretanto, pode ser intentada uma acção 

contra eles. 

 

37. Tryphoninus, Disputations, Livro XV. 
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Quando um escravo pertencente a outro rouba a minha propriedade e depois entra nas minhas mãos como proprietário, o 

direito de acção por roubo a que eu tinha direito é extinto, se ainda não tiver sido utilizado; e se depois eu tiver de me 

desfazer do escravo que comprei antes de a emissão ter sido juntada, o direito de acção por roubo não será renovado; mas se 

eu o comprar depois de a emissão ter sido juntada, o vendedor pode ter julgamento contra ele: 

 

38. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Tal como faria se o tivesse vendido a outra parte, pois, de facto, faz pouca diferença a quem o vende, seja ao seu adversário 

ou a outra pessoa; e será culpa sua se tiver de se submeter ao pagamento dos danos avaliados, pois ao vendê-lo privou-se do 

poder de o entregar a título de reparação. 

 

(1) Julianus, no entanto, afirma no Vigésimo Segundo Livro do Digest, que se eu abandonar o escravo que roubou a sua 

propriedade, ficarei isento de responsabilidade, porque ele deixou imediatamente de me pertencer; caso contrário, uma acção 

por roubo poderia ser intentada por causa dele que não tem dono. 

 

(2) Se o meu escravo roubar a vossa propriedade e a vender, e vós o privardes do dinheiro em sua posse que ele obteve como 

parte do preço da referida propriedade, haverá motivo para uma acção de roubo de ambos os lados; pois podeis trazer uma 

acção de roubo noxal contra mim por causa do escravo, e eu posso trazer uma contra vós por causa do dinheiro. 

 

(3) Além disso, se eu pagar dinheiro ao escravo do meu credor para que ele o possa dar ao seu senhor, haverá também 

fundamento para uma acção de roubo, se o escravo se apropriar do dinheiro que recebeu. 
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39. Julianus, Digest, Livro IX. 

 

Quando um escravo pertencente a várias pessoas comete um roubo e todos os seus proprietários conseguem fraudulentamente 

evitar tê-lo no seu poder, o Pretor deve seguir a forma da acção civil, e permitir que a acção equitativa que promete numa 

instância deste tipo seja intentada contra qualquer proprietário que o queixoso possa escolher; e não deve dar ao queixoso 

qualquer vantagem maior do que permitir-lhe intentar uma acção, sem que o réu tenha o direito de entregar o escravo a título 

de reparação; uma vez que ele teria podido intentar uma acção judicial numa acção noxal se o escravo tivesse sido produzido 

em tribunal. 

 

(1) Quando alguém reconhece que um escravo é o seu próprio escravo que realmente pertence a outro; então, embora seja 

passível de uma acção noxal, no entanto, quando uma causa adequada é demonstrada, pode ser obrigado a dar segurança; mas 

quando uma parte é processada por causa do seu próprio escravo, não deve ser sobrecarregado com segurança, pois não é 

voluntário na defesa de um escravo pertencente a outro. 

 

(2) Quando alguém afirma que o proprietário de um escravo agiu fraudulentamente para evitar ter o escravo em sua posse, e 

o proprietário alega em tribunal que o processo deve ser defendido por alguém que forneça segurança; há aqui fundamento 

para uma excepção com base em fraude maliciosa. 

 

(3) Mas se, depois de a questão ter sido resolvida com o proprietário, o escravo deve aparecer, e porque não foi defendido é 

levado embora; o proprietário será dispensado se interpuser uma excepção com base em fraude maliciosa. 
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(4) No entanto, quando o escravo morre antes da emissão, o proprietário não será de todo considerado responsável nesta 

acção. 

 

40. The Same, Digest, Livro XXII. 

 

Quando um escravo é legado como legado e rouba a propriedade do futuro herdeiro antes da entrada da propriedade; o 

herdeiro pode intentar uma acção de furto contra o legatário se aceitar o legado. Mas quando o mesmo escravo se apropria da 

propriedade que pertence à herança, uma acção de furto não mentirá, porque não pode haver furto de propriedade desta 

descrição; mas uma acção pode ser intentada para o obrigar a produzir a propriedade em tribunal. 

 

41. The Same, On Urseius Ferox, Livro II. 

 

Quando um escravo de propriedade comum causar danos ilegais a um dos seus proprietários, uma acção ao abrigo da Lex 

Aquilia não mentirá por essa razão; porque se ele tivesse causado os danos a um estranho, uma acção poderia ser intentada 

contra o outro co-proprietário por todo o montante sob a Lex Aquilia; tal como quando um escravo de propriedade comum 

cometeu roubo, uma acção por roubo não pode ser intentada contra o outro co-proprietário, mas deve ser instaurado um 

processo de partilha. 

 

42. Ulpianus, On the Edict, Livro XXXVII. 
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Quando uma parte, por conta de quem a emissão tenha sido apensada numa acção noxal, reclamar a sua liberdade, o processo 

deve ser suspenso até que a sua condição seja determinada; por conseguinte, se ele for declarado escravo, a acção noxal 

prosseguirá, mas se for decidido que ele é livre, será considerada como não tendo qualquer efeito. 

 

(1) Quando uma parte se compromete a defender uma acção noxal por causa de um escravo que está morto, e ele ignora o 

facto, deve ser exonerado de responsabilidade, porque deixou de ser verdade que deve entregar qualquer coisa por causa do 

referido escravo. 

 

(2) Estas acções não são impedidas por lapso de tempo, e estão disponíveis enquanto tivermos o poder de entregar o escravo; 

pois podem ser intentadas não só contra nós mas também contra os nossos sucessores, bem como contra os sucessores da 

parte responsável em primeiro lugar, não porque sejam bem sucedidos na sua responsabilidade, mas com base na 

propriedade. Assim, se um escravo tiver chegado às mãos de outra parte, o seu novo proprietário pode ser processado numa 

acção noxal com base na propriedade. 

 

43. Pomponius, Epístolas, Livro VIII. 

 

Os escravos, nos casos em que a responsabilidade pela reparação segue o indivíduo, devem ser defendidos no local onde é 

alegado que cometeram a infracção, e portanto o proprietário é obrigado a produzir os referidos escravos no local onde é dito 

que cometeram a violência e pode perder a propriedade de todos eles se não os defender. 
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               Livro X  
 

 

 

1. Relativamente ao estabelecimento de fronteiras. 

 

2. Relativamente à acção para a divisão de uma propriedade. 

 

3. Relativamente a acções para a partilha de bens em comum. 

 

4. Relativamente à acção de partilha da produção. 

 

Título. 1. Relativo ao estabelecimento de fronteiras. 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 
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A acção para o estabelecimento de fronteiras é pessoal; embora seja um procedimento para a recuperação de bens. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Esta acção tem referência a propriedades rústicas, embora os edifícios estejam situados entre elas; pois não faz muita 

diferença se uma parte planta árvores, ou ergue um edifício na linha da fronteira. 

 

1. Um juiz é autorizado, em caso de estabelecimento de limites, a decidir a controvérsia, como lhe parece ser melhor onde 

não pode fixar os limites; e se o juiz, com o objectivo de eliminar uma dúvida de origem antiga optar por orientar os limites a 

serem estabelecidos numa nova direcção, pode fazê-lo desta forma, e ordenar uma soma de dinheiro a ser paga a título de 

compensação. 

 

3. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Em qualquer caso em que seja necessário que seja tomada uma decisão dando a terra de uma das partes à outra, aquela a 

favor da qual a decisão é tomada terá de pagar à outra uma certa quantia em dinheiro a título de compensação. 

 

(4) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Quando existe uma controvérsia em relação a um determinado bem imobiliário, o terreno pode ser dividido em partes através 

de um decreto, de acordo com o que o juiz considerar ser o interesse das partes no referido terreno. 



607 

 

 

1. Num processo para o estabelecimento de fronteiras deve ser tido em conta o interesse das partes; por exemplo, quando 

alguém obtém algum benefício de um terreno que se verifica pertencer a um vizinho, seria injusto que se exija um pagamento 

por essa conta? Além disso, se um inspector tivesse sido empregado por uma das partes, a outra que não o tivesse empregado 

seria obrigada a pagar a sua parte da compensação. 

 

2. Depois da emissão ter sido juntada a um processo, são tidos em conta os lucros, pois a partir desse momento a negligência 

e a malícia devem ser objecto de investigação, mas o que quer que seja recolhido antes da emissão ser juntada não será, em 

circunstância alguma, considerado, pois ou a parte o recolheu de boa fé, e deve ser-lhe permitido o benefício se o tiver 

consumido; ou, se o tiver recolhido de má fé, deve ser intentada contra ele uma acção para a sua recuperação. 

 

3. No entanto, se alguém se recusar a obedecer ao juiz, cortando uma árvore, ou removendo um edifício erguido no limite, ou 

em alguma parte dele, será obrigado a fazer o pagamento. 

 

4. Quando se alega que os marcos foram derrubados ou escavados; o juiz com jurisdição pode também ouvir um pedido para 

estabelecer os limites. 

 

5. Quando uma parcela de terreno pertence a duas pessoas e outra a três; o tribunal pode julgar a parcela que está em disputa 

para um dos lados, mesmo que inclua vários proprietários, uma vez que onde os limites de terreno são estabelecidos, entende-

se que isto é feito mais em benefício de uma propriedade do que em benefício de uma pessoa; neste caso, porém, uma vez 

que a decisão foi em benefício de várias partes, cada uma terá direito à mesma parcela que tem na propriedade, e que será 

mantida em comum. 
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6. Aqueles que têm acções na herança comum não serão responsáveis pelo pagamento uns aos outros, pois não parece ter 

surgido qualquer controvérsia judicial entre eles. 

 

7. Se o senhor e eu tivermos uma propriedade em comum, e se eu for o único proprietário de um terreno contíguo, será que 

podemos instaurar um processo judicial para o estabelecimento de fronteiras? Pomponius afirma que não, porque o meu co-

proprietário e eu próprio não podemos ser adversários numa acção deste tipo, mas somos considerados como ocupando o 

lugar de uma pessoa. Pomponius diz também que mesmo uma acção equitativa não pode ser concedida, uma vez que a parte 

que detém a propriedade por direito próprio pode alienar o que detinha conjunta ou solidariamente, e depois instaurar um 

processo. 

 

8. Uma acção pode ser intentada para o estabelecimento de fronteiras não só entre duas propriedades, mas mesmo entre três 

ou mais, como por exemplo, onde uma propriedade e várias outras, até mesmo três ou quatro, são contíguas. 

 

9. Uma acção para o estabelecimento de fronteiras pode ser intentada onde as terras estão sujeitas a arrendamento perpétuo; 

ou entre pessoas que têm usufruto nos diferentes trajetos; ou entre um usufrutuário e um mero proprietário de terras 

contíguas; ou entre partes que têm posse por causa de bens imóveis dados em penhor. 

 

10. Esta acção está disponível quando a fronteira é entre propriedades rústicas; não se aplica, no entanto, no caso de 

propriedades urbanas; pois, neste último caso, as partes não são pessoas que têm a mesma fronteira, mas são antes ditas 

vizinhas, e as suas propriedades estão, na sua maioria, separadas por muros comuns. Portanto, onde os edifícios são 

contíguos, mesmo no campo, não há fundamento para esta acção; e, por outro lado, numa cidade pode haver jardins que são 

contíguos, de modo que aqui também se pode intentar uma acção para o estabelecimento de fronteiras. 
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11. Quando um rio ou uma auto-estrada intervém, não é entendido como sendo um limite; por conseguinte, não pode ser 

intentada uma acção para o estabelecimento de um limite. 

 

5. The Same, On Sabinus, Livro XV. 

 

Porque a auto-estrada ou o rio constitui o meu limite, e não a terra do meu vizinho. 

 

(6) The Same, On the Edict, Livro XXIII. 

 

Mas se uma corrente privada intervém, uma acção para o estabelecimento de fronteiras pode ser intentada. 

 

7. Modestinus, Pandestinus, Livro X. 

 

Os árbitros são nomeados para determinar as dimensões da terra; e aquele que for declarado ter uma parte maior de todo o 

tracto será obrigado a transferir uma certa porção para os outros que têm outras mais pequenas; e isto é afirmado num 

resumo. 

 

(8) Ulpianus, Opiniões, Livro VI. 
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Quando uma inundação destrói os limites de um campo pelo transbordamento da água, de modo a dar a qualquer pessoa a 

oportunidade de se apoderar de locais sobre os quais não tem direito; o Governador da província deve ordenar que não 

interfiram com a propriedade de outros, e que as terras do proprietário lhe sejam restituídas, e que os limites sejam fixados 

por um agrimensor. 

 

1. Faz parte do dever do magistrado, num caso que envolva os limites de terra, enviar agrimensores, e através deles dispor da 

questão dos limites de acordo com a justiça, e através de exame com os seus próprios olhos, se a ocasião o exigir. 

 

9. Julianus, Digest, Livro VIII. 

 

O caso do estabelecimento de limites permanece para audiência, mesmo que os proprietários comuns possam ter intentado 

uma acção de divisão, ou vendido o terreno. 

 

10. The Same, Digest, Book LI. 

 

Uma acção de partilha entre co-proprietários ou herdeiros, ou uma acção de estabelecimento de fronteiras é de tal natureza 

que cada parte individual tem o duplo direito tanto do queixoso como do réu na acção. 

 

11. Papinianus, Opiniões, Livro II. 
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No que diz respeito aos inquéritos sobre os limites, os memoriais antigos, e a autoridade do recenseamento que tinha sido 

feita antes do processo ser instaurado, devem ser seguidos; desde que se prove que não resultaram alterações através de 

várias sucessões, e pelos actos arbitrários de posse de terrenos foram acrescentados ou retirados, e os limites 

subsequentemente alterados. 

 

12. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Numa questão relacionada com a propriedade, deve ser prestada atenção aos limites que uma pessoa que era proprietária de 

ambos os terrenos designados quando vendeu um deles; pois não é necessário que os limites que anteriormente separavam os 

dois terrenos diferentes sejam observados, mas as descrições dos proprietários adjacentes devem ser utilizadas para 

estabelecer os novos limites entre os referidos terrenos. 

 

13. Gaius, On the Law of the Twelve Tables, Livro IV. 

 

Deve lembrar-se que na acção para o estabelecimento de fronteiras deve ser observada a regra que, em certa medida, coincide 

com o plano daquele que se diz ter sido aprovado em Atenas, que é o seguinte "Quando um partido constrói um muro 

adjacente à terra de outro, não deve ultrapassar o limite; se for um muro construído de alvenaria, deve deixar um pé; se for 

uma casa, dois pés. Se cavar uma sepultura ou uma vala, deve deixar um espaço aberto de largura igual à profundidade da 

mesma; se for um poço, a largura de um ritmo. Se plantar uma oliveira ou uma figueira, deve colocá-la a nove pés da terra 

adjacente, e no caso de outras árvores, deve deixar cinco pés". 

 

 

Tit. 2. sobre a acção para a divisão de uma propriedade. 
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1. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Esta acção deriva da Lei das Doze Tabelas, pois foi considerado necessário, onde os co-herdeiros desejavam renunciar à 

propriedade em comum, que se estabelecesse algum tipo de acção através da qual a propriedade da propriedade da 

propriedade pudesse ser distribuída entre eles. 

 

1. Esta acção, de facto, pode ser intentada directamente por uma parte que não esteja na posse da sua parte. No entanto, se 

aquele que estiver na posse da herança negar que o queixoso é seu co-herdeiro, pode impedi-lo através de uma excepção 

declarada como se segue: "Se a herança não for prejudicada em relação ao assunto em questão". Se a parte possuir a sua 

parte, ainda que se possa negar que ele seja co-herdeiro, uma excepção deste tipo não será um bar; o resultado é que, neste 

caso, o próprio juiz que ouve o caso deve determinar se a parte é co-herdeiro ou não; pois se não o for, nada lhe será julgado, 

nem será exigido ao seu adversário que lhe faça qualquer pagamento. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Através da acção de partilha de uma herança, esta pode ser dividida, quer seja derivada de um testamento ou de uma 

intestacy, e quer a herança seja concedida pela Lei das Doze Mesas, ou por alguma outra lei, ou por um Decreto do Senado, 

ou mesmo por uma Constituição Imperial. Em geral, uma herança só pode ser dividida entre aqueles após cuja morte pode ser 

intentada uma acção para a sua recuperação. 

 



613 

 

(1) Se um quarto dos bens for entregue a alguém que tenha sido arrogado de acordo com a Constituição do Divino Pio, então, 

porque um partido deste tipo não se torna nem herdeiro nem possuidor do bem, será necessária uma acção pretoriana para a 

divisão do bem. 

 

(2) Além disso, se a peculiaridade do filho de uma família que é um soldado estiver em questão, pode-se afirmar à força que 

uma herança é criada pelas Constituições Imperiais, e portanto esta acção estará disponível. 

 

(3) Numa acção de partilha de uma herança, cada um dos herdeiros toma a parte tanto do réu como do queixoso. 

 

(4) Mais uma vez, não se pode duvidar que uma acção de partilha de uma herança possa ser mantida onde apenas alguns 

herdeiros de muitos procedimentos do instituto. 

 

(5) Embora as reivindicações não sejam consideradas nesta acção, no entanto, se tivessem sido estipuladas com referência à 

divisão da mesma, de modo a que fique estabelecido que cada parte atribuirá direitos de acção à outra e lhe designará um 

agente para a transacção dos seus negócios, a divisão deve ser respeitada. 

 

3. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

É evidente que, por vezes, se torna dever do juiz ver que diferentes dívidas e créditos são atribuídos a diferentes herdeiros em 

vários, porque muitas vezes ocorre que o pagamento ou cobrança de dívidas a serem repartidas entre diferentes partes não 

causa um pequeno grau de inconveniente. Ainda assim, esta cessão nem sempre tem o efeito de responsabilizar um único 

herdeiro pela totalidade da dívida, ou de lhe dar o direito de cobrar tudo, mas o resultado é apenas que, se for instaurado um 
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processo, o herdeiro os traz em parte em seu próprio nome e em parte na qualidade de agente; ou, se for instaurada uma acção 

contra ele, é processado em parte em seu próprio nome e em parte como agente. Embora os credores estejam plenamente 

habilitados a intentar uma acção contra cada herdeiro individual; estes últimos ainda têm o perfeito direito de substituir nos 

seus lugares as partes que a ordem do tribunal indique que devem suportar o ónus da acção. 

 

(4) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Por conseguinte, tudo, excepto os créditos pecuniários, está incluído neste processo. Mas se uma reclamação pecuniária for 

legada a um de vários herdeiros, o referido herdeiro pode obtê-la através de um processo de partilha da herança. 

 

1. Drogas nocivas e venenos são abraçados nesta acção; mas o juiz não deve de forma alguma interferir em assuntos desta 

descrição, pois é seu dever desempenhar as funções de um homem bom e inocente. Deve agir da mesma forma com 

referência a livros que é impróprio ler (por exemplo, os que tratam de magia e assuntos semelhantes); todos estes, no entanto, 

devem ser imediatamente destruídos. 

 

2. Além disso, sempre que algo tenha sido adquirido por peculação ou sacrilégio, ou por violência, roubo ou agressão, não 

deve ser dividido. 

 

3. O juiz deve ordenar que a vontade seja colocada nas mãos daquele que é herdeiro da maior parte dos bens, ou que seja 

depositado num templo. Labeo diz que onde a propriedade é vendida, uma cópia do testamento deve ser depositada, e que o 

herdeiro deve fornecer uma cópia, mas ele próprio deve guardar o testamento original ou depositá-lo no templo. 
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(5) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Quando quaisquer obrigações hereditárias forem incluídas na propriedade da herança, o juiz deve zelar para que permaneçam 

na posse da parte que é herdeira da maior parte; os outros têm direito a cópias que devem ser verificadas, e o referido 

herdeiro deve executar uma caução no sentido de que os documentos originais serão produzidos quando a ocasião o exigir. 

Quando todos os herdeiros tiverem direito a partes iguais, e nenhum acordo for feito entre eles com referência à parte com 

quem os instrumentos devem ser deixados, devem lançar à sorte, ou um amigo deve ser escolhido por comum acordo ou por 

voto com quem podem ser depositados, ou devem ser colocados para guarda segura em algum templo consagrado. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

A resolução da questão, submetendo-a a concurso, de modo que a parte que fizer a oferta mais alta terá direito à posse das 

obrigações, pertencentes à herança, não é aprovada nem por Pomponius, nem por mim. 

 

7. Venuleius, Estipulações, Livro VII. 

 

Se um herdeiro, num caso em que um co-herdeiro foi adicionado sob uma condição, ou está nas mãos do inimigo, deve 

afirmar que ele próprio é o herdeiro, e tendo intentado uma acção deve ganhá-la, e depois a condição de que a herança do 

outro herdeiro é cumprida, ou este último regressa por postliminium; deve o outro herdeiro partilhar com ele as vantagens da 

sua vitória? Ele tem, sem dúvida, direito a uma acção para executar a sentença pelo montante total. Neste caso, deve ser 

concedida ao co-herdeiro a sua escolha, ou seja, deve ser-lhe dada uma parte da herança ou deve ter o poder de instaurar um 

processo, pois é aquele que se tornou herdeiro, ou regressou à cidade, depois de o seu co-herdeiro ter sido bem sucedido. A 

mesma regra deve ser observada quando nasce uma criança póstumo. Estas partes não têm culpa por causa do seu silêncio, 

uma vez que só obtiveram o direito à herança depois de o seu co-herdeiro ter ganho o seu caso. 
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8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Pomponius diz que quando as contas são legadas como um legado preferencial a um dos vários herdeiros, não devem ser-lhe 

entregues antes de os seus co-herdeiros terem tirado cópias do mesmo. Pois, diz ele, suponha que um escravo que é um 

mordomo foi legado, ele não deve ser entregue até que tenha entregue as suas contas. Devemos considerar se uma caução não 

deve ser executada, desde que sempre que as contas sejam exigidas, ou o referido mordomo seja legado, devem ser 

produzidas; como é frequentemente necessário que as contas originais e o próprio mordomo sejam produzidos em tribunal 

para a explicação de assuntos que surjam posteriormente e nos quais o conhecimento do mordomo esteja envolvido; e é 

necessário que uma caução seja fornecida ao co-herdeiro nesta matéria pelo referido herdeiro. 

 

1. Pomponius afirma também que os pombos que estão habituados a abandonar o pombal estão incluídos na acção de partilha 

de uma propriedade, porque são nossa propriedade desde que tenham o costume de nos devolver; e, por conseguinte, se 

alguém os deve apreender, temos direito a uma acção por roubo. A mesma regra aplica-se às abelhas, porque elas fazem parte 

da nossa propriedade. 

 

2. Além disso, quando um dos nossos animais é transportado por animais selvagens, Pomponius pensa que, se fugir desses 

animais, deve ser incluído na acção pela divisão de uma propriedade; pois diz que é a melhor opinião que, quando algo é 

transportado por um lobo ou qualquer outro animal selvagem, não deixa de ser nosso enquanto não for devorado. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 
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Esta acção inclui também bens que os herdeiros adquiriram por usucapião, nos casos em que foram entregues ao falecido, e 

também bens que foram entregues aos herdeiros, e que o falecido tinha adquirido. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Também bens imóveis que pertencem ao nosso património, bem como terrenos detidos por arrendamento perpétuo, ou que se 

relacionem meramente com a superfície. Os bens que o falecido possuía de boa fé, mesmo que pertencessem a outro, são 

igualmente abrangidos por esta regra. 

 

(11) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

O filho de uma escrava, se nascer depois de a propriedade ter sido inscrita, 

 

12. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

E mesmo depois de a questão ter sido juntada pode, como afirma Sabinus, ser incluída numa acção de partilha de uma 

propriedade, e ser objecto de adjudicação. 

 

1. O mesmo princípio será aplicado quando qualquer coisa é dada por um estranho aos escravos que formam uma parte dos 

bens de uma propriedade. 
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2. Os bens legados sob uma condição, entretanto, pertencem aos herdeiros, e estão, portanto, incluídos na acção de partilha de 

um bem, e podem ser objecto de adjudicação; sujeitos, naturalmente, às restrições inerentes ao mesmo, de modo que, se a 

condição for cumprida, será retirada à parte a quem foi adjudicada; ou, se a condição não for cumprida, reverterá para aqueles 

a quem foi confiada a herança. A mesma regra aplica-se no caso de um escravo que deve ser libertado sob uma condição, 

pois entretanto pertence aos herdeiros, mas quando a condição tiver sido cumprida obtém a sua liberdade. 

 

13. Papinianus, Perguntas, Livro VII. 

 

É proibida a alienação de bens após a sua emissão, mas isto só se aplica a tais como é voluntário, e não a tais como se torna 

necessário através de alguma responsabilidade anterior e tem origem em algum requisito legal. 

 

14. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Mas onde o direito de usucapião começou a correr antes da emissão ser juntado em favor de um partido que não é herdeiro, e 

é subsequentemente completado, isto retira a propriedade do caso. 

 

(1) Coloca-se a questão de saber se um usufruto é abraçado na acção; como, por exemplo, onde um usufruto foi reservado e o 

terreno deixado a outros que não o herdeiro: 

 

15. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 
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Ou onde um usufruto foi legado a um escravo pertencente à propriedade; como um usufruto não pode afastar-se da parte em 

interesse sem se perder. 

 

16. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Penso que faz parte do dever do juiz que, se os herdeiros quiserem renunciar à sua propriedade comum do usufruto, devem 

aceder aos seus desejos depois de os terem levado a dar segurança uns aos outros. 

 

1. Julianus diz que quando um Tribunal adjudica o terreno a um herdeiro e o usufruto do mesmo a outro, o usufruto não se 

torna propriedade comum. 

 

2. Um usufruto pode ser adjudicado a partir de um certo tempo, ou até um certo tempo, ou por anos alternados. 

 

3. A terra que um rio acrescenta por aluvião a uma propriedade após a sua emissão está também incluída numa acção deste 

tipo. 

 

4. No entanto, quando um acto tiver sido cometido maliciosamente ou negligentemente por um dos herdeiros cujo efeito seja 

diminuir o valor do usufruto, Pomponius diz que isto também se enquadra no âmbito da acção; pois tudo o que um herdeiro 

maliciosamente ou negligentemente fizer ao dano da herança será considerado em todas as acções de partilha da mesma, 

desde que ele cometa sempre o acto na qualidade de herdeiro. Portanto, se um dos herdeiros privou o testador de dinheiro 

durante a sua vida, isto não será incluído na acção de partilha da herança, porque ele ainda não era herdeiro; mas onde ele 
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agiu como herdeiro, mesmo que a parte interessada deva ter direito a outra acção, no entanto, como afirma Julianus, ele é 

responsável por uma acção de partilha da herança. 

 

5. Finalmente, ele diz que se algum dos herdeiros destruir contas pertencentes à herança ou falsificá-las, será responsável sob 

a Lex Aquilia pela destruição da mesma, e será também responsável por uma acção de partilha da herança. 

 

6. Além disso, quando um escravo que pertence a uma propriedade rouba a propriedade de um dos herdeiros, Ofilius diz que 

uma acção de partilha da propriedade mentirá, bem como uma acção de partilha da propriedade em comum, mas uma acção 

de roubo não pode ser intentada; e por conseguinte, se o herdeiro intentar uma acção de partilha da propriedade, obterá uma 

sentença pela qual o escravo lhe será entregue, ou os danos avaliados, ou seja, simples danos ser-lhe-ão concedidos. 

 

17. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Quando um dano é cometido por um dos herdeiros, é próprio declarar que os danos simples devem ser considerados na acção 

de partilha da herança. 

 

18. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

De acordo com estas regras, Julianus diz que quando há vários herdeiros, e um escravo é deixado a um deles, em termos 

gerais, com o direito de selecção, e os restantes herdeiros alegam que Stichus falsificou o testamento ou desfigurou-o, e 

fazem esta afirmação para evitar que um escravo seja escolhido; e então, depois de ter sido escolhido uma acção para o 
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recuperar, eles podem, se forem processados, recorrer a uma excepção com base em fraude maliciosa e sujeitar o escravo à 

tortura. 

 

1. Levanta-se a questão de saber se numa acção de partilha de uma herança os herdeiros têm o direito de recorrer à tortura 

com referência à morte do testador, ou à da sua esposa e filhos; e Pomponius diz muito apropriadamente que estas coisas não 

têm qualquer referência à divisão dos bens da herança. 

 

2. Diz também que quando alguém prevê por vontade própria que um escravo seja vendido para ser transportado para longe, 

é dever do juiz zelar para que os desejos do falecido não sejam frustrados. Mas onde o testador ordenou que um monumento 

fosse erguido, pode ser intentada uma acção para a divisão de uma propriedade para obrigar a que isso seja feito. Sugere, no 

entanto, que uma vez que é do interesse dos herdeiros ?uma vez que eles terão direito no monumento ?qualquer um deles 

pode instaurar um processo em termos expressos para que um monumento seja erguido. 

 

3. Quando um dos herdeiros incorre em despesas de boa fé, pode cobrar juros a um co-herdeiro desde o seu incumprimento, 

de acordo com um Rescript of the Emperors Severus and Antoninus. 

 

4. Celsus acrescenta também muito apropriadamente que um co-herdeiro, mesmo que ele próprio não faça o pagamento, tem, 

no entanto, direito a uma acção de partilha da propriedade para obrigar o seu co-herdeiro a pagar a sua parte; pois, caso 

contrário, o credor não renunciará a uma determinada parte da propriedade, a menos que seja pago na totalidade. 

 

5. Quando o filho de uma família era herdeiro do seu pai a uma parte da herança e foi processado pelos credores pela sua 

peculiaridade, estando disposto a pagar tudo o que lhe era devido, pode, através de uma excepção por fraude maliciosa, 

obrigar os credores a cederem-lhe os seus direitos de acção; e tem, além disso, direito a uma acção de partilha de uma 

herança contra os seus co-herdeiros. 
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6. Quando um dos herdeiros tenha pago um legado a uma parte que seja instruída pelo tribunal para tomar posse com o 

objectivo de preservar legados; Papinianus pensa, e a sua opinião está correcta, que tem direito a uma acção de partilha da 

herança contra os seus co-herdeiros; porque o legatário não renunciaria de outra forma à posse que uma vez obteve, sendo 

esta equivalente à segurança, até que todo o legado lhe fosse pago. 

 

7. Além disso, se alguém tiver de pagar uma dívida ao Titius para evitar a venda de um penhor, Neratius declara que pode 

instaurar uma acção de partilha da herança. 

 

 

19. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Mais uma vez, por outro lado, o juiz deve providenciar da mesma forma que, sempre que um dos herdeiros tenha lucrado 

pecuniariamente com a propriedade da herança, ou tenha entrado numa estipulação em desfavor da mesma, não será o único 

a ser beneficiado. O juiz pode fazê-lo, quer fazendo com que as contas sejam prestadas pelos diferentes herdeiros, quer 

fazendo com que estes dêem segurança uns aos outros, através da qual os lucros e perdas serão divididos igualmente entre 

eles. 

 

20. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Quando uma filha casada que foi obrigada a trazer o seu dote para o fundo comum, através de um erro dos seus co-herdeiros 

deu uma caução de que lhes pagaria proporcionalmente às suas acções o que quer que recuperasse do seu marido; Papinianus 
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diz que, apesar disso, o árbitro na acção de partilha deve decidir que mesmo que ela própria morra enquanto o casamento 

existia, o dote deve ser contribuído; pois a ignorância dos co-herdeiros não pode alterar as regras que regem os 

procedimentos legais. 

 

(1) Quando o filho de uma família se tornou responsável por uma obrigação por ordem do seu pai, deve reservar a quantia 

dos bens para pagar a dívida; e, além disso, se gastou dinheiro em bens pertencentes ao seu pai, aplicar-se-á a mesma regra, e 

se a acção for de peculiaridade, reservará a peculiaridade para o mesmo fim; e isto o nosso Imperador declarou no Rescript. 

 

(2) Além disso, quando o filho de uma família é nomeado herdeiro, ele pode reservar o dote da sua esposa; nem isto é 

irrazoável, uma vez que ele deve suportar os encargos pecuniários do matrimónio. Por conseguinte, ele pode reter todo o 

dote, e deve fornecer garantias de que defenderá os seus co-herdeiros que possam ser processados de acordo com a 

estipulação. A mesma regra aplica-se quando outra parte deu o dote e entrou na estipulação. Isto é aplicável não só ao dote da 

sua própria esposa, mas também ao da esposa do seu filho, uma vez que isto também tem referência às despesas de 

matrimónio pelas quais ele é responsável: porque ele é obrigado a ser responsável pelas despesas do seu filho e da sua nora. 

Marcelo diz que o filho deve reter o dote, não só onde foi dado ao seu pai mas também onde foi dado a si próprio, como seu 

filho; na medida em que lhe foi dado como estando incluído na sua peculiaridade, ou onde foi gasto em benefício do seu pai. 

 

(3) Onde um pai divide os seus bens entre os seus filhos sem qualquer escrita, e distribui o fardo das suas dívidas entre eles 

na proporção do que possuem; Papinianus diz que isto não deve ser considerado um simples presente, mas sim uma divisão 

de bens sob uma última vontade. É claro, diz ele, que se os credores intentarem uma acção contra os referidos herdeiros na 

proporção das suas partes na propriedade, e um deles se recusar a cumprir o que foi acordado, pode ser intentada uma acção 

contra ele por motivos especiais, alegando que eles fizeram uma troca ao abrigo de um determinado acordo; claro que se toda 

a propriedade foi dividida. 
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(4) A acção de partilha de um bem não pode ser intentada mais do que uma vez, a menos que seja demonstrada uma causa 

adequada; porque se algum bem for deixado indiviso, pode ser intentada uma acção para a sua distribuição. 

 

(5) Papinianus diz que se um dos herdeiros for obrigado a pagar uma dívida sem que tal esteja previsto através de um legado; 

então o herdeiro será forçado a assumir o pagamento pelo juiz que preside à acção de partilha da herança, mas não por uma 

quantia superior a três quartos da sua parte, para que possa ter um quarto não diminuído; e por isso deve fornecer segurança 

para proteger os seus co-herdeiros. 

 

(6) Diz também que se um filho for responsável por despesas que tenha incorrido por causa de um cargo público que o seu 

pai consentiu em administrar, e for então nomeado herdeiro de uma parte da herança, pode reservar o montante que deve, 

porque esta era uma das dívidas do seu pai; mas onde administrou quaisquer cargos após a morte do seu pai, os herdeiros 

deste último não serão responsáveis por quaisquer obrigações incorridas com referência aos referidos cargos. 

 

(7) Neratius, contudo, deu como sua opinião que quando um homem que teve vários filhos consentiu que um deles assumisse 

o cargo de funcionário encarregado de organizar e regulamentar os jogos públicos, e, antes de desempenhar as funções do 

cargo, o seu pai deveria morrer, depois de ter nomeado todos os seus filhos seus herdeiros; coloca-se a questão de saber se o 

referido filho poderia, através de uma acção de partilha da herança, recuperar o que tinha despendido na matéria; e ele 

respondeu que não o podia recuperar através de qualquer acção. Esta opinião não é aceite, e muito justamente, pois a despesa 

deveria ser incluída na acção de partilha da herança. 

 

(8) Papinianus também diz que se um marido ordena a um dos seus herdeiros que assuma o encargo de pagar o dote, o que 

está incluído numa estipulação, e a sua viúva intenta uma acção pelo seu dote contra ambos os herdeiros, o herdeiro a quem 

foi ordenado que assumisse o encargo deve defender o seu co-herdeiro na acção. Mas quando ambos os herdeiros são 

acusados do pagamento dos legados em vez do do dote, e a viúva opta por receber o dote, os legados são retidos pelos 

referidos herdeiros, mas isto não deve ser em benefício do co-herdeiro que é libertado do pagamento da dívida; ou seja, o co-
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herdeiro que assumiu o fardo da dívida, deve, por ordem do tribunal, obter o legado; e isto é verdade, a menos que o testador 

preveja o contrário. 

 

(9) Ele também diz que quando um escravo que vai ser libertado numa condição paga dinheiro do seu peculiar a um dos 

vários co-herdeiros, com o objectivo de cumprir a condição, não será incluído nesta acção, e não deve ser sujeito a 

contribuição. 

 

21. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

A mesma regra aplica-se no caso de uma acção intentada para a partilha de bens em comum. 

 

(22) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Além disso, Labeo diz que se um dos herdeiros desenterrar qualquer tesouro que o testador tenha deixado, estará sujeito a 

uma acção de partilha, tal como se tivesse dividido o tesouro com um estranho que estivesse ciente do facto. 

 

1. O juiz numa acção de partilha de um bem só pode adjudicar o mesmo bem a várias partes quando o direito de ter uma 

coisa foi deixado a várias pessoas; (ou quando, como diz Pomponius, existia a necessidade de as acções serem adjudicadas a 

várias pessoas); ou quando o juiz atribui uma certa parte do bem a cada um dos co-herdeiros; pode, no entanto, adjudicar o 

bem a um herdeiro depois de este ter sido licitado por todos. 
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2. Além disso, ninguém duvida que ele possa adjudicar terrenos que tenham sido divididos de acordo com a distribuição que 

já teve lugar. 

 

3. Mais uma vez, ao fazer estas adjudicações, pode impor uma servidão de modo a fazer com que um tracto que atribuiu sirva 

outro; e se adjudicar absolutamente um tracto a um herdeiro, não pode, ao atribuir outro, impor uma servidão ao primeiro. 

 

4. Uma acção de partilha de um bem tem referência a duas questões; ou seja, a propriedade, e a entrega do mesmo, sendo 

estas acções pessoais. 

 

5. Papinianus critica Marcelo pela sua opinião sobre os bens detidos pelo inimigo, porque ele não pensa que transferências de 

bens deste tipo estejam incluídas na acção de partilha de um bem. Pois como pode haver qualquer impedimento a uma acção 

para a transferência de propriedade quando a própria propriedade é incluída, 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Por causa da esperança do postliminium? Claro que deve ser dado um vínculo, porque a parte pode não regressar; a menos 

que tenha sido feita apenas uma estimativa de um acontecimento que fosse incerto. 

 

24. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Onde, contudo, a propriedade deixou de existir, a questão da transferência pode ainda surgir; e concordo com Papinianus. 
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(1) A acção de partilha aplica-se aos possuidores da propriedade de uma propriedade, e também a um partido a quem uma 

propriedade foi restaurada de acordo com o Decreto Trebelliano do Senado, e a outros sucessores pretorianos. 

 

25. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Os herdeiros de uma pessoa que morreu nas mãos do inimigo podem trazer este fato. 

 

1. Quando um soldado torna uma pessoa herdeira da sua propriedade castrense e outra herdeira do resto da sua propriedade, 

não há fundamento para uma acção de divisão; uma vez que a propriedade será dividida entre os herdeiros de acordo com a 

Constituição Imperial, tal como uma acção de divisão de uma propriedade não pode ser trazida onde não há propriedade 

corpórea, mas os bens consistem todos em reivindicações. 

 

2. No que diz respeito à questão de saber se uma parte tem o direito de empreender a defesa numa acção de partilha, não faz 

diferença se tem ou não a posse da herança. 

 

3. Quando várias propriedades são mantidas em comum por pessoas diferentes sob títulos diferentes, pode ser intentada uma 

única acção de partilha. 

 

4. Onde a propriedade do Ticiano é detida em comum por si e por mim, e a da propriedade da Seius é detida por si, pelo 

Ticius e por mim, Pomponius diz que pode ser intentada uma única acção em que as três pessoas serão partes. 



628 

 

 

5. Além disso, nos casos em que várias propriedades são mantidas em comum por nós, podemos proceder através de uma 

acção de partilha com referência a uma só delas. 

 

6. Quando um testador tem bens em comum com um estranho, ou legou a alguém uma parte dos seus bens; ou o seu herdeiro, 

antes de se juntar a uma acção de partilha, alienou a sua própria parte; é dever do juiz ordenar que a parte que era propriedade 

do testador seja transferida para alguém. 

 

7. Quando um co-herdeiro tem a posse de uma propriedade como comprador, ou, por exemplo, a recebeu como presente; 

Pomponius nega que ela possa ser incluída numa acção de partilha da propriedade. 

 

8. Diz também que se você e eu nos tornarmos herdeiros do Titius, e você intentar uma acção contra Sempronius por uma 

parte de um terreno, tudo o que você diz estar incluído na propriedade, e você é derrotado; e eu depois compro a mesma parte 

à Sempronius e ela é-me transferida, e você intenta uma acção por partilha, isto não só não inclui o que eu tenho como 

herdeiro, como nem sequer abraça o que eu tenho como comprador; pois, como era evidente pelo primeiro decreto que a 

totalidade da parcela de terra não estava incluída na propriedade, como poderia ser incluída num processo pela partilha da 

segunda? 

 

9. É duvidoso que uma estipulação, cujos termos dão a cada herdeiro um direito de acção pela totalidade da quantia, esteja 

incluída num processo deste tipo; como por exemplo, quando uma parte morre depois de ter estipulado um direito de 

passagem, um caminho ou uma entrada, pela razão de que uma estipulação deste tipo de acordo com a Lei das Doze Tabelas 

não é permitida a divisão, porque isto não pode ser feito. A melhor opinião, porém, é que não está incluída na acção, mas que 

todos os herdeiros têm o direito de intentar uma acção pela totalidade do montante; e se o direito de passagem não for 

concedido, a decisão contra o réu deve ser por uma soma de dinheiro proporcional à parte do queixoso na herança. 
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10. Por outro lado, quando uma pessoa que promete um direito de passagem morre após ter nomeado vários herdeiros, a 

obrigação não é dividida; e não há dúvida de que continua a existir, uma vez que uma parte pode prometer um direito de 

passagem que não tem terra. Portanto, uma vez que cada herdeiro individual é responsável pelo todo, é dever do juiz exigir a 

prestação de caução, para que se qualquer um dos herdeiros for processado e pagar os danos avaliados pelo Tribunal, ele 

possa recuperar uma parte do montante dos outros. 

 

11. A mesma regra aplica-se quando um testador legar um direito de passagem. 

 

12. Também no caso de uma estipulação diferente, em que um testador prometeu que nada deveria ser feito por ele ou pelo 

seu herdeiro para impedir a outra parte de andar ou conduzir, uma vez que, se um co-herdeiro deveria impedir isto, um 

processo pela totalidade do montante pode ser submetido à estipulação, os interesses do co-herdeiro devem ser protegidos 

para evitar que o acto de um deles seja prejudicial para os outros. 

 

13. A mesma regra de direito aplica-se a uma soma de dinheiro prometida por um testador, se esta foi prometida sob pena; 

pois embora esta obrigação possa, de acordo com a Lei das Doze Tabelas, ser dividida; ainda assim, o facto de uma das 

partes pagar a sua parte não contribuirá de forma alguma para evitar a pena, no entanto, se o dinheiro não tiver sido pago, ou 

não for devido, deve recorrer-se a uma caução, de modo a que possa ser prevista a indemnização dos outros pela parte que é 

responsável por todo o dinheiro não pago; ou cada um deve dar uma garantia de que fará uma parte a quem pagar a totalidade 

do montante; ou quando um dos herdeiros pagar a totalidade da soma prometida pelo testador, a fim de evitar que a pena seja 

aplicada, pode recuperar dos seus co-herdeiros as suas partes do mesmo numa acção de partilha. 

 

14. A mesma regra é observada no resgate de penhoras, pois a menos que seja feita uma proposta do montante total que é 

devido, o credor pode legalmente vender a penhora. 
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15. Quando um dos vários co-herdeiros defende um escravo hereditário numa acção de noxal, e oferece o montante dos danos 

estimados, quando tal for conveniente, pode por esta acção recuperar uma parte do que foi pago. A mesma regra aplica-se 

quando um co-herdeiro dá segurança com referência a legados, para evitar que os legatários sejam colocados na posse. E, de 

um modo geral, quando não podem ser tomadas medidas para uma divisão, se uma das partes agir sob a força da necessidade, 

haverá fundamento para uma acção na divisão. 

 

16. Um co-herdeiro é responsável não só por malícia, mas também por negligência cometida em relação aos bens de uma 

herança, uma vez que não contraímos com o co-herdeiro, mas acontecem-lhe acidentalmente; ainda assim, um co-herdeiro 

não é obrigado a ser responsável por tanta diligência como o cuidadoso chefe de família exerceria, uma vez que tinha boas 

razões para agir por causa da sua própria quota-parte; e por conseguinte, não teria direito a uma acção com base no negócio 

transaccionado, pelo que deve empregar a mesma diligência que demonstraria nos seus próprios assuntos. É o mesmo quando 

a propriedade é legada a dois legatários; pois não foi o seu consentimento mas as circunstâncias do caso que os uniram na 

propriedade. 

 

17. Quando um escravo é legado por tempo indeterminado e o legatário morre posteriormente, e um dos herdeiros do referido 

legatário, ao não dar o seu consentimento, impede que o legado seja pago, aquele que causou o impedimento é obrigado, 

através desta acção, a pagar aos outros quaisquer que sejam os juros de cada montante. A mesma regra aplica-se quando, por 

outro lado, um dos herdeiros a cujo cargo foi legado um escravo em termos gerais, sendo ele próprio um escravo, não está 

disposto a consentir que um escravo seja entregue a quem seria benéfico para todos ter assim disposto, e, em consequência, 

os herdeiros são processados pelo legatário e obrigados a pagar, a título de indemnização, uma soma maior do que o escravo 

vale. 

 

18. Além disso, um homem é responsável por negligência que, após ter entrado numa propriedade antes de outros, sofreu 

servidões ligadas a terras pertencentes à propriedade a serem perdidas por falta de uso. 
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19. Quando uma sentença é proferida contra um filho que defendia o seu pai num processo, e ele paga o montante da 

sentença durante a vida do seu pai ou após a sua morte; pode afirmar-se muito apropriadamente que ele tem o direito de 

intentar uma acção de recuperação contra o seu co-herdeiro numa acção de partilha. 

 

20. Um juiz que preside a uma acção de partilha de uma propriedade não deve deixar nada por dividir. 

 

21. Deve também providenciar para que seja dada segurança àqueles a quem concede a herança contra a recuperação da 

propriedade por despejo. 

 

22. Quando o dinheiro que não é deixado na casa é legado para ser tomado antes da divisão, se os co-herdeiros devem pagar a 

totalidade da quantia, ou apenas o que é proporcional às suas partes na propriedade; tal como se o dinheiro tivesse sido 

deixado entre as restantes propriedades da propriedade é uma questão com referência à qual existem algumas dúvidas; mas a 

melhor opinião é que o que deve ser pago é a quantia que seria paga se o dinheiro tivesse sido encontrado. 

 

(26) Gaius, On the Provincial Edict, Livro VII. 

 

Faz parte do dever do juiz ordenar uma ou mais coisas pertencentes à propriedade a ser vendida, e o produto da venda a ser 

pago a qualquer pessoa a quem o referido dinheiro tenha sido legado. 

 

27. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 
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Nesta acção o julgamento deve ser feito contra todas as partes, ou todas devem ser exoneradas de responsabilidade; portanto, 

se a decisão for omitida com referência a quem quer que seja, o que o juiz fizer com referência aos outros não será válido; 

porque uma decisão não pode ser válida em relação a uma parte da questão em questão, e nula em relação a outra. 

 

28. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Quando um testador legar um bem a ser tomado antes da divisão, que já tenha prometido a um credor; está na província do 

juiz para o resgatar do fundo comum da propriedade, e fazer com que aquele a quem foi legado desta forma o tenha. 

 

29. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Quando a propriedade foi dada ao falecido a título de penhor, deve dizer-se que foi incluída na acção de partilha da herança; 

mas aquele a quem for concedida deve ser obrigado a pagar o seu co-herdeiro pelo mesmo na proporção da sua parte da 

herança numa acção de partilha; mas não precisa de dar garantia ao seu co-herdeiro de que será indemnizado com referência 

à parte que penhorou a propriedade; pela razão de que o caso será o mesmo como se tivesse sido intentada uma acção 

hipotética ou uma acção sérvia, e o montante estimado tivesse sido proposto; para que a parte que fez a proposta possa ser 

protegida por uma excepção contra o proprietário que intentou a acção para recuperar a propriedade. Mais uma vez, por outro 

lado, se o herdeiro a quem o penhor foi adjudicado desejar restaurar a totalidade, deve ser ouvido, mesmo que o devedor não 

esteja disposto a isso. A mesma regra não se aplica quando o credor compra a outra parte do bem penhorado, porque a 

decisão do tribunal é necessária, mas a compra é voluntária; a menos que se oponha que o credor lance o bem com demasiada 

ânsia. A razão pela qual isto é tido em conta é porque o que o credor fez deve ser considerado como se o devedor o tivesse 

feito através de um agente, e quaisquer despesas necessárias em que o credor incorreu tem o direito de recuperar, além disso, 

numa acção. 
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30. Modestinus, Opiniões, Livro VI. 

 

Tenho em comum um pedaço de terra com uma menor, que também é minha co-herdeira, e nos referidos restos de terra são 

enterrados, aos quais é devida reverência de ambos; pois os pais da menor são aí enterrados. Os seus tutores, no entanto, 

desejam vender a terra, mas eu não concordo com isso, pois prefiro manter a posse da minha parte, uma vez que não posso 

comprar tudo, e desejo cumprir o meu dever para com os mortos de acordo com o meu próprio julgamento. Pergunto se posso 

legalmente requerer um árbitro numa acção de partilha da referida parcela de terra; ou se o árbitro nomeado para a partilha de 

uma propriedade pode desempenhar as funções do seu cargo e também dividir a referida propriedade entre nós de acordo 

com os direitos de cada um; sendo os restantes bens da propriedade deixados fora de consideração. Herennius Modestinus 

respondeu que não havia nada no que foi proposto que impedisse a parte designada árbitro na acção de partilha da 

propriedade de incluir nas suas funções a questão de dividir a referida parcela de terra; mas os lugares religiosos não puderam 

ser incluídos na acção, uma vez que os direitos relativos a eles pertencem aos herdeiros individuais interessados na totalidade 

da propriedade. 

 

31. Papinianus, Perguntas, Livro VII. 

 

Quando um escravo prometido é redimido por um dos herdeiros, então, mesmo que depois morra, o escritório do árbitro 

continuará, no entanto, a existir; pois há razões suficientes para isso devido à propriedade conjunta que existia anteriormente 

e que teria continuado a existir até este momento, se a propriedade não tivesse sido destruída. 

 

32. The Same, Opinions, Livro II. 
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Os bens que um pai não dividiu entre os seus filhos, depois de lhes ter dado direitos de acção em vez da divisão, pertencem a 

esses filhos na proporção das suas respectivas partes na propriedade, desde que não tenha dado o bem que não dividiu em 

termos gerais a um filho; ou não foi cúmplice do bem que lhe foi dado. 

 

33. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

Quando o pai de família, ao conceber a terra aos seus respectivos herdeiros, desejava fazer a parte de um árbitro na partilha; 

um co-herdeiro não será obrigado a entregar a sua parte, a menos que obtenha em troca da mesma uma parte que esteja livre 

do encargo do penhor. 

 

34. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Quando uma avaliação é colocada aos escravos pelos co-herdeiros no momento da divisão, foi considerado que os preços são 

colocados sobre eles não para efeitos de compra, mas para efeitos de divisão; portanto, se algum deles morrer enquanto a 

condição estiver pendente, a perda deve ser suportada tanto pelo herdeiro como pelo beneficiário. 

 

(35) The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Pomponius Philadelphus transferiu certos terrenos por meio de dote para uma filha que estava sob o seu controlo, e ordenou 

que os rendimentos dos mesmos fossem pagos ao seu genro. Colocou-se a questão de saber se a filha poderia reter a 

propriedade como sua se o pai nomeasse todos os seus filhos como herdeiros. Respondi que ela teria bons motivos para reter 

a posse da mesma, uma vez que o seu pai deseja que a terra em questão seja doada, e que o casamento tinha continuado 
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mesmo após a morte do pai; pois o caso em consideração era que a filha detinha a posse da propriedade de acordo com a lei 

natural em virtude do dote que ela era capaz de receber. 

 

(36) Paulus, Perguntas, Livro II. 

 

Eu, com a impressão de que era meu co-herdeiro, embora isto não fosse verdade, intentei uma acção de partilha contra si, e 

foram feitas sentenças e emitidas ordens pelo Tribunal, para fazer o pagamento a ambos nós. Pergunto se, quando a verdade 

dos factos for apurada, uma acção pessoal recairá a favor de cada um de nós, ou uma para recuperar o bem; também se uma 

regra deve ser adoptada com referência a uma parte que é herdeira, e outra com referência a outra que não o é. Respondi que 

quando uma pessoa é herdeira de toda uma propriedade e, pensando que o Titius é seu co-herdeiro, se junta a ele numa acção 

de partilha, e é proferida uma decisão que ordena o pagamento, ele faz o pagamento; então, como o fez em conformidade 

com a decisão do juiz, não pode intentar uma acção para recuperar o dinheiro. No entanto, parece sustentar que não pode 

existir nenhuma acção em partilha, excepto entre co-herdeiros; mas embora a acção não seja legal, ainda assim, é suficiente 

para impedir o processo de recuperar o que a parte acreditava que era obrigada a pagar. Mas, se nenhuma das partes era 

herdeira, mas ainda assim se juntou numa acção de partilha como se fossem herdeiros, a mesma regra para recuperar a 

propriedade que declarámos anteriormente aplica-se a uma delas deve ser aplicada a ambas. É evidente que, se dividiram o 

bem sem requerimento ao tribunal, pode afirmar-se que o herdeiro que pensava que a outra parte era o seu co-herdeiro tem 

direito de acção pela transmissão do bem entregue a esta última; pois não se pode considerar que tenha havido qualquer 

compromisso entre eles, uma vez que ele acreditava ser o seu co-herdeiro. 

 

37. Scaevola, Perguntas, Livro XII. 

 

Um partido que intenta uma acção pela partilha de um bem não admite que o seu adversário seja seu co-herdeiro. 
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38. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Lucius e Titia, que eram irmãos e irmãs, tendo sido emancipados pelo seu pai, quando adultos tiveram curadores nomeados 

para eles, e estes últimos forneceram-lhes individualmente dinheiro que era propriedade comum, tendo sido obtido a partir 

dos rendimentos de uma propriedade. Subsequentemente, dividiram entre eles toda a propriedade e, após a divisão, Titia, a 

irmã, instaurou um processo contra o seu irmão, alegando que ele tinha recebido mais do que ela; enquanto que, de facto, 

Lúcio não tinha recebido mais do que a sua parte, mas até menos de metade da propriedade. Pergunto se Titia tinha direito de 

acção contra o seu irmão? Paulus respondeu a isso: "De acordo com a declaração do caso, se Lúcio não recebesse mais dos 

rendimentos da propriedade detida em comum do que tinha direito por causa da sua parte na propriedade, a sua irmã não tem 

direito de acção contra ele". Ele deu a mesma resposta num caso em que foi alegado que um irmão tinha recebido do Pretor 

uma quantia maior para manutenção do que a sua irmã, mas ainda não mais de metade. 

 

39. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Quando uma pessoa foi nomeada herdeira de uma parte de uma herança com referência à qual tinha sido intentada uma acção 

contra os herdeiros porque não vingaram a morte do testador, ele ganhou o seu caso, e o co-herdeiro intentou então uma 

acção para recuperar a sua parte do outro herdeiro, mas recusou-se a pagar a sua quota-parte das despesas incorridas na 

defesa da outra acção. Colocou-se a questão de saber se ele seria impedido por uma excepção com base em fraude? Respondi 

que se tivessem sido incorridas despesas maiores em virtude da defesa que ele próprio tinha feito em benefício do referido 

co-herdeiro, esta despesa deveria ser tomada em consideração; mas se a outra parte não tivesse invocado uma excepção com 

base em fraude, poderia intentar uma acção para recuperar parte das despesas. 

 

1. Um homem que morreu no Estado dividiu todas as suas terras e outros bens entre os seus filhos através de codicilos, de tal 

forma que deixou muito mais para o seu filho do que para a sua filha. Colocou-se a questão de saber se a irmã tinha o direito 

de trazer o seu dote para o fundo comum em benefício do irmão. Respondi que, de acordo com a exposição de factos, se o 
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testador não deixou nada por dividir, a melhor opinião era que o direito de trazer o dote para o fundo comum foi retirado pelo 

desejo do testador. 

 

2. Um testador concedeu liberdade a um escravo, que tinha quinze anos de idade, quando deveria atingir a idade de trinta; e 

também indicou que desejava que lhe fosse dado desde o dia da sua morte, enquanto o escravo vivesse, dez denários para a 

sua comida, e vinte e cinco denários para a sua roupa. Stichus faleceu antes do dia em que deveria ser libertado, e surgiu a 

questão de saber se o legado relativo à comida e à roupa era válido; e se, se não fosse válido, o herdeiro que o tinha pago 

poderia recuperá-lo do seu co-herdeiro com quem o escravo tinha vivido? Respondi que se o dinheiro não tivesse sido 

devido, mas se o que tinha sido dado tivesse sido despendido em comida, não poderia ser recuperado. 

 

3. Um filho que, após a morte do seu pai, contraiu dívidas devidas ao Governo, não pode cobrar ao seu irmão as referidas 

dívidas na proporção da sua parte nos bens do seu pai, se os irmãos não forem sócios em todos os seus bens; embora tivessem 

os bens do seu pai em comum, e o seu pai tivesse cumprido o dever de um magistrado onde residia em nome do seu outro 

filho. 

 

4. Um testador nomeou os seus dois filhos seus herdeiros, e antes da distribuição legou certos escravos a cada um deles; entre 

esses escravos, um certo Stephanus foi deixado a um dos filhos juntamente com a sua peculiaridade. O referido escravo, 

depois de ter sido transformado em escravo durante a vida do testador, morreu, e depois o pai morreu. Colocou-se então a 

questão de saber se o que Stephanus tinha no seu peculiar antes de ter sido manumitido pertencia a ambos os filhos, ou 

apenas àquele a quem tinha sido anteriormente legado juntamente com o seu peculiar? Respondi que, de acordo com a 

declaração do caso, pertencia a ambos. 

 

5. Um pai que dividiu os seus bens entre os seus filhos e confirmou a divisão pela sua vontade, desde que qualquer dívida que 

qualquer um deles tivesse contraído ou devesse contrair, só ele deveria ser responsável pelo mesmo. Tendo um dos seus 

filhos contraído posteriormente um empréstimo, o pai apareceu, e com o seu consentimento a terra que tinha sido transferida 
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para o referido filho foi penhorada pela dívida, e após a morte do pai o mesmo filho que estava na posse da terra pagou os 

juros, pergunto se, se o credor vender a terra que foi penhorada, algo deve ser pago a este filho por um co-herdeiro se for 

instaurada uma acção de partilha da propriedade? Respondi que, de acordo com os factos declarados, ele não seria obrigado a 

pagar nada. 

 

40. Gaius, Trusts, Livro II. 

 

Quando alguém que é nomeado herdeiro de toda uma herança é convidado a entregar-me uma certa parte dela, por exemplo, 

metade; uma acção de partilha equitativa pode ser devidamente instaurada entre nós. 

 

41. Paulus, Decretos, Livro I. 

 

Uma certa mulher recorreu da decisão de um juiz porque, como ela afirmou, numa acção de partilha de uma propriedade 

entre ela e o co-herdeiro, ele tinha dividido não só a propriedade mas também os libertados, bem como uma obrigação de 

manutenção dirigida pelo testador para ser fornecida a certos libertados; o que, ela alegou ser algo que ele não tinha o direito 

de fazer. Por outro lado, foi declarado que as partes tinham concordado com a divisão, e que tinham pago montantes para a 

manutenção de acordo com os termos da divisão durante muitos anos. Decidiu-se que deviam cumprir a disposição relativa à 

manutenção; mas a juíza acrescentou que a divisão dos homens libertados não tinha qualquer efeito. 

 

42. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 
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Quando um legado é legado a um dos vários herdeiros nos seguintes termos: "Que ele retenha o que me deve"; é dever do 

juiz, numa acção de partilha, impedir os co-herdeiros de exigirem o pagamento do referido herdeiro; mas, quando se ordena a 

um herdeiro que retenha o que outro deve, é dever do juiz exigir que os direitos de acção lhe sejam cedidos 

proporcionalmente à parte de um co-herdeiro na herança. 

 

43. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Uma pessoa pode requerer a nomeação de um árbitro numa acção de partilha de uma herança; pois é evidente que um único 

herdeiro pode recorrer a um juiz, e portanto um herdeiro pode requerer um árbitro, mesmo que os outros estejam presentes e 

não dêem o seu consentimento. 

 

44. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Podem ser instaurados processos para a partilha de terrenos detidos em comum pelos co-herdeiros, de modo a que apenas 

sejam incluídos os bens que são detidos em comum e as questões com eles relacionadas que estejam pendentes em tribunal; 

mas com referência a todas as outras coisas, o direito de acção para a partilha da propriedade permanece intacto. 

 

1. Quando uma acção de partilha de um bem ou de divisão de bens em comum tiver sido julgada; o Pretor sustentará 

quaisquer decisões tomadas pelo Tribunal, concedendo excepções ou acções. 
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2. Sempre que os co-herdeiros tenham vendido bens enquanto um dos seus membros estava ausente, e na transacção tenham 

conseguido fraudulentamente obter mais do que tinham direito, podem ser obrigados a indemnizar a parte que estava ausente, 

quer através de uma acção de partilha, quer através de um processo pela herança. 

 

3. Qualquer dos lucros que um herdeiro retira dos fundos de uma herança antes de esta ter sido inscrita, Julianus diz que não 

terá de se render numa acção de partilha; a não ser que quando o herdeiro retirou o mesmo, soubesse que a terra pertencia à 

herança. 

 

4. As partes que intentam acções de partilha de um bem, ou de divisão de bens comuns, ou de estabelecimento de fronteiras 

são tanto queixosos como réus; e por conseguinte, devem jurar que não instauraram processos com o propósito de 

aborrecimento, e não fazem uma defesa com a intenção de causar problemas desnecessários. 

 

5. Quando um dos vários co-herdeiros, devido a uma estipulação relativa à herança, faz um pagamento através do seu próprio 

acto, não pode recuperar o montante do seu co-herdeiro; como, por exemplo, quando o falecido prometeu que nenhuma 

fraude maliciosa deveria ser cometida por ele próprio ou pelo seu herdeiro, e que nada deveria ser feito, nem por ele próprio 

nem pelo seu herdeiro, que impedisse alguém de andar ou conduzir sobre uma estrada; e, de facto, mesmo quando os 

restantes herdeiros se tornassem responsáveis pelo acto de um, pelo facto de se cumprir a condição de uma estipulação 

relativa à herança, teriam direito a uma acção de partilha da herança contra a parte através da qual a estipulação se tornou 

operativa. 

 

6. Quando alguém estipula que Titius e o seu herdeiro devem ratificar algum acto seu, e Titius morre deixando vários 

herdeiros, só ele será responsável quem negligenciou a ratificação; e, entre os herdeiros da parte estipulando, só ele que foi 

processado pode instaurar um processo para fazer valer a responsabilidade. 
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7. Quando um usufruto é legado a uma viúva "até que o seu dote lhe seja pago"; então, Cassius diz que tudo o que lhe for 

pago a título de dote em nome de um co-herdeiro pode ser recuperado por ordem do árbitro numa acção de partilha, e o co-

herdeiro pode ser obrigado a pagar a sua parte do dote; e esta opinião é correcta. 

 

8. Quando dois co-herdeiros foram encarregados de erigir uma estátua, e um deles negligencia fazê-lo, mas o outro a ergue; 

Julianus diz que não é injusto conceder uma acção de partilha, para que uma parte das despesas possa ser paga, cujo montante 

seria aprovado por um bom cidadão. 

 

45. Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Quando afirma que parte de uma propriedade é propriedade sua e minha em comum, que eu, por alguma outra razão, declaro 

ser apenas minha; isto não está incluído na acção de partilha de uma propriedade. 

 

1. A fraude cometida por um escravo do herdeiro não se enquadra nos termos da acção de partilha de uma propriedade, a 

menos que tenha havido negligência por parte do proprietário do escravo, na medida em que este empregou um escravo que 

não era digno de confiança para cuidar da propriedade comum. 

 

(46) Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Quando um marido é nomeado herdeiro pelo seu pai sob uma certa condição, entretanto o direito de acção pelo dote da 

esposa está em suspenso; pois é evidente que se um divórcio deve ter lugar após a morte do seu sogro, embora numa altura 

em que a condição da nomeação do partido como herdeiro ainda estivesse pendente, deve considerar-se que existe 
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fundamento para a retenção do dote; porque, quando o pai morre, algumas coisas passam para os filhos mesmo antes de se 

tornarem herdeiros, tais como assuntos relacionados com o casamento, filhos e tutela. Portanto, um filho que suportou as 

despesas do matrimónio após a morte do seu pai pode ficar com o dote antes da divisão; e isto foi retido pelo nosso Scaevola. 

 

47. Pomponius, On Sabinus, Livro XXI 

 

Numa acção de partilha de uma propriedade ou de divisão de propriedade em comum, se, enquanto o caso está pendente, 

surgir uma controvérsia sobre um direito ligado à propriedade, fica estabelecido que todos aqueles com referência a quem o 

árbitro foi nomeado podem, ao mesmo tempo, intentar uma acção e dar conhecimento de uma nova estrutura, cada um na 

proporção do seu respectivo interesse na propriedade; e quando o árbitro adjudica uma concessão, se toda a extensão de terra 

for adjudicada a uma parte, deve ser fornecida uma garantia de que tudo o que for recuperado por meio das acções deve ser 

entregue, e quaisquer despesas incorridas por sua conta devem ser pagas. E se, enquanto o assunto esteve em tribunal, não foi 

instaurado nenhum processo com referência ao referido terreno, o direito de acção sem prejuízo pertencerá àquele a quem 

todo o tracto tiver sido adjudicado, ou na proporção da quota pela qual a adjudicação foi feita. 

 

1. Além disso, se houver bens móveis que possam ser incluídos nas referidas acções, e que entretanto devam ser roubados, o 

processo por furto pode ser instaurado pelas partes em cujo risco os referidos bens se encontravam. 

 

48. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Quando uma acção tiver sido intentada quer para a partilha de um bem, quer para a divisão de bens em comum, quer para o 

estabelecimento de fronteiras, e uma das partes morrer deixando vários herdeiros; o processo não pode ser separado em 

partes, mas todos os herdeiros devem aceitá-lo tal como está, ou devem nomear alguém como agente contra quem a acção 

pode ser intentada como representante de todos eles. 
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(49) Ulpianus, Disputations, Livro II. 

 

Um certo homem foi nomeado herdeiro de uma parte de uma propriedade e tendo sido ordenado pelo Pretor para enterrar o 

testador, vendeu um escravo a quem tinha sido concedida a sua liberdade pelo testamento, e prometeu ao comprador duplos 

danos em caso de despejo, e tendo sido intentada uma acção contra ele por causa desta garantia, ele pagou o dinheiro. 

Colocou-se a questão de saber se ele poderia, numa acção de partilha da propriedade, recuperar o montante perdido em 

virtude do seu acordo de pagar o dobro do valor do escravo? Vejamos, em primeiro lugar, se ele deveria ter dado uma 

garantia pelo dobro do montante? E parece-me que ele não o deveria ter feito; pois só àqueles que são obrigados a dar caução 

pelo dobro do montante que fazem vendas voluntariamente; mas quando a parte que faz a venda está a cumprir um dever, ele 

não deve ser obrigado a prometer mais do que quando aquele que faz a venda foi nomeado pelo Pretor para executar um 

julgamento; e mesmo assim a parte não está em tal condição que possa ser obrigada a fazer o que aqueles que vendem por 

vontade própria são obrigados a fazer; pois há uma grande diferença entre aquele que cumpre um dever e aquele que vende 

voluntariamente. Assim, em primeiro lugar, a parte não foi obrigada a estipular o dobro do valor, mas o Pretor deve sustentar 

que o comprador tem o direito de acção na venda contra o herdeiro efectivo, se o imóvel vendido deve ser recuperado em 

virtude de um título superior. Se, no entanto, o herdeiro cometeu um erro e forneceu a caução, e o escravo adquiriu a sua 

liberdade, a acção pode ser intentada mediante a estipulação; e se isto deve ser feito, é apenas que uma acção pretoriana deve 

ser concedida contra o co-herdeiro, (uma vez que a acção de partilha de uma propriedade não mentirá) de modo a impedi-lo 

de suportar a perda. E, de facto, para que alguém possa intentar a acção de partilha de uma herança, não só deve ser herdeiro, 

como também deve processar ou ser processado por algum acto que realizou, ou não realizou, depois de se ter tornado 

herdeiro; caso contrário, a acção de partilha de uma herança não mentirá. Assim sendo, se alguém realizar qualquer acto com 

referência à herança antes de saber que era herdeiro, não haverá fundamento para uma acção de partilha, porque a parte não é 

considerada como tendo agido com a intenção de um herdeiro; e portanto, se alguém realizar um acto antes de a herança ter 

sido inscrita, por exemplo, se enterrar o testador, não terá direito a uma acção de partilha, mas se o fez depois de a herança ter 

sido inscrita, temos, em consequência, que pode recuperar através de uma acção de partilha as despesas em que incorreu 

através do funeral. 
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.50. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

A justiça não permite que nada do que um pai forneceu ao seu filho emancipado, que estava ausente para prosseguir os seus 

estudos, seja incluído na parte da propriedade do falecido que passou para o referido filho; onde se prova que o pai forneceu a 

referida propriedade não como um empréstimo, mas porque foi induzido a fazê-lo por afecto paterno. 

 

51. Julianus, Digest, Livro VIII. 

 

Quando a terra é entregue a um sogro como dote, e o referido sogro nomeia o seu genro herdeiro para qualquer parte da sua 

propriedade, a terra deve ser reservada antes da divisão, em conformidade com a atribuição de um árbitro numa acção de 

divisão; para que a condição do filho seja a mesma que teria sido se o dote tivesse sido legado a fim de ser retido. Por 

conseguinte, quaisquer lucros adquiridos após a emissão devem ser-lhe entregues, depois de se ter tido em conta as despesas; 

mas tais como foram adquiridos antes da emissão, pertencem igualmente a todos os herdeiros. Também neste caso, as 

despesas devem ser tidas em conta, pois não pode ocorrer qualquer caso que impeça esta dedução. 

 

1. Se eu quiser intentar uma acção por uma herança contra vós, e vós quiserdes intentar uma acção pela partilha da herança 

contra mim, os desejos de ambos devem ser gratificados onde for demonstrada causa adequada; ou se eu estiver na posse da 

totalidade da herança e reconhecer que sois o herdeiro de uma metade da mesma, mas eu quiser renunciar à propriedade 

conjunta, devo obter uma acção pela partilha da herança, porque esta última não pode ser dividida entre nós de qualquer outra 

forma. Além disso, se tiver bons motivos para intentar uma acção pela herança em vez de uma acção de partilha, então deve 

ser-lhe permitido intentar uma acção pela herança, uma vez que alguns assuntos estão incluídos numa acção deste tipo que 

não estão incluídos numa acção de partilha; por exemplo, se eu estiver em dívida para com a herança, não recuperará o que 

eu devia ao falecido através de uma acção de partilha, mas fá-lo-á através de uma acção pela herança. 
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52. The Same, On Urseius Ferox, Livro II. 

 

Maevius, que nos nomeou herdeiros, tinha bens em comum com Átius, e se fizermos uma acção em partição contra Átius, e a 

propriedade nos for adjudicada, Proculus diz que será incluída numa acção de partição da herança. 

 

1. Quando um escravo é deixado em liberdade e nomeado herdeiro, pode ser obrigado por uma acção de partilha da 

propriedade a pagar ao herdeiro tudo o que retiver nas suas mãos, resultante das contas que guardou para o testador. 

 

2. Um árbitro que o senhor e eu seleccionámos numa acção de partilha desejava atribuir-me a mim e a outros a si certos bens, 

e sustentou que, com referência a estes assuntos, cada um de nós deveria ser instruído para fazer o pagamento ao outro; e 

surgiu a questão de saber se ele não poderia lançar uma conta contra a outra, e instruir a parte que devia a conta maior a pagar 

apenas o excesso? Decidiu-se que o árbitro poderia fazer isso. 

 

3. Quando uma acção é intentada para a partilha de uma propriedade ou para a divisão de bens detidos em comum, toda a 

propriedade deve ser avaliada, e não as partes nas diferentes coisas. 

 

53. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Quando um filho emancipado emprestou uma soma de dinheiro a ser paga ao seu pai, esta será posteriormente incluída na 

herança do pai apenas no caso deste último ter direito de acção contra o seu filho pela referida soma de dinheiro. 

 



646 

 

54. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 

 

Ambos fomos co-herdeiros da herança de Lucius Titius, e vendi a minha parte de um terreno pertencente à propriedade, e 

depois foi instaurada entre nós uma acção pela partilha da propriedade. Neste caso, a parte que era minha não será incluída no 

caso, pois quando foi vendida já não fazia parte da propriedade; nem a sua parte será tomada em consideração, pois mesmo 

que permaneça na sua condição legal anterior e pertença à propriedade; ainda assim, com a venda da minha parte, a 

propriedade da mesma deixou de ser comum. Se um herdeiro não vende a sua parte ou vários não o fazem, não tem qualquer 

importância; desde que uma certa parte que tenha sido alienada por um dos herdeiros e tenha deixado de fazer parte da 

herança. 

 

55. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Quando é intentada uma acção de partilha de uma herança, ou de divisão de bens em comum, e parece quase impossível fazer 

a divisão; o juiz pode proferir uma decisão a favor de uma das partes, e adjudicar-lhe a totalidade da propriedade. 

 

56. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Os lucros que já são devidos há algum tempo estão também incluídos não só numa acção para o estabelecimento de 

fronteiras, mas também numa acção para a divisão de uma propriedade. 

 

57. Papinianus, Opiniões, Livro II. 
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Mesmo depois de um árbitro ter sido aceite, os irmãos que dividem a propriedade comum por consentimento desempenham 

os deveres exigidos pelo afecto natural, e a divisão não deve ser revogada; mesmo que o árbitro não tenha tomado uma 

decisão após o fim da controvérsia, a menos que se conceda alívio por falta de idade. 

 

 

Título. 3. Relativo às acções de partilha de bens em comum. 

 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

A acção de partilha de bens em comum é necessária porque a acção de parceria tem mais como referência as transferências 

pessoais de um lado para o outro do que a partilha de bens em comum. Em suma, uma acção de partilha de bens em comum 

não se realizará quando os bens não são detidos em comum. 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

No entanto, não faz diferença se a propriedade é mantida em comum entre diferentes pessoas com ou sem parceria; por 

exemplo, uma acção de partilha de um bem comum residirá em qualquer dos casos. A propriedade comum existe com a 

parceria onde, por exemplo, as partes compraram conjuntamente a mesma coisa; e é comum sem a parceria onde, por 

exemplo, a mesma propriedade lhes é legada por vontade. 
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(1) Com referência às três acções duplas, nomeadamente; a de partilha de um bem, a de divisão de bens comuns, e a de 

estabelecimento de fronteiras, coloca-se a questão de quem deve ser considerado o requerente, porque a posição de todos eles 

parece ser a mesma? A melhor opinião, porém, é que ele deve ser considerado o queixoso que instaurou o processo em 

tribunal. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Numa acção de partilha de bens comuns nada deve ser considerado, excepto a divisão dos bens em comum; e onde qualquer 

dano é causado ou cometido contra qualquer dos referidos bens, ou onde a perda é sofrida por qualquer dos co-proprietários, 

ou onde qualquer coisa derivada do bem comum tenha entrado na sua posse. 

 

1. Quando as próprias partes celebraram um acordo entre si sem fraude, o juiz deve fazer com que o mesmo seja mantido em 

primeiro lugar numa acção de partilha de um bem ou numa acção de partilha de um bem comum. 

 

4. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Por meio desta acção, é feita uma divisão de bens corpóreos dos quais temos propriedade, mas não de um bem imóvel. 

 

1. Coloca-se a questão de saber se uma acção pode ser intentada para a divisão de propriedade comum num poço, e Mela diz 

que só pode ser feita onde o solo em que é escavado está sujeito à propriedade conjunta. 
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2. Esta acção é de boa fé e, portanto, se algo permanecer indiviso, a divisão de todo o resto será válida, e uma acção de 

partilha pode ser intentada com referência a tudo o que ainda estiver indiviso. 

 

3. Uma vez que a divisão do bem em si pode ser objecto de uma acção de partilha de bens comuns, também os pagamentos 

devidos e as despesas incorridas podem ser recuperados desta forma e, portanto, se alguém incorrer em despesas, pode 

recuperá-las; mas se não intentar uma acção contra o outro co-proprietário, mas contra o herdeiro deste último, Labeo pensa 

muito apropriadamente que as despesas, bem como os lucros cobrados pelo falecido, podem ser incluídos na acção. É 

evidente que os lucros colectados antes de o bem se tornar propriedade comum, ou quaisquer despesas incorridas antes desse 

tempo não devem ser incluídas num processo de partilha de bens comuns. 

 

4. Julianus diz com referência a isto, que se pedirmos uma ordem judicial para a posse para evitar danos ameaçados; e, antes 

de nos ser ordenado que tomemos posse, eu sustento o edifício, não posso recuperar as despesas com a acção de partilha de 

bens comuns. 

 

5. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro II. 

 

Mas onde o caso não foi defendido, e somos ordenados pelo Pretor a tomar posse da casa, e por isso obtivemos a propriedade 

da mesma; é opinião de Proculus que posso, através de uma acção de partilha de propriedade comum, recuperar uma parte 

das despesas em que incorri. 

 

(6) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 
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Quando alguém acredita que possui terras em comum com o Titius, reúne as colheitas ou incorre em despesas, quando, de 

facto, possui as referidas terras conjuntamente com outra parte; pode intentar uma acção pretoriana para a partilha da referida 

propriedade. 

 

1. Portanto, se o Titius vender a sua parte na terra, ainda que neste caso não houvesse fundamento para uma acção de partilha 

da propriedade comum, porque a propriedade conjunta deixou de existir; ainda haverá fundamento para uma acção 

pretoriana, que é concedida com referência a pagamentos quando a propriedade deixou de ser detida em comum. 

 

2. No entanto, quando um co-proprietário adquire qualquer lucro da propriedade comum, quer alugando a mesma, quer 

cultivando-a, será responsável por uma acção de partilha; e se o fez em nome de todos os proprietários, deverá adquirir o 

lucro ou sustentar a perda; mas se não agiu em seu nome, mas obteve o lucro como indivíduo, há muito mais razões para que 

ele também seja responsável pela perda. A razão pela qual ele deve ser responsabilizado pelo lucro numa acção de partilha da 

propriedade comum é, porque se considera que ele não poderia facilmente arrendar a sua própria parte. Contudo, não haverá 

fundamento para uma acção de partilha de propriedade comum, a menos que (como diz o Papinianus) a parte só tenha 

praticado os actos absolutamente necessários para administrar adequadamente a sua própria parte; mas se pudesse ter feito de 

outra forma, tem direito de acção com base nos negócios realizados, e é responsável pela mesma acção. 

 

3. Quando quaisquer despesas são incorridas após a emissão de uma acção de partilha de bens comuns; Nerva sustenta 

devidamente que estas também estão incluídas. 

 

4. Sabinus e Atilicinus são de opinião que a descendência de uma escrava feminina também está incluída. 

 

5. Os mesmos escritores pensam que esta acção inclui igualmente as adesões e as diminuições. 
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6. Quando um partido cruza um cadáver num local de sepultamento comum, deve ser considerado se ele torna o dito local de 

sepultamento religioso? De facto, cada proprietário tem um direito individual de sepultamento num local de sepultamento, 

mas qualquer um deles por si só não pode fazer um local que seja religioso livre. Trebatius e Labeo, embora pensem que o 

lugar não é tornado religioso, ainda sustentam que uma acção de facto pode ser intentada. 

 

7. Se der segurança por toda a quantia com referência à prevenção de ameaça de danos a uma casa, Labeo diz que não terá 

direito a uma acção pela partilha de bens comuns, uma vez que não foi obrigado a dar segurança por toda a quantia, mas foi 

suficiente tê-la dado pela sua parte; o que está correcto. 

 

8. Quando você e eu tivermos um terreno em comum mas a minha parte tiver sido dada em penhor, ela será incluída na acção 

de partilha de propriedade comum, mas o direito do credor ao que foi prometido permanecerá intacto, embora deva ser 

objecto de adjudicação pelo Tribunal; pois a garantia permanecerá intacta mesmo que um co-proprietário tenha transmitido a 

sua parte ao outro. Julianus diz que o árbitro, numa acção de partilha da propriedade comum, deve avaliar a parte em muito 

menos, porque o credor pode vender essa parte da propriedade ao abrigo do contrato. 

 

9. Julianus diz também que se alguém com quem eu seja proprietário de um escravo em comum me prometer a sua parte, e 

depois iniciar uma acção pela partilha da propriedade comum, pode ser impedido por uma excepção com base em penhor; 

mas se eu não fizer uso desta excepção, será dever do Tribunal, depois de adjudicar a totalidade do escravo ao devedor, 

obrigá-lo a pagar-me a quantia avaliada da minha parte; uma vez que o meu direito à penhora permanece intacto. Se, no 

entanto, o Tribunal julgar o escravo para mim, então ele só me pode obrigar a pagar o que quer que o penhor valha para além 

do dinheiro que foi emprestado, e deve ordenar que o devedor seja libertado da minha responsabilidade. 
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10. É dentro da província do juiz proferir tal decisão que a terra pode ser investida numa parte, e um usufruto na mesma 

noutra. 

 

11. As outras questões relacionadas com este assunto são as mesmas que discutimos com referência à acção de partilha de 

uma propriedade. 

 

12. Urseius afirma que quando um vizinho tiver dado conhecimento de que nenhum novo trabalho será realizado num 

edifício detido em comum, e um dos co-proprietários, por causa disso, tiver julgado contra ele, pode recuperar os danos do 

seu co-proprietário na proporção da sua parte; mas Julianus observa muito apropriadamente que isto só é verdade quando foi 

vantajoso para a casa que o mesmo fosse feito. 

 

7. The Same, On the Edict, Livro XX. 

 

Há fundamento para uma acção de partilha de terreno em comum onde está sujeito a um arrendamento perpétuo. Deve ser 

considerado se um terreno sob um arrendamento perpétuo pode ser dividido em partes separadas; mas, como regra geral, o 

juiz deve evitar fazer uma divisão deste tipo, caso contrário, o arrendamento perpétuo tornar-se-á confuso. 

 

(1) Neratius diz que quando um árbitro, dividindo uma propriedade não sujeita a um contrato de arrendamento perpétuo em 

duas partes, as atribui a duas pessoas, ele pode impor uma servidão, tal como se fossem duas parcelas de terra separadas. 

 

(2) Quando as partes têm o direito de intentar a Acção do Publico em rem, podem também intentar uma acção de partilha de 

propriedade comum. 
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(3) Uma acção de recuperação de propriedade pelo proprietário da mesma não se encontra em determinadas circunstâncias; 

ainda assim, se houver justa causa para reter a posse, pode ser intentada uma acção equitativa para a partilha de propriedade 

comum; por exemplo, quando a propriedade é mantida na posse por causa do pagamento de uma dívida que na realidade não 

é devida. 

 

(4) Não há fundamento para esta acção entre os depredadores, nem existe qualquer fundamento onde as partes detenham a 

posse por sofrimento ou furto; pelo facto de esta posse ser injusta, e embora a posse por sofrimento seja, de facto, legal, não 

justifica um processo judicial. 

 

(5) Julianus afirma que se um possuidor faz uma exigência de partilha, e o outro alega que detém a posse pela força, esta 

acção não deve ser concedida, nem mesmo após um ano; porque está estabelecido que, mesmo após um ano, será concedido 

um interdito contra aquele que expulsou à força o outro. Diz também que quando se diz que a parte que instaurou o processo 

está na posse por sofrimento, esta acção não mentirá, porque também é concedido um interdito numa instância deste tipo. 

Além disso, se se disser que o queixoso detém a posse por furto, deve considerar-se que esta acção não mentirá; pois, 

acrescenta, um interdito pode igualmente ser obtido num caso de posse por furto. 

 

(6) Quando há duas pessoas que tenham recebido bens em penhor, é perfeitamente justo que lhes seja concedida uma acção 

equitativa de partilha. 

 

(7) Além disso, se surgir uma controvérsia entre duas partes com referência a um usufruto, esta acção deve ser concedida. 
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(8) Mais uma vez, se duas partes forem colocadas na posse por ordem do Pretor para a preservação dos legados, há um bom 

motivo para a posse por causa da custódia; e por conseguinte, onde há dois filhos por nascer, aplicar-se-á a mesma regra, e 

isto é razoável. 

 

(9) É evidente que, quando alguém que tenha sido colocado na posse para a prevenção de ferimentos ameaçados já tenha sido 

ordenado a tomar posse, não teria direito a uma acção equitativa em seu próprio benefício, uma vez que tem o direito de 

intentar uma acção de recuperação. 

 

(10) Quando é intentada uma acção para a divisão de um usufruto comum, o juiz deve cumprir o seu dever, quer para 

permitir a cada um usufruir do usufruto em diferentes partes, quer para alugar o usufruto a um deles, ou a uma terceira 

pessoa; de modo a que desta forma possam cobrar as rendas sem qualquer outro desacordo; ou, se o bem for móvel, ele pode 

tentar fazer com que as partes concordem entre si, e dar segurança umas às outras para uso e usufruto durante um certo 

tempo, ou seja, que o usufruto lhes pertença alternadamente, tendo cada uma para si um termo especial. 

 

(11) Nem os arrendatários, nem as pessoas que tenham recebido bens em depósito têm direito a esta acção, embora possam 

deter a posse em conformidade com a lei natural. 

 

(12) Quando as partes tenham aceite um penhor em comum, deve ser feita uma divisão entre elas, de modo a que uma quota 

não seja avaliada pelo seu verdadeiro valor, mas apenas na medida em que o endividamento sobre essa quota específica seja 

equivalente; e o penhor deve ser atribuído a um dos credores, mas não deve ser recusada ao devedor a autorização para 

apresentar a proposta do montante que deve e resgatar o seu penhor. A mesma regra aplica-se quando o possuidor de um 

penhor interpõe uma acção real de resgate, e a parte em posse do penhor lhe propõe o montante avaliado pelo Tribunal. 
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(13) Sempre que um devedor tenha penhorado a sua parte de um terreno de propriedade comum, e o seu credor seja 

processado pelo proprietário da outra parte, ou por outro credor de outro devedor, e faça uma oferta superior pelo terreno em 

questão, e o devedor da parte a quem o terreno foi adjudicado deseje recuperar a sua parte do terreno depois de ter pago o que 

ele próprio devia; considera-se muito apropriadamente que não deve ser ouvido, a menos que esteja disposto a recuperar 

também o que o seu credor comprou no âmbito da adjudicação. Pois, se vender uma parte do imóvel, e, antes de a entregar ao 

comprador, é intentada contra si uma acção de partilha, e a outra parte também lhe deve ser adjudicada; afirma-se em 

consequência que nenhuma acção pode ser intentada com base na compra, a menos que o queixoso estivesse preparado para 

levar a totalidade do imóvel, porque esta parte é atribuída ao vendedor através de outro; e o comprador também pode ser 

processado por causa da venda para o obrigar a levar tudo; e a única questão a considerar é se foi cometida alguma fraude 

pelo vendedor. No entanto, quando uma acção tiver sido alienada, e o vendedor for derrotado na licitação, ele será 

responsável, numa acção de compra, pelo reembolso do preço. A mesma regra é observada em mandatos e outros casos deste 

tipo. 

 

8. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Embora o número total de partes que possuem bens em comum não desejem a divisão, mas apenas algumas delas, esta acção 

pode ser instaurada entre elas. 

 

1. Se não for certo se a Lex Falcidia está disponível, pode ser instaurada uma acção de partilha entre o legatário e o herdeiro, 

ou pode ser instaurado um processo de recuperação, por uma parte cujo valor não é determinado. Isto também ocorre quando 

um peculiar é legado, porque é incerto até que ponto um endividamento ao proprietário diminui o peculiar. 

 

2. A acção para a divisão da propriedade comum inclui também o caso em que alguém deprecia o valor da referida 

propriedade; por exemplo, ferindo um escravo, ou corrompendo a sua moral, ou cortando árvores na terra. 
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3. Quando um co-proprietário paga em nome de um escravo mais a título de reparação por danos do que deveria, o escravo 

será avaliado e poderá recuperar a sua parte. 

 

4. Além disso, quando um co-proprietário é processado numa acção De peculio pelo montante total da obrigação e o 

julgamento é feito contra ele, ele terá direito a uma acção em partilha para lhe permitir recuperar uma parte da peculiaridade. 

 

9. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Mas quando um co-proprietário, por causa de um escravo detido em comum, tiver julgado contra ele numa acção De peculio 

pelo montante total da dívida, e a propriedade pertencente a esse peculiar se perder nas suas mãos; ainda assim, uma acção 

equitativa em partilha para a recuperação de uma parte do dinheiro será intentada; pois, caso contrário, seria injusto que toda 

a questão causasse prejuízo à parte que defendeu a acção; uma vez que deveria haver um risco igual imposto a ambos os 

proprietários com referência à propriedade incluída no peculiar. Pois quando alguém empreende a defesa de um escravo a 

pedido do seu proprietário, ser-lhe-á restituído tudo o que gastou de boa fé, mesmo que o peculiar se perca posteriormente. 

Este é o caso em que nenhuma das partes cometeu qualquer negligência; uma vez que se for intentada uma acção De peculio 

contra o proprietário, e este estiver disposto a entregar ao queixoso o bem incluído no peculiar, considera-se que ele deve ser 

ouvido se for demonstrada uma causa adequada, claro, se o tiver feito sem intenção maliciosa ou fraudulenta. 

 

(10) Paulus, On the Edict, Livro XXIII. 
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Mais uma vez, embora a acção ao abrigo da Lex Aquilia não possa ser intentada contra um herdeiro; ainda assim, nesta acção 

o herdeiro deve pagar ao co-proprietário qualquer dano que o falecido tenha causado ao bem comum em virtude do qual 

surge qualquer direito de acção ao abrigo da Lex Aquilia. 

 

1. Quando só temos um direito de utilização que não pode ser vendido nem alugado, consideremos como pode ser feita uma 

divisão numa acção de partilha de um bem comum. Se, no entanto, o Pretor interpuser e organizar os assuntos de modo a que 

o Tribunal possa julgar o uso a uma das partes; não se considerará que a outra, que aceita a indemnização, não está a fazer 

uso do bem, com o fundamento de que aquele que parece usufruir dele está a fazer mais do que a outra; porque isto resulta da 

necessidade do caso. 

 

2. Numa acção intentada para a partilha de bens comuns, o juiz deve apreciar esses bens pelo seu verdadeiro valor, e também 

deve ser prestada segurança contra a recuperação por despejo. 

 

11. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Devemos, por todos os meios, ter em mente que se, após a destruição do bem comum, aquele que tem direito a receber algo 

em razão da propriedade comum desejar intentar uma acção por este motivo, ser-lhe-á concedida uma acção equitativa na 

partilha; por exemplo, quando o queixoso incorreu em certas despesas sobre o bem comum, ou apenas o co-proprietário 

obteve algum lucro com ele ?como, por exemplo, o trabalho de um escravo, ou dinheiro pago pelo mesmo ?uma conta de 

todas estas coisas é feita numa acção deste tipo. 

 

 

(12) Ulpianus, On the Edict, Livro LXXI. 
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Onde uma casa ou uma parede é mantida em comum, e torna-se necessário reconstruí-la, ou demoli-la, ou inserir algo nela; 

uma acção pode ser intentada para a divisão de propriedade comum, ou podemos instituir procedimentos sob o Édito Uti 

possidetis. 

 

13. The Same, On the Edict, Book LXXV. 

 

Tudo está incluído numa acção de partilha de bens comuns, a menos que algo tenha sido expressamente excluído por acordo 

comum para evitar a sua inclusão. 

 

14. Paulus, On Plautius, Livro III. 

 

Esta acção inclui tudo o que foi feito, ou deveria ter sido feito em benefício comum por uma parte que sabia que tinha um 

compatriota. 

 

(1) Quaisquer despesas, contudo, que eu tenha incorrido enquanto acreditava que a terra era minha, e que, se for intentada 

uma acção para a recuperação de uma parte da terra que eu possa, obviamente, reter invocando a excepção por fraude; deve 

ser considerado se as posso reter por causa da justiça da própria acção, se for intentada uma acção em partilha contra mim. 

Penso que a melhor opinião é que o posso fazer, porque a acção de partilha de bens comuns é de boa-fé, mas este é apenas o 

caso em que a acção é intentada contra mim; ainda assim, se eu dispuser da minha parte, nada restará de que eu possa reter as 

despesas. Consideremos se um comprador de mim pode retê-las, pois se uma acção for intentada para recuperar uma parte 

dele, poderá ele reter a quantia com base nas despesas em que eu incorri, tal como eu próprio poderia fazer? A melhor 

opinião é que, neste caso, as despesas podem ser retidas, e uma vez que é este o caso, é muito justo que me seja concedida 
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uma acção equitativa contra o meu co-proprietário por causa das referidas despesas, mesmo que a co-propriedade continue a 

existir. A regra é diferente, porém, quando gasto dinheiro na minha própria propriedade, por assim dizer, que pertence 

realmente a outro, ou é mantida em comum; pois, neste caso, só tenho o direito de retenção porque não desejo vincular 

ninguém a mim próprio; onde penso que a propriedade pertence ao Titius que de facto pertence a Maevius, ou que é 

propriedade minha em comum com outra parte que na realidade não é minha co-proprietária, faço-o para vincular outra parte 

a mim; e como me é concedida uma acção no terreno de negócios transaccionados contra alguém cujos assuntos eu tenho 

tratado pensando que são os de outra parte, assim também no caso em consideração. Portanto, se eu vendesse o terreno a 

outra pessoa, pela razão de que o caso era tal que deveria ter direito a uma acção, uma acção com base em negócios 

transaccionados deveria ser-me concedida (como Julianus também diz). 

 

(2) Se for acordado que não deve ser feita qualquer divisão, é perfeitamente evidente que um acordo deste tipo não teria 

força; mas se for acordado que nenhum deve ser feito dentro de um determinado prazo, e isso garante o benefício da 

propriedade em si, tal acordo será válido. 

 

(3) Se for acordado entre os co-proprietários que a comunidade de propriedade não será dividida dentro de um determinado 

prazo, não há dúvida de que uma parte que esteja vinculada por um acordo deste tipo tem a liberdade de vender; e portanto 

um comprador de qualquer pessoa que intente uma acção para a divisão de um bem comum será impedido pela mesma 

excepção pela qual o próprio vendedor teria sido impedido. 

 

(4) Se um co-proprietário faz um acordo para não intentar uma acção pela sua parte, a co-propriedade é, para todos os efeitos, 

rescindida. 

 

15. The Same, On Plautius, Livro V. 
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Quando um co-proprietário é processado com referência a um escravo detido em comum, e o julgamento é feito contra ele, 

ele pode intentar uma acção de partilha mesmo antes de cumprir o julgamento; pois, se for intentada uma acção contra 

alguém, ele pode imediatamente intentar uma acção contra o seu co-herdeiro para a entrega da sua parte a ele, dando 

segurança ao mesmo tempo que, se ele não entregar o escravo, ele devolverá a parte. 

 

(16) The Same, On Plautius, Livro VI. 

 

Quando os co-herdeiros dissolvem a sua propriedade, é habitual que a segurança seja fornecida com referência a qualquer 

endividamento que possa existir, que depende de uma condição. 

 

17. Modestinus, Regras, Livro IX. 

 

Quando um dos vários co-herdeiros compra a um credor um terreno que tinha sido dado em penhor pelo testador, ele não 

deve ser processado pelos seus co-herdeiros numa acção de partilha de propriedade comum. 

 

(18) Javolenus, Epístolas, Livro II. 

 

Um árbitro não pode decidir que as terras pertencentes a uma propriedade sejam sujeitas a uma servidão ligada a terras que 

não façam parte da referida propriedade; pela razão de que a autoridade de um juiz não pode estender-se para além do que 

está perante o tribunal. 
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19. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Uma árvore que cresce sobre uma linha de fronteira e também uma pedra que se estende por dois terrenos, desde que estejam 

ligados ao solo pertencem aos dois proprietários, de acordo com a posição que ocupam sobre a terra de cada um; e não serão 

incluídos numa acção de partilha de propriedade comum. Mas assim que a pedra é removida, ou a árvore arrancada ou 

cortada, torna-se propriedade comum e indivisa, e será incluída numa acção para a divisão de tal propriedade; pois o que 

antes estava em partes separadas é agora fundido. Portanto, quando duas massas de qualquer substância pertencente a dois 

proprietários são misturadas, toda a massa é propriedade comum, ainda que alguma parte da substância, como era em 

primeiro lugar, exista separadamente; e assim, também, quando uma árvore ou uma pedra são separadas do solo, os direitos 

de propriedade são fundidos. 

 

1. Um árbitro para efeitos de divisão da propriedade comum não deve ser nomeado com referência a um vestíbulo, que é 

comum a duas casas, onde uma das partes não está disposta; porque quando alguém é obrigado a licitar por tal vestíbulo, será 

por vezes obrigado a pagar o valor de toda a casa, se esta não tiver outra entrada. 

 

2. Onde um direito de passagem pelo mesmo lugar pertence a dois de nós, e um incorreu em alguma despesa com referência 

a ele; Pomponius diz de forma bastante dura que ou uma acção de partilha ou uma acção de parceria irá mentir; pois como 

pode a propriedade conjunta ser entendida como existindo em algo que as partes utilizam separadamente? Uma acção deve 

ser intentada com base em negócios negociados. 

 

3. O juiz que preside a uma acção de partilha de propriedade comum, bem como a uma acção de partilha de uma propriedade, 

em que um escravo tenha fugido, deve ordenar às partes que estão perante ele que licitem, e deve então julgar o escravo 

àquele que licitar mais; e não haverá o perigo de que a penalidade prescrita pela Lex Fabia seja incorrida por causa do 

decreto do Senado. 
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4. Um curso de água é dito por Labeo para não ser incluído numa acção de partilha de propriedade comum; pois ou é uma 

parte da terra ? e portanto não deve ser considerado no julgamento ? ou é separado da terra, mas é dividido ou com referência 

à quantidade ou ao momento em que deve ser utilizado. Por vezes, porém, os direitos podem ser separados do terreno e ainda 

assim não ser divididos nem por quantidade nem por períodos de utilização; como, por exemplo, onde a parte a quem 

pertenciam deixou vários herdeiros, e, quando isto acontece, é conveniente que estas coisas também devam ser incluídas 

numa acção de partilha; pois Pomponius diz que não vê por que razão não devem ser incluídas numa acção de partilha da 

propriedade comum, bem como na da partilha de uma propriedade. Portanto, em casos deste tipo, são também incluídos 

numa acção de partilha de bens comuns, tal como os referidos direitos são divididos quer por quantidade quer por períodos de 

tempo. 

 

 

20. Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Quando uma pessoa com quem tem terras em comum não responde em caso de infracção, e por este motivo a casa é 

demolida, ou as árvores são cortadas por ordem do juiz; os danos podem ser recuperados por si numa acção de partilha de 

propriedade comum, pois tudo o que se perder por negligência de um co-proprietário é incluído neste processo. 

 

21. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

É muito vantajoso para todas as partes que um juiz, ao dividir parcelas de terra, siga o que for mais benéfico, ou o que os 

litigantes preferirem. 
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22. Pomponius, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Se eu construir um muro para o meu vizinho e para mim próprio com o entendimento de que posso recuperar dele as 

despesas do mesmo na proporção da sua parte; ou se eu construir o muro através de doação, ele será propriedade comum. 

 

(23) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Quando é feito um acordo entre o senhor e o seu co-proprietário no sentido de que pode tomar as colheitas em anos 

alternados, e o seu co-proprietário não lhe permite reuni-las durante o seu ano; deve ser considerado se uma acção baseada no 

contrato de arrendamento ou uma acção para a partilha de um bem comum será deitada. A mesma questão surge quando um 

co-proprietário que concordou que deveria desfrutar da colheita de dois em dois anos se transforma em gado, e faz com que a 

colheita para o ano seguinte, que o seu co-herdeiro tinha o direito de recolher, seja arruinada? Penso que a melhor opinião é 

que deve ser intentada uma acção de partilha de propriedade comum, em vez de uma acção sobre o contrato de arrendamento 

(pois como pode um arrendamento existir quando não há renda envolvida?) ou uma acção civil deve certamente ser 

concedida por danos incertos. 

 

24. Julianus, Digest, Livro VIII. 

 

Quando um escravo detido em comum adquire alguma coisa através da propriedade de um dos seus proprietários, estará, no 

entanto, sujeito à propriedade conjunta; mas a parte através de cuja propriedade foi feita a aquisição pode cobrar a quantia 

através de uma acção de partilha, porque é em conformidade com a boa fé que cada um deve ter uma hipoteca prévia sobre 

qualquer coisa que um escravo adquira através da sua propriedade. 
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(1) Se pretender intentar uma acção contra si pela partilha de bens comuns, e transferir a sua parte para o Titius com o 

objectivo de alterar as condições do julgamento; será responsável perante mim numa acção pretoriana, porque agiu de forma 

a evitar que uma acção na partilha fosse intentada contra si. 

 

25. The Same, Digest, Livro XII. 

 

Onde Stichus, um escravo que pertence a ti e a mim em comum, tem ele próprio um subescravo chamado Pamphilus, que 

vale dez aurei, e uma acção De peculio é intentada contra mim, e, tendo-a perdido, pago dez aurei; então, embora Pamphilus 

deva morrer depois, serás, no entanto, obrigado a pagar-me cinco aurei numa acção em partição ou numa acção em parceria, 

porque te libertei de uma dívida dessa quantia. Muito mais deveria ter direito a recuperar esta quantia, se Stichus, após a 

morte de Pamphilus, adquirir outro subescravo. 

 

26. Alfenus Verus, Digest, Livro II. 

 

Um escravo que tinha em comum, enquanto estava nas mãos de um dos seus proprietários, partiu a perna enquanto 

trabalhava; e levantou-se a questão de saber que tipo de acção o outro proprietário poderia intentar contra ele, com quem o 

escravo tinha estado na altura? Respondi que se a propriedade comum tivesse sido ferida mais por negligência do que por 

acidente, ele poderia recuperar quaisquer danos avaliados por um árbitro numa acção pela partilha da propriedade comum. 

 

27. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro III. 
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Um único co-proprietário não pode legalmente colocar um escravo que pertence em comum à tortura, excepto no que diz 

respeito a algum assunto em que todas as partes estavam interessadas. 

 

28. Papinianus, Perguntas, Livro VII. 

 

Sabinus diz que nenhum co-proprietário pode legalmente realizar qualquer acto com referência à propriedade comum sem o 

consentimento do outro, daí ser manifesto que o direito de prevenção existe; e quando as partes estão na mesma posição, é 

estabelecido que quem se opuser tem a vantagem. Mas, embora nos casos em que a propriedade é comum, um co-proprietário 

possa ser impedido de proceder onde um edifício está em curso de construção, não pode ser obrigado a removê-lo se o outro 

não o impedir de o construir quando o poderia ter feito; e, portanto, a compensação pelo dano só pode ser obtida através de 

uma acção de partilha da propriedade comum. No entanto, se consentiu na construção do edifício, não terá direito a uma 

acção de indemnização; mas se uma das partes fez algo durante a ausência do seu co-herdeiro à lesão deste último, pode 

então ser obrigado a removê-lo. 

 

29. Paulus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando alguém tem terra em comum com Titius, e, acreditando que a tinha em comum com Maevius, gasta dinheiro com 

ela; é muito correctamente considerado que uma acção de partilha de propriedade comum será suficiente para ele; pois este é 

o caso se eu souber que a propriedade é comum, mas não sei quem é o meu co-herdeiro, uma vez que não estou a 

transaccionar o negócio do meu co-herdeiro, mas a gerir a minha própria propriedade; e a acção surge antes com referência à 

propriedade em que o dinheiro foi gasto, do que com a pessoa do co-proprietário. Em suma, consideramos que esta acção é 

aquela sob a qual uma ala seria responsável, num pedido ao tribunal para o obrigar a reembolsar as despesas. O caso é 

diferente quando um homem pensa que está a gastar dinheiro na sua própria propriedade, quando na realidade este é tido em 

comum; e neste caso não terá direito a uma acção em partilha, nem lhe será concedida uma acção equitativa; pois qualquer 
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pessoa que saiba que a propriedade é propriedade em comum ou pertence a outra transacciona o seu negócio com vista a 

torná-lo responsável perante si próprio, mesmo que possa estar enganado em relação à pessoa. 

 

(1) Pomponius diz que qualquer um dos vários co-proprietários pode exigir um juiz; mas se qualquer um dos referidos co-

proprietários permanecer em silêncio, uma acção para a divisão de bens comuns pode ser devidamente intentada contra ele. 

 

30. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Uma acção de partilha de propriedade comum pode ser devidamente intentada, quer quando nenhuma das partes estiver na 

posse, quer quando um dos co-proprietários não estiver na posse da terra. 

 

31. Paulus, Opiniões, Livro XV. 

 

Quando dois escravos foram reservados de uma propriedade por ordem do Pretor para servir certos menores, foi considerado 

que não foram divididos, mas que permaneceram propriedade comum de todos. 

 

 

Título. 4. Sobre a acção para a produção. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Esta acção é muito necessária, é empregue todos os dias; e foi introduzida principalmente por causa dos processos de 

recuperação de bens. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Produzir" é colocar a propriedade publicamente no poder de outro, para que aquele que traz um processo possa ter a 

oportunidade de a experimentar, 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Neste processo, o queixoso deve saber tudo, e declarar todos os factos relacionados com o bem que é objecto da acção. 

 

(1) Um litigante que instaura um processo para a produção de bens não declara, de facto, que é o proprietário, nem é obrigado 

a prová-lo, uma vez que existem muitas causas para instaurar uma acção deste tipo. 

 

(2) Além disso, deve notar-se nesta acção que, quando o réu é contumaz, pode ser proferida contra ele uma sentença baseada 

no juramento do queixoso, sendo o montante a ser decidido pelo juiz. 
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(3) Esta acção é pessoal, e ele tem direito a ela quem estiver prestes a intentar uma acção real, qualquer que seja o tipo de 

acção, quer a Acção Sérvia em penhor, quer uma acção hipotética, ambas as quais podem ser intentadas pelos credores. 

 

(4) Pomponius diz, contudo, que quando um homem está prestes a intentar uma acção por um usufruto, tem direito a uma 

acção para produção. 

 

(5) Além disso, quando alguém que está prestes a requerer um interdito pede que o bem seja produzido, ele será ouvido. 

 

(6) Além disso, se eu desejar seleccionar um escravo ou qualquer outro bem, o direito de escolha que me foi legado; está 

estabelecido que posso intentar uma acção para produção, e quando o bem é produzido, que posso intentar uma acção para 

recuperação do mesmo. 

 

(7) Quando alguém deseja instaurar uma acção por meio de uma acção noxal, é necessária uma acção para a produção do 

bem; pois, de facto, quando o proprietário do escravo está pronto a fazer uma defesa, e o queixoso não pode designar o 

escravo a menos que ele esteja presente, ou porque não se lembra dele, ou porque não tem o seu nome; não será apenas que 

todo o corpo de escravos deve ser produzido perante ele, para que ele possa escolher aquele que cometeu a ofensa? Por 

conseguinte, isto deve ser feito, sempre que for demonstrada uma causa adequada, para que a parte com referência a quem a 

acção é instaurada possa ser designada após um inquérito aos escravos. 

 

(8) Se alguém para além do herdeiro desejar a vontade, ou os códices, ou qualquer outra coisa relacionada com a vontade a 

ser produzida, deve ser considerado que isto não pode ser feito por meio desta acção, uma vez que os interditos relacionados 

com tais assuntos serão suficientes para a parte; e esta foi a opinião de Pomponius. 
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(9) Deve ser lembrado, contudo, que não só as pessoas que mencionámos têm direito à acção para a produção, mas também 

qualquer pessoa que tenha interesse em que a produção seja feita; por conseguinte, o juiz deve determinar em primeiro lugar 

se a parte tem interesse, e não se ele é o proprietário do bem em questão; e deve então ordenar a sua produção, ou recusar-se 

a fazê-lo porque a parte não tem interesse no assunto. 

 

(10) Julianus afirma ainda que se eu não tiver direito de acção para recuperação, ainda posso instaurar um processo para 

produção, porque é do meu interesse que isso seja feito; como, por exemplo, onde me é deixado um escravo que o Titius 

pode escolher, pois eu posso instaurar uma acção para produção, uma vez que tenho interesse em que ela seja feita para que o 

Titius possa fazer a sua selecção; e eu tenho então uma acção para recuperação, embora não tenha o direito de seleccionar um 

escravo que possa ser produzido. 

 

(11) Quando uma acção pela produção de propriedade é intentada contra mim, não posso intentar uma para o mesmo fim 

apenas porque fui processado na referida acção; embora se possa considerar que estou interessado, uma vez que sou 

responsável pela restauração do escravo. Isto, porém, não é suficiente, pois, caso contrário, se alguém tivesse conseguido 

renunciar fraudulentamente à posse, poderia intentar uma acção para a produção, mesmo quando não pretendesse trazer uma 

para recuperação, ou proceder por meio de um interdito; e um ladrão ou um ladrão poderia fazê-lo; o que não é de modo 

algum verdade. Por conseguinte, Neratius afirma muito correctamente que o juiz, num pedido de produção, deve investigar 

cuidadosamente se a parte tem uma causa justa e provável de acção em razão da qual deseja que a propriedade seja 

produzida. 

 

(12) Pomponius declara que várias partes podem legalmente intentar uma acção para a produção do mesmo escravo; por 

exemplo, quando um escravo pertence à primeira, o usufruto do mesmo à segunda, e a terceira alega que tem posse dele, e a 

quarta alega que lhe foi prometido; por conseguinte, todas elas têm direito a uma acção pela sua produção, porque todas elas 

têm interesse em que o referido escravo seja produzido. 
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(13) O mesmo autor acrescenta que o juiz, em virtude da autoridade que lhe foi conferida em virtude desta acção, pode 

também examinar quaisquer excepções que o possuidor possa interpor, e se alguma delas demonstrar claramente que o 

requerente está barrado, então aquele que está na posse deve ser dispensado; mas se a excepção for obscura, ou se se tratar de 

uma questão mais importante, esta deve ser adiada até que o julgamento tenha lugar, e o bem deve ser ordenado para ser 

produzido. Existem, contudo, certas excepções que o juiz que deve presidir à acção de produção deve determinar por todos os 

meios; por exemplo, as que se baseiam num acordo informal, numa fraude maliciosa, num juramento, ou numa sentença 

anteriormente proferida. 

 

(14) A justiça por vezes exige a produção do bem para que, embora uma acção para este fim não possa ser intentada, uma 

acção de facto possa ser concedida; um assunto a que Julianus se refere. Ele diz que um escravo que pertenceu à minha 

mulher guardou as minhas contas, está na posse das referidas contas, e eu desejo que elas sejam produzidas. Diz ainda que se 

as referidas contas estiverem escritas no meu papel, há fundamento para esta acção, porque posso intentar uma acção por 

essas contas, uma vez que se o papel for meu o que nele está escrito também é meu; mas se o papel não for meu, como não 

posso intentar uma acção para o recuperar, não posso instaurar um processo para a sua produção; por conseguinte, uma acção 

de facto estará a meu favor. 

 

(15) É preciso lembrar que por esta acção pode ser instaurado um processo contra o possuidor, e não só contra aquele que 

tem posse civil, mas também contra aquele que tem posse natural. Finalmente, é estabelecido que um credor que tenha 

recebido bens em penhor pode ser obrigado a produzir o mesmo: 

 

4. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Pois a acção pode ser intentada contra uma parte com quem a propriedade tenha sido depositada, a quem tenha sido 

emprestada, ou por quem tenha sido alugada. 
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5. Ulpianus, On the Edict, Livro XXIV. 

 

Celsus afirma que se alguém que aceitou retirar a mercadoria a coloca num armazém, uma acção de produção baseada no seu 

contrato pode ser intentada contra ele; e, além disso, se a parte que fez o acordo morrer e deixar um herdeiro, a acção pode 

ser intentada contra este último. No entanto, se não houver herdeiro, a acção pode ser intentada contra o detentor do 

armazém; pois, se a propriedade não estiver na posse de ninguém, ele diz ser evidente que ou o detentor do armazém a tem na 

sua posse, ou, em todo o caso, é certo que a pode produzir. Pergunta também: "Como pode uma parte estar na posse de um 

bem que concordou em removê-lo? Será isto porque ele tinha uma hipoteca sobre ela"? Este exemplo mostra que mesmo as 

pessoas que têm o poder de produzir bens são passíveis de uma acção pela sua produção. 

 

(1) Julianus, contudo, diz que, de acordo com esta regra, uma pessoa é responsável por uma acção pela produção que está na 

posse com o objectivo de preservar bens ou legados, bem como aquele que detém bens em virtude de um usufruto, mesmo 

que, neste caso, não tenha de modo algum a posse dos mesmos. Assim, Julianus pergunta até que ponto é que tais partes 

devem produzir a referida propriedade? Ele respondeu que o primeiro deve fazê-lo para que o queixoso possa ter a posse, 

mas a parte contra a qual a acção foi intentada deve estar na posse, a fim de preservar a propriedade; e que aquele que tem o 

usufruto deve fazê-lo para que o queixoso possa possuir a propriedade, mas aquele contra quem a acção é intentada pode usar 

e desfrutar da mesma. 

 

(2) Além disso, Julianus diz que um comprador que não devolva materiais parcialmente usados, pode ser obrigado a produzi-

los; sendo os danos estimados de acordo com o montante a que estou disposto a jurar; mas acrescenta no mesmo local: "Se o 

comprador tiver posse, ou tiver cometido fraude para evitar ter posse". 
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(3) Celsus diz também que se tiver amontoado estrume nas minhas terras desocupadas, pode, através de uma acção de 

produção, obter autorização para o retirar, na condição, porém, de que o retire na sua totalidade, caso contrário não o poderá 

fazer. 

 

(4) Além disso, se um barco deve ser transportado pela força de um rio sobre o campo de outra parte, Neratius defende que 

este último pode ser processado para produção. Assim, ele pergunta se o queixoso deve dar segurança ao proprietário do 

terreno apenas com referência a danos futuros, ou também por danos passados; e responde que também deve ser dada pelos 

danos já cometidos. 

 

(5) No entanto, se algo de um edifício caído for lançado sobre a sua terra, ou sobre a sua casa, pode ser obrigado a produzi-lo, 

mesmo que não esteja na sua posse. 

 

(6) Mais uma vez, quando alguém não tem o poder de entregar nada, mesmo que esteja na sua posse, não será responsável 

por uma acção pela sua produção; como por exemplo, quando um escravo é um fugitivo, é evidente que a parte só será 

responsável por dar segurança para produzir o referido escravo se, em qualquer altura, ele entrar em seu poder. Mas se ele 

não se tiver deslocado, mas lhe permitir viver onde desejar, aplica-se a mesma regra; ou se o tiver enviado numa viagem, ou 

se o empregar na sua terra, só será obrigado a fornecer segurança. 

 

6. Paulus, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Uma jóia que é colocada em ouro pertencente a outra, ou qualquer ornamentação presa a um candelabro pertencente a outra 

parte, não pode ser exigida numa acção de recuperação, mas uma acção pode ser apresentada para produção a fim de ser 

destacada. A regra é diferente quando o material é utilizado numa casa, pois, neste caso, mesmo uma acção para produção 
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não mentirá, porque a Lei das Doze Tabelas proíbe que o material seja separado; mas uma acção sobre o solo do material 

utilizado pode ser intentada pelo dobro do seu valor sob a mesma lei. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Pelo termo tignum entendemos na Lei das Doze Tabelas todas as descrições de material; como é muito apropriadamente 

defendido por certas autoridades. 

 

(1) Se anexar a minha roda a um veículo seu, pode ser obrigado a produzi-lo ?e isto foi declarado por Pomponius ?embora, 

estritamente falando, não esteja legalmente na sua posse. 

 

(2) A mesma regra aplica-se quando prende a minha prancha ao seu peito ou barco, ou o meu cabo à sua taça, ou os meus 

ornamentos à sua taça, ou usa o meu roxo para a sua roupa, ou junta à sua estátua um braço que é meu. 

 

(3) Além disso, um município pode ser processado para produção porque tem o poder de entrega; pois foi estabelecido que 

pode deter a posse e adquirir por usucapião. A mesma regra deve ser aplicada às sociedades e outros órgãos societários. 

 

(4) Quando a parte não está na posse no momento em que a questão é juntada, mas entra na posse antes de o decreto ter sido 

proferido; pensamos que se deve considerar que o julgamento deve ser pronunciado contra ele, a menos que ele restaure a 

propriedade. 
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(5) Se alguém tiver a posse no momento em que a emissão é juntada, e depois deixar de ter posse sem intenção fraudulenta, 

deve ser exonerado; embora, (como Pomponius diz) a culpa seja dele porque não fez imediatamente a restituição, mas 

permitiu que a emissão fosse juntada contra ele. 

 

(6) O mesmo autor afirma que quando uma parte em posse no momento em que a emissão foi juntada posteriormente deixou 

de ter posse, e depois voltou a ter posse, quer por causa do mesmo título, quer por causa de outro; o julgamento deve ser feito 

contra ele, a menos que ele entregue a propriedade. 

 

(7) Pomponius não acrescenta indevidamente que a parte que traz o processo para produção deve ter um interesse em ambos 

os momentos no bem que lhe é entregue; isto é, no momento em que a emissão é juntada e quando a decisão é proferida. Esta 

opinião é também defendida por Labeo. 

 

 

8. Julianus, Digest, Livro IX. 

 

Quando uma acção de produção é intentada contra a parte que não estava na posse nem era culpada de fraude para evitar a 

posse, e após a sua morte o seu herdeiro tem a posse da propriedade, este último pode ser obrigado a apresentá-la; pois se eu 

intentar uma acção contra um homem por um terreno, e o seu herdeiro entrar na posse dele com o mesmo título, ele pode ser 

obrigado a entregá-lo. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 
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Julianus diz que se alguém matar um escravo que esteja na sua posse, ou transferir a posse para outro, ou estragar a 

propriedade de tal forma que esta não possa ser detida; ele será responsável por uma acção de produção da mesma, porque 

agiu fraudulentamente para evitar estar na posse. Assim, se derramar ou destruir vinho, petróleo ou qualquer outra coisa, será 

responsável por esta acção. 

 

(1) As bolotas da sua árvore caem sobre as minhas terras e eu viro o gado para as pastorear. A que acção sou responsável? 

Pomponius declara que uma acção pela produção mentirá se eu entregar o gado com desenho fraudulento para que se possa 

alimentar das bolotas; pois mesmo que as bolotas ainda lá estivessem, e eu não deveria permitir que as retirasse, serei 

responsável por uma acção pela produção, tal como se alguém não fosse autorizado a retirar materiais que tinham sido 

colocados na minha terra; e aceitamos a opinião de Pomponius, quer as bolotas ainda lá estejam, quer tenham sido 

consumidas. Se ainda lá estiverem, terei direito a um interdito que me permita recolher bolotas, para que possa ter o poder de 

recolher de três em três dias, se fornecer segurança contra ameaças de ferimentos. 

 

(2) Se alguém tiver causado a entrada de bens na posse de outro, é considerado como tendo agido de forma fraudulenta para 

evitar estar na posse; desde que tenha cometido o acto com intenção maliciosa. 

 

(3) Quando alguém produz bens que se encontram em pior estado do que anteriormente, Sabinus diz que ainda está sujeito a 

uma acção de produção. Isto é certamente verdade quando a propriedade foi fraudulentamente transformada noutra forma; 

como, por exemplo, quando um lingote de metal é feito de um copo; pois mesmo que ele produza o lingote, ele será 

responsável pela acção de produção, uma vez que a forma foi alterada, ele quase destrói a substância da propriedade. 

 

(4) Marcellus afirma que se a posse de aurei lhe for legada sob uma determinada condição, e o usufruto da mesma para mim 

absolutamente, e então o herdeiro, enquanto a condição ainda está pendente, e sem exigir segurança, paga-me a referida 

posse de aurei, o usufrutuário; ele será responsável por uma acção de produção, como tendo agido fraudulentamente para 

evitar estar na posse. A fraude consiste em negligenciar a segurança exacta do usufrutuário, e o resultado foi a perda do seu 
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legado, uma vez que agora não está em condições de intentar uma acção para recuperar o dinheiro. A acção de produção, 

contudo, só poderia estar disponível se a condição da qual o legado depende tivesse lugar. Poderá, contudo, ter-se protegido 

através de uma estipulação para o pagamento do legado, e, se o fez, não terá necessidade da acção para a produção. Se, no 

entanto, o herdeiro, não sabendo que um legado lhe foi legado, não exigiu segurança ao usufrutuário, Marcelo diz que uma 

acção de produção não mentirá, claro, porque não houve fraude; mas o legatário terá direito a ser indemnizado através de 

uma acção de facto contra o usufrutuário. 

 

(5) "produzir", no que diz respeito a esta secção, é exibir algo no mesmo estado em que se encontrava quando a emissão foi 

juntada, para que a parte, tendo plenos poderes para examinar o bem, possa prosseguir com a acção que pretendia intentar 

sem que o bem que afirmou ter sido lesado em qualquer aspecto; mesmo que a acção tenha sido intentada, não para efeitos de 

restituição, mas para produção. 

 

(6) Por conseguinte, se quando a parte produz o bem, este se tornou seu por usucapião após a sua emissão, não se pode 

considerar que o tenha produzido de todo, porque o queixoso perdeu a sua causa, pelo que o requerido não deve ser 

exonerado; a menos que esteja disposto a responder à reclamação tal como referida no dia original, de modo a que o lucro 

possa ser estimado de acordo com a lei. 

 

(7) Pela razão de que nesta acção o queixoso obtém tudo dependendo da propriedade que é objecto da acção, Sabinus defende 

que a prole de uma escrava deve igualmente ser libertada, quer estivesse grávida na altura, quer concebida posteriormente; e 

esta opinião é também aprovada por Pomponius. 

 

(8) Para além disto, quaisquer vantagens que possam ter sido perdidas devido ao facto do bem não ter sido produzido, ou por 

ter sido produzido demasiado tarde, devem também ser consideradas pelo juiz; por conseguinte, Neratius diz que a vantagem 

para o queixoso, e não o valor real do bem, deve ser estimada, e esta vantagem, diz ele, é por vezes de menor valor do que a 

do próprio bem. 
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10. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Quando um direito de escolha é concedido dentro de um certo tempo, e o julgamento foi tão prolongado que a produção não 

terá qualquer utilidade, a vantagem a que o queixoso tem direito deve ser preservada; mas se o herdeiro não foi culpado por 

não ter produzido o bem no momento em que a questão foi juntada, ele deve ser dispensado. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Mas quando um bem se perde devido à não produção de um escravo, será perfeitamente justo que o juiz, na avaliação dos 

danos, tenha em consideração o prejuízo causado ao bem. 

 

(1) Consideremos onde o bem deve ser produzido, e a expensas de quem isto deve ser feito. O Labeo diz que deve ser 

produzido onde se encontrava no momento em que a questão foi juntada, mas deve ser transportado ou conduzido ao local 

onde o processo foi instaurado, por conta e risco do queixoso. Diz que é evidente que a parte na posse de um escravo deve 

fornecer-lhe alimentos e vestuário, e cuidar dele. Sustento que por vezes o queixoso também o deve fazer; onde, por 

exemplo, um escravo estava acostumado a sustentar-se a si próprio, quer por trabalho manual, quer por algum comércio, e 

agora é obrigado a ficar ocioso. Da mesma forma, onde o escravo que vai ser produzido é colocado à frente do Tribunal, a 

parte que desejava que ele fosse produzido deve ser responsável pela sua comida, se o seu possuidor não estava habituado a 

fornecê-la; pois se ele estivesse habituado a fazê-lo, então ele não pode recusar-se a pagar pela sua manutenção. Por vezes, a 

parte na posse é obrigada a produzi-lo às suas próprias custas; como, por exemplo, onde colocou a propriedade num lugar 

secreto, de modo a que a produção da mesma possa ser mais inconveniente para o queixoso; pois, neste caso, deve produzir a 

propriedade às suas próprias custas e risco no lugar onde o processo foi instaurado, de modo a que a sua má fé não o 

beneficie. 
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(2) Quando alguém é processado com referência a várias coisas, e estava na posse de todas elas no momento em que a 

questão foi juntada, mesmo que depois possa ter renunciado à posse de algumas delas sem intenção fraudulenta; o julgamento 

deve ser feito contra ele, a menos que ele produza tudo o que puder. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

Há fundamento para esta acção em que uma parte deve ser produzida cuja liberdade alguém deseja ter estabelecido. 

 

(1) Um filho sob autoridade paterna é responsável por esta acção, se ele tiver poder para produzir o bem. 

 

(2) Julianus diz que quando várias acções são intentadas para a produção do mesmo bem, e isto é feito pela mesma razão, 

uma excepção pode ser invocada. No entanto, quando uma parte intenta uma acção para a recuperação de um bem, e após a 

sua emissão recebe o bem de outra pessoa, é introduzida uma nova causa de acção, pelo que não pode valer-se de uma 

excepção. Mais uma vez, quando alguém está prestes a intentar uma acção contra uma parte por roubo e institui um processo 

de produção, e o bem é roubado uma segunda vez, aplicar-se-á o mesmo princípio. Finalmente, quando uma parte instaura 

um processo de produção para que uma escolha possa ser feita, e após a emissão é-lhe dado o direito de escolha pela vontade 

de outra parte, ela pode instaurar outra acção para produção. 

 

(3) Quando alguém fizer mosto com as minhas uvas, ou azeite com as minhas azeitonas, ou roupa com a minha lã, estando 

ciente de que estas coisas pertencem a outra; será sujeito a uma acção para produção com referência a ambas, porque o que é 

feito com a nossa propriedade é certamente nosso. 
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(4) Quando um escravo morre após a emissão, mesmo que isso aconteça sem a fraude ou negligência maliciosa do possuidor; 

ainda assim, por vezes, o julgamento deve ser feito contra ele num montante igual ao benefício que teria sido auferido pelo 

queixoso se nada devesse ser feito pelo possuidor para impedir que o escravo fosse produzido em tribunal aquando da 

emissão; e tanto mais é este o caso se parecer que ele morreu por causa de algum acidente que não teria acontecido se ele 

tivesse sido produzido na altura. 

 

(5) Quando a propriedade não puder ser imediatamente produzida por alguma boa razão, a parte deve fornecer uma garantia 

por ordem do tribunal, de que a produzirá num determinado dia. 

 

(6) Um herdeiro pode fazer uso deste processo em seu próprio nome, mas não enquanto agir como herdeiro. O herdeiro de 

um possuidor é também responsável por sua própria conta. Por conseguinte, não vale a pena perguntar se a acção pode ser 

concedida a um herdeiro ou contra um herdeiro. É evidente que esta acção deve ser concedida contra um herdeiro onde o 

falecido tenha sido culpado de fraude, se a herança se tiver tornado mais valiosa por esta razão; por exemplo, onde o herdeiro 

obteve o preço da propriedade. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano; Título, Casos Relacionados com a Liberdade. 

Quando se diz que um homem livre é detido por qualquer pessoa, está disponível um interdito contra aquele que se diz que o 

detém com o objectivo de o obrigar a produzi-lo; como uma acção pela sua produção é considerada como não tendo força 

num caso deste tipo, porque se considera que só se encontra a favor de alguém que tenha um interesse pecuniário. 

 

14. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 
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Quando um marido recebeu dinheiro como presente da sua esposa, e, sabendo que não se tornou seu, pagou-o pela compra de 

algum artigo, agiu fraudulentamente para evitar estar na posse, e por isso é passível de uma acção para a produção. 

 

15. The Same, On Sabinus, Livro XVIII. 

O tesouro que me pertence está enterrado na sua terra e não me permitirá desenterrá-lo. Desde que não o retire do local onde 

se encontra, Labeo diz que não tenho direito legal a uma acção de roubo, ou a uma acção de produção por esta conta, porque 

não estava na posse do referido tesouro, nem agiu fraudulentamente para evitar ter a posse do mesmo, já que pode ser que 

não saiba que o tesouro se encontra na sua terra. Não é injusto, porém, quando faço o juramento de não fazer valer esta 

pretensão para efeitos de aborrecimento, se for concedido um interdito ou uma sentença no sentido de que não empregará 

força contra mim para me impedir de escavar, levantar e remover o referido tesouro, se eu não tomar medidas para impedir a 

segurança para evitar que lhe sejam fornecidas ameaças de ferimentos, por causa dos meus actos. No entanto, quando o 

tesouro é roubado, tenho direito a uma acção por roubo. 

 

16. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

Quando um escravo tem algo em sua posse, o seu proprietário é responsável em seu próprio nome por uma acção de 

produção; mas se o escravo sem o conhecimento do seu proprietário, for culpado de fraude para evitar estar na posse, uma 

acção de roubo, ou uma acção de fraude maliciosa deve ser concedida por causa do escravo, mas nenhuma acção pretoriana 

pode ser intentada para produção. 

 

17. Ulpianus, On All Tribunals, Livro IX. 

Quando uma parte produz um escravo que é deficiente ou cego, ele deve ser exonerado de responsabilidade ao abrigo desta 

acção, porque o produziu, e uma produção deste tipo não é impedimento a uma acção directa, pois o queixoso ainda pode 

intentar uma acção sob a Lex Aquilia pelos danos sofridos. 
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18. The Same, Opinions, Livro VI. 

Quando uma nota se torna inútil através de pagamento e as penhoras são liberadas, o credor pode, no entanto, intentar uma 

acção para a produção de documentos relativos ao contrato contra qualquer outra pessoa que não o devedor. 

 

19. Paulus, Epítomes de Alfenus, Livro IV. 

Qualquer um que esteja interessado pode intentar uma acção para produção. Uma certa pessoa, no entanto, perguntou se esta 

acção estava disponível para obrigar à apresentação das contas do seu adversário para a sua inspecção, pois alegava ter um 

grande interesse em que a mesma fosse produzida. A resposta foi que a lei não deveria ser utilizada para causar 

aborrecimento, e que os termos não deveriam ser interpretados capciosamente, mas que era apropriado considerar com que 

intenção as palavras foram pronunciadas; pois, de acordo com este princípio, se alguém estivesse desejoso de estudar algum 

ramo do conhecimento, poderia afirmar que tinha interesse em que tais livros fossem produzidos em seu benefício, porque se 

fossem produzidos, depois de os ter lido, tornar-se-ia um homem mais instruído e melhor. 

 

20. Ulpianus, Regras, Livro II. 

Quando uma acção para produção é intentada por causa das ofensas dos escravos, a tortura pode ser utilizada com o objectivo 

de os fazer revelar os seus cúmplices. 
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              Livro XI  
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente aos interrogatórios que devem ser submetidos a tribunal, e às acções baseadas em interrogatórios. 

 

2. Relativamente a certas questões que são apresentadas ao mesmo juiz. 

 

3. Relativamente à corrupção de um escravo. 

 

4. Relativamente aos escravos fugitivos. 

 

5. Sobre os jogadores. 
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6. Onde um agrimensor faz um relatório falso com referência a medições. 

 

7. Relativamente aos lugares religiosos, as despesas de funerais, e o direito de realizar o mesmo. 

 

8. Relativamente ao transporte de um cadáver, e à construção de um sepulcro. 

 

 

 

Título. 1. Relativo aos interrogatórios que devem ser levados a tribunal, e às acções baseadas em interrogatórios. 

 

 

1. Callistratus, Édito Monitório, Livro II. 

 

O herdeiro deve ser interrogado em tribunal com referência à parte da herança que ele é herdeiro, sempre que uma acção é 

intentada contra ele, e o queixoso tem dúvidas quanto à partilha da pessoa que pretende processar como herdeiro. É 

necessário um interrogatório sempre que a acção é intentada pessoalmente, em que a acção é intentada por uma certa quantia, 

pois caso contrário o queixoso ignoraria que parte da herança do falecido o seu adversário tinha direito como herdeiro, e por 

vezes poderia reclamar demasiado e sofrer alguma perda. 
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(1) No entanto, não recorremos actualmente a acções de interrogatório, porque ninguém pode ser obrigado a responder a nada 

com referência aos seus direitos antes de o caso ser julgado; e, por conseguinte, estas acções são menos utilizadas e caíram 

em desuetude. Apenas as questões declaradas pela parte contrária em tribunal podem ser utilizadas como prova pelos 

litigantes, quer tais questões estejam relacionadas com propriedades ou com outras coisas envolvidas em processos judiciais. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

O Pretor publicou o seu Édito com referência a interrogatórios porque sabia que era difícil para uma parte que intenta uma 

acção contra um herdeiro ou o possuidor da propriedade de uma propriedade provar que alguém era herdeiro, ou o possuidor 

de tal propriedade; 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Pela razão de que a prova da entrada de um bem é, na sua maioria, difícil. 

 

(4) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

O Pretor deseja vincular a parte que foi processada pela sua própria resposta feita em tribunal, de modo a que, se fizer 

confissões ou disser uma falsidade, possa arcar com as consequências; e ao mesmo tempo, que possa, através do 

interrogatório, obter informações sobre a parte da herança a que cada herdeiro tem direito. 
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1. Com referência à declaração do Pretor: "Aquele que responde tendo sido interrogado em tribunal", deve entender-se na 

presença de um magistrado do povo romano, ou do Governador de uma província, ou de qualquer outro juiz, pelo termo jus 

que diz significar apenas o local onde o juiz se encontra para o exercício das suas funções ou para proferir decisões, quer o 

faça em casa ou durante uma viagem. 

 

5. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Quando alguém é interrogado sobre se é herdeiro, ou sobre que parte de um património tem direito, ou se tem sob o seu 

controlo alguém por conta de quem é intentada uma acção noxal; ele deve ter tempo para deliberar, porque se fizer uma 

declaração incorrecta será sujeito a inconvenientes. 

 

(6) Ulpianus, On the Edict, Livro XXII. 

 

E porque, como é do interesse das pessoas falecidas que tenham sucessores, é também do interesse daqueles que estão a viver 

que não se apressem, desde que deliberem de forma adequada. 

 

1. Por vezes, uma pessoa que é interrogada sobre se é herdeiro não é obrigada a responder; como, por exemplo, onde é 

processada por outro se a herança estiver em disputa, (e isto foi determinado pelo Adriano Divino); pois caso contrário, se 

negasse ser herdeiro, prejudicaria o seu caso; ou se alegasse que era herdeiro poderia ser enredado de forma a ser privado da 

herança. 

 

(7) The Same, On the Edict, Livro XVIII. 
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Se alguém for interrogado em tribunal sobre se um quadruplicado que tenha cometido danos lhe pertence, e ele responder que 

o faz, será responsável. 

 

8. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Quando uma pessoa que é interrogada com referência a um escravo que cometeu um dano, responde que o escravo é seu, ele 

será responsável sob a Lex Aquilia como proprietário; e se a acção for intentada contra aquele que responde, o verdadeiro 

proprietário será exonerado de responsabilidade na referida acção. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Quando alguém, sem ser interrogado, responde que é o herdeiro, é considerado como tendo sido interrogado. 

 

1. Temos de compreender o termo "interrogado" não só para aplicar onde as perguntas são feitas pelo Pretor, mas também 

onde isso é feito pelo adversário. 

 

2. Se, contudo, um escravo é interrogado, isto não é mais interrogatório do que se um escravo deve fazer a pergunta. 

 



687 

 

3. Uma pessoa não deve ser obrigada a responder por outra sobre se esta é o herdeiro, pois cada um deve ser interrogado em 

tribunal sobre si próprio; ou seja, quando um processo é instaurado contra ele. 

 

4. Celsus afirma no Quinto Livro do Digest, que quando uma parte que defende um caso por outra é interrogada em tribunal 

quanto a saber se é herdeiro ou a que parte da herança tem direito, e respondeu falsamente, ele próprio será responsável como 

defensor do caso perante a parte contrária; mas o caso daquele para quem está a conduzir a defesa não será prejudicado; e não 

há dúvida de que esta opinião de Celsus é correcta. Portanto, se ele não responder, não deverá ser considerado se deve ou não 

ser considerado como defensor do caso? É apenas correcto dizer que não o é, uma vez que não está a defendê-lo totalmente. 

 

5. Quando alguém que é interrogado responde que é herdeiro, mas não acrescenta a que parte da herança, deve considerar-se 

que respondeu que é herdeiro de toda ela; a menos que lhe devesse ter sido perguntado, por exemplo, se era herdeiro de 

metade dela, e ele respondeu: "Eu sou o herdeiro", pois então eu deveria pensar que ele tinha respondido à pergunta que lhe 

foi dirigida. 

 

6. A pergunta foi feita, se alguém pode ser obrigado a responder se é um herdeiro por vontade própria, ou se a herança foi 

obtida em seu próprio nome ou através de outros que estão sujeitos à sua autoridade, ou através de alguém a quem ele foi 

herdeiro? Portanto, em geral, o Pretor deve decidir quando esta pergunta for colocada, se a parte é obrigada a responder por 

que direito é herdeiro, para que, se verificar que se trata de um assunto de grande importância, possa ordenar-lhe que 

responda mais cabalmente. Estas regras devem ser observadas não só com referência aos herdeiros mas também com 

referência aos sucessores pretorianos. 

 

7. Finalmente, Julianus declara que qualquer pessoa a quem uma herança tenha sido entregue após ter sido interrogada em 

tribunal, é obrigado a responder se a herança lhe foi entregue. 
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8. Quando uma acção De peculio é intentada, nem o pai nem o proprietário são obrigados a responder se tem o filho ou o 

escravo sob o seu controlo; porque só esta questão pode ser colocada, nomeadamente, se o peculiar está nas mãos da parte 

contra a qual o processo foi instaurado. 

 

10. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLVIII. 

 

Não é estranho ao objectivo, quando desejamos entrar numa estipulação para a prevenção de danos ameaçados, que a parte 

seja interrogada em tribunal sobre se a sua casa ou o local de onde se receia que possam resultar danos, e que interesse tem 

no mesmo; para que, se negar que a propriedade é sua, e se recusar a dar segurança contra a ameaça de danos, possa ser 

obrigada ou a ceder, ou se preferir resistir, a entregar a propriedade como tendo agido fraudulentamente. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Por vezes também uma parte, quando interrogada, é obrigada a responder com referência à sua idade. 

 

1. Quando alguém que não é herdeiro, tendo sido interrogado, responde que é herdeiro de uma parte da propriedade, pode ser 

processado como se fosse herdeiro de uma parte na mesma; pois será confiado como se estivesse contra si próprio. 

 

2. Quando uma parte que é herdeira do quarto de uma herança, ou não é herdeira de todo, responde que é herdeira de toda a 

herança, pode ser processada numa acção intentada em relação ao todo. 
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3. Quando alguém que seja herdeiro da metade alega que é herdeiro de um quarto, sofrerá a seguinte pena pela sua falsidade, 

ou seja, pode ser processado por toda a herança; pois não deveria ter mentido ao afirmar que era herdeiro de uma porção 

menor; 

 

4. Por vezes, contudo, pode razoavelmente pensar que é herdeiro de uma parte menor; por exemplo, se não soubesse que 

tinha adquirido uma parte dos referidos bens por acumulação, ou que tinha sido nomeado herdeiro de uma parte incerta dos 

mesmos; por que razão então os seus direitos deveriam ser prejudicados pela sua resposta? 

 

5. Além disso, quando se mantém em silêncio na presença do Pretor, ele está numa posição tal que, se for instaurada uma 

acção, pode ser processado por todo o montante, tal como se negasse ser herdeiro; pois quando uma pessoa não responde de 

todo, está contumaz. Deve sofrer a seguinte pena por contumazia, ou seja, pode ser processado por toda a quantia, tal como 

se tivesse negado que era herdeiro; porque é considerado culpado de desprezo pelo Pretor. 

 

6. Quando o Pretor diz: "Não responde de todo", as últimas autoridades compreendem este termo como significando que um 

homem é considerado como não tendo respondido de todo aquele que não responde especificamente à pergunta feita, palavra 

por palavra. Quando alguém é interrogado sobre se é o único herdeiro da herança, e responde que é herdeiro de uma parte da 

mesma, então, se for herdeiro de metade, a sua resposta não o prejudicará, pois esta opinião é a mais indulgente. 

 

7. Não faz diferença se uma parte, quando interrogada, faz uma negação, ou se mantém em silêncio, ou responde 

ambiguamente, de modo a deixar o interrogador num estado de incerteza. 

 

8. Não temos dúvidas de que, quando uma parte que é interrogada responde, terá direito a alívio, onde a causa apropriada é 

demonstrada; ou se alguém é interrogado sobre se é herdeiro do seu pai e responde que é, e depois, é produzido um 

testamento pelo qual se verifica que ele foi deserdado; é perfeitamente justo que ele obtenha alívio, e isto foi declarado por 
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Celsus. Ele, no entanto, baseia-se noutro princípio, a saber, que assuntos que são posteriormente verificados exigem alívio; 

como, por exemplo, um testamento pode ser ocultado ou removido, e depois produzido; porquê este preconceito a parte que 

respondeu o que na altura parecia ser verdade? Considero que a mesma regra se aplica quando um partido responde que é o 

herdeiro, e o testamento é subsequentemente pronunciado como sendo uma falsificação, ou inofensivo, ou sem efeito, pois 

não respondeu desonestamente, mas porque foi enganado pelo instrumento. 

 

9. Quando um homem que é interrogado responde, é responsável da mesma forma como se estivesse vinculado por um 

contrato ao abrigo do qual pode ser chamado a prestar contas, desde que seja interrogado pelo seu adversário; mas se for 

interrogado pelo Pretor, a autoridade do Pretor não tem qualquer relação com o caso, mas apenas a resposta da própria parte, 

ou qualquer falsidade que ele possa dizer, está envolvida. 

 

10. Quando uma pessoa, induzida por um erro razoável, nega que é herdeiro, é digna de indulgência. 

 

11. Mas quando uma parte responde incorrectamente sem intenção maliciosa, mas por negligência; deve considerar-se que 

deve ser exonerada de responsabilidade, a menos que a negligência se assemelhe muito à malícia. 

 

12. Celsus afirma que uma parte pode recordar a sua resposta, se nenhuma desvantagem resultar para o queixoso de o ter 

feito; e isto parece-me ser perfeitamente verdade, e especialmente se ele o fizer depois de ter obtido mais informações, sendo 

melhor informado sobre os seus direitos quer através de documentos quer através de cartas dos seus amigos. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVII. 
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Quando um filho que rejeitou os bens do seu pai, é interrogado em tribunal e responde que é o herdeiro, ele será responsável; 

pois ao responder desta forma é considerado como tendo agido como herdeiro. Mas se um filho que rejeitou a herança for 

interrogado, e permanecer em silêncio, tem direito a ser indemnizado; pois o Pretor não considera como herdeiro ninguém 

que tenha rejeitado uma herança. 

 

1. Qualquer excepção que possa ser aplicada na barra de uma acção intentada em tribunal contra os réus pode também ser 

aplicada por uma parte contra a qual tenha sido instaurado um processo em virtude da sua resposta; como, por exemplo, uma 

acção baseada num acordo informal, ou numa decisão anterior, etc. 

 

13. The Same, On Plautius, Livro II. 

 

Pessoas que, enquanto respondem, fazem falsas confissões, só estão vinculadas pelo mesmo quando alguém tem direito de 

acção contra outro por causa de um assunto com referência ao qual foi interrogado; porque onde a acção pode ser intentada 

contra outra parte se ele fosse o proprietário, nós tornamo-nos responsáveis pela nossa confissão. Assim, quando alguém está 

sob o controlo do seu pai, e respondo que ele é meu filho, só serei responsável quando a sua idade parecer ser tal que ele 

possa ser meu filho; porque as falsas confissões devem concordar com o que é natural; e por esta razão o resultado seria que 

se eu respondesse em nome do pai, não seria responsabilizado. 

 

(1) Se alguém responder que o chefe de família é seu escravo, não será responsável por uma acção noxal; e mesmo que um 

homem livre me sirva de boa fé como escravo, uma acção noxal não pode ser intentada contra mim; e se for necessário 

instaurar um processo, o direito de acção contra a pessoa que cometeu o acto ilegal permanecerá intacto. 

 

14. Javolenus, On Cassius, Livro IX. 
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Quando se decide que o indivíduo por conta de quem se juntou a questão numa acção noxal é livre, durante o decurso do 

julgamento, o arguido deve ser exonerado; e o interrogatório não terá qualquer benefício porque foi feito em tribunal; uma 

vez que, quando alguém tem direito de acção contra outro por causa de um terceiro, não pode transferir a responsabilidade de 

tal parte para alguém que confesse em tribunal que é seu escravo; como, por exemplo, se confessar que o escravo de outro é 

seu; ainda assim, como não pode ser intentada qualquer acção contra outra pessoa por causa de um homem livre, a 

responsabilidade não pode ser transferida por meio de qualquer interrogatório ou confissão. O resultado, neste caso, é que 

nenhuma acção pode ser devidamente intentada com referência a um homem livre contra alguém que tenha feito uma 

confissão. 

 

(1) Em geral, as confissões são consideradas apenas quando o que está incluído na confissão pode ser aceite como estando 

em conformidade com a lei e a natureza. 

 

15. Pomponius, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Se, antes de uma propriedade ter sido inscrita, respondi que um escravo pertencente à propriedade é meu, sou responsável; 

porque uma propriedade é considerada igual a um proprietário. 

 

(1) Quando uma parte que é interrogada em tribunal confessa que um escravo é seu, e o escravo morre então, a parte que 

respondeu não é responsável; tal como não teria sido responsável após a morte do referido escravo se este lhe tivesse 

pertencido. 

 

16. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 
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Quando um escravo é levado pelo inimigo, e alguém, tendo sido interrogado em tribunal, responde com referência a ele que 

está sob o seu controlo; embora o direito de postliminium possa fazer-nos hesitar, não creio que haja motivo para uma acção 

noxal, porque o escravo não está sob o nosso controlo. 

 

1. Embora se considere que uma parte é responsável quem confessa que outro escravo é seu; ainda assim, considerou-se 

muito correctamente que ele só é responsável se o escravo pudesse ter sido seu, mas se não pudesse adquirir a propriedade 

sobre ele, ele não é responsável. 

 

17. The Same, On the Edict, Book XXXVIII. 

 

Quando o escravo não pertence a uma pessoa, mas a várias, e todos declaram falsamente que ele não está sob o seu controlo, 

ou alguns deles o fizeram, ou agiram fraudulentamente para evitar ter controlo sobre ele; cada um deles será responsável pela 

totalidade dos danos, tal como seriam responsáveis se tivessem controlo sobre o referido escravo; mas uma parte que não 

fosse culpada de fraude para evitar ter controlo sobre o escravo, ou que não fizesse uma falsa declaração, não será 

responsável. 

 

18. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro IV. 

 

Quando uma pessoa que era herdeira de metade de uma herança desejava defender o seu co-herdeiro ausente, e, a fim de 

evitar o fardo de fornecer segurança, respondeu que ele era o único herdeiro, e o julgamento foi feito contra ele; o queixoso 

perguntou se, como a parte era insolvente, o julgamento anterior não poderia ser anulado, e uma acção ser concedida àquele 
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que era realmente o herdeiro. Proculus respondeu que a sentença podia ser anulada e que a acção podia ser intentada, e isto é 

correcto. 

 

19. Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Quando um filho que aparece em nome do seu pai se mantém em silêncio quando interrogado, tudo deve ser observado tal 

como se não tivesse sido interrogado. 

 

20. Paulus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando uma parte responde que um escravo que pertence a outro é seu, e é instaurado um processo contra ele numa acção 

noxal, o verdadeiro proprietário será libertado. No entanto, é de outro modo, quando alguém confessa que matou um escravo 

que outra pessoa matou, ou quando alguém responde que ele é um herdeiro; pois, nestes casos, aquele que cometeu o acto, ou 

aquele que é o verdadeiro herdeiro, não é libertado. Estas coisas não entram em conflito uma com a outra; pois, em primeira 

instância, duas partes são responsáveis por causa da pessoa de um escravo, tal como dizemos que são responsáveis quando 

um escravo é propriedade comum, e se um é processado, o outro é libertado; mas uma parte que confessa ter morto ou ferido 

alguém é responsável por sua própria conta, nem deve o crime da pessoa que o cometeu ficar impune por causa daquele que 

respondeu, a menos que a parte que confessa tenha agido como defensor daquele que cometeu a infracção, ou do herdeiro, e 

tenha aparecido no caso para esse efeito; pois então será concedida uma excepção e o queixoso será impedido de o fazer, 

porque o primeiro pode recuperar o que pagou por uma acção, quer com base no negócio transaccionado, quer com base no 

mandato. A mesma regra aplica-se quando uma parte declara que é o herdeiro por direcção do próprio herdeiro, ou ele, por 

qualquer outra razão, deseja comparecer em sua defesa. 

 



695 

 

(1) Quando alguém é perguntado em tribunal se está na posse de uma determinada parcela de terra; pergunto se pode ser 

obrigado a responder quanto da referida parcela de terra está na sua posse? Respondi que Javolenus afirma que o possuidor 

da terra é obrigado a responder quanto à quantidade da referida terra que detém na sua posse; de modo que se alegar que está 

na posse da parcela mais pequena, o queixoso será colocado na posse da outra parcela com referência à qual não é feita 

qualquer defesa. 

 

(2) A mesma regra aplica-se quando damos segurança contra ameaça de danos; pois neste caso a parte deve também 

responder que parte do terreno lhe pertence, de modo a poder organizar a estipulação relativamente a essa parte; e a 

penalidade neste caso, quando a parte não promete, é que devemos tomar posse; e por isso, por esta razão, é essencial saber 

se a parte está ou não na posse das referidas instalações. 

 

21. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Sempre que um sentido de equidade influencia um juiz, não há dúvida de que, na prossecução da justiça, deve ter lugar um 

interrogatório. 

 

22. Scaevola, Digest, Livro IV. 

 

Onde o Procurador Imperial estava a realizar um exame com referência a uma dívida devida ao Tesouro, um dos filhos do 

falecido que não tinha obtido a posse da propriedade da herança e não era herdeiro, respondeu que ele era o herdeiro; pode 

ele ser responsabilizado pelos outros credores como tendo respondido ao interrogatório? A resposta foi que uma parte não 

pode ser processada por aqueles que não o interrogaram em tribunal por causa da sua resposta. 
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Tit. 2. sobre certas questões que se apresentam perante o mesmo juiz. 

 

 

 

1. Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Quando uma acção de partilha de uma herança e uma acção de partilha de bens comuns ou de estabelecimento de fronteiras é 

proposta entre várias pessoas, o mesmo juiz deve ser seleccionado; e, além disso, todos devem estar presentes no mesmo 

lugar, para que o co-herdeiro ou os co-proprietários se possam reunir mais facilmente. 

 

2. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando um dos vários tutores é processado porque os outros não são solventes, e este o solicita, todos eles podem ser levados 

perante o mesmo juiz; e isto é estabelecido em Rescritos Imperiais. 

 

 

 

Título. 3. Sobre a corrupção de um escravo. 
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(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

O Pretor diz: "Quando alguém for acusado de ter abrigado um escravo masculino ou feminino pertencente a outro, ou de o ter 

persuadido maliciosamente a fazer algo que depreciasse o seu valor, concederei uma acção pelo dobro do valor da 

propriedade". 

 

1. Ele não será responsável sob este Édito que compra um escravo de boa fé, nem pode intentar uma acção por corrupção do 

escravo, porque não tem qualquer interesse em que o escravo não seja corrompido; e, de facto, se alguém admitir que isto é 

verdade, o resultado seria que uma acção seria a favor de duas partes pela corrupção do escravo, o que é absurdo. Somos de 

opinião que esta acção não pode ser intentada por um partido a quem um homem livre está a servir como escravo de boa fé. 

 

2. Quando o Pretor diz "portos", entendemos isto como significando onde alguém leva sob a sua protecção um escravo 

pertencente a outro; e isto, propriamente dito, significa dar-lhe refúgio com o objectivo de o esconder, quer nas suas próprias 

instalações, quer num local ou edifício pertencente a outro. 

 

3. "Convencer" não significa exactamente obrigar e forçar alguém a obedecer-lhe, mas é um termo de significação moderada; 

pois qualquer um pode persuadir outro por bom ou mau conselho, e por isso o Pretor acrescenta "maliciosamente", pelo que 

"diminui o valor", pelo que uma parte não comete a infracção a menos que persuada o escravo a fazer algo pelo qual o seu 

valor possa ser diminuído, e por isso, quando uma parte solicita a um escravo que faça algo ou contribua para algo desonroso, 

considera-se que ele está sujeito a este Édito. 
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4. Contudo, será que uma pessoa deve ser responsável quando tiver levado um escravo de bons hábitos a cometer um crime, 

ou instigar um escravo mau, ou lhe mostrar como perpetrar o acto? A melhor opinião é que mesmo que tenha mostrado ao 

escravo mau como cometer o crime, será ele o responsável. E, de facto, se o escravo já tivesse a intenção de fugir, ou de 

cometer um roubo, e a pessoa referida tivesse aprovado a sua intenção, ele será responsável, pois a maldade do escravo não 

deve ser aumentada elogiando-o; portanto, quer tenha tornado um bom escravo mau ou um mau escravo pior, ele ainda será 

considerado como tendo-o corrompido. 

 

5. Ele também torna pior um escravo que o persuade a cometer algum dano ou roubo, ou o induz a fugir, ou instiga o escravo 

de outro a fazer estas coisas, ou a confundir a sua peculiaridade, ou a ser um amante de mulheres, ou a vaguear, ou a dedicar-

se às artes mágicas, ou a estar presente demasiadas vezes em exposições, ou a ser desordeiro; ou para persuadir um escravo 

que seja funcionário judicial, seja por palavras ou por suborno, a mutilar ou falsificar os relatos do seu amo, ou mesmo a 

tornar ininteligível um relato do qual tenha sido colocado no comando; 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Ou torna-o extravagante ou desobediente, ou persuade-o a entregar-se ao deboche. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Pela adição do termo "maliciosamente" o Pretor refere-se ao engano do partido que persuade o escravo, mas se alguém 

depreciar o valor do escravo sem intenção maliciosa, não incorrerá em desonra; e não é responsável se o fizer por uma piada. 
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1. Por esta razão, levanta-se uma questão se alguém deve persuadir um escravo pertencente a outro a subir num telhado, ou a 

descer num poço, e ele, obedecendo, sobe ou desce e parte uma perna ou qualquer outro membro, ou perde a sua vida; será 

que a parte será responsável? Se o fez sem intenção maliciosa, não será responsável, mas se o fez maliciosamente, será; 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

É mais conveniente, contudo, responsabilizá-lo por uma acção pretoriana sob a Lex Aquilia. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

O termo "maliciosamente" também tem referência a uma pessoa que alberga um escravo, de modo que não é responsável a 

menos que tenha agido maliciosamente ao fazê-lo. No entanto, se alguém albergar um escravo para o deter pelo seu senhor, 

ou, induzido pela humanidade ou piedade, ou por qualquer outra razão louvável e justa, ele não será responsável. 

 

1. Quando alguém persuade maliciosamente um escravo que pensava ser livre de cometer algum acto, parece-me que deve 

ser responsabilizado; pois é culpado de um delito maior que, pensando que um homem é livre, o corrompe, e portanto, se ele 

for um escravo, a parte será responsabilizada. 

 

2. Esta acção é por danos duplos, mesmo contra uma parte que confessa, embora a Lex Aquilia apenas imponha esta pena a 

quem negue. 
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3. Quando se diz que um escravo ou uma escrava cometeu o acto, é concedida uma acção com o privilégio de entregar o 

escravo a título de reparação. 

 

4. Esta acção tem referência ao tempo em que o escravo foi corrompido ou abrigado, e não ao tempo presente; e, portanto, se 

o escravo deve morrer, ou ser vendido ou ser manumitido, a acção pode, no entanto, ser intentada; e quando o direito surgiu 

uma vez, não é extinto pela manumissão; 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Para a estimativa do valor anterior é feita para os fins desta acção; 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Uma vez que os escravos maus podem talvez obter a sua liberdade, e por vezes boas razões podem surgir posteriormente para 

a sua manumissão. 

 

(8) Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 
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Um herdeiro, cujo escravo foi corrompido, tem direito a esta acção, não só onde o escravo continua a ser uma parte da 

propriedade, mas também onde deixou de o ser; por exemplo, onde foi legado. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

A questão é colocada por Julianus no Nono Livro do Digest, se um partido que corrompe um escravo que é propriedade 

comum de mim e dele, pode ser responsabilizado por esta acção; e ele diz que pode ser responsabilizado pelo outro co-

proprietário; e, além disso, essa acção pode ser intentada contra ele pela partilha da propriedade comum, e também no terreno 

da parceria, se os co-proprietários forem parceiros. Mas porque é que Julianus torna a condição do sócio pior quando interpõe 

uma acção como tal, do que quando instaura um processo contra um estranho? Quando uma acção é intentada contra um 

estranho, isto pode ser feito quer ele tenha abrigado ou corrompido o escravo, mas quando é intentada com base na parceria, 

isto é feito sem a alternativa, ou seja, sem a alegação de o abrigar; pois talvez Julianus pensasse que isto não afectava o 

parceiro, pois ninguém pode abrigar o seu próprio escravo; mas se o fez com o objectivo de o esconder, pode ser mantido que 

ele é responsável. 

 

(1) Se eu tiver o usufruto de um escravo e você o mero proprietário, e o referido escravo for deteriorado por mim, pode 

instaurar um processo contra mim; mas se você cometeu o acto, posso proceder contra si através de uma acção pretoriana; 

pois esta acção é aplicável a todos os tipos de corrupção, e é do interesse do usufrutuário para o escravo em quem ele goza 

deste direito de ser de bons hábitos. O usufrutuário também tem direito a uma acção pretoriana se outra parte abrigar ou 

corromper o escravo. 

 

(2) Esta acção é igualmente concedida pelo dobro do valor da propriedade. 
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(3) Mas ainda é uma questão de saber se deve ser feita uma estimativa do dano sofrido pelo escravo no corpo ou na 

disposição, ou seja, da quantidade de diminuição do valor do escravo, ou se outras coisas também devem ser tidas em 

consideração. Neratius afirma que a parte culpada de corromper o escravo deve ser obrigada a pagar uma indemnização pela 

quantia a que o valor do escravo é diminuído em virtude de ter sido corrompido. 

 

10. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Neste caso, inclui-se também uma avaliação da propriedade que o escravo levou consigo, pois toda a perda é duplicada, e não 

faz diferença se a propriedade foi levada ao réu ou a outro, ou se foi mesmo consumida; pois é mais justo que a parte que foi 

o principal na ofensa seja responsabilizada, do que ser procurada por aquele a quem a propriedade foi levada. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Neratius diz que quando os roubos são cometidos posteriormente, não devem ser incluídos na estimativa. Esta opinião 

parece-me correcta, pois as palavras do Édito, "Tanto quanto o valor do bem", abarca todos os danos. 

 

1. Convenço um escravo a desfigurar notas de devedores, e serei sem dúvida responsável; mas se, devido ao hábito de 

cometer violações da lei que contratou, o escravo rouba, desfigura, ou destrói, outros documentos deste tipo, deve dizer-se 

que a pessoa que o corrompeu não é responsável por estes actos. 

 

2. Apesar de uma acção de corrupção de escravos com referência a bens que são roubados, podemos, no entanto, intentar 

uma acção de furto, pois deve considerar-se que os artigos foram retirados com a ajuda e o conselho da parte que fez a 
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solicitação; nem será suficiente intentar uma das acções, pois o emprego de um não faz com que o outro seja dispensado. 

Julianus diz a mesma coisa com referência a um partido que acolhe e esconde um escravo, e o deteriora; pois os delitos de 

roubo e de deterioração de um escravo são distintos. Além disso, a parte será responsável por uma acção pessoal para a 

recuperação da propriedade; pois embora a outra possa ter obtido o escravo através de um processo deste tipo, bem como 

uma pena por uma acção de furto, ainda assim, tem direito a uma acção por corrupção do escravo até ao montante do seu 

interesse: 

 

(12) Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Pela razão de que o réu ainda está vinculado, embora a propriedade tenha sido restaurada. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Esta acção é perpétua, e não é limitada no tempo, e é a favor do herdeiro e outros sucessores; mas não será concedida contra 

um herdeiro, porque é uma acção penal. 

 

1. Uma parte é também responsável por esta acção se corromper um escravo pertencente a uma herança; e é também 

responsável num processo pela herança como depredador, 

 

(14) Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 
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Para que a acção para a recuperação de um património possa ter o mesmo alcance que esta acção. 

 

1. Este Édito não se aplica no caso da corrupção de um filho ou uma filha sob controlo paterno, uma vez que a acção foi 

estabelecida por corrupção de um escravo que faz parte da nossa propriedade, e é uma acção em que o proprietário pode 

provar que se tornou mais pobre, embora a honra e reputação da sua família permaneça intacta. Uma acção de indemnização 

equitativa, contudo, mentirá por um montante a ser decidido pelo juiz, uma vez que é do nosso interesse não ter as mentes 

dos nossos filhos corrompidas. 

 

2. Quando um escravo que é possuído em comum por si e por mim corrompe um escravo que é meu individualmente; 

Sabinus diz que uma acção não pode ser intentada contra o co-proprietário, tal como não o poderia ser se o meu próprio 

escravo tivesse corrompido outro dos meus escravos. Além disso, se um escravo que pertence a um escravo comum 

corrompe um dos outros, deve ser considerado se uma acção pode ser intentada contra ambos os co-proprietários, ou contra 

cada um deles separadamente, da mesma forma que outras infracções que são objecto de acções noxal. A melhor opinião é 

que cada proprietário é responsável pela totalidade do montante, mas se um deles pagar, o outro será libertado. 

 

3. Quando um escravo em quem tenho um usufruto corrompe um escravo que me pertence, tenho o direito de acção contra o 

mero proprietário da propriedade. 

 

4. Um devedor tem direito a esta acção por causa de um escravo que tenha sido dado em penhor da dívida. 

 

5. Nesta acção, a dupla indemnização não é estimada para além da propriedade, pois o que foi duplicado é a perda sofrida. 
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6. O resultado disto é que se se provar que convenceu o meu escravo a roubar algo ao Titius; não só será responsável na 

medida em que o escravo se deteriora, mas também pelo que serei obrigado a pagar ao Titius. 

 

7. Mais uma vez, será responsável perante mim não só se o escravo me causou perdas por causa do seu conselho, mas 

também se o causou a um estranho, porque sou responsável sob a Lex Aquilia; mas se sou responsável perante alguém por 

contratar porque aluguei um escravo a ele, e ele se deteriorou devido à sua influência, será responsável por esta razão, e 

também em circunstâncias semelhantes. 

 

8. A estimativa de danos feita nesta acção depende de quanto o valor do escravo foi diminuído, que é a questão a ser decidida 

pelo juiz. 

 

9. Por vezes, de facto, o escravo torna-se inútil, pelo que não tem qualquer vantagem em ter um tal escravo. Neste caso, 

poderá a parte que o influenciou ser obrigada a pagar o valor do escravo, e o proprietário ainda o detém e lucra com isso; ou 

deverá o proprietário ser obrigado a entregar o escravo e aceitar o seu valor? A melhor opinião é que o proprietário deve ter a 

opção de escolher se prefere reter o escravo e receber uma indemnização igual ao dobro da quantia a que o escravo se 

deteriorou; ou entregar o escravo, se tiver poder para o fazer, e aceitar o seu valor; e se não tiver poder para o fazer, deve 

ainda assim aceitar o seu valor, e atribuir à parte que solicitou ao escravo o seu direito de acção para recuperar o escravo por 

sua conta e risco. O que quer que tenha sido declarado com referência à rendição do escravo só é aplicável quando o escravo 

está vivo quando o processo é instaurado. Mas e se o processo for instaurado depois de o escravo ter sido morto? O réu não 

será prontamente ouvido pelo juiz, se ele alegar que o humilhou por não o querer ter em sua casa, pois desejava obter o 

dinheiro, bem como o libertado. 

 

15. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 
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A mente de um escravo é corrompida se ele for persuadido a tratar o seu senhor com desprezo. 

 

16. Alfenus Varus, Digest, Livro II. 

 

O proprietário de um escravo que o tinha empregado como mordomo, e que posteriormente o levou a apresentar as suas 

contas, e descobrindo que estas não estavam correctas, verificou que o escravo tinha gasto o dinheiro com alguma mulher. 

Levantou-se a questão de saber se ele poderia intentar uma acção contra esta mulher por corromper a escrava, uma vez que a 

escrava já era livre? Respondi que podia, e que também o podia fazer por roubo por causa do dinheiro que o escravo lhe tinha 

dado. 

 

17. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

É concedida uma acção contra a sua esposa por corrupção de um escravo, mesmo quando o casamento existe, mas apenas por 

simples danos em consideração do matrimónio. 

 

 

 

Título. 4. Sobre os escravos fugitivos. 
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1. Ulpinaus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Aquele que esconde um escravo fugitivo é um ladrão. 

 

1. O Senado decretou que os escravos fugitivos não serão admitidos em terra, nem serão protegidos pelos superintendentes 

ou agentes dos detentores dos mesmos, e prescreveu uma multa. Mas, se alguém, no prazo de vinte dias, restituir escravos 

fugitivos aos seus proprietários, ou trazê-los perante magistrados, o que anteriormente tinham feito será perdoado; mas foi 

posteriormente declarado no mesmo decreto do Senado que a imunidade é concedida a qualquer pessoa que restitua escravos 

fugitivos aos seus senhores, ou os produza perante um magistrado dentro do prazo prescrito, quando forem encontrados nas 

suas instalações. 

 

2. Este decreto também concedeu o direito de entrada a um soldado ou civil nas propriedades de senadores ou partidos 

privados com o objectivo de procurar um escravo em fuga, e, de facto, a Lex Fabia, assim como o Decreto do Senado que foi 

promulgado enquanto o Modestus era Cônsul, tinha referência a este assunto. Afirma-se aí que, quando as partes desejavam 

procurar escravos em fuga, deviam ser-lhes dadas cartas dirigidas aos magistrados, e foi estabelecida uma multa de cem 

solidi a ser imposta aos magistrados, se, tendo recebido as cartas, se recusassem a ajudar as partes que faziam a busca; e a 

mesma pena foi infligida a quem se recusasse a permitir que a busca fosse feita nas suas instalações. Existe um Rescript geral 

do Divino Marcus e Commodus, no qual se estabelece que todos os governadores, magistrados, tropas e guarnições são 

obrigados a ajudar as pessoas que procuram escravos em fuga, e a entregá-los se forem encontrados; e que todas as partes em 

cujas terras os escravos estão escondidos serão punidas se estiverem implicadas no crime. 

 

3. Qualquer pessoa que prenda um escravo fugitivo é obrigada a apresentá-lo em público. 
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4. E os magistrados são devidamente notificados para os prenderem cuidadosamente para evitar a sua fuga. 

 

5. Deve-se compreender a palavra "fugitivo" para incluir um escravo que tenha o hábito de fugir. Labeo, contudo, diz no 

primeiro Livro do Édito, que a descendência de uma escrava fugitiva não está incluída nesta designação. 

 

6. Entende-se que uma escrava é produzida em público que é entregue aos magistrados municipais ou oficiais do governo. 

 

7. A custódia cuidadosa permite o uso de ferros. 

 

8. Os escravos devem ser mantidos em custódia até serem levados perante o Prefeito da Guarda, ou o Governador. Devem ser 

dadas informações aos magistrados sobre os seus nomes e marcas, bem como os endereços da parte a quem qualquer um 

deles diz pertencer; para que os escravos em fuga possam ser mais facilmente reconhecidos, e reclamados. E na palavra 

"marcas" estão também incluídas as cicatrizes. A regra é a mesma quando estes assuntos são levados ao conhecimento 

público por escrito num local público ou num templo. 

 

2. Callistratus, Inquéritos Judiciais, Livro VI. 

 

Os escravos que são simplesmente fugitivos devem ser devolvidos aos seus senhores; mas onde fingem ser livres, é costume 

castigá-los severamente. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Gabinete do Procônsul, Livro VII. 
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O Divino Pio declarou num Rescript que, quando um partido deseja procurar um escravo fugitivo nas instalações de outro, 

pode pedir ao Governador que lhe sejam fornecidas cartas; e, se o caso o exigir, também um oficial, para que lhe seja 

permitido entrar e fazer buscas, e o Governador pode também infligir-lhe uma penalidade, caso não permita que a busca seja 

feita. O Divino Marco, num discurso que proferiu perante o Senado, concedeu poder aos partidos que desejassem procurar 

escravos em fuga para entrar e revistar as terras do Imperador, bem como as dos senadores e particulares para escravos em 

fuga, e para examinar os quartos e vestígios daqueles que os esconderam. 

 

(4) Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Os oficiais e polícias da alfândega são obrigados a manter cuidadosamente os escravos fugitivos sob custódia depois de terem 

sido apanhados. Os magistrados municipais devem também enviar tais escravos fugitivos, depois de terem sido apanhados, 

devidamente guardados, para o gabinete do Governador da província ou do Procônsul. 

 

(5) Tryphoninus, Disputations, Livro I. 

 

Quando um escravo fugitivo se põe a si próprio na arena, não pode escapar ao poder do seu senhor expondo-se a este perigo, 

que é apenas o do risco de morte; pois o Divino Pio afirmou num Rescript que tal escravo deve, por todos os meios, ser 

restituído ao seu senhor, antes ou depois do combate com feras selvagens; uma vez que por vezes pode ter desviado dinheiro, 

ou cometido alguma outra violação maior da lei, de modo que preferia ser levado para a arena em vez de se submeter a um 

inquérito, ou sofrer um castigo pela sua fuga, daí que deva ser entregue. 
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Título. 5. Sobre os apostadores. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

O Pretor diz: "Quando alguém derrotar uma pessoa em cuja casa se diz que se realizou um jogo com dados, ou o prejudicar 

de qualquer forma; ou quando algo na altura tiver sido retirado clandestinamente da casa, eu não concederei uma acção. 

Quando alguém emprega violência por causa de um jogo com dados, puni-lo-ei como as circunstâncias o exigirem". 

 

1. Quando os jogadores se roubam uns aos outros, uma acção não será recusada com base numa propriedade tomada à força; 

mas só o anfitrião é que está proibido de trazer processo, e não os jogadores, embora possam parecer indignos de indulgência. 

 

2. Deve também notar-se que quando o proprietário da casa foi espancado ou sofreu perdas, não pode intentar uma acção, não 

importa quando ou onde isso ocorreu, mas o roubo pode ser cometido com impunidade na casa no momento em que o jogo 

estava a decorrer, mesmo que a parte que comete qualquer uma das infracções possa não ter participado no jogo. É certo que 

temos de compreender o termo "casa" para significar a habitação e o domicílio. 

 

3. Quando o Pretor se recusa a conceder uma acção por furto, vejamos se isto se refere apenas à acção penal, ou se o 

queixoso deseja instaurar um processo para a produção do imóvel, ou instaurar uma acção de recuperação? É afirmado por 

Pomponius que só a acção penal é recusada, mas isto não me parece correcto, como diz simplesmente o Pretor: "Se algo foi 
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retirado clandestinamente, não concederei uma acção". Ele diz ainda mais: "Quando alguém emprega violência por causa de 

um jogo com dados, puni-lo-ei como as circunstâncias o exigirem". Esta cláusula refere-se à punição de um partido que 

obriga outro a jogar, e significa que ele pode ser multado ou condenado às pedreiras, ou preso em cadeias. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Pois certas pessoas estão habituadas a forçar outras a tocar, por vezes fazendo-o desde o início, e por vezes, depois de elas 

próprias serem espancadas, obrigando-as a permanecer. 

 

1. Um decreto do Senado proíbe o jogo por dinheiro, excepto quando as partes lutam com lanças, ou atirando o dardo, ou 

correndo, saltando, lutando, ou boxeando, com o propósito de exibir coragem e morada: 

 

3. Marcianus, Regras, Livro V. 

 

Em casos deste tipo de apostas são permitidas ao abrigo das leis Ticiano, Publico, e Cornelianas, mas não é lícito ao abrigo 

de outras leis onde o concurso não é para a exibição de perícia. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Quando algo está em cima da mesa num banquete, os membros da família são autorizados a apostar por ele. 
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1. Se um escravo, ou um filho sujeito ao controlo paterno perder, o seu pai ou o seu dono têm o direito de recuperar o que 

perderam. Além disso, se um escravo tiver recebido dinheiro, será concedida uma acção De peculio contra o seu senhor, mas 

não uma acção noxal, porque se baseia em negócios negociados; mas o réu não será obrigado a pagar mais do que a quantia 

incluída no peculio. 

 

2. Uma acção equitativa é concedida ao abrigo deste Édito contra o chefe de família ou um mecenas, para a recuperação de 

dinheiro perdido por jogos com dados. 

 

 

 

Título. 6. Quando um agrimensor faz um relatório falso com referência a medições. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

O Pretor concede uma acção de facto contra um agrimensor de terrenos, uma vez que não devemos ser enganados por ele, 

uma vez que estamos interessados em obter um relatório correcto das medições; onde, por exemplo, tenha surgido uma 

controvérsia em relação aos limites, ou o comprador ou o vendedor deseje determinar a dimensão do tracto do terreno a ser 

vendido. Ele concede esta acção pela razão de que as autoridades antigas não consideravam o contrato feito com uma pessoa 

deste tipo como sendo de arrendamento e contratação, mas sim que os seus serviços eram doados como um favor, e por isso o 
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que lhe era dado a título de remuneração era designado como honorário; mas se uma acção é intentada para arrendamento e 

contratação, deve dizer-se que não tem qualquer finalidade. 

 

1. Esta acção requer apenas a existência de malícia positiva. Pois foi considerado que o agrimensor será completamente 

contido se só puder ser processado com base em malícia positiva, uma vez que não é civilmente responsável. Por 

conseguinte, se demonstrou falta de perícia, aquele que o empregou tem apenas a si próprio a culpa, mas se foi culpado de 

negligência, estará igualmente seguro; e é evidente que a negligência grosseira se assemelha à malícia. Mas onde receber 

uma indemnização, será, de acordo com os termos do Édito, responsável por qualquer tipo de negligência; pois sem dúvida o 

Pretor sabe que partes deste tipo trabalham a troco de remuneração. 

 

2. Ele só é responsável por esta acção quem faz um relatório; mas temos de compreender que ele faz um relatório que o faz 

através de outro; 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Ou por escrito. 

 

1. Se, no entanto, eu lhe ordenar, um agrimensor, que faça um levantamento do meu campo, e você entregar isto ao Titius, e 

ele, no decurso do trabalho fizer algo através de malícia positiva, você será responsável; porque demonstrou malícia positiva 

ao confiar num tal homem. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 
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Quando mando duas pessoas a fazer um inquérito e ambas são culpadas de malícia, posso intentar uma acção contra elas 

várias vezes pelo montante total; mas quando uma delas, após ter sido processada, satisfaz a minha pretensão, uma acção 

contra a outra deve ser recusada. 

 

(1) Esta acção pode ser intentada por qualquer pessoa cujo interesse era que não se fizesse uma denúncia de falsa medida; ou 

seja, ou pelo comprador ou pelo vendedor, que tenha sido lesado pela denúncia. 

 

(2) Pomponius, contudo, diz que se por causa do relatório, o comprador pagar demasiado ao vendedor, não pode ser intentada 

uma acção por ele contra o agrimensor, porque tem o direito de acção para recuperar o que foi pago em excesso; pois não é 

do interesse do comprador fazê-lo, uma vez que ele tem o direito de acção para recuperação, a menos que o vendedor seja 

insolvente; pois então o agrimensor será responsável. 

 

(3) Quando o vendedor, tendo sido enganado pelo agrimensor, transmite uma quantidade maior de terra; Pomponius diz, que 

de acordo com a mesma regra, nenhuma acção contra o agrimensor mentirá, porque o vendedor tem direito a uma acção de 

venda contra o comprador, a menos que o comprador não seja solvente. 

 

(4) Pomponius afirma também que quando um agrimensor é empregado por causa de um julgamento, e ele me defrauda no 

seu relatório, será responsável se, por essa razão, eu obtiver menos pela sentença. É claro que, se ele foi nomeado pelo 

tribunal e faz maliciosamente um relatório contra mim, duvida que eu tenha o direito de o responsabilizar, no entanto, ele 

pensa que eu tenho. 
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(5) Pomponius diz que esta acção deve ser concedida ao herdeiro e a outras pessoas do mesmo tipo, mas que deve ser 

recusada contra o herdeiro e pessoas com essa descrição. 

 

(6) Ele diz que a acção é noxal e não De peculio quando trazida com referência a um escravo, embora uma acção civil De 

peculio possa estar disponível. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Esta acção é perpétua, pois a causa deriva a sua origem não do momento em que a má fé começou, mas da data em que o 

negócio foi empreendido. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Quando o agrimensor não faz um relatório falso da medição, mas atrasa o relatório, e o resultado é que o vendedor é libertado 

após prometer transmitir a propriedade dentro de um determinado prazo, esta acção não pode ser intentada; e Pomponius diz 

que uma acção equitativa não deve ser concedida, e por isso deve ser feito recurso a uma acção baseada na fraude. 

 

1. Se for feita uma denúncia falsa, e o comprador processar o vendedor sobre o seu contrato, também pode processar o 

agrimensor, mas se não tiver interesse em fazê-lo, o julgamento não será feito contra o agrimensor. Se ele não processar o 

vendedor pela totalidade do montante em falta, mas por um montante menor; Pomponius diz, e muito correctamente, que o 

processo pode ser instaurado contra o agrimensor pelo restante. O Pretor alargou ainda mais o âmbito desta acção; pois 
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quando há uma falsa declaração da medida de qualquer outra coisa, esta acção está disponível; portanto, quando uma parte 

engana o seu empregador na medida de um edifício ou na medida de um grão ou vinho; 

 

(6) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Ou com referência à amplitude de um caminho, ou a uma servidão que exige a inserção de madeiras, ou um telhado 

projectado, quando é feita uma investigação para este fim, ou quando é feita a medição de um pátio do tribunal ou de 

materiais ou pedra, e é dado um relatório falso; 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Ou quando as dimensões de qualquer outra coisa forem falsamente declaradas, ele será responsável. 

 

1. Esta acção será concedida quando o agrimensor fizer uma falsa medição por meio de instrumentos. 

 

2. Pomponius declara também que qualquer pessoa tem direito a esta acção contra alguém que não seja um agrimensor mas 

que tenha sido culpado de engano na medição. 

 

3. Da mesma forma, a acção deve ser concedida contra um arquitecto que tenha sido culpado de fraude; pois o Divino 

Severus decretou que a acção deve ser concedida contra um arquitecto ou um empreiteiro. 
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4. Eu próprio penso que uma acção deve ser concedida também contra um contabilista que, intencionalmente, faz um cálculo 

falso. 

 

 

 

Título. 7. Quanto aos lugares religiosos, as despesas de funerais, e o direito de os realizar. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Quando alguém gasta alguma coisa por causa de um funeral, considera-se que fez o contrato com o falecido e não com o seu 

herdeiro. 

 

2. The Same, On the Edict, Livro XXV. 

 

Aristo diz que um lugar onde um escravo foi enterrado é religioso. 
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1. Uma parte que tenha colocado um cadáver nas instalações de outra ou que o tenha causado, é passível de uma acção de 

facto. Devemos, contudo, compreender "as premissas de outro" para significar ou um campo ou um edifício; mas estas 

palavras concedem a acção ao proprietário, não a um possuidor de boa fé; pois quando a declaração é feita "Nas premissas de 

outro", é evidente que o proprietário está destinado, isto é, a parte a quem o solo pertence. Mesmo quando um usufrutuário 

faz o enterro, ele será responsável perante o mero proprietário da propriedade. É discutível se um co-proprietário é 

responsável se agiu sem o conhecimento do seu co-proprietário; mas a melhor opinião é que ele pode ser processado numa 

acção pela divisão de um bem, ou numa acção pela divisão de um bem comum. 

 

2. O Pretor diz: "Quando se diz que o corpo ou ossos de um homem morto foram levados para terreno comum ou para um 

local de sepultamento em que a parte não tinha direito, aquele que o fizer é responsável por uma acção de facto, e será sujeito 

a uma sanção pecuniária". 

 

3. A "tomada" em que o Pretor estava a pensar é a que ocorreu para efeitos de sepultamento. 

 

4. O solo tem o estilo "ordinário" que não é sagrado, consagrado, nem religioso, mas é uma localidade à qual nenhum destes 

adjectivos se aplicará. 

 

5. Um local de sepultamento é um local onde corpos humanos ou ossos são depositados. Celsus, contudo, diz que um local 

destinado a sepultamento não se torna inteiramente religioso, mas apenas a parte onde o corpo é depositado. 

 

6. Um monumento é tudo o que é erigido com o objectivo de preservar a memória do falecido. 
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7. Quando alguém tem um usufruto, isto não torna o lugar religioso. No entanto, quando uma parte tem a mera propriedade, e 

outra o usufruto, esta última não pode tornar o lugar religioso, nem o mero proprietário pode fazê-lo, a menos que por acaso 

enterre ali a parte que legou o usufruto, uma vez que não poderia ser tão convenientemente enterrado noutro lugar; e esta foi 

a opinião de Julianus. O lugar, porém, não pode ser tornado religioso se o usufrutuário não estiver disposto; mas se ele 

consentir, a melhor opinião é que se torne religioso. 

 

8. Ninguém pode tornar religioso um lugar que esteja sujeito a uma servidão, a menos que a parte com direito a essa servidão 

consinta. Mas se a parte pode fazer uso da servidão não menos convenientemente em algum outro lugar, não se pode 

considerar que o enterro foi feito com o propósito de interferir com a servidão, e portanto o lugar torna-se religioso; e de 

facto isto é razoável. 

 

9. Se uma pessoa der a sua terra em penhor e enterra nela uma da sua própria família, torná-la-á religiosa; e se ele próprio aí 

for enterrado, aplica-se a mesma regra; mas ele não pode atribuir este direito a outro. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

É mais vantajoso para o público dizer que um lugar pode ser tornado religioso com o consentimento de todas as partes; e isto 

foi mantido por Pomponius. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 
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Quando um partido que foi nomeado herdeiro enterra o corpo do chefe da família antes de entrar na herdade, ao fazê-lo, torna 

o lugar religioso, mas ninguém deve pensar que por este acto ele se está a comportar como herdeiro; pois suponhamos que 

ele ainda está a deliberar se vai entrar na herdade. Eu próprio sou de opinião que, embora o herdeiro não tenha enterrado o 

corpo, mas outra pessoa o fez, e o herdeiro ou não tomou parte activa, ou estava meramente ausente, ou temia que pudesse 

ser considerado como sendo ele próprio um herdeiro, ainda assim torna o terreno religioso; pois muitas vezes as pessoas 

falecidas são enterradas antes de os seus herdeiros aparecerem. Neste caso, o solo torna-se religioso apenas quando era 

propriedade do falecido, pois é natural que um lugar onde uma pessoa é enterrada lhe pertença; especialmente se for 

enterrado num lugar que ele próprio tinha escolhido. A tal ponto aplica-se esta regra que, mesmo quando o corpo é enterrado 

pelo herdeiro em terra legada por um legado, ainda assim, o enterro do testador torna o lugar religioso, desde que ele não 

pudesse ter sido enterrado tão convenientemente noutro lugar. 

 

5. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIX. 

 

"O lugar de sepultamento da família" significa um lugar separado por alguém para si e para a sua casa; mas um "lugar de 

sepultamento hereditário" é um lugar que um homem providencia para si e para os seus herdeiros, 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Ou onde o chefe do agregado familiar o adquiriu por direito hereditário. Em ambos os casos, porém, herdeiros e outros 

sucessores de qualquer descrição podem ser enterrados legalmente, e podem também enterrar outros, embora possam ser 

herdeiros de uma quantidade muito pequena, quer por vontade quer por intestacia, mesmo que os outros herdeiros não 

consintam. O mesmo privilégio é concedido a filhos de ambos os sexos, e descendentes de outros graus, bem como a pessoas 

emancipadas, quer se tenham tornado herdeiros, quer tenham rejeitado a herança. No entanto, com referência a parentes 

deserdados, podem ser enterrados por motivos de humanidade, a menos que o testador, influenciado apenas pelo ódio, o 

tenha expressamente proibido; mas não podem enterrar outros, excepto os seus próprios descendentes. Os libertados não 
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podem ser enterrados, nem enterrar outros em tais circunstâncias, a menos que se tornem herdeiros do seu patrono; embora 

certos patronos tenham indicado por inscrições que erigiram monumentos para si próprios e para os seus libertados. O 

Papinianus também defendeu esta opinião, e ela tem sido repetidamente estabelecida por decisões. 

 

1. Enquanto houver apenas um monumento, qualquer pessoa pode vendê-lo, ou oferecê-lo; se, no entanto, se tornar um 

cenotáfio, deve ser declarado que pode ser vendido; como os Irmãos Divinos afirmaram num Rescript que uma estrutura 

deste tipo não é religiosa. 

 

7. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIX. 

 

Aquele que enterra um cadáver em terra pertencente a outro pode ser obrigado por uma acção de facto a remover o corpo que 

enterrou, ou a pagar o preço da terra. Esta acção pode ser intentada tanto por um herdeiro como contra um herdeiro, e é 

perpétua. 

 

(1) Quando um homem colocou um corpo morto numa arca de pedra que pertence a outro, na qual, até agora, nenhum 

cadáver foi colocado; o Procônsul concede uma acção equitativa, de facto, contra ele, uma vez que não se pode dizer que 

tenha colocado o corpo num local de sepultamento, ou num terreno pertencente a outro. 

 

8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Quando ossos ou um corpo tiverem sido enterrados por outra parte que não um familiar, é uma questão de saber se o 

proprietário do terreno pode desenterrá-los, ou removê-los sem um decreto dos pontífices ou a ordem do Imperador; e Labeo 
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diz que a permissão pontifícia ou a ordem do Imperador deve ser obtida, caso contrário, uma acção por ferimento será 

intentada contra a pessoa que removeu os restos mortais. 

 

1. Quando um lugar que é religioso é alegadamente vendido como profano, o Pretor concede uma acção de facto a favor da 

parte que está interessada no assunto contra o vendedor; e esta acção também pode ser intentada contra o herdeiro deste 

último, uma vez que se assemelha a uma acção sobre um contrato de venda. 

 

2. Quando um homem enterrou um cadáver num local destinado ao uso do público, o Pretor concederá uma acção contra ele 

se agiu maliciosamente, e deve ser punido pela autoridade extraordinária do Tribunal, embora a pena seja moderada; mas 

quando agiu sem dolo, deve ser exonerado. 

 

3. Nesta acção, o termo "lugar profano" é também aplicável a um edifício. 

 

4. Esta acção pode ser intentada não apenas por um proprietário, mas por qualquer pessoa que tenha direito ao usufruto do 

terreno, ou por alguém que tenha direito a uma servidão sobre o mesmo; porque estas partes também têm o direito de impedir 

que isso seja feito. 

 

5. Quando alguém é impedido de enterrar num local onde tem o direito de o fazer, tem direito a uma acção de facto, bem 

como a um interdito, mesmo que ele próprio não tenha sido impedido, mas o seu agente o tenha sido; uma vez que, em tais 

circunstâncias, considera-se que ele próprio foi impedido. 

 

9. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIX. 
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Quando alguém é impedido de enterrar o corpo ou os ossos de uma pessoa falecida, pode imediatamente fazer uso de um 

interdito pelo qual é proibido empregar força contra ele, ou pode fazer o enterro noutro lugar, e depois intentar uma acção de 

facto, através da qual, como queixoso, recuperará os danos no montante do seu interesse em não ter sido impedido de fazer o 

enterro; e no cálculo será incluído o preço do terreno que compra ou o aluguer de qualquer terreno que aluga, ou o valor do 

seu próprio terreno que ninguém tornaria religioso, a menos que fosse obrigado a fazê-lo. Por conseguinte, pergunto-me por 

que razão se há-de considerar que esta acção não pode ser concedida nem a favor nem contra um herdeiro; uma vez que é 

evidente que envolve a conta de uma certa soma de dinheiro que constitui a base do crédito; em todo o caso, a acção pode ser 

intentada a qualquer momento entre as próprias partes. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Quando o vendedor do terreno reserva um lugar de enterro para si e para os seus descendentes, e é impedido de utilizar uma 

estrada para enterrar um membro da sua família, ele pode trazer um processo; pois foi decidido que um direito de passagem 

pelo terreno para efeitos de enterro foi reservado no acordo entre o comprador e o vendedor. 

 

11. Paulus, On the Edict, Livro XXVII. 

 

Se, no entanto, o local de um monumento deve ser vendido sob a condição de não ser ali enterrado ninguém a quem tenha 

sido reservado o direito de enterrar; um acordo deste tipo não será suficiente, mas deve ser tornado seguro por meio de uma 

estipulação. 

 

(12) Ulpianus, On the Edict, Livro XXV. 
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Quando alguém tem um local de sepultamento mas não tem direito a ele, e é impedido de o alcançar pelo seu vizinho, o 

Imperador Antonino e o seu pai declararam num Rescript que é costume peticionar um caminho para um local de 

sepultamento por sofrimento, e este é geralmente concedido; e, sempre que não há servidão, o privilégio pode ser obtido da 

parte proprietária das instalações adjacentes. Esta rescisão, contudo, que dá os meios para obter o direito de passagem por 

petição, não permite uma acção civil, mas pode ser requerida em procedimentos extraordinários; pois o Governador é 

obrigado a obrigar a conceder um caminho à parte onde é pago um preço razoável, e o juiz deve também investigar se o local 

é adequado para que o vizinho não sofra danos graves. 

 

1. Está previsto num decreto do Senado que a utilização de um local de sepultamento não deve ser contaminado por 

alterações, ou seja, não deve ser utilizado para outros fins. 

 

2. O Pretor diz: "Quando qualquer despesa for feita devido a um funeral, concederei uma acção para a sua recuperação contra 

a parte que estiver interessada no mesmo". 

 

3. Este Édito é emitido por uma boa razão, nomeadamente, para que uma parte que tenha realizado o funeral possa trazer 

processo pelo que gastou; para que o resultado seja que os corpos não fiquem por enterrar, ou que algum estranho conduza o 

funeral. 

 

4. Aquele que o falecido seleccionado deve conduzir o funeral, mas se não o fizer, não será sujeito a qualquer penalidade, a 

menos que lhe tenha sido deixado algo de valor para este fim; pois então, se não cumprir a vontade do falecido, será excluído 

do legado. Se, no entanto, o falecido não tiver tomado qualquer disposição para o efeito, e o dever não tiver sido transferido 

para ninguém, será devolvido aos herdeiros que foram nomeados, e, se nenhum tiver sido nomeado, aos herdeiros legais ou 

aos cognatos que obtiverem sucesso na sua ordem regular. 
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5. As despesas funerárias devem ser regulamentadas de acordo com os meios ou dignidade e o grau do falecido. 

 

6. O Pretor, ou o magistrado municipal, é obrigado a ordenar que as despesas funerárias sejam pagas com o dinheiro 

pertencente à herança, se houver, e se não houver, deve ordenar a venda de tal propriedade que pereceria por lapso de tempo, 

e cuja retenção seria um encargo para a herança; e caso não seja possível, deve ordenar que o ouro ou prata que possa haver, 

seja vendido ou prometido, a fim de providenciar os fundos necessários. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIX. 

 

Ou pode recolher o dinheiro dos devedores à propriedade se o puder fazer facilmente: 

 

(14) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

E se alguém interferir com o comprador a fim de impedir que o referido bem lhe seja entregue, o Pretor deve intervir e 

proteger um acto deste tipo, onde qualquer obstáculo é interposto. 

 

1. Quando o falecido era inquilino ou inquilino, e não deixou nada para pagar as suas despesas de funeral; Pomponius diz que 

estas devem ser pagas a partir do produto dos artigos que foram trazidos para o alojamento, e se houver algo em excesso, este 

será responsável pelo aluguer não pago. Além disso, se algum legado tiver sido legado pelo testador cujo funeral é objecto de 

discussão, e não houver nada com que o enterrar, o referido legado também deve ser utilizado para este fim; pois é melhor 

que as despesas funerárias de um testador sejam obtidas na sua própria propriedade do que que que outros recebam o seu 
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legado. No entanto, se a propriedade tiver sido inscrita, qualquer propriedade vendida não deve ser retirada ao comprador, 

porque aquele que trouxe qualquer coisa sob uma ordem do tribunal é um possuidor de boa-fé, e tem a propriedade do 

mesmo. No entanto, um legatário não deve ser privado do seu legado se puder ser indemnizado pelo herdeiro; mas se não 

puder, é melhor para o legatário não ser beneficiado pecuniariamente, do que o comprador suportar qualquer perda. 

 

2. Mela diz que se um testador ordenar a alguém que assista ao seu funeral e não o fizer após ter recebido dinheiro para esse 

fim, será concedida uma acção por fraude contra ele; no entanto, penso que ele pode ser obrigado a realizar o funeral sob a 

autoridade extraordinária do Pretor. 

 

3. A única despesa que pode ser incorrida por causa de um funeral é aquela sem a qual o funeral não poderia ser realizado; 

como, por exemplo, o que é incorrido pela remoção do corpo, e também onde o dinheiro é gasto no local onde o corpo vai ser 

enterrado. O Labeo diz que deve ser considerado como gasto por causa do funeral, porque deve ser preparado um local onde 

o corpo possa ser depositado. 

 

4. As despesas de qualquer pessoa que morra longe de casa e que sejam incorridas com o objectivo de trazer de volta o corpo, 

são incluídas nas despesas do funeral, embora ainda não esteja enterrado; e a mesma regra aplica-se quando se faz qualquer 

coisa com o objectivo de guardar o corpo, ou de o preparar para o enterro, ou quando se gasta qualquer coisa para fornecer 

mármore ou roupa. 

 

5. Não é apropriado, contudo, que quaisquer ornamentos ou outros artigos deste tipo sejam enterrados com o corpo, como as 

pessoas da classe inferior estão habituadas a fazer. 

 

6. Esta acção, que tem o estilo de um funeral, baseia-se no que é próprio e razoável, e inclui apenas o que foi gasto com 

referência ao funeral, mas nenhum outro gasto. O termo "razoável" deve ser entendido como tendo referência ao grau da 
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parte que foi enterrada, às circunstâncias do caso, ao tempo, e à boa fé; de modo a que não se possa cobrar mais do que o 

montante efectivamente despendido, nem mesmo o que foi efectivamente despendido, se este foi imoderado. Portanto, os 

meios da parte para quem o dinheiro foi gasto devem ser tidos em consideração, bem como a própria propriedade, onde é 

imoderadamente despendido sem boa causa. Mas o que deve ser feito quando a despesa está prevista pela vontade do 

testador? Em resposta a isto, deve ser considerado que a sua vontade não deve ser seguida se a despesa for excessiva, pois 

deve ser proporcional aos meios do falecido. 

 

7. Por vezes, porém, quando um homem assumiu o pagamento das despesas funerárias, não pode recuperá-las se foi 

accionado por afecto filial, e não pagou com a intenção de recuperar o montante em que incorreu; e isto o nosso Imperador 

declarou num Rescript. Portanto, terá de ser feita uma estimativa por um árbitro, e o motivo pelo qual a despesa foi incorrida 

cuidadosamente considerada; isto é, se a parte atendeu a este assunto pelo falecido ou pelo seu herdeiro, ou se foi induzido 

pela humanidade, ou pela compaixão, ou pela reverência filial, ou pelo afecto? No entanto, o grau de compaixão pode ser 

distinguido de modo a concluir que a parte que conduziu o funeral às suas próprias custas o fez para que o falecido não 

ficasse por enterrar, e não para que o fizesse gratuitamente; e se isto deve ser claro para o juiz, ele não deve exonerar o 

arguido; pois quem é que lá pode enterrar o cadáver de um estranho sem ser impelido por um sentido de dever? Daí que seja 

próprio da parte declarar quem enterrou, e por que motivo o fez, evitar ser depois interrogado com referência ao mesmo. 

 

8. No caso de muitos filhos que realizam os funerais dos seus pais, ou outras pessoas que poderiam ter sido nomeadas 

herdeiros, fazem-no embora, por este motivo, não se deva presumir que estejam a agir como herdeiros, ou a entrar na 

herdade, ainda, para que os herdeiros necessários não possam ser considerados como tendo interferido, ou que outros tenham 

agido como herdeiros; é habitual que declarem que fizeram com que as cerimónias fúnebres fossem realizadas por motivos 

de dever. Se alguma coisa supérflua devesse ter sido feita, seria considerado que as partes se protegeram para evitarem ser 

consideradas como intermediárias, e não com o objectivo de recuperarem as suas despesas; uma vez que declararam 

claramente que agiram por motivos de dever, mas devem ir ainda mais longe nas suas alegações, a fim de poderem recuperar 

o que gastaram. 
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9. Talvez alguém possa dizer que há casos em que uma certa parte das despesas efectuadas pode ser recuperada, de modo que 

o indivíduo em questão o fez em parte enquanto negociava para outro, e em parte porque foi impelido por um sentido de 

dever. Isto é verdade, e portanto pode recuperar uma parte das despesas em que não incorreu com a intenção de doar. 

 

10. Quando um juiz ouve um caso deste tipo, que se baseia em razões de equidade, por vezes não deve permitir uma despesa 

moderada onde, por exemplo, as despesas do seu funeral tinham sido pequenas, com a intenção de lançar ódio sobre o 

carácter do falecido, que tinha sido um homem rico; como o juiz, neste caso, não deve considerar um relato deste tipo, uma 

vez que é evidente que ao enterrá-lo desta forma foi oferecido à sua memória um insulto premeditado. 

 

11. Onde alguém enterra o chefe de família enquanto sob a impressão de que ele próprio é seu herdeiro, não pode intentar 

uma acção para recuperar as despesas do funeral; porque não agiu com a intenção de transaccionar o negócio de outro; e esta 

é também a opinião de Trebatius e Proculus. Penso, contudo, que uma acção para as despesas funerárias deve ser-lhe 

concedida onde se demonstre uma causa adequada. 

 

12. Labeo diz que sempre que alguém tem alguma outra acção com o objectivo de recuperar despesas funerárias, não pode 

recorrer a uma acção funerária; e portanto, se tiver direito a uma acção para a partilha de uma propriedade, não pode intentar 

uma acção funerária; mas é claro que se já tiver sido intentada uma acção para a partilha de uma propriedade, pode intentar 

uma acção para a recuperação das despesas funerárias. 

 

13. Labeo também diz que se conduzir o funeral de um testador contra a vontade do seu herdeiro, pode trazer a acção 

funerária se for apresentada uma causa adequada; mas e se a pessoa a quem o herdeiro proibiu de agir fosse o filho do 

testador? Neste caso, pode ser alegado contra o queixoso: "Por conseguinte, conduziu o funeral através de um sentido de 

dever". Mas suponha que eu tenha feito a declaração, terei então o direito de intentar a acção funerária, pois é próprio que as 

pessoas falecidas sejam enterradas por meio de fundos obtidos nas suas propriedades. E se um testador lhe tivesse ordenado 

que tomasse providências para o funeral, e o herdeiro o proibisse, e o senhor, no entanto, o conduzisse; não será apenas que 
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deveria ter o direito de intentar uma acção para a recuperação das despesas do funeral?". Em termos gerais, sou de opinião 

que um juiz justo não aderirá rigidamente à mera acção baseada nos negócios realizados, mas interpretará as regras de 

equidade de forma mais liberal, uma vez que isto é algo que o carácter do processo lhe permite fazer. 

 

14. O Divino Marco, contudo, declarou num Rescript que qualquer herdeiro que impeça um funeral de ser conduzido pela 

parte que o testador seleccionou, não age honrosamente; embora não haja nenhuma penalidade estabelecida pela qual ele 

possa ser punido. 

 

15. Se alguém realizar um funeral a pedido de outro, não tem direito a uma acção funerária, mas é certamente quem ordenou 

que o funeral se realizasse, quer tenha pago as despesas do mesmo àquele a quem pediu que o realizasse, quer ainda o deva. 

No entanto, quando uma ala faz tal pedido sem a autoridade do seu tutor, uma acção pretoriana para a recuperação das 

despesas funerárias deve ser concedida contra o herdeiro em nome da parte que as efectuou; pois é injusto que o herdeiro 

lucre desta forma. No entanto, quando uma ala ordena que um funeral que ele próprio deve assistir seja realizado sem a 

autoridade do seu tutor; penso que a acção deve ser concedida contra ele, se ele próprio for o herdeiro efectivo da parte que 

foi enterrada, e a herança for solvente. Por outro lado, quando alguém realiza um funeral a pedido do herdeiro, Labeo diz que 

não pode levar a acção funerária, porque tem direito a uma acção por mandato. 

 

16. Se, no entanto, ele conduzir o funeral como um negócio de transacção para o herdeiro, embora este último possa não ter 

ratificado o acto, Labeo disse que ele tem, no entanto, direito a uma acção para a recuperação das despesas funerárias. 

 

17. Esta acção é concedida contra aqueles que deveriam realizar o funeral, por exemplo, contra o herdeiro, o possuidor da 

propriedade da herdade, ou qualquer outro sucessor. 

 

15. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 
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O padroeiro que apresenta um requerimento para a posse da propriedade de uma herdade em oposição às disposições do 

testamento, deve pagar as despesas do funeral. 

 

16. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Quando qualquer propriedade chega a alguém através do dote, o Pretor concede uma acção funerária contra ele; pois era 

considerado pelas antigas autoridades como sendo perfeitamente justo que as despesas funerárias das mulheres fossem pagas 

a partir dos seus dotes, tal como a partir da sua propriedade privada, e que o homem que lucra com o dote com a morte de 

uma mulher contribuísse para as suas despesas funerárias, quer ele seja o pai ou o marido da mulher supracitada. 

 

(17) Papinianus, Opiniões, Livro III. 

 

Se, contudo, o pai ainda não recuperou o dote, só o filho pode ser processado, e ele pode cobrar ao pai o que quer que tenha 

pago por esta conta: 

 

18. Julianus, Digest, Livro X. 

 

Para as despesas de um funeral é uma dívida do dote: 
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19. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

E, portanto, o dote é responsável por esta dívida. 

 

(20) The Same, On the Edict, Livro XXV. 

 

Neratius pergunta: Onde um homem que deu um dote por uma mulher estipulou que dois terços do mesmo lhe deveriam ser 

devolvidos, e que o outro terço deveria permanecer com o marido, e concordou que o marido não deveria contribuir em nada 

para as despesas do funeral; será que o marido será responsável por elas? Ele responde que se o próprio estipulador enterrou a 

mulher, o acordo será operativo, e que uma acção funerária não terá qualquer efeito; mas se outra pessoa conduziu o funeral, 

então o marido pode ser processado, porque o direito público não pode ser infringido por tal acordo. Mas e se alguém der um 

dote por uma mulher na condição de que seja para reverter para ele se ela morrer durante o casamento, ou se o casamento for 

terminado de qualquer outra forma; não seria ele então obrigado a contribuir para as despesas do funeral? Uma vez que, no 

entanto, o dote reverte para ele aquando da morte da mulher, pode ser declarado que ele deve contribuir. 

 

1. Se o marido lucrar com o dote, pode ser processado pelas despesas funerárias, mas o pai não pode; contudo, com 

referência a este caso, penso que quando o dote não é suficiente para cobrir as despesas funerárias, porque é muito pequeno, 

deve ser concedida uma acção contra o pai pela deficiência. 

 

2. Quando uma mulher que é sua própria amante morre, e a sua herança não é solvente, as suas despesas funerárias devem ser 

pagas apenas com o dote; e isto foi declarado por Celsus. 
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21. Paulus, On the Edict, Livro XXVII. 

 

Quando a pessoa cujo funeral foi realizado estava sob controlo paterno, uma acção funerária pode ser intentada contra o pai 

na proporção da sua patente e meios. 

 

(22) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Celsus diz que onde uma mulher morre, as suas despesas funerárias devem ser pagas com o dote que resta nas mãos do seu 

marido, e com o resto da sua propriedade proporcionalmente. 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Por exemplo, quando o dote vale cem aurei, e os seus bens duzentos, o herdeiro deve contribuir com dois terços, e o marido 

com um terço das despesas funerárias: 

 

(24) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Julianus afirma que, neste caso, os legados não devem ser deduzidos. 

 

25. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 
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Ou o valor dos escravos que foram manumados. 

 

(26) Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XV. 

 

Nem as dívidas deduzidas. 

 

27. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Assim, o marido e o herdeiro são obrigados a contribuir proporcionalmente para o funeral. 

 

1. Não pode ser interposto processo para a recuperação das despesas funerárias contra um marido, se ele pagou o dote à sua 

esposa durante o casamento, assim diz Marcelo; e esta opinião é correcta nos casos em que ele está autorizado por lei a fazê-

lo. 

 

2. Além disso, penso que um marido só é responsável por uma acção para despesas funerárias na medida em que os seus 

meios o permitam; pois é considerado enriquecido pela soma que teria sido obrigado a pagar à sua esposa se ela o tivesse 

processado. 

 

28. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 
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Onde não há dote, então Atilicinus diz que o pai deve pagar a totalidade da despesa; ou então o herdeiro da mulher, se ela 

fosse emancipada, deveria fazê-lo. Se, contudo, não houver herdeiros, e o pai não deve ser solvente, pode ser intentada uma 

acção contra o marido na medida dos seus bens, para que não pareça, devido ao seu mau comportamento, que a sua mulher 

ficou por enterrar. 

 

29. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIX. 

 

Onde uma mulher, após um divórcio, casa com outro homem e depois morre; Fulcinius não pensa que o primeiro marido 

deva pagar as despesas do funeral, mesmo que ele possa ter lucrado com o dote. 

 

1. Quando alguém realiza o funeral de uma filha sob controlo paterno, antes de o dote ser devolvido ao pai; ele pode muito 

bem intentar uma acção contra o marido, mas quando o dote tiver sido devolvido, ele pode responsabilizar o pai dela; mas, 

em todo o caso, quando a acção for intentada contra o marido, ele deve voltar para o pai da mulher muito menos. 

 

(30) Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

Por outro lado, o que quer que o pai tenha gasto no funeral da sua filha, ou pago em virtude de uma acção funerária ter sido 

intentada contra ele por outro, ele pode recuperar do marido numa acção de dote. 
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1. Mas quando uma mulher casada emancipada morre durante a cobertura, os seus herdeiros, ou os detentores da propriedade 

dos seus bens, serão obrigados a contribuir, bem como o seu pai na proporção do montante do dote que recebeu, e o seu 

marido na proporção do montante do dote com o qual lucrou. 

 

(31) Ulpianus, On the Edict, Livro XXV. 

 

Quando um filho sob controlo paterno é um soldado e tem um peculiar castrense, penso que os seus sucessores são os 

principais responsáveis, e que depois se deve recorrer ao seu pai. 

 

1. Qualquer pessoa que enterra um escravo ou escrava pertencente a outro, tem direito de acção contra o seu dono para a 

recuperação das despesas do funeral. 

 

2. Esta acção não é limitada a um ano, mas é perpétua; e é concedida ao herdeiro e a outros sucessores, bem como contra os 

sucessores. 

 

32. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Quando o possuidor de uma herdade conduz o funeral e depois perde o seu direito à herdade, e, ao entregar o mesmo não 

deduzir a quantia que despendeu, terá direito a uma acção pretoriana para a recuperação das despesas. 
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1. Quando ambos, marido e mulher, morrem no mesmo momento, Labeo diz que esta acção deve ser concedida contra o 

herdeiro do marido na proporção do montante do dote a que tem direito; uma vez que a responsabilidade propriamente dita 

lhe foi passada por causa do dote. 

 

33. Ulpianus, On the Edict, Book LXVIII. 

 

Onde um homem era anteriormente herdeiro, mas a propriedade foi-lhe posteriormente retirada como sendo indigna; a 

melhor opinião é que o direito de sepultura ainda permanece com ele. 

 

34. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXIV. 

 

Onde um lugar é legado sob uma condição, e entretanto o herdeiro enterra o falecido, isto não torna o lugar religioso. 

 

(35) Marcellus, Digest, Livro V. 

 

Os nossos antepassados estavam muito longe de pensar que alguém que se apresentasse para a destruição do seu país e para 

matar os seus pais e filhos deveria ser lamentado; assim, quando um filho matava o seu pai ou um pai o seu filho, se algum 

deles tivesse sido culpado de tal ofensa, sustentavam que o acto era sem criminalidade; e que a parte deveria mesmo ser 

recompensada. 

 

36. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXVI. 
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Quando um lugar é tomado pelo inimigo, deixa de ser religioso ou sagrado, tal como os homens livres passam à escravidão. 

Onde, contudo, tais lugares são libertados desta calamidade, são restaurados à sua condição anterior por uma espécie de 

postliminium, por assim dizer. 

 

37. Macer, On the Law of the Twentieth Relating to Successions, Livro I. 

 

Sob o cabeçalho de "despesas funerárias" deve entender-se o que quer que seja pago por conta do corpo; por exemplo, na 

compra de unguentos, bem como o preço do local onde o falecido é enterrado, e onde qualquer renda a ser paga, juntamente 

com o custo do sarcófago, o aluguer de veículos, e qualquer outra coisa que seja consumida por conta do corpo antes de ser 

enterrado; penso que deve ser incluída nas despesas funerárias. 

 

1. O Adriano Divino declarou num Rescript que um monumento sepulcral é tudo o que é erguido como monumento, ou seja, 

para a protecção do local onde o corpo é colocado; e portanto, se o testador ordenou a construção de um grande edifício, por 

exemplo, um número de pórticos em forma circular, estas despesas não são incorridas por causa do funeral. 

 

38. Ulpianus, On All Tribunals, Livro IX. 

 

É dever do Governador de uma província zelar para que os corpos ou ossos de pessoas falecidas não sejam detidos, ou 

maltratados, ou impedidos de serem transportados na via pública, ou enterrados. 

 

39. Marcianus, Institutos, Livro III. 
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Os Irmãos Divinos decretaram por um Édito que um corpo não deve ser perturbado depois de ter sido legalmente enterrado, 

ou seja, colocado no chão; pois um corpo é mantido no chão onde é depositado numa arca com a intenção de não ser 

removido noutro lugar. Não deve ser negado, que é lícito remover a própria arca para um local mais conveniente, se as 

circunstâncias assim o exigirem: 

 

(40) Paulus, Perguntas, Livro III, 

 

Pois onde alguém tenha enterrado um corpo com a intenção de o remover subsequentemente para alguma outra localidade, e 

preferiu depositá-lo ali durante algum tempo em vez de o enterrar permanentemente, ou fornecer, por assim dizer, um último 

local de descanso para ele; o local permanecerá profano. 

 

41. Callistratus, Institutos, Livro II. 

 

Quando várias pessoas são proprietárias do lugar onde um corpo é trazido para ser enterrado, todas elas devem dar o seu 

consentimento se os restos mortais forem de um estranho; pois está estabelecido que qualquer um dos próprios co-

proprietários pode lá ser devidamente enterrado, mesmo sem o consentimento dos outros, especialmente quando não há outro 

lugar onde ele possa ser enterrado. 

 

42. Florentinus, Institutos, Livro VII. 
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Em geral, um monumento é algo que é entregue à posteridade por meio de um memorial; e no caso de um corpo ou restos 

mortais deverem ser colocados dentro dele, torna-se um sepulcro; mas se nada deste tipo for depositado nele, torna-se 

meramente um monumento erigido como memorial que é denominado pelos gregos um cenotáfio, ou seja, um sepulcro 

vazio. 

 

(43) Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Há pessoas que, embora não possam tornar um lugar religioso, ainda podem muito apropriadamente requerer um interdito 

com referência ao enterro de um cadáver; como, por exemplo, quando o mero proprietário de uma propriedade enterra ou 

deseja enterrar um cadáver em terra da qual o usufruto é detido por outro, uma vez que, se o enterrar ali, não fará do lugar um 

sepulcro legal, mas se for impedido de o fazer, pode muito apropriadamente requerer um interdito através do qual pode ser 

instaurado um inquérito sobre o direito de propriedade. As mesmas regras aplicam-se ao caso de um co-proprietário que 

pretenda enterrar um cadáver em solo comum contra o consentimento do seu co-proprietário; pois, por causa do bem-estar 

público, e para que os cadáveres não possam ficar por enterrar, ignorámos a regra estrita que por vezes é dispensada em 

questões duvidosas relacionadas com assuntos religiosos; pois a regra mais elevada de todas é a que é favorável à religião. 

 

44. Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

Onde o enterro é feito em lugares diferentes, ambos não se tornam religiosos, pela razão de que dois sepulcros não são 

criados pelo enterro de uma pessoa; mas parece-me que esse lugar deve ser religioso onde a parte principal do corpo é 

colocada; ou seja, a cabeça, onde é feita uma semelhança por meio da qual somos reconhecidos. 

 

1. Quando, no entanto, se obtém permissão para a remoção de restos mortais, o lugar deixa de ser religioso. 
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45. Marcianus, Trusts, Livro VIII. 

 

As despesas funerárias são sempre cobradas à herdade, e é habitual que tenham precedência sobre todas as outras dívidas, 

quando a herdade é insolvente. 

 

(46) Scaevola, Perguntas, Livro II. 

 

Quando um homem tinha várias parcelas de terra e legou o usufruto de todas elas separadamente, pode ser enterrado em 

qualquer uma delas, e o herdeiro terá o direito de selecção, e a oportunidade de favorecer as outras. Uma acção pretoriana 

será, no entanto, concedida ao usufrutuário contra o herdeiro, a fim de lhe permitir recuperar os danos no montante em que o 

valor do seu usufruto é diminuído pela selecção. 

 

1. Quando o herdeiro de uma mulher enterra o seu corpo num terreno pertencente à sua propriedade, pode recuperar do seu 

marido a quantia com que deve contribuir para as despesas do funeral, que depende do valor do terreno. 

 

2. Quando a roupa é legada a alguém, e ele a vende com o objectivo de pagar as despesas do funeral, considera-se que uma 

acção pretoriana baseada numa reclamação prévia deve ser concedida contra o herdeiro. 
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Título. 8. Relativo ao transporte de um cadáver, e à construção de um sepulcro. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

O Pretor diz: "Para onde ou como alguém tem o direito de transportar um cadáver sem o seu consentimento, proíbo o uso da 

força para o impedir de levar para lá o referido cadáver e enterrá-lo lá". 

 

(1) Quando alguém tem o direito de enterrar um cadáver, não deve ser impedido de o fazer, e é considerado impedido se lhe 

for impedido de transportar o corpo para o local ou se for interferido no caminho. 

 

(2) O mero proprietário do local pode fazer uso deste interdito com referência ao transporte de um cadáver; e, de facto, é 

aplicável no caso de um terreno que não seja religioso. 

 

(3) Além disso, se eu tiver direito de passagem para um terreno para o qual desejo levar um cadáver para ser enterrado, e for 

impedido de usar o referido direito de passagem, foi considerado que posso proceder por meio deste interdito; porque, tendo 

sido impedido de usar o direito de passagem, sou também impedido de transportar o cadáver; e a mesma regra deve ser 

adoptada quando tenho direito a qualquer outra servidão. 

 

(4) É evidente que este interdito é um interdito proibitório. 
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(5) O Pretor diz: "Sempre que alguém tenha o direito de levar um cadáver sem o seu consentimento, proíbo o emprego de 

força para o impedir de construir um sepulcro no terreno, se ele o fizer sem intenção maliciosa". 

 

(6) Este Édito foi promulgado porque é do interesse da religião que os monumentos sejam erigidos e adornados. 

 

(7) Ninguém deve ser impedido de construir um sepulcro ou um monumento num local onde tenha o direito de o fazer. 

 

(8) Uma pessoa é considerada impedida quando lhe é impedido o transporte do material necessário para a construção de um 

edifício; e, por conseguinte, se alguém impedir os trabalhadores necessários, haverá terreno para um interdito; e se alguém 

impedir a colocação de maquinaria, o interdito também estará disponível, desde que o faça num local sujeito à servidão; mas 

se tentar colocar a sua maquinaria no meu terreno, não serei responsável por um interdito, se tiver o direito de o impedir de o 

fazer. 

 

(9) Uma pessoa deve ser entendida para "construir" não só quando começa uma nova obra, mas também onde deseja fazer 

reparações. 

 

(10) Quando um homem faz algo de tal forma que um sepulcro cai, está sujeito a este interdito. 2. Marcellus, Digest, Livro 

XXVIII. 

 

A Lei Real recusa a permissão para que uma mulher que morreu durante a gravidez seja enterrada antes que o seu filho por 

nascer lhe seja retirado; e qualquer pessoa que viole esta lei é considerada como tendo destruído a esperança de uma criança 

viva pelo enterro da mãe grávida. 
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3. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

Onde alguém estiver a construir um sepulcro perto da sua casa, pode ser notificado de uma nova estrutura sobre ele; mas após 

a conclusão da obra, não terá direito de acção contra ele, excepto através do interdito Quod vi aut clam. 

 

1. Quando um corpo é enterrado perto de uma casa pertencente a outra, mas dentro dos limites prescritos por lei, o 

proprietário da casa não pode depois impedir a mesma parte de ali enterrar outro corpo, ou de erigir um monumento; se agiu 

com o conhecimento do proprietário desde o início. 

 

(4) Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

O direito a um lugar de sepultamento não é adquirido por uma parte por posse longa, se não lhe pertencer legalmente. 

 

5. The Same, Opinions, Livro I. 

Onde restos humanos são depositados num túmulo que se diz estar inacabado, isto não oferece qualquer impedimento à sua 

conclusão. 

 

(1) Onde, contudo, o lugar já foi tornado religioso, os pontífices devem determinar até que ponto o desejo de reparar a 

estrutura pode ser satisfeito sem violar os privilégios da religião. 
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            Livro XII   
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente a coisas que são creditadas onde é feita uma certa exigência (...) 

 

2. Relativamente à prestação de juramento, seja voluntário, obrigatório, ou judicial. 

 

3. Relativamente a um juramento feito em tribunal. 

 

4. Relativamente a um processo de recuperação de bens (...) 

 

5. Relativamente à acção de recuperação em que a consideração é imoral ou injusta. 
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6. Relativamente a uma acção de recuperação de dinheiro que não é devida. 

 

7. Relativamente a uma acção de recuperação sem fundamento. 

 

 

Título. 1. Relativo a coisas que são creditadas quando é feita uma determinada exigência, e relativo a um processo de 

recuperação. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

É conveniente, antes de proceder à interpretação dos termos, dizer algo sobre a significação do próprio Título. Como o Pretor 

inseriu sob este Título muitas regras com referência a vários contratos, ele prefixou, portanto, ao Título as palavras "Coisas 

que são creditadas", pois isto inclui todo o tipo de contratos que celebramos, confiando na boa fé de outros; pois, como 

Celsus afirma no Primeiro Livro de Perguntas, o termo "creditar" é um termo geral, e por isso sob este Título o Pretor trata de 

bens emprestados e penhorados. Pois onde nós, confiando na boa fé dos outros, consentimos em qualquer coisa, e depois 

vamos receber algo por causa deste contrato, diz-se que damos crédito. O Pretor seleccionou o termo "coisa" também como 

sendo geral. 

 

(2) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 
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Fazemos o empréstimo chamado mutuum quando não devemos receber em troca o mesmo artigo que demos (caso contrário 

seria um empréstimo para uso ou um depósito) mas algo do mesmo tipo; pois se fosse de outro tipo, como por exemplo, se 

recebêssemos vinho para grão, não ficaria debaixo desta cabeça. 

 

1. Um presente de mutuum tem referência a artigos que podem ser pesados, contados, ou medidos, uma vez que as pessoas ao 

darem estes podem contrair um crédito; porque através de pagamento em espécie realizam o contrato em vez de pagar em 

espécie. Porque não podemos contratar um crédito em relação a outros artigos, porque o credor não pode ser pago dando-lhe 

uma coisa em troca de outra, onde não dá o seu consentimento. 

 

2. Um empréstimo deste tipo é o chamado mutuum. porque o artigo torna-se seu em vez do meu, e portanto não se torna seu 

se a obrigação não surgir. 

 

3. Portanto, um crédito difere de um mutuum tal como um género difere de uma espécie; pois um crédito pode existir 

separado de artigos que podem ser pesados, contados, ou medidos, de modo que é um crédito onde devemos receber o 

mesmo artigo em troca. Além disso, um mutuum não pode existir no caso de dinheiro a menos que o dinheiro seja pago, mas 

um crédito pode por vezes existir mesmo que nada seja pago; como, por exemplo, onde um dote é prometido após o 

casamento. 

 

4. Num empréstimo deste tipo, quem o faz deve ser o proprietário, e nenhuma objecção pode ser levantada porque os filhos 

sob controlo paterno e os escravos podem fazer surgir uma obrigação ao emprestar dinheiro que faz parte da sua 

peculiaridade; pois é a mesma coisa que se pagar dinheiro a meu pedido, pois eu adquiriria então um direito de acção mesmo 

que o dinheiro não me pertencesse. 
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5. Também podemos dar crédito através de palavras, onde algum acto é realizado com o objectivo de criar uma obrigação, 

como, por exemplo, uma estipulação. 

 

3. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Quando damos um mutuo, embora não prevejamos que o que é igualmente bom nos seja devolvido, ainda assim não é lícito 

ao devedor devolver um artigo da mesma espécie, mas que é inferior, por exemplo, devolver vinho novo em vez de velho; 

pois ao celebrar um contrato a intenção das partes deve ser considerada equivalente a um acordo expresso, e neste caso a 

intenção é entendida como sendo que o pagamento deve ser feito com um artigo da mesma espécie, e da mesma qualidade 

que o que foi emprestado. 

 

(4) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Quando uma parte não tem qualquer razão ou intenção de emprestar com juros, mas estando você prestes a comprar 

determinado terreno, deseja pedir dinheiro emprestado, embora não o deseje fazer até que realmente compre o imóvel, e o 

credor tendo talvez alguma necessidade urgente de ir numa viagem, deposita o dinheiro consigo na condição de que, se fizer 

a compra, será responsável por conta do crédito, este depósito é por conta e risco da parte que o recebeu; pois se alguém 

receber algo com o propósito de o vender a fim de fazer uso do dinheiro da compra, ficará com o imóvel por sua conta e 

risco. 

 

1. Quando um artigo é dado em penhor, e o dinheiro adiantado é pago, pode ser instaurado um processo para a sua 

recuperação. Mais uma vez, se um inquilino reunir colheitas após o período de cinco anos, fica estabelecido que estas podem 

ser recuperadas através de uma acção pessoal, desde que não tenham sido reunidas com o consentimento do proprietário da 

terra; pois se isto tiver sido feito, não há dúvida de que uma acção para a sua recuperação não mentirá. 
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2. As coisas que foram transportadas para terra pela força de um riacho também podem ser recuperadas por uma acção 

pessoal. 

 

5. Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Se for obrigado a entregar-me algo, e que depois se perca devido a algum acto seu que o impediu de mo entregar, fica 

estabelecido que a perda deve ser suportada por si. No entanto, quando se coloca a questão de saber se executou o acto, deve 

ser considerado não só se este estava ou não em seu poder, mas também se foi culpado de intenção maliciosa para evitar que 

estivesse em seu poder; e também se havia alguma razão justa para saber que foi obrigado a entregar-me o artigo. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Um artigo tem o estilo "certo" quando o tipo ou qualidade que é objecto de uma obrigação é especificamente designado pelo 

nome ou por alguma descrição que desempenha a função de um nome, e a sua qualidade e quantidade são manifestadas. 

Pedius afirma no Primeiro Livro de Stipulações, que não faz diferença se algo é chamado pelo seu próprio nome, ou 

apontado com um dedo, ou descrito em tantas palavras, uma vez que estes métodos desempenham funções comuns, qualquer 

uma das quais é tão boa como a outra. 

 

(7) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 
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Tudo o que pode ser inserido numa estipulação pode também ser incluído no empréstimo de dinheiro, e, portanto, podem ser 

impostas condições. 

 

8. Pomponius, On Plautius, Livro VI. 

 

Daí que uma doação de mutuum por vezes permanece em suspensão, a fim de ser confirmada por algum acto subsequente; 

como, por exemplo, se eu lhe emprestar uma soma de dinheiro com o entendimento de que se uma determinada condição 

ocorrer, ela tornar-se-á sua e você será obrigado a pagar-me. Da mesma forma, quando um herdeiro empresta dinheiro que 

foi legado como legado, e o legatário depois não está disposto a levá-lo, pela razão de se considerar que o dinheiro era 

propriedade do herdeiro desde o dia em que a herança foi celebrada, ele pode intentar uma acção para recuperar o dinheiro 

que foi emprestado. Para Julianus diz que mesmo nos casos em que a entrega da propriedade foi feita pelo herdeiro, deve ser 

feita referência ao momento em que a herança foi inscrita, quer o legado seja rejeitado ou aceite. 

 

(9) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Uma acção específica de recuperação será intentada por causa de tudo e por causa de qualquer obrigação sob a qual possa ser 

feita uma reclamação positiva; quer se baseie num contrato expresso ou num que seja incerto, pois estamos autorizados a 

intentar tal acção por causa de qualquer tipo de contrato, desde que exista uma obrigação real; mas quando a execução da 

obrigação é limitada a uma data específica, ou depende de alguma condição, não posso intentar uma acção antes do tempo 

chegar, ou a condição é cumprida. 

 

1. Esta acção também será intentada por causa de um legado ou sob a Lex Aquilia, e poderá ser instaurado um processo por 

meio dela em caso de roubo. Além disso, se o processo for instaurado ao abrigo de um decreto do Senado, esta acção 
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continuará a ser intentada; como, por exemplo, quando a parte que pretende intentar a acção é aquela a quem deve ser 

entregue um bem fiduciário. 

 

2. Esta acção também pode ser devidamente intentada onde qualquer pessoa se tenha vinculado a si própria, em seu próprio 

nome ou como agente da outra. 

 

3. Uma vez que, portanto, esta acção específica de cobrança está disponível em todos os contratos, quer o contrato tenha sido 

feito por um acto, por palavras, ou por ambos em conjunto, certos casos devem ser mencionados por nós com relação aos 

quais se pode discutir se esta acção será adequada às reivindicações apresentadas. 

 

4. Eu paguei-lhe aurei, e estipulei que o montante deveria ser dado a outra parte; esta estipulação é nula. Posso proceder por 

meio desta acção para recuperar a posse de aurei com o fundamento de que existem dois contratos, um que foi celebrado por 

meio de um acto, ou seja, pelo pagamento do dinheiro, e o outro que foi celebrado verbalmente, ou seja, sem efeito, porque 

não podia estipular por outro? Penso que posso. 

 

5. O caso é o mesmo em que tomei uma estipulação de um guarda sem a autoridade do seu tutor, e lhe emprestei dinheiro 

com o consentimento do seu tutor; pois, também neste caso, terei direito a um processo de recuperação com base no 

pagamento do dinheiro. 

 

6. O mesmo inquérito pode ser feito se eu lhe pagar uma determinada quantia em dinheiro e estipular que esta deve ser 

devolvida sob uma condição que é impossível; uma vez que a acção de recuperação continuará a estar disponível, uma vez 

que a estipulação é nula. 
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7. Além disso, quando empresto dinheiro a um homem e os seus bens são depois colocados sob interdição, e depois entro 

numa estipulação com ele, penso que o seu caso se assemelha ao da ala; uma vez que ele também adquire direitos por 

estipulação. 

 

8. Quando pago o meu próprio dinheiro em seu nome, estando o senhor ausente na altura e sem conhecimento do facto, 

Aristo diz que terá o direito de intentar uma acção pessoal de recuperação; e Julianus também, tendo sido consultado a este 

respeito, declara que a opinião de Aristo é correcta, e que não há dúvida de que se eu pagar o meu dinheiro em seu nome com 

o seu consentimento, a obrigação será adquirida por si, uma vez que pedimos todos os dias que o dinheiro seja emprestado 

por outras partes em nosso nome àqueles a quem desejamos tornar-nos nossos devedores. 

 

9. Depositei aurei consigo, e depois permiti que fizesse uso deles; Nerva e Proculus são de opinião que terei direito a uma 

acção pessoal de recuperação, como para um mutuum, mesmo antes de você ter retirado o dinheiro, e isto é correcto, e assim 

parece a Marcellus; pois por causa da sua intenção você já se tornou o possuidor, e portanto o risco é transferido para a parte 

que solicitou o empréstimo, e ele pode ser processado pela sua recuperação. 

 

10. The Same, On the Edict, Book II. 

 

Se, no entanto, quando depositei o dinheiro consigo no início, permiti-lhe que o utilizasse, se assim o desejasse; considera-se 

que o empréstimo não existe antes de o dinheiro ser removido, uma vez que não é certo que algo esteja em dívida. 

 

11. The Same, On the Edict, Livro XXVI. 
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Onde me pediu para lhe emprestar dinheiro, e, como não o tinha na altura, dei-lhe um prato ou um pedaço de ouro para que o 

vendesse e fizesse uso das receitas; e vendeu-o, penso que o dinheiro recebido por ele constitui um empréstimo. Mas se, antes 

de vender o prato ou o pedaço de ouro, o perdeu sem negligência da sua parte, surge a questão de saber se a perda recai sobre 

mim ou sobre si. É minha opinião que a distinção feita por Nerva é perfeitamente correcta, que pensa que faz uma grande 

diferença se eu tinha o prato ou o pedaço de ouro à venda ou não, e que se o tivesse feito, teria de suportar a perda tal como 

se o tivesse dado a outra pessoa para ser vendido; mas se não era minha intenção vendê-lo, mas o único objectivo da venda 

era que pudesse fazer uso dos lucros, teria de ser responsável pela perda, especialmente se lho tivesse emprestado sem juros. 

 

1. Se eu lhe emprestar aurei com o entendimento de que me deve nove, Proculus diz muito correctamente que não me deve 

mais do que nove. Mas se eu vos empresto esse montante com o entendimento de que me devem onze, Proculus pensa que 

uma acção de recuperação não pode ser intentada por mais de dez. 

 

2. Quando um escravo fugitivo lhe empresta dinheiro, coloca-se a questão de saber se o seu proprietário pode intentar uma 

acção contra si para a sua recuperação? E, de facto, se o meu escravo, a quem foi concedida a gestão da sua peculiaridade, lhe 

empresta dinheiro, o empréstimo mantém-se; mas onde um escravo fugitivo, ou qualquer outro escravo empresta dinheiro 

sem o consentimento do seu senhor, não passa para a parte que o recebe. O que deve então ser feito? O dinheiro pode ser 

reclamado, se ainda estiver acessível, ou se tiver abdicado fraudulentamente da posse do mesmo processo pode ser instaurado 

para a sua produção; mas se o tiver despendido sem intenção fraudulenta, uma acção para a sua recuperação pode ser 

instaurada contra si. 

 

12. Pomponius, On Plautius, Livro VI. 

 

Quando recebe dinheiro como empréstimo de uma pessoa insana, que pensa ser de mente sã, e o dinheiro é gasto em seu 

benefício, Julianus diz que a pessoa insana terá um direito de acção para a sua recuperação; pois é a regra que quando um 

direito de acção é adquirido por uma parte que não tem conhecimento do facto, é também, nas mesmas circunstâncias, 
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adquirido por alguém que é insano. Além disso, se alguém fizer um empréstimo a um escravo e depois se tornar insano, e o 

escravo gastar o dinheiro em benefício do seu senhor, uma acção de recuperação pode ser intentada em nome da pessoa 

insana. E quando qualquer um empresta o dinheiro de outro, e subsequentemente se torna louco, e o dinheiro é gasto, o 

direito de processar pela sua recuperação é adquirido pela pessoa louca. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Quando um ladrão lhe permite ter dinheiro como empréstimo, não lhe transfere a propriedade no mesmo; mas se o dinheiro 

for gasto, surgirá o direito de processar para a sua recuperação. 

 

1. Por isso, Papinianus diz no Oitavo Livro de Perguntas: "Se eu te empresto dinheiro pertencente a outra pessoa, não és 

responsável perante mim numa acção antes de o gastares". E pergunta se gasta o dinheiro um pouco de cada vez, se eu tenho 

o direito de processar pela sua recuperação da mesma forma? Ele responde que eu, se tivesse sido notificado de que o 

dinheiro pertencia a outra pessoa, e que depois trago um processo por parte dele; porque ainda não determinei se o montante 

total foi gasto. 

 

2. Quando um escravo que tem em comum dois co-proprietários emprestam aurei, penso que se lhe foi ou não concedida a 

gestão da sua própria peculiaridade, se o dinheiro for gasto, uma acção de cinco aurei ficará a favor de cada proprietário. Para 

Papinianus afirma no Oitavo Livro de Perguntas, que se eu lhe emprestar cem moedas que tenho em comum com outra, 

posso intentar uma acção pessoal para recuperar cinquenta, mesmo que cada moeda individual tenha sido possuída em 

comum. 

 

14. O mesmo, No Édito, Livro XXIX. 
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Quando um filho sob controlo paterno que tenha pedido dinheiro emprestado em violação do Decreto do Senado o paga, 

nenhuma excepção pode ser invocada contra uma acção intentada pelo pai para a recuperação do dinheiro; mas, nos casos em 

que tenha sido despendido pelo credor, Marcelo diz que a acção pessoal para a recuperação não mentirá, uma vez que tal 

acção só é concedida quando o dinheiro foi pago em circunstâncias que permitissem intentar uma acção se a propriedade 

tivesse sido transferida para a parte que recebeu o dinheiro, mas não é este o caso na instância proposta. Finalmente, quando 

o dinheiro é emprestado em violação do Decreto do Senado, e é reembolsado por engano, a melhor opinião é que nenhuma 

acção para a sua recuperação será intentada. 

 

15. The Same, On the Edict, Book XXXI. 

 

Existem certas regras especiais que foram adoptadas com referência ao dinheiro emprestado; pois se eu ordenar a um devedor 

meu que lhe pague dinheiro, tornar-se-á responsável perante mim, mesmo que o dinheiro que receber não seja meu. Portanto, 

sendo esta regra estabelecida com referência a duas pessoas, deve também ser observada onde só existe uma; de modo que, 

quando me deves dinheiro por causa de um mandato, e for acordado entre nós que o reterás como empréstimo, considera-se 

que o dinheiro foi-me pago e transferido de mim para ti. 

 

(16) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Quando um co-proprietário pagou o seu próprio dinheiro como empréstimo, faz um empréstimo absoluto do referido 

dinheiro, mesmo que os seus co-proprietários não tenham consentido; mas se pagou dinheiro que era propriedade comum, 

não faz um empréstimo válido, a menos que os outros também consintam, porque só tem o direito de dispor da sua própria 

parte. 

 



755 

 

17. Ulpianus, Disputas, Livro I. 

 

Quando um filho sob controlo parental que estava em Roma com o objectivo de prosseguir os seus estudos fez um 

empréstimo de dinheiro que fazia parte das suas despesas de viagem; Scaevola deu como sua opinião que poderia obter alívio 

por meio de procedimentos extraordinários. 

 

(18) Ulpianus, Disputations, Livro I. 

 

Se lhe der dinheiro como presente, e o aceitar como empréstimo, Julianus diz que não é um presente; mas devemos 

considerar se se trata de um empréstimo. Penso, contudo, que não é um empréstimo, e que o dinheiro não se torna, de facto, 

propriedade da parte que o recebe, pois fê-lo com uma opinião diferente. Assim, se ele gastar o dinheiro, embora seja 

responsável por uma acção pessoal para a sua recuperação, pode, no entanto, fazer uso de uma excepção por fraude, porque o 

dinheiro foi gasto de acordo com o desejo da parte que o deu. 

 

1. Quando lhe dou dinheiro como depósito, e aceita como empréstimo, não é um depósito nem um empréstimo; e aplica-se a 

mesma regra quando dá dinheiro como empréstimo para ser consumido e o aceito como empréstimo para ser utilizado para 

fins de ostentação; em ambos os casos, porém, se o dinheiro for gasto, haverá fundamento para uma acção pessoal de 

recuperação sem uma excepção baseada em fraude. 

 

(19) Julianus, Digest, Livro X. 
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O pagamento do dinheiro não vincula a parte que o recebe a todo o momento, mas apenas quando se entender que ele será 

imediatamente responsável. Pois quando uma parte dá dinheiro mortis causa, ele paga-o, mas não o vincula a quem o recebe, 

a menos que aconteça algo de que dependa a obrigação, como, por exemplo, onde o doador recuperou, ou a parte que recebeu 

o dinheiro morreu antes dele. E onde o dinheiro é dado para que algo possa ser feito, desde que seja duvidoso que isso 

aconteça ou não, a responsabilidade não existirá; mas, assim que se torne certo que não ocorrerá, a parte que recebeu o 

dinheiro será responsável; por exemplo, se eu der a Titius ten aurei na condição de que ele manumite Stichus antes dos 

próximos kalends, não terei direito a nenhuma acção antes desse tempo; mas quando o tempo tiver decorrido, posso então 

levar o processo, se o escravo não tiver sido manumite. 

 

1. Quando uma ala empresta dinheiro ou o paga em quitação de uma dívida sem a autoridade do seu tutor, ele tem direito de 

acção para recuperação, se o dinheiro tiver sido gasto; ou será libertado da dívida, por nenhuma outra razão que não seja o 

facto de se entender que chegou às mãos da parte que o recebeu através do acto da ala; portanto, se aquele que recebeu o 

dinheiro como empréstimo ou em pagamento de uma dívida, o dá a outra parte como empréstimo ou pagamento, então, se o 

dinheiro for gasto, a parte é responsável perante a a ala, ou deve exonerá-lo de responsabilidade, e terá um crédito contra a 

parte a quem pagou o dinheiro, ou será exonerado de responsabilidade perante ele. Com efeito, aquele que paga o dinheiro de 

outro como empréstimo, se este for gasto, terá uma reclamação contra a parte que o recebeu; e da mesma forma, aquele que 

paga o dinheiro para saldar uma dívida será exonerado de responsabilidade pela parte que o recebe. 

 

20. The Same, Digest, Livro XVIII. 

 

Onde lhe dou dinheiro para que me empreste o mesmo dinheiro, é feito um empréstimo? Eu disse em resposta que, em casos 

deste tipo, não usamos palavras correctas, pois tal contrato não é nem uma doação nem um empréstimo; não é uma doação, 

porque o dinheiro não é dado com a intenção de permanecer absolutamente nas mãos do destinatário; e não é um empréstimo 

porque é pago com o objectivo de evitar uma dívida em vez de responsabilizar outra parte. Portanto, se uma parte que 

recebeu dinheiro de mim na condição de me emprestar, e ele me pagar o dinheiro que recebe, isto não será um empréstimo, 

pois serei antes considerado como tendo recebido o que já me pertencia. Deve ser entendido desta forma para que o 
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significado estrito dos termos possa ser preservado; no entanto, a construção mais liberal é que ambas as transacções são 

válidas. 

 

21. The Same, Digest, Book XLVIII. 

 

Algumas autoridades têm pensado que um homem que processa por posse de aurei não pode ser forçado a aceitar cinco e 

depois trazer processo pelo resto; ou, se ele alegar que uma determinada parcela de terra é sua, que só pode ser obrigado a 

trazer processo por uma parte da mesma; mas, em ambos os casos, considera-se que o Pretor seria mais indulgente se 

obrigasse o queixoso a aceitar o que lhe é oferecido, uma vez que faz parte do seu dever de diminuir o litígio. 

 

22. The Same, On Minicius, Livro IV. 

 

Foi feito um empréstimo de vinho e instaurado um processo para o recuperar; a questão levantou-se com referência ao 

momento em que deveria ser feita uma estimativa do seu valor, quer quando foi entregue, quer quando a questão foi juntada 

ao processo, ou quando o caso foi decidido? Sabinus respondeu que se tivesse sido declarado em que altura deveria ser 

restabelecido, deveria ser feita uma estimativa do seu valor nessa data; mas se não, o seu valor deveria ser estimado no 

momento em que o processo foi instaurado. Perguntei em que local a avaliação deveria ser feita? A resposta foi, se tivesse 

sido acordado que deveria ser restaurado num determinado local, a avaliação deveria ser feita lá; mas se não tivesse sido 

mencionado, deveria ser avaliado no local onde o fato foi trazido. 

 

23. Africanus, Perguntas, Livro II. 
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Se eu tomar posse de um escravo que lhe foi legado, e o vender como se ele me tivesse sido legado, e ele morrer, então, diz 

Julianus, você pode recuperar o dinheiro da compra de mim como eu lucrei através da sua propriedade. 

 

24. Ulpianus, Pandects. 

 

Quando uma parte estipula para um determinado bem, não adquire um direito de acção ao abrigo da estipulação, mas deve 

proceder através de uma acção pessoal de recuperação por meio da qual é instaurado um processo por algumas coisas 

específicas. 

 

(25) The Same, On the Office of Men of Consular Rank. 

 

Quando um credor empresta dinheiro para a reparação de edifícios, ele terá uma hipoteca prévia sobre o dinheiro que 

emprestou. 

 

26. The Same, Opiniões, Livro V. 

 

Se o agente de um soldado emprestar dinheiro e tomar uma caução, fica estabelecido que será concedida uma acção ao 

soldado a quem o dinheiro pertencia; tal como no caso em que o tutor de uma ala ou o curador de um jovem estipula o 

reembolso do dinheiro emprestado que pertencia a qualquer um deles. 

 

27. The Same, On the Edict, Book X. 
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Uma empresa municipal pode ser vinculada por um empréstimo, se o dinheiro for gasto em seu benefício; caso contrário, 

aqueles que contraíram o empréstimo serão responsáveis como indivíduos, e não a empresa. 

 

28. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXI. 

 

Se um credor não tiver tomado a devida garantia, não perderá, por esse motivo, o direito ao pagamento exacto do montante 

da dívida que o penhor não foi suficiente para garantir. 

 

29. Paulus, On Plautius, Livro IV. 

 

Quando um proprietário emprega o seu escravo como seu agente, Julianus defende que se pode dizer que ele é responsável 

por uma acção pessoal de recuperação, tal como se tivesse contratado em cumprimento da ordem da parte por quem foi 

nomeado. 

 

(30) The Same, On Plautius, Livro V. 

 

Quando uma parte que está prestes a receber um empréstimo de dinheiro promete ao seu futuro credor que o reembolsará, 

tem o poder de escapar à responsabilidade ao não aceitar o dinheiro. 
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31. The Same, On Plautius, Livro XVII. 

 

Sempre que uma acção pessoal tenha sido intentada para a recuperação de um pedaço de terra ou de um escravo, sou de 

opinião que a prática actual é que, após a emissão, tudo o que foi acumulado deve ser entregue; ou seja, tudo a que o 

queixoso teria direito se tivesse sido feita a entrega do que era devido no momento da emissão. 

 

1. Comprei o seu escravo de boa fé a um ladrão, sem ter conhecimento dos factos, e o próprio escravo comprou um escravo 

do peculiar que lhe pertencia, e este último escravo foi-me entregue. Sabinus e Cassius dizem que você pode intentar uma 

acção pessoal contra mim para a recuperação do segundo escravo; mas se eu tiver perdido alguma coisa através do negócio 

que ele transaccionou, eu, por minha vez, terei direito a uma acção contra si. Isto é perfeitamente verdade para Julianus diz 

que deve ser considerado se o proprietário tem um direito de acção não prejudicado que decorre da compra, mas o vendedor 

pode intentar uma acção pessoal para recuperação contra o comprador de boa-fé. Com referência ao dinheiro derivado do 

peculiar, se este ainda estiver acessível, o proprietário pode intentar uma acção para a sua recuperação, mas será responsável 

perante o vendedor numa acção De peculio pelo pagamento do preço; mas se o dinheiro for gasto, o direito de acção De 

peculio será extinto. Julianus, contudo, deveria ter acrescentado que o vendedor só é responsável perante o proprietário do 

escravo por causa da compra, se lhe pagar a totalidade do preço, bem como o que lhe seria devido se tivesse feito o contrato 

com um homem que é livre. A mesma regra aplica-se quando faço um pagamento a um possuidor de boa fé, se estiver 

disposto a ceder ao proprietário qualquer direito de acção que possa ter contra o referido possuidor. 

 

32. Celsus, Digest, Livro V. 

 

Se pedir ao Titius e a mim próprio para lhe emprestar dinheiro e eu ordenar a um devedor meu que lhe prometa fornecê-lo, e 

se estipular que ele é o devedor do Titius, será que será responsável perante mim? Estou em dúvida quanto a este ponto, se 

não me contrataste, mas penso que é provável que sejas responsável; não porque te emprestei dinheiro (pois isto não pode ser 
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sem o consentimento das partes); mas porque o meu dinheiro veio para as tuas mãos, e por isso é correcto e justo que mo 

devolvas. 

 

33. Modestinus, Pandestinus, Livro X. 

 

É previsto nas Constituições Imperiais que nem os que governam as províncias nem os seus assistentes, devem entrar em 

negócios, ou emprestar dinheiro com ou sem juros. 

 

34. Paulus, Sentenças, Livro II. 

 

Os funcionários que estejam presentes no Governador de uma província podem fazer empréstimos com ou sem juros. 

 

1. O Governador de uma província não está proibido de pedir dinheiro emprestado com juros. 

 

35. Modestinus, Opiniões, Livro III. 

 

O risco de obrigações por dinheiro emprestado é associado à parte por cuja negligência se pode estabelecer que o risco foi 

aumentado. 

 

36. Javolenus, Epístolas, Livro I. 
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Devia-me uma soma de dinheiro sem qualquer condição, e por minha orientação prometeu a Átius pagar essa soma de 

dinheiro sob uma condição. Enquanto esta condição estiver pendente, a tua obrigação para comigo é a mesma que se me 

tivesses prometido o dinheiro na condição contrária; se, enquanto a condição estiver pendente, eu apresentar queixa, será que 

isto não terá efeito? A resposta foi: Não tenho dúvidas de que o dinheiro com referência ao qual estipulei consigo 

permanecerá absolutamente como um empréstimo a si, mesmo que a condição relativa a Átius ?que, com o meu 

consentimento, estipulou para o pagamento do referido dinheiro sob uma condição ?não seja cumprida: pois a situação legal é 

a mesma como se não tivesse sido estipulada por ele, e, enquanto o cumprimento da condição estiver pendente, não posso 

intentar uma acção pelo dinheiro, pois é incerto se o mesmo pode não ser devido sob a estipulação, e serei considerado como 

tendo intentado a minha acção demasiado cedo. 

 

 

37. Papinianus, Definitions, Book I. 

 

Quando uma condição se refere ao momento em que a obrigação foi contraída, a estipulação não é suspensa, e se a condição 

for uma condição real, a estipulação será mantida, mesmo que as partes contratantes não saibam que é esse o caso; por 

exemplo: "Prometes pagar-me cem mil sestércios se o Rei dos Parthians estiver vivo?" 

 

A mesma regra também se aplica quando a condição se refere a tempo que já passou: 

 

(38) Scaevola, Perguntas, Livro I. 
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Pois também se deve considerar se, na medida em que a natureza humana possa determinar, se pode verificar que o dinheiro 

será devido: 

 

39. Papinianus, Definitions, Livro I. 

 

Por conseguinte, a cláusula só adquire a força de uma condição quando se relaciona com o futuro. 

 

(40) Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

Foi lido no tribunal de Aemilius Papinianus, Prefeito Pretoriano e Jurista, uma obrigação do seguinte tipo: "Eu, Lucius Titius, 

declarei por escrito que recebi de Publius Maevius quinze aurei como um empréstimo que me foi pago em sua casa, e Publius 

Maevius estipulou, e eu, Lucius Titius, prometi que os referidos quinze aurei em moeda corrente seriam devidamente pagos 

nos kalends seguintes. Se no dia referido a referida soma não tiver sido paga ao referido Publius Maevius, ou a quem quer 

que tenha direito ao mesmo, nem tiver sido dada qualquer garantia por causa disso; então, pelo tempo decorrido após o 

pagamento ter sido devido, Publius Maevius estipulou e eu, Lucius Titius prometi que deveria ser pago a título de penalidade, 

por cada trinta dias e por cada cem denários um denário. Foi também acordado entre nós que eu deveria ser obrigado a pagar 

ao referido Publius Maevius a partir da soma acima referida de trezentos denários da soma total todos os meses, quer a ele, 

quer ao seu herdeiro". Surgiu uma questão relacionada com a obrigação de pagar juros, uma vez que o número de meses 

especificado para o pagamento tinha expirado? Afirmei que, como um acordo celebrado ao mesmo tempo é considerado 

como parte da estipulação, o resultado é que é o mesmo que se a parte que estipulou o pagamento de uma determinada soma 

de dinheiro todos os meses, tivesse mais tarde acrescentado um acordo de juros proporcional ao atraso nos pagamentos; e, 

portanto, os juros sobre o primeiro pagamento começariam a correr no final do primeiro mês, e, do mesmo modo, após o 

segundo e terceiro meses, os juros sobre o dinheiro não pago aumentariam, mas não poderiam ser cobrados juros sobre o 

capital não pago até que ele próprio pudesse ser cobrado. Algumas autoridades dizem que o acordo que foi acrescentado 

apenas diz respeito ao pagamento do capital e não também aos juros, uma vez que estes últimos tinham sido claramente 
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previstos pela estipulação na primeira cláusula, e que o acordo apenas admitiria uma excepção; por conseguinte, se o dinheiro 

não fosse pago nos momentos indicados, os juros seriam devidos a partir da data da estipulação, tal como se esta tivesse sido 

expressamente declarada. Mas se o prazo de cobrança do capital tiver sido adiado, o resultado será que os juros também se 

acumularão a partir do dia em que a parte estava em falta; e se, como as referidas autoridades afirmavam, o acordo apenas 

disponibilizaria uma excepção (embora prevalecesse uma opinião diferente posteriormente), ainda assim, de acordo com a 

lei, a obrigação de pagar juros não poderia ser executada; pois uma parte não está em falta quando o dinheiro não pode ser 

cobrado da sua parte, porque pode invocar uma excepção em barra ao crédito. Quando, contudo, estipulamos que uma 

determinada quantidade seja fornecida quando uma condição deve ser cumprida, e é entretanto cobrada, como, por exemplo, 

no caso das culturas; a mesma disposição pode também ser feita com referência aos juros, de modo que, se o dinheiro não for 

pago até ao dia especificado, o que é devido a título de juros pode ser pago a partir do dia em que a estipulação foi feita. 

 

41. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Tendo um testador nomeado o seu escravo Stichus um contabilista numa determinada província, foi lido o seu testamento em 

Roma, pelo qual o referido Stichus foi libertado e nomeado herdeiro de uma parte da propriedade; e Stichus, que desconhecia 

a sua mudança de condição, continuou a cobrar o dinheiro do falecido, e fez empréstimos, e por vezes entrou em estipulações 

e fez promessas; foi-lhe perguntado qual era a lei no caso? Sustentava-se que qualquer devedor que lhe tivesse pago estava 

isento de responsabilidade, desde que também não tivesse conhecimento de que o proprietário do escravo estava morto; mas 

com referência às somas de dinheiro que tinham chegado às mãos de Stichus, os seus co-herdeiros não tinham o direito de 

intentar uma acção pela partilha da propriedade, mas que se lhes devia conceder com base no negócio transaccionado; e onde 

ele próprio tinha emprestado dinheiro, a propriedade no mesmo só era transferida na proporção da quantia para a qual ele 

próprio era herdeiro. Este é o caso, porque se eu lhe der dinheiro para que o empreste à Stichus, e eu morrer então, e você, 

ignorando o facto, lhe der o dinheiro, não transferirá a propriedade no mesmo; pois, apesar de se poder considerar que os 

devedores depois de o pagarem estão isentos de responsabilidade, não está estabelecido que ele tenha o direito de dispor da 

propriedade do dinheiro emprestando-o. Por conseguinte, se não for estipulado o reembolso, não poderá ser intentada uma 

acção pelo dinheiro emprestado, na proporção da parte do co-herdeiro, nem os penhores poderão ser retidos. Se, contudo, a 

estipulação foi feita para reembolso, é uma questão importante em que termos a estipulação foi feita; por exemplo, se a fez 

expressamente a favor de Titius, o seu proprietário, que estava morto na altura, não há dúvida de que a estipulação seria nula; 
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mas se ele estipulou que o dinheiro lhe devia ser restituído, deve considerar-se que adquiriu o benefício do mesmo à herança; 

tal como quando os homens livres ou os escravos de outros nos servem de boa fé, tudo o que eles adquirem através da nossa 

propriedade nos pertence; assim, tudo o que é adquirido através de uma parte da propriedade é feito em benefício da própria 

propriedade. No entanto, nos casos em que os co-herdeiros tenham celebrado uma herança, esta regra não pode ser 

igualmente aplicada; em todo o caso, se eles soubessem que Stichus foi nomeado co-herdeiro juntamente com eles, pois, 

neste caso, aqueles não podem ser considerados como possuidores de boa fé que não tinham a intenção de deter a posse. Se, 

no entanto, o caso sugerido tiver referência a co-herdeiros que ignoram os factos, por exemplo, porque eles próprios eram 

herdeiros necessários, a mesma opinião pode ainda ser dada; e neste caso o resultado será que se o referido escravo tiver co-

herdeiros da mesma condição, todos eles serão detidos para servirem uns aos outros de boa fé. 

 

42. Celsus, Digest, Livro VI. 

 

Se eu estipular para a posse de aurei do Titius, e depois estipular da Seius o montante da dívida que posso não cobrar ao 

Titius, então, se eu intentar uma acção contra o Titius por posse de aurei, a Seius não será exonerada de responsabilidade, 

caso contrário a garantia fornecida pela Seius não terá qualquer valor; mas se o Titius cumprir o julgamento, a Seius deixará 

de ser responsável. Se, no entanto, proceder contra a Seius, qualquer que seja a quantia que eu possa cobrar ao Titius, quando 

a emissão é unida entre mim e a Seius, é menos do que a obrigação, tanto menos posso cobrar subsequentemente ao Titius. 

 

1. Labeo diz que, se estipular que uma parte deve ver que a posse aurei é paga, não pode, por esta razão, alegar que dez lhe 

devem ser pagos, porque o promotor pode ser libertado ao encontrar um devedor mais rico; e, de facto, isto significa que a 

parte não pode ser obrigada a aderir à emissão se se oferecer para fornecer um devedor mais rico. 

 

 

Tit. 2. sobre a prestação de juramento, seja voluntário, obrigatório, ou judicial. 
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(1) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

Um meio muito importante para a pronta resolução de litígios entrou em uso, ou seja, o carácter religioso de um juramento, 

através do qual as controvérsias são decididas quer por acordo das próprias partes, quer pela autoridade do juiz. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

A prestação de juramento tem a aparência de um compromisso, e tem um peso maior do que o julgamento de um tribunal. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

O Pretor diz: "Quando uma parte contra a qual é instaurado um processo, após terem sido apresentadas certas propostas, faz o 

juramento". Devemos compreender as palavras "A parte contra a qual a acção é instaurada" para significar o próprio réu. As 

outras palavras "Depois de certas propostas terem sido oferecidas", como não foi desnecessariamente acrescentado; pois se 

um arguido prestar o juramento sem que ninguém lhe tenha prestado juramento, o Pretor não reconhecerá um juramento desta 

descrição, uma vez que a parte se limita a jurar; caso contrário, seria extremamente fácil para qualquer pessoa que se 

preocupe pouco com um juramento prestar o juramento onde ninguém lho tenha prestado, e assim libertar-se do fardo de um 

processo. 
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(1) Quando uma parte é processada em qualquer tipo de acção, se fizer o juramento será um benefício para ela, quer a acção 

seja pessoal, real, ou de facto, ou quando se trata de uma acção penal, ou de qualquer outro tipo, ou quando o processo se 

relaciona com um interdito. 

 

(2) Quando o juramento for feito com referência à condição civil da pessoa, o Pretor sustentará o juramento; como, por 

exemplo, quando eu lhe fiz um juramento e você jurou que não estava sob o meu controlo, o juramento deve ser sustentado. 

 

(3) Portanto, Marcelo afirma que o juramento pode ser feito com referência à questão de saber se uma certa mulher está 

grávida ou não, e o juramento deve ser válido. Finalmente, ele diz que quando o inquérito se refere à posse, o juramento deve 

ser mantido; por exemplo, quando uma mulher deseja ser colocada na posse de bens porque está grávida, e quando isto é 

contestado pela outra parte, então ela deve jurar que está grávida, ou a outra parte deve jurar que não está, pois se ela própria 

fizer o juramento, ela pode entrar na posse sem apreensão; e, por outro lado, se o juramento for feito contra ela, ela não o 

pode fazer, mesmo que possa estar realmente grávida; e por isso Marcelo diz que uma mulher que faça o juramento terá o 

benefício dele, e evitará procedimentos legais por ter tomado posse em nome de uma criança por nascer, com o propósito de 

enganar; nem pode ser sujeita à força enquanto estiver na posse. Mas se um juramento será uma vantagem a ponto de impedir 

que se faça um inquérito após o nascimento de uma criança sobre se é ou não a sua prole que se diz ser o seu pai, é uma 

questão discutida por Marcelo, e ele diz que a verdade deve ser apurada, porque o juramento não beneficia ou prejudica 

outro; por conseguinte, o juramento da mãe não beneficiará a criança, nem causará qualquer dano se a mãe a oferecer, e é 

feito o juramento de que ela não está grávida por um certo homem. 

 

(4) É necessário que uma parte jure nos termos em que o juramento é prestado, mas se eu o prestar por vós, podeis jurar por 

Deus e jurais pela vossa própria cabeça, 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 
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Ou as cabeças dos seus filhos, 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Um juramento deste tipo não terá qualquer efeito. Se, no entanto, eu lhe exigir que jure pela sua própria salvação e o fizer, 

devo cumpri-lo; pois qualquer tipo de juramento que seja lícito e pelo qual qualquer um deseje ser jurado em seu próprio 

nome é adequado, e se for feito, o Pretor o sustentará. 

 

1. O Divino Pio declarou num Rescript que se um juramento fosse feito de acordo com alguma superstição peculiar, ele 

deveria manter-se de pé. 

 

2. Quando o juramento tiver sido feito, nada mais deve ser perguntado senão se a parte foi jurada, e a questão de saber se 

alguma coisa é devida não é considerada, uma vez que isto é suficientemente estabelecido pelo juramento. 

 

3. No entanto, quando uma parte faz um juramento ilegal, ou seja, relativo a uma religião cuja profissão é publicamente 

proibida; vejamos se deve ser considerado como se nenhum juramento tivesse sido feito; e esta, penso eu, é a melhor opinião. 

 

4. Quando um juramento é prestado, e a parte não é dispensada de prestar juramento, deve considerar-se que o assunto nunca 

foi submetido a determinação por juramento, e por isso, se depois se dispuser a prestar juramento, o juramento não lhe será 

vantajoso; porque não foi prestado com referência ao assunto pelo qual foi prestado. 



769 

 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Um partido renuncia a um juramento que, quando o faz, e o seu adversário manifesta a sua vontade de o fazer, desculpa-o de 

o fazer, estando satisfeito porque o outro partido consente em prestar juramento. No entanto, quando esta última não o fez, 

mas está depois pronta para o fazer, e o queixoso não está disposto a apresentá-lo; não se considera que ele o tenha 

dispensado, pois só pode ser dispensado quando é aceite. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

O Pretor diz: "Com referência a um assunto para o qual foi prestado juramento, não concederei uma acção nem contra o 

próprio partido, nem contra aquele a quem a propriedade pertencia". O termo "assunto" deve ser entendido como aplicável 

quer o juramento seja feito com referência à totalidade do bem em questão ou apenas a uma parte do mesmo; pois o Pretor 

promete que não concederá uma acção com referência ao que foi jurado, quer contra a parte que fez o juramento, quer contra 

aqueles que lhe sucederem a quem o juramento foi prestado, 

 

8. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Ainda que tenham sucesso na propriedade. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXI. 
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Pois, após o juramento, a acção é recusada; e se houver alguma controvérsia, ou seja, se for contestado se o juramento foi 

feito ou não, há motivo para uma excepção. 

 

1. Se o juramento tiver sido prestado ou dispensado, o requerido terá direito a uma excepção, tanto para si como para os 

outros; e o requerente adquirirá um direito de acção em que a única questão a considerar é se jurou que algo lhe devia ser 

dado, ou se estava preparado para jurar e o juramento foi dispensado. 

 

2. Se o julgamento for feito contra uma parte após o juramento ter sido feito, num caso em que a infâmia esteja envolvida; a 

melhor opinião é que ele se torna infame. 

 

3. Quando uma parte que é responsável perante mim numa acção temporária me faz um juramento de tal forma que tenho de 

jurar que é obrigado a pagar, e juro-o; não será libertado por lapso de tempo, pela razão de que a sua responsabilidade é 

perpetuada após a emissão ter sido juntada. 

 

4. Se alguém com menos de vinte e cinco anos fizer um juramento, e declarar que se aproveitou dele ao fazê-lo, deve 

apresentar uma réplica em resposta a uma excepção baseada no juramento; como diz Pomponius. Eu, contudo, sou de opinião 

que esta réplica nunca deveria ser concedida; mas que, na maioria dos casos, o próprio Pretor deveria investigar se foi tirada 

vantagem do menor, e conceder-lhe uma restituição completa; pois o simples facto de ser menor não estabelece o facto de ter 

sido enganado. Além disso, esta excepção ou inquérito não deve estender-se para além do tempo prescrito por lei depois de o 

menor ter atingido o seu vigésimo quinto ano. 
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5. Além disso, se uma parte prestar um juramento a um devedor em fraude aos seus credores, e uma réplica por fraude deve 

ser concedida aos credores contra uma excepção baseada no juramento; e, além disso, se a parte culpada de fraude prestar um 

juramento a um credor para que este jure que deve pagar-lhe aurei, e depois, quando os seus bens tiverem sido vendidos, ele 

deseja intentar uma acção; ou a acção deve ser recusada, ou pode ser combatida por uma excepção com o fundamento de 

defraudar os credores. 

 

6. Julianus diz que o juramento de uma parte que defenda um caso voluntariamente ou seja nomeada advogada, se for 

proposta pelo adversário, será uma boa defesa e proporcionará ao mandante uma excepção. Assim, deve ser dito que a 

mesma regra se aplica quando um agente é nomeado para intentar uma acção, e o arguido, tendo prestado juramento, jura que 

o montante deve ser pago a mim; pois isto dá-me o direito de acção. Esta opinião é razoável. 

 

7. Se o requerente tiver jurado, no juramento prestado pela parte na posse do bem, que este é seu, terá direito a uma acção; 

mas isto só se aplica à parte que prestou o juramento e a estas que o sucederam em seu lugar; mas se ele quiser fazer uso do 

privilégio obtido ao prestar juramento numa acção contra outra, o seu juramento não lhe será benéfico; 

 

(10) Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Porque uma transacção entre certas partes não deve prejudicar mais ninguém. 

 

(11) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 



772 

 

Quando um juramento é feito a uma parte em posse, e ele jura que o bem não pertence ao queixoso, então, enquanto ele 

possuir a posse, pode fazer uso de uma excepção baseada no juramento contra a parte que o fez; mas se ele perder a posse, 

não terá direito à acção, nem mesmo se a parte que lhe fez o juramento estiver em posse; pois ele não jurou que o bem era 

seu, mas simplesmente que não pertencia à outra parte. 

 

1. Assim, se, enquanto ele estiver na posse, o requerente lhe tiver prestado o juramento de que o bem era seu; sustentamos, 

em consequência, que mesmo que ele perca a posse, e a parte que lhe prestou o juramento a adquira, deve ser-lhe concedida 

uma acção de facto. Mais uma vez, ficou estabelecido que quaisquer colheitas que possam ter sido recolhidas de propriedades 

que jurei serem minhas devem ser-me restituídas, e que os descendentes de escravas e os jovens do gado devem ser 

entregues, depois de o juramento ser prestado. 

 

2. Da mesma forma, se eu jurar que o usufruto de qualquer propriedade ou é meu ou deve ser-me entregue, uma acção ficará 

a meu favor enquanto eu tiver direito ao usufruto no mesmo; mas nos casos em que o usufruto se perder, não terei direito de 

acção. No entanto, quando a parte jura que tem um usufruto, ou que tem direito a um em bens em que nenhum usufruto pode 

ser criado, porque seria consumido pelo uso; a minha opinião é que o efeito do juramento deve ser sustentado, e, portanto, 

mesmo que se deva considerar que ele foi devidamente jurado, penso que, por causa do juramento, ele pode reclamar o 

usufruto se for dada segurança. 

 

3. Quando existe uma controvérsia entre nós com referência a uma propriedade, e juro que ela me pertence, tenho o direito de 

obter aquilo a que teria direito se o julgamento tivesse sido feito a meu favor num processo pela propriedade; e é-lhe exigido 

que entregue não só a propriedade que tinha na altura, mas também tudo aquilo de que se tornou possuído depois; e o 

juramento deve ser considerado de tanta importância como se o meu caso tivesse sido provado, e portanto uma acção 

equitativa ficará a meu favor. Se, no entanto, eu estiver na posse por causa de um direito à propriedade, e o senhor se 

comprometer a recuperá-la de mim, e eu fizer um juramento contra si; terei direito a uma excepção com base nesse 

juramento. É evidente que, se alguma outra parte instaurar um processo contra mim para recuperar os bens, não haverá 

dúvida (como diz Julianus), que o juramento não me será vantajoso. 
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12. Julianus, Digest, Livro IX. 

 

A mesma regra prevalece quando desejo processar qualquer pessoa que esteja na posse de bens pertencentes a uma herança; 

porque se eu tiver de intentar uma acção para recuperar a herança de si, e provar que é minha, no entanto, se eu intentar uma 

acção contra outra pessoa, seria necessário que eu provasse a mesma coisa. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Onde há dois patrões, e, tendo um deles feito um juramento, um libertado jura que não é o seu libertado, o outro terá direito à 

posse da totalidade da propriedade a que os patrões têm direito, ou apenas a metade da mesma? Diz-se, a título de resposta, 

que se a parte a quem o juramento foi prestado foi um mecenas, o outro tem direito à posse da sua própria parte do bem, e 

não lhe será de nenhum benefício que o libertado tenha prestado juramento contra o outro; mas o mecenas terá muita 

consideração e autoridade se recorrer a um juiz na tentativa de provar que é o único mecenas, porque o libertado jurou que o 

outro não era seu mecenas. 

 

1. Julianus diz que quem jurar que um determinado território é seu deve, após ter decorrido tempo suficiente para lhe dar um 

título por prescrição, ter também direito a uma acção pretoriana. 

 

2. Julianus diz também que quando uma parte jura que não cometeu roubo, é considerado como tendo feito juramento com 

referência a tudo o que se relaciona com o assunto; e por conseguinte, não será responsável por uma acção de roubo, ou por 

uma acção pessoal de recuperação, pela razão de que só um ladrão é responsável por esta última acção. Portanto, poderá 

alguém que jure que não cometeu roubo, fazer uso de uma excepção por esta razão, se uma acção pessoal de recuperação for 
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intentada contra ele? Quando a parte que intenta a acção alega que ele é o herdeiro do ladrão, não lhe pode ser recusada uma 

audiência, e deve ser-lhe concedida uma acção especial de recuperação contra o herdeiro do ladrão, e o juiz não deve permitir 

que prossiga se ele tentar provar que a parte é um ladrão. 

 

3. Quando alguém jurar que lhe vendi algo por cem aurei, pode intentar uma acção baseada na compra para a execução do 

que quer que esteja relacionado com o contrato; ou seja, para a entrega do bem e para a segurança contra a recuperação por 

um verdadeiro proprietário. Não deveria, contudo, ser considerado se ele pode ser processado no contrato de compra e venda 

para a recuperação do dinheiro da compra e venda? Se, de facto, foi prestado juramento com referência a isto, ou seja, que o 

dinheiro foi pago, não existirá qualquer direito de acção para a recuperação deste último; mas se isto não foi jurado, a parte 

será, em consequência, responsável pela compra-money. 

 

4. Dizemos que a mesma regra se aplica quando alguém jura ter celebrado uma parceria; pois ainda pode ser processado 

numa acção de parceria. 

 

5. Marcellus diz que quando alguém jura que deu as suas terras como garantia para a posse de aurei, não pode intentar uma 

acção sobre o penhor sem pagar a posse de aurei, mas acrescenta que talvez possa ser processado por posse de aurei por 

causa do seu juramento; e isto ele aprova inteiramente. Quintus Saturninus concorda com esta opinião, e faz uso do caso em 

que um partido jurou que a sua ex-mulher lhe deu certos bens como dote; pois diz que, neste caso, deveria ser-lhe concedida 

uma acção equitativa pelo dote, e eu nego que esta opinião excede as exigências da justiça. 

 

6. Quando, numa transacção pecuniária, uma parte jura pelo génio do Imperador que não é obrigado a pagar, ou que o seu 

adversário tem direito ao pagamento, e se perjura; ou quando jura que pagará dentro de um certo tempo e não o faz; o nosso 

Imperador e o seu pai declararam num Rescript que ele deve ser mandado embora para ser chicoteado com varas, e o 

seguinte aviso anexado a ele, nomeadamente "Não praguejar precipitadamente!" 
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14. Paulus, sobre o Édito, Livro III. 

 

Sempre que um juramento é feito com referência a bens, não pode ser dispensado a favor de um dos pais ou de um mecenas, 

e um juramento é exigido com referência a bens; por exemplo, quando o dinheiro é emprestado e o queixoso jura que deve 

ser pago, ou o réu jura que não é obrigado a pagar. A mesma regra aplica-se quando é exigido um juramento com referência a 

uma mera promessa de pagamento num determinado momento. 

 

15. O mesmo, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Alguém deve ser enviado para as suas casas para administrar o juramento a pessoas distintas, e para aqueles que são 

impedidos por doença de comparecer em tribunal. 

 

16. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Quando um patrono casa com a sua mulher livre, não pode ser obrigado a jurar numa acção de remoção de bens; mas se ele 

próprio prestar o juramento à sua mulher livre, não será obrigado a jurar que o fez com o propósito de aborrecimento. 

 

17. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 
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Quando um juramento é prestado extrajudicialmente de acordo com um acordo, não pode ser prestado de novo. 

 

1. Um guarda prestará um juramento com o consentimento do seu tutor, porque, se o prestar sem ele, pode ser-lhe colocada 

uma excepção; mas tem direito a uma réplica, porque não tem o direito legal de tratar dos seus próprios assuntos. 

 

2. Quando um tutor que administra uma tutela, ou o curador de uma pessoa insana ou um gastador, presta um juramento, este 

deve ser considerado como ratificado; uma vez que dispõem de bens, e dão recibos onde o dinheiro é pago, e podem também 

levar um assunto a tribunal através de uma acção judicial. 

 

3. Além disso, quando um agente presta um juramento, este deve ser sustentado quando tem o controlo de todos os bens do 

seu comitente, ou foi especialmente dirigido para o fazer, ou é um agente que actua em seu próprio nome. 

 

18. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Mas, caso contrário, um agente que tente fazer um juramento não deve ser ouvido, como afirma Julianus no Décimo Livro do 

Digest, nem pode um réu que tenha feito o juramento ser subsequentemente processado pelo mandante; e não lhe será de 

grande benefício se lhe for dada uma garantia de que o mandante ratificará o acto; pois se este último o processar, o réu será 

obrigado a demonstrar que fez o juramento com toda a sinceridade, desde que seja apresentada uma excepção; mas se 

apresentar queixa com base na estipulação de que o acto seria ratificado, ser-lhe-á exigido que prove que o perjúrio foi 

cometido por ele próprio. 

 

19. The Same, On the Edict, Livro XXVI. 
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Portanto, se um agente foi instruído para intentar uma acção, e fez um juramento, fez algo para o qual não foi instruído. 

 

20. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Quando um escravo faz um juramento ou presta um juramento, este será sustentado se ele tiver a administração da sua 

peculiaridade: 

 

(21) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

Pois ele pode receber legalmente por dinheiro pago, e tem o direito de renovar uma obrigação. 

 

22. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Algumas autoridades sustentam que deve ser concedida uma acção De peculio contra o proprietário quando um escravo faz 

um juramento ao queixoso. As mesmas regras aplicam-se a um filho sob controlo paterno. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 
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Quando um escravo jura que o seu proprietário não é obrigado a pagar, este último tem direito a uma excepção, e o seu 

adversário, que fez o juramento ao escravo, não tem mais ninguém a culpar senão ele próprio. 

 

24. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

É muito mais verdade que o sentimento religioso de um filho é vantajoso para o seu pai, onde o processo pode ser instaurado 

contra este último. Mas quando partes deste tipo fazem o juramento de volta, não pioram a posição legal daqueles a cuja 

autoridade estão sujeitos. 

 

(25) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Se o meu escravo, onde um juramento lhe foi prestado em primeiro lugar ou prestado de volta, jura que certos bens 

pertencem ao seu senhor, ou lhe devem ser entregues; penso que tenho direito a uma acção ou excepção baseada no contrato, 

em virtude do carácter sagrado do juramento e dos termos do acordo. 

 

26. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Quando se diz que alguém jurou, não faz diferença o seu sexo, ou idade, pois o juramento deve, por todos os meios, ser 

sustentado contra a parte que se contentou com ele quando o prestou; embora uma ala nunca seja considerada como tendo 

cometido perjúrio, porque não se considera que ele possa ser conscientemente culpado de engano. 
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1. Se um pai jurar que o seu filho não é obrigado a pagar; Cassius declarou como sua opinião que uma excepção baseada no 

juramento deveria ser concedida tanto ao pai como ao filho. Quando um pai jura que não há nada no peculiar, pode ser 

intentada uma acção contra o filho; e também pode ser intentada contra o pai a fim de obter uma prestação de contas por 

qualquer peculiar que possa ter sido adquirido posteriormente. 

 

2. A prestação de juramento pode ser considerada como pertencendo à mesma classe que a renovação ou cessão de uma 

obrigação, uma vez que decorre de um acordo; embora também tenha alguma semelhança com um julgamento. 

 

27. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

Um juramento também toma o lugar do pagamento. 

 

28. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Quando dois credores conjuntamente interessados entram numa estipulação, e o juramento é feito por um deles, o juramento 

também prejudica o outro. 

 

1. Quando o devedor principal presta juramento, beneficia também de uma caução; e quando é exigido um juramento de 

caução, beneficia igualmente o devedor principal, como dizem Cassius e Julianus; pois, porque toma o lugar do pagamento, 

deve, também neste caso, ser considerado como tal; desde que o juramento tenha sido introduzido com referência ao próprio 

contrato e ao bem em questão, e não em relação à pessoa que prestou juramento. 
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2. Quando alguém promete apresentar o meu devedor em tribunal, e eu lhe faço o juramento, e ele jura que nunca prometeu 

apresentá-lo, isso não deve ser vantajoso para o meu devedor; mas se ele mesmo jurar que não me deve nada, deve ser feita 

uma distinção, e o processo alterado por meio de uma réplica; se ele fez o juramento de que após a sua promessa tinha 

apresentado a parte, ou se, de facto, tinha pago o que era devido. Uma distinção do mesmo tipo pode também ser feita no 

caso de uma fiança por uma dívida. 

 

3. Quando um de dois devedores conjuntos de uma certa soma de dinheiro prestou o juramento; isto também deve beneficiar 

o outro. 

 

4. Uma excepção baseada num juramento pode ser utilizada não só quando uma parte intenta uma acção em virtude do 

assunto pelo qual prestou juramento, mas também com referência a outro caso, desde que a mesma questão esteja em causa 

neste último processo; por exemplo, quando é exigido um juramento numa acção por mandato, ou numa acção baseada em 

negócios negociados, parceria, e outras do mesmo tipo; e então pode ser intentada uma acção específica de cobrança baseada 

nos mesmos assuntos, pela razão de uma acção ser anulada pela outra. 

 

5. Quando alguém jura que não cometeu roubo, não lhe deve ser permitido tirar qualquer vantagem do seu juramento numa 

acção de furto, ou numa acção de recuperação de bens roubados; porque o furto é um crime diferente, sendo um crime que 

pode ser perpetrado secretamente. 

 

6. Quando é instaurado um processo contra um arrendatário no seu contrato de arrendamento, por exemplo, porque as árvores 

foram cortadas, e ele jura que não as cortou, e depois é processado ao abrigo da Lei das Doze Tabelas por ter cortado árvores, 

ou ao abrigo da Lex Aquilia por danos injustos, ou é pedido contra ele um interdito Quod vi aut clam; ele pode fazer uma 

defesa por meio de uma excepção baseada no seu juramento. 
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7. Quando uma mulher jura que não removeu bens pertencentes ao seu marido por causa de um divórcio, não pode fazer uma 

defesa por meio de uma excepção, se lhe for instaurada uma acção para a recuperação do bem, e se ela alegar que é seu, será 

exigido outro juramento; por outro lado, se ela jurar que o bem era seu, este juramento pode ser constituído como defesa 

numa acção para a remoção do bem que foi removido. E, de facto, deve ser geralmente observado que quando a mesma 

questão surge numa acção diferente, estará disponível uma excepção baseada no juramento. 

 

8. Portanto, quando uma parte jura que não foi proferida sentença contra ele, mesmo que seja processado com base numa 

sentença baseada na estipulação de que a decisão do tribunal será obedecida; ele pode defender-se por meio de uma 

excepção. No entanto, quando, por outro lado, é processado com base na estipulação de que a decisão do tribunal será 

cumprida, e depois jura que não é obrigado a pagar, uma excepção não pode ser devidamente invocada contra a parte que 

intentou a acção; pois pode acontecer que a estipulação não se tenha tornado operacional, mesmo que a sentença tenha sido 

proferida contra ele, a menos que ele jure que não foi esse o caso. 

 

9. Além disso, Pomponius diz que quando um homem jura que alguns dos seus bens foram roubados, ele não adquire 

imediatamente uma boa causa de acção para a recuperação dos bens. 

 

10. Mais uma vez, uma vez que, nos termos desta secção, o juramento dá fundamento tanto a uma acção como a uma 

excepção, se o requerido prestar um juramento fora do tribunal, que é oferecido pelo requerente, e jurar que não é obrigado a 

pagar; e então o requerente, na oferta do juramento do requerido, jura que tem o direito de exigir o pagamento, ou vice-versa; 

o último pedido apoiado pelo juramento terá mais força, mas isto não prejudicará a questão de saber se a outra parte cometeu 

perjúrio; pois a questão não é se o réu foi obrigado a pagar, mas se o queixoso fez o juramento de que era. 

 

29. Tryphoninus, Disputations, Livro VI. 
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Além disso, se fizer um juramento, e juro que não jurou que eu era obrigado a pagar-lhe; então, em oposição a uma acção 

equitativa através da qual se pretende determinar se fez o juramento de que tinha o direito de exigir o pagamento, posso 

invocar uma excepção baseada no meu juramento para efeitos de dispor da questão incluída na acção. 

 

30. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Pedius diz que quando um homem, numa acção em que a quantia é aumentada pela negação do réu, jura que algo lhe é 

devido, adquire o direito de intentar uma acção por danos simples e não por danos duplos; pois basta que o queixoso seja 

libertado da necessidade de provar o seu caso, uma vez que, deixando de fora esta parte do Édito, o seu direito de acção por 

duplos danos permanece intacto; e pode dizer-se que, num caso deste tipo, a causa principal da acção não é o objecto do 

processo, mas que o juramento do queixoso deve ter efeito. 

 

1. Se eu jurar que é obrigado a entregar-me Stichus, e tal escravo não existir, você, como réu, não é obrigado a pagar-me o 

seu valor, excepto em caso de roubo ou devido à sua falta; pois em qualquer destes casos o valor do escravo deve ser 

declarado, mesmo após a sua morte. 

 

2. Quando uma mulher jura que a posse de aurei lhe é devida por causa do dote, esse montante deve ser pago na totalidade; 

mas se ela jurar que pagou a posse de aurei por meio do dote, não será feita uma investigação sobre o simples facto de o 

montante ter sido pago, mas será considerado como pago, e qualquer parte que lhe deva ser devolvida deve ser-lhe dada. 

 

3. Numa acção popular, um juramento que tenha sido exigido só pode ser usado contra outros se tiver sido exigido de boa fé; 

pois, quando alguém institui um processo, isto não impede uma acção pública, a menos que o processo tenha sido instituído 

através de conluio. 
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4. Quando um libertado, após o seu patrono lhe ter feito o juramento, jura que não é o seu libertado, o juramento deve ser 

mantido; de modo a que não possa ser considerada qualquer reivindicação de serviços, nem a posse da propriedade de uma 

propriedade contrária às disposições do testamento. 

 

5. Se eu jurar que tenho direito a que me seja transferido um usufruto, isto só deverá ser feito quando eu der segurança de que 

o utilizarei da forma que um bom cidadão o faria, e que, quando o usufruto terminar, eu o restituirei. 

 

31. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXX. 

 

Devemos lembrar que por vezes, mesmo após o juramento ter sido feito, é permitido pelas Constituições Imperiais recorrer a 

procedimentos ordinários, onde a parte interessada alega que foram encontrados novos documentos que agora apenas deseja 

utilizar. Estas Constituições são consideradas disponíveis apenas quando uma parte foi dispensada pelo tribunal; para os 

juízes, após exigirem um juramento, estão frequentemente habituados a proferir uma decisão a favor da parte que prestou 

juramento; mas quando o assunto foi resolvido entre as partes por meio de um juramento, não é permitido que o mesmo caso 

seja ouvido de novo. 

 

32. Modestinus, Differences, Livro III. 

 

Uma ala não pode dispensar o juramento. 

 

33. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 
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Quando um partido jura pela sua própria salvação, embora seja obrigado a jurar por Deus (pois quando jura desta forma tem 

referência à Divindade), ainda, se o juramento não o tivesse feito desta forma particular, é obrigado a não ter jurado; e por 

isso será obrigado a fazer novamente o juramento na forma própria. 

 

(34) The Same, On the Edict, Livro XXVI. 

 

Um juramento pode ser feito tanto com referência a dinheiro como a todos os outros assuntos, pois um juramento pode 

mesmo ser prestado numa acção por serviços, e o adversário não se pode queixar de qualquer dano que lhe tenha sido feito, 

uma vez que pode prestar o juramento de volta. O que deverá então ser feito se o arguido alegar que é libertado porque pensa 

que Stichus, o escravo a quem prometeu, está morto? Neste caso, ele não pode ser protegido por prestar o juramento de volta; 

e, portanto, por esta razão, Marcelo pensa, e muito apropriadamente, que ele deve ser dispensado de prestar o juramento, ou 

que lhe deve ser concedido um certo tempo para que ele possa apurar os factos e depois prestar o juramento. 

 

1. Uma parte que compareça em defesa de um município ou de qualquer pessoa colectiva pode prestar o juramento, se tiver 

uma ordem para o fazer. 

 

2. Um juramento não pode ser prestado a uma ala. 

 

3. Nem um agente nem um defensor podem ser obrigados a prestar juramento; pois é afirmado por Julianus no Nono Livro 

do Digest que um defensor não pode ser obrigado a prestar juramento e que será suficiente para uma defesa completa se ele 

estiver preparado para se juntar à questão no caso. 
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4. Quando uma parte faz um juramento, ele próprio deve primeiro jurar que não o faz com o desejo de causar aborrecimento, 

se tal for exigido; e então o juramento para ele será feito. Este juramento com referência ao incómodo é dispensado no caso 

de um mecenas ou pais. 

 

5. Se houver qualquer dúvida entre as partes quanto à natureza do juramento a fazer, os seus termos serão decididos pelo 

árbitro que ouvir o caso. 

 

6. O Pretor diz: "Aquele a quem for pedido que jure que eu vou obrigar a pagar ou a fazer o juramento", e por isso o réu deve 

escolher se vai pagar ou jurar, e se não jurar, será obrigado pelo Pretor a pagar. 

 

7. Outro recurso é, contudo, concedido ao réu, nomeadamente, o de prestar o juramento se ele preferir fazê-lo, e se aquele 

que intenta a acção se recusar a aceitar as condições em que deve prestar juramento, o Pretor não permitirá que o caso 

prossiga, e ao fazê-lo age com maior justiça; uma vez que as condições em que o juramento deve ser prestado não devem ser 

desagradáveis para a parte que ele próprio prestou juramento. O queixoso, contudo, não pode prestar o juramento relativo ao 

incómodo ao réu que presta o juramento, pois, que o queixoso deve esperar que seja prestado um juramento de calúnia com 

referência aos termos que ele próprio impôs, é algo que não deve ser tolerado. 

 

8. Nem sempre é apropriado que um juramento seja novamente prestado nos mesmos termos que no início; pois, talvez, 

devido à diversidade de coisas ou pessoas, possam surgir questões que causem uma diferença entre elas, e, portanto, se algo 

deste tipo ocorrer, os termos do juramento devem ser decididos pelo juiz. 
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9. Quando a questão em litígio é submetida a um juramento, o juiz exonera a parte que jurar e ouvirá aquele que deseja 

prestar o juramento de volta, e se o queixoso jurar, deve proferir uma sentença contra o réu; e se este se recusar a prestar 

juramento, mas pagar, deve exonerá-lo, e se não pagar, deve prestar sentença contra ele; e se o queixoso, após o juramento 

ser prestado, se recusar a prestar juramento, deve exonerar o réu. 

 

35. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Quando o tutor de uma ala faz um juramento onde faltam todas as outras provas, ele deve ser ouvido, pois podem existir 

circunstâncias sob as quais uma acção será recusada à ala. 

 

1. Quando um gastador faz um juramento, não deve ser ouvido, e a mesma regra aplica-se noutros casos semelhantes; pois, 

quer o juramento substitua um acordo, quer uma dívida, o pagamento da execução de uma sentença, não deve ser permitido, 

excepto quando feito por aqueles que são devidamente qualificados para tais coisas. 

 

2. As partes que não podem ser obrigadas a aderir à emissão em Roma, não podem ser obrigadas a prestar juramento; como, 

por exemplo, os enviados provinciais. 

 

36. Ulpiamis, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Quando o queixoso faz um juramento com referência a dinheiro que tinha sido meramente prometido, e o réu jura, pode 

recorrer a uma excepção se for instaurada uma acção contra ele sobre a promessa; mas se for processado pelo mandante ? ou 
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seja, por causa da obrigação anterior ? não pode ser invocada uma excepção, a menos que jure também a este respeito, depois 

de o queixoso lhe ter feito o juramento. 

 

 

37. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Se o juramento não tiver sido dispensado pela parte que o prestou, e nenhum juramento tiver sido feito negando que o 

processo foi instaurado para efeitos de aborrecimento, a acção não será concedida em consequência; pois só ele próprio tem 

culpa de ter prestado o juramento antes de o juramento ter sido negado, de modo a estar na mesma posição que se tivesse 

dispersado com o juramento. 

 

(38) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Quando uma parte não está disposta a jurar ou a prestar o juramento, é uma prova de manifesta depravação, e equivalente a 

uma confissão. 

 

39. Julianus, Digest, Livro XXX. 

 

Quando alguém concorda com o seu devedor que o processo não deve ser intentado se este jurar que não "subiu ao 

Capitólio", ou que fez ou não fez mais nada; e este último faz o juramento em conformidade, deve ser-lhe concedida uma 

excepção com base no juramento, e se tiver pago pode recuperar o dinheiro; pois um acordo é lícito quando, em qualquer 

caso, depende da condição de um juramento. 
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40. The Same, Digest, Livro XIII. 

 

Quando é exigido um juramento a um devedor, este efectua uma libertação de um penhor; pois isto assemelha-se à libertação 

da responsabilidade por uma dívida, e dá certamente origem a uma excepção perpétua. Por conseguinte, um credor que 

intente uma acção por uma penalidade será barrado por uma excepção, e se o dinheiro tiver sido pago pode ser recuperado; 

tal como quando um juramento é interposto, toda a controvérsia está no fim. 

 

(41) Pomponius, Regras. 

 

Labeo declarou que o juramento pode ser dispensado a favor de uma parte que esteja ausente, ou ignorante dos factos; e pode 

mesmo ser dispensado por carta. 

 

42. The Same, Epistles, Livro XVIII. 

 

Quando um juramento foi prestado por um credor que tinha instaurado um processo contra uma ala por dinheiro que tinha 

sido emprestado, este último jurou que não era obrigado a pagar, e depois o credor instaurou um processo contra a sua fiança 

pelo dinheiro; deveria ele ser barrado por uma excepção baseada no juramento? Escreva-me qual é a sua opinião. Julianus 

discute o ponto mais detalhadamente; pois diz que se a controvérsia que surgiu entre o credor e a ala foi se ala alguma vez 

recebeu o dinheiro, e foi acordado que toda a questão deveria ser resolvida se a ala prestasse juramento, e ele jurou que não 

era obrigado a pagar; a obrigação natural é eliminada por este acordo, e se algum dinheiro tiver sido pago, pode ser 

recuperado. Se, no entanto, o credor sustentou que tinha feito o empréstimo, e a ala apenas se defendeu com o fundamento de 

que o seu tutor não tinha intervindo, e um juramento deste tipo é feito; o Pretor, neste caso, não dará qualquer aval à garantia. 
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Mas onde não se pode provar claramente qual foi o acordo, e é duvidoso (como acontece muito frequentemente) se a 

controvérsia entre o credor e a ala foi uma questão de facto ou de direito; e o credor, tendo prestado o juramento, a ala 

prestou-o; devemos considerar que o entendimento entre eles era que se a ala jurasse que não era obrigada a pagar, a 

controvérsia deveria ser considerada no fim, e o dinheiro pago poderia ser recuperado; e pensamos que deveria ser concedida 

uma excepção às garantias. 

 

1. Quando uma caução jura que não é obrigada a pagar, o arguido é protegido por uma excepção fundada no juramento; mas 

se uma caução deve jurar que nunca foi de todo garantida pelo montante exigido, este juramento não deve beneficiar a pessoa 

que prometeu. 

 

2. Além disso, quando o requerente faz o juramento, e uma parte que se apresente para o arguido ausente ou presente jura que 

este último não é obrigado a pagar; ser-lhe-á concedida uma excepção baseada no juramento em cujo nome o juramento foi 

prestado. A mesma regra é aplicável quando alguém que comparece em defesa de uma garantia faz o juramento de que será 

concedida uma excepção ao comitente. 

 

3. Da mesma forma, se o comitente prestar juramento, a sua fiança será protegida; porque uma decisão a favor de qualquer 

um deles beneficiará o outro. 

 

 

Título. 3. Sobre um juramento feito em tribunal. 
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1. Ulpianus, On Sabinus, Livro LI. 

 

Quando a propriedade é objecto de processo judicial e é feito um juramento com referência à reclamação, não consideramos 

que o seu valor seja maior porque a sentença pode ser de maior valor devido à contumazia do réu em não entregar a 

propriedade, pois não se torna por este meio mais valiosa; mas o seu valor é aumentado acima do que vale por causa da 

contumazia do réu : 

 

(2) Paulus, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Quer processemos por algo que é nosso ou se sejam instaurados processos para a produção. 

 

1. Por vezes a avaliação é feita apenas com referência ao interesse do requerente na acção; por exemplo, quando a 

negligência do requerido em não entregar ou produzir o bem deve ser punida; mas quando a fraude ou contumazia da parte 

que não entregar o bem ou o produzir deve ser punida, o valor deve ser estimado de acordo com o montante a que o 

requerente jurou em tribunal com referência à acção. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Quando o dinheiro tiver sido depositado, o juiz não deve prestar juramento para que a parte possa jurar o montante dos seus 

juros, uma vez que o valor das moedas é certo; a menos que jure quanto ao seu interesse em que o dinheiro lhe seja devolvido 

no dia marcado; para quê se tivesse de pagar uma soma de dinheiro sob pena, ou por causa de um penhor, e o penhor fosse 

vendido porque a outra parte se tinha recusado a pagar o dinheiro que tinha sido depositado com ele? 
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(4) The Same, On the Edict, Livro XXXVI. 

 

Consideremos quem pode fazer este juramento onde são instaurados processos contra o tutor, e contra quem o pode fazer. O 

próprio guarda, de facto, não o pode fazer se ele não tiver chegado à puberdade, pois isto tem sido publicado com muita 

frequência em rescritos. Os Irmãos Divinos declararam num Rescript que o próprio tutor não pode ser obrigado a jurar, ou a 

mãe da ala pode ser autorizada a fazê-lo, mesmo que esteja pronta a fazer o juramento; pois foi considerado um assunto sério 

para os tutores que ignoram os factos, incorrer no risco de perjúrio em benefício de outro, contra o seu consentimento. Foi 

também estabelecido pelo nosso Divino Imperador e seu pai que os curadores de uma ala ou de um menor não poderiam ser 

obrigados a prestar juramento com referência a uma reclamação; mas, quando os tutores ou curadores desejam manifestar 

tanto afecto pelas alas ou menores sob a sua responsabilidade, a autoridade da lei não impedirá que os julgamentos sejam 

terminados desta forma, sempre que a questão tenha sido juntada entre as partes; uma vez que a avaliação estabelecida por 

juramento deve ser feita, não com referência à vantagem da parte que presta juramento, mas à do seu mandante em cujo 

nome deve ser prestada uma declaração de tutela. O menor, contudo, pode ser ajuramentado, se assim o desejar. 

 

1. O juiz deve prestar o juramento, mas se mais alguém o prestar, ou se este deve ser prestado sem ser prestado, não tem 

santidade, e, de facto, não tem juramento algum; e isto está estabelecido nas Constituições do nosso Imperador e do seu Pai 

Divino. 

 

2. Qualquer quantia pode ser jurada; mas, pergunto, pode o juiz fixar um limite ao juramento de modo a restringi-lo a uma 

certa quantia, a fim de evitar que a parte aproveite a oportunidade para jurar uma quantia imensa? Fica estabelecido que fica 

ao critério do juiz prestar ou não o juramento; e, portanto, coloca-se a questão de saber se quem pode recusar prestar o 

juramento também não pode limitar o montante a jurar; e isto também fica ao critério do juiz agir de boa fé. 
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3. Além disso, deve ser considerado se o juiz que fez o juramento não tem o direito de se recusar a cumpri-lo, e de indeferir 

totalmente o caso, ou de julgar por um montante inferior ao que foi juramentado; e a melhor opinião é que, quando existe 

alguma causa invulgarmente boa, e foram descobertas novas provas, ele pode fazê-lo. 

 

4. Está bem estabelecido que nos casos em que tenha sido cometida negligência, o juramento não deve ser oferecido, mas 

uma avaliação deve ser feita pelo juiz. 

 

5. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

Em acções reais e em acções para produção, bem como em procedimentos de boa fé, é prestado um juramento com referência 

à reclamação. 

 

(1) O juiz, contudo, pode fixar um certo montante até ao qual a parte pode jurar; pois tinha o direito, em primeiro lugar, de 

não lhe fazer o juramento. 

 

(2) Além disso, quando o juramento é prestado, o juiz tem o direito quer de arquivar o processo, quer de proferir uma 

sentença contra o réu por um montante menor. 

 

(3) Em todos estes casos, contudo, o juramento com referência ao crédito só pode ser prestado quando existe fraude, e não 

por negligência; pois o juiz faz uma estimativa do que se encontra sob este último. 
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(4) Não há dúvida de que por vezes é feito um juramento com referência ao crédito numa acção de direito estrito; por 

exemplo, quando uma parte que prometeu entregar Stichus faz um incumprimento, e Stichus morre; uma vez que o juiz não 

pode fazer uma estimativa do valor dos bens que já não existem, sem fazer um juramento. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

É de outro modo onde o processo é feito por estipulação ou por vontade, pois então não é habitual que a reclamação seja 

juramentada. 

 

(7) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

É geralmente tido como certo que ninguém a não ser a parte que tem o controlo do caso pode prestar juramento com 

referência à reivindicação; pois Papinianus diz que ninguém a não ser uma parte que se tenha juntado à questão em seu 

próprio nome o pode fazer. 

 

8. Marcellus, Digest, Livro VIII. 

 

Quando um tutor que esteja na posse dos bens de uma pessoa que tenha atingido a sua maioria se recusa a entregar-lhos; 

pergunto se deve ser pronunciada uma sentença contra ele pelo valor dos bens, ou pelo montante da reclamação jurada pelo 

queixoso? Respondi que não é apenas que o valor, (é o valor do bem), deve ser estimado por si só, mas que a contumazia 

apresentada deve ser punida; e que o valor do bem deve ser deixado ao julgamento do proprietário do mesmo pelo poder de 

fazer o juramento da reivindicação a ser concedida ao queixoso. 
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(9) Javolenus, On Cassius, Livro XV. 

 

Quando é instaurado um processo por furto, o valor do bem no momento em que o furto foi cometido deve ser jurado, sem 

acrescentar as palavras "Ou mais", porque onde o bem vale mais, vale, em todo o caso, tanto quanto. 

 

10. Callistratus, Perguntas, Livro I. 

 

Quando alguém não apresenta documentos, o queixoso é autorizado a jurar a reclamação, de modo a que possa ser proferida 

sentença contra o réu por um montante de danos igual ao interesse do queixoso em que os documentos sejam apresentados; e 

isto o Divino Commodus declarou num Rescript. 

 

11. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

O inquérito não é prontamente permitido quando uma parte comete perjúrio num caso em que é obrigada por lei a jurar uma 

reclamação. 

 

 

Título. 4. Relativo a um processo de recuperação de bens dado por uma consideração que não tem lugar. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Quando o dinheiro é pago por causa de algum acto que não seja desonroso, uma vez que um filho será emancipado, ou um 

escravo manumitted, ou um processo abandonado; então, se o acto for executado, uma acção para a recuperação do dinheiro 

não mentirá. 

 

1. Se eu lhe pagar a aurei por cumprir uma condição, e depois rejeitar uma herança ou um legado, posso trazer um processo 

para recuperar o dinheiro. 

 

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Onde, no entanto, o testamento é pronunciado para ser forjado ou inofensivo, sem criminalidade da parte daquele que pagou 

o dinheiro, a referida propriedade aurei pode ser recuperada através de uma acção com base na falta de consideração. 

 

(3) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Paguei-lhe uma certa soma de dinheiro para evitar que me levasse a tribunal; e, por isso, eu, por assim dizer, desfiz-me do 

assunto. Posso trazer processo para recuperação, se não me for dada segurança de que não será instaurado um processo 

judicial? É verdade que faz uma grande diferença se paguei o dinheiro para nenhum outro fim a não ser para evitar ser levado 

a tribunal, ou que me deve ser prometido que isso não seria feito; mas se esta era a consideração, nomeadamente, que me 

devia ser prometido, posso intentar uma acção para recuperar o dinheiro se a promessa não tiver sido feita; mas se o 
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entendimento foi apenas que não se devia empreender um processo judicial, nenhuma acção para recuperação mentirá 

enquanto isso não for feito. 

 

1. A mesma regra aplicar-se-á se eu lhe pagar uma soma de dinheiro na condição de não manumitar Stichus; pois, de acordo 

com a distinção acima indicada, uma acção de recuperação pode ser concedida ou recusada. 

 

2. Mas se eu lhe pagar uma soma de dinheiro na condição de que manumite Stichus, e não o fizer, posso intentar uma acção 

para a sua recuperação; ou, se eu mudar de ideias, ainda posso intentar uma acção. 

 

3. Onde, porém, lhe paguei o dinheiro na condição de que o manumitasse até um certo tempo, e depois? Se o tempo ainda 

não tiver decorrido, um processo para recuperar o dinheiro será recusado, a menos que eu tenha mudado de ideias; mas se 

tiver decorrido, o processo pode ser instaurado. Mas se o Stichus estiver morto, poderá o dinheiro que foi pago ser 

recuperado? Proculus diz que se ele morreu depois de ter chegado o tempo em que poderia ter sido manumitido, uma acção 

de recuperação mentirá, caso contrário não o será. 

 

4. E, de facto, se eu não lhe pagar nada para o induzir a manumitar o escravo, mas foi acordado que eu deveria pagar-lhe, tem 

a liberdade de intentar a acção que resulta de tal contrato, ou seja, uma acção pessoal de recuperação, mesmo que o escravo 

esteja morto. 

 

5. Quando um homem livre que me servia como escravo de boa fé me paga dinheiro na condição de eu o manumitar, e eu 

faço-o, e ele é depois provado que é livre; a questão que se coloca, pode ele intentar uma acção contra mim para recuperar o 

dinheiro? Julianus diz no Décimo Primeiro Livro do Digest que o partido manumitted tem o direito de acção para a sua 

recuperação. Neratius também, no Livro dos pergaminhos, afirma que uma certa Paris, uma dançarina, que tinha pago a 
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Domitia, a filha de Nero, ten aurei para obter a sua liberdade, intentou uma acção contra ela para a recuperar, e o inquérito 

não foi feito quanto a saber se Domitia a recebeu sabendo na altura que estava livre. 

 

6. Se alguém me pagar a posse de aurei, com o entendimento de que ele é um escravo que espera ser livre numa determinada 

condição, quando não lhe foi ordenado que o fizesse; Celsus sustenta que pode trazer um processo para recuperar a posse de 

aurei. 

 

7. Onde um escravo que foi dirigido sob uma vontade de pagar ao herdeiro aurei e tornar-se livre, recebeu a sua liberdade 

absolutamente sob um codicilo, mas, ignorando o facto, pagou a aurei da posse ao herdeiro; pode ele intentar uma acção para 

a sua recuperação? Afirma que Celsus, o seu pai, sustentou que não podia recuperá-los; mas o próprio Celsus, sendo 

influenciado por um sentimento de justiça natural, pensa que se pode intentar uma acção para a sua recuperação. Esta opinião 

é a mais correcta, embora seja estabelecido (como ele próprio afirma) que uma parte que pagou dinheiro com a expectativa 

de que seria remunerada pela pessoa que o recebeu, ou que esta lhe seria mais amigável no futuro, não pode recuperá-lo; 

porque foi enganado por uma opinião falsa. 

 

8. Também discute aqui um ponto mais agradável, nomeadamente, se um escravo que pensava que seria livre 

condicionalmente, não transferiu a propriedade no dinheiro que pagou à parte que a recebeu; uma vez que a pagou ao 

herdeiro com a impressão de que pertencia ao herdeiro e não a si próprio, embora o dinheiro fosse seu, uma vez que o 

recebeu depois de lhe ter sido concedida a sua liberdade sob a sua vontade. Sou de opinião que, se ele o pagou com esta 

impressão, não se tornou propriedade do herdeiro; pois mesmo quando lhe pago o meu dinheiro como se fosse seu, não o 

faço seu. Qual seria então o caso, se a parte acima mencionada não o pagasse ao herdeiro, mas a outra pessoa a quem ele 

pensou ter sido ordenado que o pagasse? Se, de facto, pagasse o dinheiro a partir da sua peculiaridade, não o tornaria 

propriedade da parte que o recebeu; mas se outro o pagasse por ele, ou se ele próprio o pagasse depois de ficar livre, tornar-

se-ia propriedade da pessoa que o recebeu. 
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9. Embora um escravo libertado sob uma condição seja autorizado a pagar dinheiro do seu peculiar, em cumprimento de 

alguma condição, ainda que o herdeiro o queira reter, pode proibi-lo de o pagar; pois o resultado será que o escravo obterá a 

sua liberdade tal como se tivesse cumprido a condição que lhe foi proibida de cumprir, e o dinheiro não será perdido. Mas o 

partido a quem o testador desejava receber o dinheiro pode intentar uma acção de facto contra o herdeiro para o obrigar a 

obedecer à ordem do testador. 

 

(4) The Same, On the Edict, Livro XXXIX. 

 

Quando um credor exonera o seu devedor depois de ter concordado em fornecer alguém que promete fazer o pagamento em 

seu lugar, e não o faz; pode considerar-se que a parte que foi exonerada é responsável por um processo para a recuperação do 

dinheiro. 

 

5. The Same, Disputations, Livro II. 

 

Onde recebe dinheiro na condição de ir para Cápua, e depois no momento em que está preparado para iniciar a sua viagem, o 

estado do tempo, ou a sua saúde impede-o de o fazer; consideremos se uma acção para recuperar o dinheiro pode ser 

intentada com base na sua incapacidade de fazer a viagem? Uma vez que não teve culpa de não ter ido, pode-se afirmar que 

uma acção para recuperar o dinheiro não mentirá; mas, como a parte que o pagou tem o direito de mudar de ideias, não há 

dúvida de que o que foi pago pode ser recuperado por uma acção, a menos que tivesse sido vantajoso para si não ter recebido 

o dinheiro para esse fim; ou se o estado das coisas for tal que, apesar de ainda não ter começado, tenha arranjado os seus 

assuntos de modo a ser obrigado a ir, ou que já tenha incorrido nas despesas necessárias para a viagem, de modo a que seja 

evidente, por exemplo, que gastou mais do que recebeu, uma acção de recuperação não mentirá; mas se gastou menos, a 

acção pode ser intentada, desde que, no entanto, seja indemnizado pelo que gastou. 
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1. Quando uma parte entrega um escravo a outra com o entendimento de que, dentro de um certo tempo, será manumitted por 

ele, e aquele que entregou o escravo muda de ideias e comunica isto à outra parte; e o escravo deve ser manumitted depois de 

ter mudado de ideias, aquele que entregou o escravo terá, no entanto, o direito de intentar uma acção por ter mudado de 

ideias. É evidente, contudo, que se a outra parte não manumitar o escravo, a constituição torna-se operacional, e torna o 

escravo livre, se a parte que o libertou para este fim ainda não tiver mudado de ideias. 

 

2. Além disso, se alguém der a Titius ten aurei para que possa comprar um escravo com o dinheiro e manumitá-lo, e depois 

mudar de ideias; se o escravo ainda não tiver sido comprado, a mudança de ideias dar-lhe-á o direito de acção para recuperar 

o dinheiro, se o fizer claramente a Titius, para que não possa comprar o escravo depois e sofrer perdas. Se, no entanto, o 

escravo já tiver sido comprado, a mudança de mentalidade não prejudicará a parte que o comprou mas, em vez da tenra aurei 

que recebeu, deve entregar o escravo que comprou; ou se, no caso proposto, o escravo deveria ter morrido anteriormente, não 

precisa de pagar nada, desde que a sua morte não tenha sido causada por ele. Se, contudo, o escravo tiver fugido, e a parte 

que o comprou não tiver sido culpada por isso, não lhe será exigido que pague nada; mas é evidente que deve prometer 

restituí-lo se alguma vez vier a entrar no seu poder. 

 

3. Mas se ele recebeu dinheiro para manumitar um escravo e foge antes de ser manumitido; vamos considerar se o que ele 

recebeu pode ser recuperado por uma acção pessoal? Se, de facto, ele estivesse prestes a vender o referido escravo, e não o 

tivesse feito porque tinha recebido dinheiro para o manumitar, não pode ser instaurado um processo de recuperação contra 

ele. Mas é evidente que ele deve dar segurança de que, se o escravo chegar às suas mãos, devolverá o que recebeu, após 

dedução de qualquer valor diminuído que o escravo possa ter sofrido por causa da sua fuga. Não há dúvida de que se a parte 

que fez o pagamento ainda estiver desejosa de que o escravo seja manumitido, mas a outra não deseja que isso seja feito, 

porque lhe é oferecido por ter levado a sua fuga, deve devolver a totalidade da quantia que recebeu. Se, no entanto, a parte 

que lhe pagou o contrato de arrendamento escolher que lhe seja entregue o escravo; o resultado será que ou o escravo lhe 

deve ser entregue ou o dinheiro que ele pagou lhe será reembolsado. Mas se a parte não tinha qualquer intenção de vender o 

escravo, então o que ele recebeu deve ser devolvido, a menos que, se não tivesse recebido o dinheiro para o manumitar, tê-lo-

ia guardado com mais cuidado; pois, neste caso, não é apenas que ele deva ser privado do escravo e também de todo o preço. 
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4. Onde, no entanto, aceitou o dinheiro com o propósito de manumitar o escravo, e o escravo morreu; então, se ele estava em 

falta com referência à manumissão, segue-se que temos de manter que ele deve reembolsar o que recebeu; mas se ele não 

estava em falta, tendo iniciado uma viagem para ver o Governador da província ou qualquer outro magistrado perante o qual 

o processo de manumissão pudesse ser instaurado, e o escravo morreu na viagem; a melhor opinião é que, se ele tinha a 

intenção de vender o escravo ou de fazer uso dele próprio para algum fim, deve ser considerado que ele não é obrigado a 

reembolsar nada; pois se não tinha a intenção de fazer estas coisas, deve suportar a perda resultante da morte do escravo, uma 

vez que teria morrido mesmo que o seu proprietário não tivesse recebido o dinheiro para o manumitar, a menos que a viagem 

empreendida para o manumitar fosse a causa da sua morte; como, por exemplo, se tivesse sido morto por ladrões, ou 

esmagado pela queda de um estábulo ou atropelado por um veículo, ou se tivesse perdido a sua vida de outra forma, e isto 

não teria ocorrido se a viagem com o objectivo de o manumitar não tivesse sido empreendida. 

 

6. The Same, Disputations, Livro III. 

 

Quando um estranho dá um dote por uma mulher, e é acordado que, seja de que forma for, o casamento pode terminar o dote 

lhe será devolvido, e nenhum casamento deve ter lugar; então, porque o acordo só tinha referência a assuntos que ocorreram 

depois do casamento, e o casamento não foi celebrado, colocar-se-á a questão de saber se a mulher tem direito de acção para 

recuperação, ou se a parte que deu o dote tem direito a uma? É provável, contudo, que, neste caso também, a parte que deu o 

dote tenha tido em conta o seu próprio interesse; pois aquele que fez o presente por causa do casamento pode, se o casamento 

não for realizado, intentar uma acção de recuperação como se fosse por falta de consideração, a menos que a mulher seja 

capaz de provar com as provas mais convincentes que o fez em benefício dela e não em seu próprio benefício. 

 

1. Mas quando um pai dá um dote pela sua filha, e um acordo deste tipo é feito; então, a menos que a intenção fosse 

manifestamente diferente, Marcelo diz que o pai tem o direito de intentar uma acção pessoal para a sua recuperação. 

 

7. Julianus, Digest, Livro XVI. 



801 

 

 

Alguém que pensava dever uma certa soma de dinheiro a uma mulher prometeu-lhe, a seu pedido, pagá-la como dote, e fê-lo; 

e depois o casamento não se realizou. Colocou-se a questão de saber se a parte que pagou o dinheiro poderia recuperá-lo, ou 

se a mulher o poderia fazer? Nerva e Atilicinus responderam que, uma vez que a parte pensava que ele devia o dinheiro, e 

poderia ter-se defendido por uma excepção baseada em intenção fraudulenta, ele próprio poderia intentar uma acção; mas se 

ele tivesse consciência de que não devia nada à mulher, e fizesse a promessa, a mulher teria o direito de acção porque o 

dinheiro lhe pertenceria. Se, no entanto, ele tivesse sido efectivamente o seu devedor, e tivesse pago o dinheiro antes do 

casamento, e o casamento não se tivesse realizado; ele pode intentar uma acção para recuperar o dinheiro, e nenhum outro 

direito da mulher ao pagamento da dívida permaneceria, a não ser que o devedor pudesse ser obrigado a ceder-lhe o seu 

direito de acção para recuperação, e não estaria sujeito a mais nenhuma responsabilidade. 

 

(1) Quando a terra é transmitida através de dote, e o casamento não se realiza, pode ser recuperada por uma acção pessoal, e 

as colheitas também podem ser processadas. A mesma regra aplica-se a uma escrava e aos seus filhos. 

 

8. Neratius, Pergaminhos, Livro II. 

 

Com referência ao que Servius afirma no seu livro sobre Dotes; isto é, se um casamento tiver tido lugar entre pessoas que 

ainda não atingiram a idade adequada, o que quer que entretanto tenha sido dado por dote pode ser recuperado; temos de 

compreender com isto que se um divórcio for obtido antes de qualquer uma das pessoas ter atingido a idade legal, o dinheiro 

pode ser recuperado, mas enquanto permanecerem no estado de matrimónio, os bens não podem ser recuperados mais do que 

quando são doados como dote por uma mulher desposada ao seu marido desposado, desde que exista a ligação entre eles; 

pois quando algo é dado por esta conta antes do casamento ter sido consumado, então, (uma vez que é dado de tal forma que 

pode tornar-se um dote) não pode ser recuperado enquanto for possível que isso aconteça. 

 



802 

 

9. Paulus, On Plautius, Livro XVII. 

 

Se eu pretender dar dinheiro a uma mulher, e pagá-lo ao seu noivo como dote por sua direcção, mas o casamento não se 

realizar, a mulher tem o direito de acção para a sua recuperação. Mas se eu fiz um contrato com a sua noiva, e lhe dei o 

dinheiro com o entendimento de que se o casamento fosse realizado o dote seria adquirido pela mulher, mas se não o fosse 

deveria ser-me devolvido; é dado como se fosse em consideração de algo, e se isto não acontecesse, posso recuperá-lo do 

marido noivo. 

 

1. Quando uma pessoa, por engano, promete ao marido pretendido de uma mulher, pela sua direcção, dinheiro que não deve, 

e o casamento se realiza, não pode recorrer a uma excepção com base em intenção fraudulenta; pois, como o marido estava a 

fazer as suas próprias transacções, não é culpado de fraude, e não deve ser enganado, o que seria o caso se fosse obrigado a 

aceitar uma esposa que não tivesse dote. Portanto, a referida parte tem o direito de acção de recuperação contra a mulher, e 

nela pode exigir dela o que deu ao seu marido, ou que seja exonerado de responsabilidade se ainda não tiver efectuado o 

pagamento. Mas se o marido tiver de intentar uma acção para recuperar o dinheiro após a dissolução do casamento, a 

excepção deve ser apenas uma barra com referência ao montante que a mulher teria recebido. 

 

10. Javolenus, On Plautius, Livro I. 

 

Quando uma mulher que deseja dar um dote ao homem com quem pretende casar liberta-o da responsabilidade pelo dinheiro 

que ele lhe deve, e o casamento não se realiza, ela pode muito bem intentar uma acção contra ele para recuperar o dinheiro; 

porque não faz diferença, uma vez que ele o recebeu sem consideração, se o dinheiro lhe foi efectivamente pago ou se ele 

obteve uma libertação para o mesmo. 

 

11. Julianus, Digest, Livro X. 
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Quando um herdeiro que é orientado pela decisão de um libertado de erigir um monumento por uma determinada quantia, 

paga o dinheiro ao libertado, e ele, tendo-o recebido, não ergue o monumento, será responsável por uma acção para a 

recuperação do dinheiro. 

 

(12) Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

Quando alguém intenta uma acção por uma donatio mortis causa sobre a recuperação da parte da doença, pode reclamar 

também os produtos da propriedade doada, os filhos de escravas, e tudo o mais que possa ter sido doado à propriedade. 

 

13. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Quando um filho traz qualquer propriedade para o seu irmão como se estivesse prestes a instaurar um processo pela posse da 

propriedade, e não o faz; Marcelo diz no Quinto Livro do Digest, que tem direito a uma acção para a recuperar. 

 

14. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando uma parte paga dinheiro que não deve a alguém que se representa falsamente como agente, o dinheiro não pode ser 

recuperado do agente a menos que o seu alegado mandante ratifique a transacção; mas, como afirma Julianus, o próprio 

mandante seria responsável. No entanto, se o comitente não ratificar o acto, então se o dinheiro pago tivesse sido realmente 

devido, pode ser recuperado do próprio agente alegado; uma vez que uma acção para a recuperação do dinheiro pago onde 

não havia dívida não se baseia neste facto, mas no facto de ter sido pago por causa de algo que não ocorreu, e nenhuma 
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ratificação foi feita; ou pode ser intentada uma acção porque o falso agente cometeu um roubo do dinheiro, uma vez que ele 

pode não só ser processado por roubo mas também numa acção pessoal para recuperação. 

 

(15) Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Quando um dos seus escravos foi suspeito de roubo por um certo Ácio, e você entrega o escravo para ser submetido a tortura, 

sob a condição de que ele lhe seja devolvido, se for considerado inocente; e então Ácio entregou-o ao Prefeito da Guarda 

como alguém que foi apanhado em flagrante, e o Prefeito da Guarda infligiu-lhe a pena extrema; você tem direito a uma 

acção contra Ácio com o fundamento de que ele foi obrigado a entregar-lhe o escravo, porque ele foi obrigado a fazê-lo antes 

da sua morte. Labeo diz que tem direito a uma acção para a produção, uma vez que Ácio é responsável por o impedir de ser 

produzido. Proculus, contudo, diz que para Átcio ser obrigado a entregar o escravo, você deve tê-lo feito seu escravo, caso 

em que você não poderia intentar uma acção pela sua produção; mas se ele ainda tivesse permanecido seu, você poderia 

intentar uma acção contra Átcio por roubo, porque ele estava a fazer uso da propriedade de outro de tal forma que ele devia 

saber que o estava a fazer contra a vontade do proprietário, ou que se este último tivesse tido conhecimento disso, tê-lo-ia 

proibido. 

 

16. Celsus, Digest, Livro III. 

 

Paguei-lhe uma soma de dinheiro na condição de que me entregasse o Stichus; este tipo de contrato é de compra e venda 

incompleta, ou nenhuma outra obrigação decorre dele, a não ser a de propriedade dada em consideração de algo que não 

aconteceu? Estou bastante inclinado a adoptar a última opinião; e portanto, se a Stichus tivesse morrido, eu poderia recuperar 

o montante que dei na condição de que me entregasse a Stichus. Suponha, por exemplo, que o Stichus pertencia a outro, mas 

você, não obstante, entregou-mo; posso recuperar o dinheiro de si porque não transferiu a propriedade do escravo para a parte 

que o recebeu; e, mais uma vez, se o Stichus for sua propriedade, e não estiver disposto a dar segurança contra a sua 
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recuperação por alguém que tenha um título melhor, não será libertado para que eu não possa trazer processo para recuperar o 

dinheiro de si. 

 

 

Título. 5. No que diz respeito à acção de recuperação em que a consideração é imoral ou injusta. 

 

 

1. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Tudo o que é dado é separado com algum propósito em vista ou para uma consideração; e quando é dado com algum 

propósito pode ser imoral ou honorável, e quando é imoral, a imoralidade pode ser ligada ao doador e não ao receptor, ou 

pode ser ligada ao receptor e não ao doador, ou pode ser ligada a ambos. 

 

(1) Assim, quando algo é dado com um propósito honorável, uma acção só pode ser intentada para a sua recuperação quando 

o propósito para o qual foi concedido não foi cumprido. 

 

(2) Quando, contudo, o receptor é o culpado de imoralidade, mesmo que o propósito seja cumprido, pode ser intentada uma 

acção para a recuperação da dádiva. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 
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Por exemplo, suponha que lhe dei algo para o induzir a não cometer sacrilégio ou roubo, ou a não matar um homem. Neste 

caso, Julianus diz que se eu vos der algo para vos impedir de matar um homem, uma acção para a sua recuperação pode ser 

intentada. 

 

1. Além disso, a regra é a mesma, se eu lhe der algo na condição de que me devolva bens que depositei consigo, ou que me 

restitua certos documentos. 

 

2. No entanto, se vos dei algo na condição de que o juiz decidisse a meu favor por uma boa causa, foi, de facto, declarado que 

haverá fundamento para uma acção de recuperação, mas quem o fizer comete um crime, uma vez que é acusado de 

corromper o juiz; e recentemente o nosso Imperador decretou que ele deveria perder o seu caso. 

 

(3) Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Quando tanto o doador como o receptor são culpados de conduta imoral, consideramos que esse processo não pode ser 

instaurado para a recuperação da doação; como, por exemplo, quando o dinheiro é pago para que um julgamento injusto 

possa ser proferido. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 
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A mesma regra aplica-se quando o dinheiro é pago em consideração à prostituição, ou quando uma parte que tenha sido 

apanhada em adultério adquire imunidade, pois nenhuma acção de recuperação será intentada; e esta é a opinião de Sabinus e 

Pegasus. 

 

1. Além disso, quando um ladrão paga para evitar ser rendido, uma vez que, neste caso, como ambas as partes são culpadas 

de imoralidade, nenhuma acção de recuperação mentirá. 

 

2. Onde, no entanto, apenas o receptor é culpado de conduta imoral, Celsus diz que uma acção de recuperação pode ser 

intentada; por exemplo, onde eu lhe pago para evitar que me magoe. 

 

3. O dinheiro pago a uma meretriz, porém, não pode ser recuperado, como afirmam Labeo e Marcelo; mas o princípio não é o 

mesmo, pois a questão não é se existe imoralidade de ambos os lados, mas que ela existe apenas da parte do doador; pois a 

mulher age de forma imoral porque é uma meretriz, mas não é imoral quando aceita o dinheiro, pois é uma meretriz. 

 

4. Se eu lhe der algo em troca de informação, por exemplo, para que possa revelar o paradeiro da minha escrava fugitiva, ou 

dizer-me onde pode ser encontrado um ladrão que roubou a minha propriedade; não se pode processar pelo que eu tenho, 

porque você, ao recebê-lo, não foi culpado de imoralidade. Mas se aceitar dinheiro do meu escravo fugitivo para o impedir de 

dar informações a seu respeito, posso intentar uma acção contra si para recuperar esse dinheiro, tal como se fosse um ladrão; 

e se o próprio ladrão, ou o companheiro de um ladrão, ou de um escravo fugitivo, recebesse dinheiro de mim em troca de 

informações; sou de opinião que haverá motivo para uma acção para a recuperação do mesmo. 

 

(5) Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro III. 
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Quando alguém recebe dinheiro do meu escravo para o impedir de dar informações sobre um roubo que cometeu, quer ele dê 

ou não as informações, Proculus diz que uma acção de recuperação do dinheiro mentirá. 

 

6. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Sabinus sempre aprovou a opinião das antigas autoridades, nomeadamente, que quando algo está nas mãos de uma parte 

ilegalmente, pode ser recuperado por uma acção pessoal; e Celsus também concorda com esta opinião. 

 

(7) Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Onde o dinheiro foi obtido através de uma estipulação que foi extorquida pela força, está estabelecido que uma acção mentirá 

pela sua recuperação. 

 

8. Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

Se se deve prometer a Titius qualquer coisa por uma consideração imoral, pode barrá-lo por uma excepção com base em 

artifício malicioso, ou de facto; no entanto, se o der, não pode intentar uma acção para a sua recuperação; uma vez que o 

acontecimento mais recente, isto é, a estipulação, está disposto, tendo sido feito sem efeito por causa da excepção, e o 

acontecimento anterior, isto é, a imoralidade, permanece. E, além disso, se a posição tanto do doador como do receptor for 

imoral, a do possuidor é preferível; e, portanto, uma acção de recuperação não mentirá, embora o dinheiro tenha sido pago 

por causa da estipulação. 
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9. The Same, On Plautius, Livro V. 

 

Se eu lhe empresto roupa para ser usada por si, e depois pago dinheiro pela sua devolução, foi considerado que posso 

proceder correctamente através de uma acção pessoal de recuperação; porque, embora o dinheiro tenha sido pago para um 

determinado fim, e o propósito tenha sido cumprido, não obstante, foi pago indevidamente. 

 

1. Se receber dinheiro de mim como incentivo para que devolva bens que lhe foram alugados, ou vendidos a si, ou colocados 

à sua custódia, terei direito a uma acção contra si com base num arrendamento, venda, ou mandato; mas se lhe pagar o 

dinheiro para o induzir a entregar-me algo que lhe era devido em virtude de um testamento ou estipulação, haverá apenas o 

direito de intentar uma acção para recuperação do dinheiro pago para esse fim; como foi declarado por Pomponius. 

 

 

Título. 6. Relativo a uma acção para a recuperação de dinheiro que não é devido. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Consideremos agora o caso do dinheiro que foi pago sem ser devido. 

 

1. E, de facto, se alguém pagar ignorantemente o que não é devido, pode recuperar o mesmo por meio desta acção; mas se 

pagou sabendo que não o devia, uma acção pela sua recuperação não mentirá. 
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2. The Same, On Sabinus, Livro XV. 

 

Se alguém pagar com o entendimento de que, se parecer que o dinheiro não era devido, ou que a Lex Falcidia é aplicável, 

será devolvido; uma acção para recuperação estará disponível, pois foi feito um acordo entre as partes. 

 

1. Se algo for pago em conformidade com os termos de um testamento, mas o testamento se revelar depois forjado, ou 

inofensivo, ou inválido, ou se dever ser posto de lado, pode ser recuperado; e se, após um longo período de tempo, uma 

dívida vier a ser revelada, ou se forem produzidos codicilos há muito ocultos, que contenham uma revogação de legados já 

pagos, ou se os legados forem diminuídos porque os legados foram deixados a outros; aplica-se a mesma regra. Este é o caso 

porque o Adriano Divino declarou num Rescript que quando existe um testamento inofensivo ou forjado, deve ser concedida 

uma acção à parte em cujo favor foi proferida uma decisão com referência à herança. 

 

3. Papinianus, Perguntas, Livro XXVIII. 

 

O mesmo curso deve ser seguido onde, após o pagamento dos legados, algum acontecimento novo ou inesperado transfere a 

herança para outros; por exemplo, onde nasce um filho póstumo que o herdeiro não sabia que estava no ventre da sua mãe, ou 

onde regressa um filho que estava nas mãos do inimigo e que o seu pai pensava erroneamente estar morto; pois o Imperador 

Titius Antoninus declarou num Rescript que uma acção pretoriana deveria ser concedida a um filho póstumo ou a um a quem 

a herança tinha sido atribuída contra as partes que tinham recebido legados, porque um possuidor de boa fé é responsável 

pelo montante pelo qual se tornou mais rico, e o risco de reivindicações deste tipo não se prende a uma parte que faz o 

pagamento sem ser culpado de negligência. 
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4. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

O Adriano Divino declarou num Rescript que a mesma regra se aplicaria se fosse produzida outra vontade. 

 

5. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Não é nova doutrina que, onde uma parte paga, outra pode intentar uma acção para recuperar o dinheiro; pois onde um menor 

com menos de vinte e cinco anos, sem a devida consideração, entra numa propriedade, e obtém a restituição completa depois 

de os legados terem sido pagos; então, como estabelecido no Rescript para Arrius Titianus, o direito de acção para 

recuperação não lhe pertence, mas à parte com direito à propriedade da propriedade da propriedade. 

 

6. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Se o seu agente paga uma dívida que não era devida, e o senhor não ratifica o seu acto, então, como o Labeo afirma nos 

Livros com o estilo "Last Works", uma acção pode ser intentada para recuperar o dinheiro, mas se era devida, Celsus diz que 

não pode ser recuperada; porque quando alguém nomeia um agente para fazer a transacção do seu negócio, é considerado que 

ele também o orienta a pagar ao seu credor; e não é necessário esperar depois que ele ratifique os seus actos. 

 

(1) Labeo também diz que se o dinheiro que não é devido for pago a um agente e o seu comitente não ratificar o seu acto, 

pode ser intentada uma acção para o recuperar. 
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(2) Celsus diz que quem pagar uma dívida a um agente é imediatamente libertado, e nenhuma ratificação deve ser 

considerada; mas quando o agente recebe o que não é devido, então a ratificação é necessária, porque ele seria considerado 

como não tendo dado instruções para que nada fosse feito em relação à cobrança deste crédito, e portanto, se o seu acto não 

for ratificado, deve ser intentada uma acção contra o agente para a sua recuperação. 

 

(3) Julianus diz que nem um tutor nem um agente podem intentar uma acção para a recuperação de dinheiro depois de o 

terem pago; e que não faz diferença se pagaram o seu próprio dinheiro ou o da ala ou do director. 

 

7. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Quando o dinheiro que não é devido é pago por engano, pode ser intentada uma acção para a recuperação do mesmo 

dinheiro, ou de um montante igual. 

 

8. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Quando um terceiro paga uma esposa por conta de um marido insolvente, não pode intentar uma acção para recuperar o 

dinheiro, uma vez que se trata, para todos os efeitos, de uma dívida para com a esposa. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVI. 
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Pois mesmo que um marido, quando é absolutamente incapaz de pagar as suas dívidas, dê à sua esposa o dote, está numa 

posição tal que não pode intentar uma acção para o recuperar. 

 

10. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Aquele que se comprometeu a pagar uma dívida num determinado dia é um devedor a tal ponto que, se pagar a dívida antes 

do prazo prescrito, não pode intentar uma acção para recuperar o dinheiro. 

 

11. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Se uma parte contra quem uma acção De peculio é intentada deve, por descuido, pagar mais do que há no peculiar, não pode 

intentar uma acção para a recuperar. 

 

12. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Se eu vos der um usufruto na minha terra, pensando erroneamente que vos devo isso, e morrer antes de intentar uma acção 

para a sua recuperação, o direito de intentar a acção passará para os meus herdeiros. 

 

13. The Same, On Sabinus, Livro X. 

 



814 

 

Mesmo um escravo pode estar vinculado por uma obrigação natural; portanto, se alguém deve pagar uma dívida por ele, ou o 

próprio escravo deve fazê-lo depois de ter sido manumitido (como diz Pomponius), ele não pode recuperar o dinheiro a partir 

da peculiar administração livre de que goza; e, por esta razão, uma garantia que tenha sido aceite para o escravo será 

responsável, e um penhor dado por sua conta será retido; se, no entanto, o escravo que tem a administração do seu peculiar 

der qualquer coisa como penhor pelo que deve, deverá ser-lhe concedida uma acção pretoriana para o recuperar. 

 

(1) Além disso, quando uma ala pede dinheiro emprestado sem a autoridade do seu tutor, tornando-se assim mais rico, e paga 

o mesmo depois de atingir a puberdade, não pode intentar uma acção para a sua recuperação: 

 

14. Pomponius, On Sabinus, Livro XXI. 

 

Pois é apenas de acordo com a equidade natural que ninguém deve lucrar pecuniariamente com a lesão de outro. 

 

15. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

O direito de recuperar tudo o que não era devido baseia-se na lei natural, e portanto a acção incluirá qualquer adição à 

propriedade, por exemplo, uma criança nascida de uma escrava, ou qualquer terra acrescentada por aluvião; e, de facto, inclui 

também colheitas recolhidas de boa fé pela parte a quem foi feito o parto. 

 

(1) Além disso, quando o dinheiro pertencente a outra pessoa foi pago, uma acção mentirá para obter a posse do mesmo; tal 

como se eu, trabalhando sob uma falsa impressão, lhe entregasse a posse de certos bens pensando que era obrigado a fazê-lo, 

poderia trazer um processo para a sua recuperação. Mas se eu devesse ter feito sua a posse, para que não pudesse ser privado 
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da propriedade por prescrição, mesmo assim poderia intentar uma acção contra si para a recuperação de dinheiro que tinha 

sido pago sem ser devido. 

 

(2) Mesmo que um usufruto do bem entregue pertencesse a outro, eu poderia intentar uma acção contra si para a recuperação, 

deixando de fora o usufruto. 

 

16. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando uma dívida dependente de uma condição é paga por engano, então, enquanto a condição estiver pendente, pode ser 

intentada uma acção para a sua recuperação; mas se a condição tiver ocorrido, não pode ser intentada uma acção por ela. 

 

(1) Mas quando algo tem de ser entregue num momento incerto, não pode ser recuperado após esse tempo ter decorrido. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Pois, se eu prometer dar algo quando morrer, e o der antes desse tempo, Celsus diz que não tenho direito a uma acção para a 

sua recuperação; e esta opinião é correcta. 

 

18. The Same, On Sabinus, Livro XLVII. 
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Quando algo é devido sobre uma condição que inevitavelmente tem de ocorrer, não pode ser recuperado por uma acção 

depois de ter sido entregue; embora se tivesse de ser dado sob outra condição cujo cumprimento fosse incerto, uma acção 

poderia ser intentada para a sua recuperação, mesmo que tivesse sido entregue anteriormente. 

 

19. Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Quando um devedor é libertado da sua responsabilidade através da aplicação de uma sanção à pessoa a quem a dívida é 

devida, a obrigação natural permanece intacta; e, portanto, se o dinheiro for pago, não pode ser recuperado. 

 

(1) Mesmo que uma parte possa receber o pagamento de uma dívida, que lhe é devida, ainda assim, se quem paga der o que 

não deve, haverá um direito de acção para a sua recuperação; por exemplo, se alguém erroneamente pensar que é herdeiro ou 

possuidor da propriedade de uma herança paga um credor da mesma, neste caso, o verdadeiro herdeiro não será libertado, e a 

parte que pagou pode intentar uma acção de cobrança; pois embora qualquer pessoa possa receber algo que lhe é devido, 

ainda assim, se a parte que a paga pagar pagar o que não é devido, uma acção para a sua cobrança mentirá. 

 

(2) Se eu tiver a falsa impressão de que devo uma dívida, e a pagar em moeda, parte da qual me pertence a outra e parte dela, 

posso intentar uma acção por metade do montante, e não por metade de cada acção. 

 

(3) Se eu pensar que sou obrigado a entregar Stichus ou Pamphilus, enquanto de facto sou obrigado a entregar Stichus, e 

entrego Pamphilus; posso intentar uma acção por bens dados que não eram devidos; pois não posso ser considerado como 

tendo feito a entrega em pagamento do que devo. 
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(4) Quando dois devedores que deviam dez aurei juntos pagaram vinte, Celsus diz que cada um deles pode intentar uma 

acção para a recuperação de cinco; porque uma vez que deviam dez, e pagaram vinte, o que ambos pagaram para além do que 

era devido, ambos podem intentar uma acção para recuperar. 

 

20. Julianus, Digest, Livro X. 

 

Se um devedor e uma caução se unirem no pagamento de uma dívida, não diferem, neste caso, de dois devedores que 

prometem; por isso, tudo o que foi dito em relação ao último também pode ser aplicado ao primeiro. 

 

21. Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

É evidente que quando se afirma que há duas partes vinculadas pela mesma obrigação, não pelo pagamento da mesma soma 

de dinheiro mas pela execução de algum outro acto; por exemplo, a entrega de Stichus ou Pamphilus, e os dois foram 

entregues juntos ? ou talvez uma toga, ou mil denários ?não se pode dizer que a mesma regra se aplica no que diz respeito a 

uma acção de recuperação, ou seja, que podem intentar uma acção para acções separadas; porque no início não poderiam ter 

cumprido a obrigação dessa forma. Por conseguinte, neste caso, o credor tem o direito de eleger a qual das partes fará a 

entrega, a fim de que a outra possa ser impedida de intentar uma acção. 

 

 

22. Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 
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Além disso, se eu penso que prometi alguma coisa a si ou ao Titius, embora, de facto, nenhuma promessa tenha sido feita a 

nenhum dos dois, pois Titius não foi pessoalmente incluído na estipulação, e eu entrego o artigo ao Titius, tenho direito a 

uma acção para o recuperar dele. 

 

(1) Quando eu, por engano, transmiti uma parcela de terra como livre, quando deveria ter reservado um direito de passagem; 

tenho direito a um direito de acção para a recuperação de uma quantia incerta, de modo a que me possa ser concedido um 

direito de passagem. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Pomponius submete esta simpática questão, nomeadamente: quando alguém suspeita que um compromisso foi feito por uma 

parte de quem é herdeiro, ou por alguém de quem é agente, e entrega bens em conformidade com os termos do presumível 

compromisso, quando na realidade nenhum foi feito; existe fundamento para uma acção de recuperação? Ele diz que há, uma 

vez que a entrega do bem foi feita por uma razão erradamente suposta de existir. Penso que a mesma regra se aplica quando o 

compromisso não foi completado com referência ao assunto em razão do qual a entrega foi feita, e o mesmo princípio 

prevalecerá quando o compromisso for anulado. 

 

(1) Quando uma parte faz um compromisso após uma decisão ser proferida, e paga em conformidade com a mesma, pode 

intentar uma acção de recuperação, porque foi declarado que o compromisso é nulo; para isso o Imperador Antonino, 

juntamente com o seu Pai Divino, declarou num Rescript. No entanto, o que quer que tenha sido pago em conformidade com 

os termos de tal compromisso pode ser retido, e o crédito pelo mesmo pode ser dado numa acção intentada para executar a 

sentença. Qual seria então o caso se fosse interposto recurso, ou se deveria ser incerto se uma decisão foi proferida, ou se foi 

válida? A melhor opinião é que o compromisso permanece em vigor; pois deve considerar-se que só há fundamento para 

estas rescisões quando o compromisso tem referência a uma decisão absolutamente certa que não pode, em circunstância 

alguma, ser alterada. 



819 

 

 

(2) Além disso, se o pagamento foi efectuado por conta de um compromisso relativo a uma disposição de manutenção 

deixada por vontade, é evidente que pode ser intentada uma acção de recuperação do que foi pago, porque o compromisso é 

anulado por um decreto do Senado. 

 

(3) Se alguém, depois de ter assumido um compromisso, tiver no entanto proferido uma sentença contra ele; embora isto seja 

de facto feito injustamente, a sentença continua a ser válida. A parte, contudo, pode invocar uma excepção com base em 

fraude contra qualquer pessoa que deseje aderir à questão ? onde, de facto, fez o compromisso antes da adesão ? mas se isto 

foi feito depois, pode, no entanto, fazer uso de uma excepção com base em má fé cometida posteriormente; pois actua de 

forma fraudulenta quem procede apesar de um compromisso e ainda exige o pagamento; e, por conseguinte, se o arguido 

tiver uma sentença proferida contra ele, pode intentar uma acção para a recuperação do que quer que tenha pago em 

conformidade com o compromisso. É certo que ele o pagou por uma contraprestação, e quando algo é pago por uma 

contraprestação não é habitual que uma acção seja intentada, se a contraprestação tiver lugar; mas, neste caso, não se pode 

considerar que a contraprestação teve lugar, porque a parte não respeitou o compromisso. Quando então surge o direito de 

acção para recuperação, não há fundamento para uma excepção baseada no compromisso, pois o processo de recuperação e a 

excepção não podem ser ambos operativos. 

 

(4) Sempre que qualquer lei prescreva no início que uma acção de indemnização por danos duplos ou quádruplos se detenha; 

deve considerar-se que a acção pode ser intentada para a recuperação de dinheiro que tenha sido pago sob a falsa impressão 

de que tal foi autorizado pela lei. 

 

 

24. The Same, On Sabinus, Livro XLVI. 
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Quando uma parte que se pudesse proteger por uma excepção perpétua promete dar algo para ser libertada, quando sabia que 

podia tirar partido desta excepção; não pode intentar uma acção de recuperação. 

 

25. The Same, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Quando duas partes se tornaram fiadoras de um devedor por um período de aurei, e o devedor pagou depois três, e depois 

cada uma das fianças pagou cinco, foi decidido que aquele que pagou por último pode intentar uma acção para a recuperação 

de três aurei; e isto é razoável, porque depois de três terem sido pagos pelo devedor, sete permaneceram devidos, e quando 

estes foram pagos, três foram pagos que não eram devidos. 

 

26. The Same, On the Edict, Livro XXVI. 

 

Quando alguém não paga o capital mas paga juros que não são devidos, não pode intentar uma acção para a sua recuperação 

se o capital sobre o qual pagou os juros era devido; mas se pagar mais do que a taxa legal, então o Divino Severus declarou 

num Rescript (que rege a prática do tempo presente) que não podia intentar uma acção para a sua recuperação, mas o crédito 

será dado sobre o capital; e se depois pagar o capital, uma acção pode ser intentada como para a recuperação do capital não 

devido. Assim, se o capital deve ser pago primeiro, quaisquer juros acima da taxa legal que tenha sido cobrada podem ser 

recuperados como sendo capital não devido. Qual seria o caso se ambos deveriam ser pagos ao mesmo tempo? Pode dizer-se 

que, também neste caso, haveria fundamento para uma acção de recuperação. 

 

(1) Os juros, contudo, acima do dobro do montante do capital, ou juros compostos, não podem ser inseridos numa estipulação 

ou cobrados, e se pagos, podem ser recuperados através de uma acção; tal como os juros sobre juros futuros podem ser 

cobrados. 
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(2) Quando uma parte, acreditando erroneamente que deve uma determinada quantia como capital, paga juros sobre ela; pode 

intentar uma acção para a sua recuperação e não é considerada como tendo pago conscientemente o que não era devido. 

 

(3) Entendemos o pagamento de dinheiro que não é devido não só para se referir ao que não é de todo devido, mas também 

aos que não podem ser recuperados devido a uma excepção perpétua; pelo que, neste caso também, pode ser intentada uma 

acção para a sua recuperação, a menos que a parte que a pagou tenha tido conhecimento na altura de que estava protegida por 

uma excepção. 

 

(4) Se eu devo cem aurei, e transfiro uma parcela de terra que vale duzentos, como se estivesse em dívida por essa quantia; 

Marcelo declara, no XX Livro do Digest, que uma acção para recuperar a terra mentirá, e a estipulação de cem aurei 

permanecerá em pleno vigor; pois, embora se estabeleça que quando a propriedade é entregue em vez de dinheiro, pode 

funcionar como uma libertação da obrigação, ainda assim, se a propriedade de maior valor for entregue por engano, por causa 

de uma dívida, não surge nenhuma união inseparável entre uma parte da propriedade e a soma de dinheiro, uma vez que 

ninguém é obrigado contra a sua vontade a aceitar a propriedade conjunta; mas permanece um direito de acção para recuperar 

a totalidade da propriedade, e a obrigação não é prejudicada; a terra, no entanto, será retida até que o dinheiro que é devido 

tenha sido pago. 

 

(5) Além disso, Marcelo diz que quando uma parte que deve dinheiro entrega petróleo de valor superior ao da dívida, como 

se devesse uma quantia maior, ou se dá petróleo como se devesse uma quantidade maior, pode intentar uma acção para 

recuperar o excesso do petróleo, mas não todo; e que, por esta razão, a sua obrigação é extinta. 
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(6) Marcelo também diz que, se eu tiver direito a parte de um terreno, e se for feita uma avaliação como se eu tivesse direito a 

tudo, e se o pagamento me for feito em dinheiro igual ao valor de todo o terreno, o montante total do dinheiro da compra não 

pode ser recuperado, mas apenas o valor da parte do terreno a que eu não tinha direito. 

 

(7) Em tal medida, uma excepção perpétua confere um direito de acção de recuperação, como afirma Julianus no Décimo 

Livro, que se o comprador de um terreno direcciona o seu herdeiro para libertar o vendedor da obrigação decorrente da 

venda, e depois o vendedor, ignorando isto, transfere o terreno, terá direito a uma acção para recuperar o terreno. A mesma 

regra aplica-se quando um testador ordena a libertação do seu devedor, e este último, sem o saber, paga a dívida. 

 

(8) Quando alguém endividado com referência à peculiaridade de um filho sob controlo paterno lhe paga a dívida, será 

libertado se não souber que este último tinha sido privado da sua peculiaridade; mas se o souber, e fizer o pagamento, não 

terá direito a uma acção de recuperação porque pagou conscientemente o que não era devido. 

 

(9) Se um filho sob controlo paterno pedir dinheiro emprestado contra as disposições do decreto macedónio do Senado, e 

pagar o mesmo, e depois, tendo-se tornado herdeiro do seu pai, tomar medidas para recuperar o dinheiro; será impedido por 

uma excepção de processar a acção de recuperação. 

 

(10) Se alguém fizer um pagamento erroneamente sob a impressão de que foi proferida uma decisão contra ele numa 

arbitragem, pode intentar uma acção para recuperar o dinheiro. 

 

(11) Se o dinheiro não devido for pago a um herdeiro ou ao possuidor da propriedade de uma herança, pode ser intentada 

uma acção para a sua recuperação se a parte defender o seu direito à herança; mas se não o fizer, também pode ser intentada 

uma acção mesmo para a recuperação do dinheiro pago que era devido. 
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(12) Um libertado que pensou incorrectamente que devia serviços ao seu patrono executou-os, mas Julianus declara, no 

Décimo Livro do Digest, que não tem direito a uma acção de recuperação mesmo que tenha executado os serviços pensando 

que era obrigado a fazê-lo; pois um libertado tem a obrigação natural de executar serviços para o seu patrono. Mas quando 

serviços deste tipo não foram executados por um mecenas, mas este último, tendo-lhe pedido para executar algum dever, 

comprometeu-se com o mecenas por uma quantia em dinheiro e pagou-a, não pode intentar uma acção para a sua 

recuperação. No entanto, quando não executava serviços para o seu mecenas que podiam ser classificados sob o chefe de 

serviço, mas que eram os de um artista; por exemplo, a pintura de quadros e outras coisas desta descrição, ele, pensando que 

era obrigado a executá-los, deve ser considerado se tem direito a uma acção de recuperação. Celsus, no Sexto Livro do 

Digest, defende que as razões para a execução dos serviços são de tal natureza que não podem ser prestados pela mesma 

pessoa ou por ela; uma vez que muito frequentemente a força do homem, ou o tempo, bem como as circunstâncias, mudam o 

fundamento da sua exigência; e, portanto, uma parte pode não ser capaz de os prestar, mesmo que esteja disposta a fazê-lo. 

Ele afirma ainda que serviços deste tipo estão sujeitos a avaliação; e por vezes é-nos permitido fornecer uma coisa e intentar 

uma acção para a recuperação de outra; como, por exemplo, suponha que lhe transmito terras que não era obrigado a 

transmitir, e intento uma acção para recuperar as colheitas; ou dou-lhe um escravo que não fui obrigado a dar-lhe, e o senhor 

vende-o por uma pequena quantia sem intenção fraudulenta; o senhor só é obrigado a reembolsar a maior parte do dinheiro 

da compra que possa ter; ou suponha que aumentei o valor de um escravo às minhas próprias custas; não deveriam estes 

assuntos admitir uma avaliação? Diz também que no caso em que é proposto um processo de recuperação pode ser 

apresentado pelo montante para o qual os serviços do escravo poderiam ter sido contratados. É perguntado por Marcelo, no 

20º Livro do Digest, onde uma reclamação por serviços em razão do dever foi atribuída pelo patrono, se o libertado não é 

obrigado a prestar tais serviços? Ele diz que não é obrigado a fazê-lo, a menos que estejam relacionados com uma profissão e 

devam ser executados por outro se o mecenas ordenar que isso seja feito, mas quando o libertado executa serviços em razão 

do dever, cujo crédito foi atribuído, não pode intentar uma acção de cobrança contra o credor pelo qual executou tais serviços 

(quando isso foi feito com referência a outro e o credor tinha recebido aquilo a que tinha direito) nem pode intentar uma 

acção contra o seu mecenas, porque os serviços lhe eram devidos por obrigação natural. 

 

(13) Quando alguém estipula comigo aurei ou Stichus, e eu lhe pago cinco, surge a questão: posso intentar uma acção de 

recuperação? Esta questão depende dos factos, se eu não for libertado no valor de cinco aurei; pois, se for, uma acção de 

recuperação não mentirá; mas, se eu não for libertado, pode tal acção ser intentada? Foi, contudo, estabelecido (como Celsus 
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afirma no Sexto Livro e Marcelo no Vigésimo Livro do Digest) que o pedido de metade de uma obrigação não pode ser 

anulado; de modo que se uma parte paga cinco aurei, a questão de saber se será libertado deve permanecer em suspensão, e 

pode ser processado pelos cinco aurei ou Stichus restantes. Então, se ele pagar os cinco aurei restantes, deve considerar-se 

que ele libertou o endividamento original, e se entregar Stichus, pode intentar uma acção para recuperar cinco aurei como não 

tendo sido devido. Assim, o seu pagamento posterior determinará se, quando os cinco primeiros foram pagos, eram devidos 

ou não. Mas se depois dos cinco aurei serem pagos, e Stichus for entregue, prefiro ficar com os cinco aurei e devolver 

Stichus; Celsus pergunta se devo ser ouvido? Ele pensa que, neste caso, há motivo para uma acção para recuperar cinco aurei, 

pois mesmo que tanto o pagamento como a entrega do escravo possam ter sido feitos simultaneamente, eu deveria ser 

autorizado a reter o que preferisse. 

 

(14) Ele também diz que se houver dois herdeiros do estipulador, que cinco aurei não podem ser dados a um deles e uma 

parte em Stichus à outra. A mesma regra aplica-se quando existem dois herdeiros do promotor; e, de acordo com isto, não 

haverá libertação a menos que cinco aurei ou uma parte em Stichus seja dada a cada um deles. 

 

27. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Se alguém pensar que é obrigado a pagar em algum lugar, paga algo que não é devido, pode intentar uma acção para 

recuperar o dinheiro onde quiser; pois o direito especial de acção para recuperação não segue a opinião errada da pessoa que 

paga. 

 

28. The Same, On the Edict, Livro XXXII. 

 

Quando um juiz exonera uma parte indevidamente, e aquele que é exonerado paga a dívida voluntariamente, não pode 

intentar uma acção para recuperar o dinheiro. 
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29. Ulpianus, Disputations, Livro II. 

 

Por vezes, a condição pessoal da parte estabelece um fundamento para a recuperação; por exemplo, quando uma ala sem a 

autoridade do seu tutor, ou uma pessoa insana, ou alguém que tenha sido proibido de gerir os seus bens, faz o pagamento; 

pois, em geral, não há dúvida de que há fundamento para uma acção nestas circunstâncias; e onde sobrar algum dinheiro, 

pode ser intentada uma acção para a sua recuperação, mas se tiver sido gasto, haverá fundamento para uma acção pessoal. 

 

30. The Same, Disputations, Book X. 

 

Quando alguém é simultaneamente credor e devedor num caso em que não pode ser permitida qualquer compensação, e paga 

a dívida; não tem direito de acção para recuperar o dinheiro porque foi pago quando não era devido, mas pode intentar uma 

acção para a sua própria dívida. 

 

31. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Quando alguém, por engano, prevê o pagamento a um credor de uma quantia maior do que a sua parte dos mandados 

patrimoniais, tem o direito de acção para recuperação com base numa promessa feita para pagamento do que não era devido. 

 

32. Julianus, Digest, Livro X. 
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Quando alguém é obrigado a entregar Pamphilus ou Stichus, e entrega os dois ao mesmo tempo, e depois ou ambos ou um 

deles devem morrer, ele não pode recuperar nada; pois o que ainda resta será aplicado ao pagamento da obrigação. 

 

(1) Quando um fiador celebra um contrato de garantia que não lhe será instaurado por dinheiro que é devido, mas por 

descuido ele o paga, pode instaurar uma acção pessoal contra o estipulador para o recuperar, e portanto o devedor principal 

permanecerá responsável, mas ele próprio será protegido pela sua excepção; nem faz qualquer diferença se o fiador ou o seu 

herdeiro faz o pagamento. Se, no entanto, o devedor principal se tornar herdeiro da caução, e pagar a dívida, não pode 

intentar uma acção para a recuperação do dinheiro, e será libertado. 

 

(2) Quando uma mulher acredita que é obrigada a transferir bens como dote, e dá tudo por meio do dote, não pode intentar 

uma acção para a sua recuperação; pois, deixando a sua opinião errada fora de consideração, a questão do dever permanece, e 

o que é pago nesta conta não pode ser recuperado por uma acção. 

 

(3) Quando uma parte promete em termos gerais entregar um escravo, o caso é o mesmo que aquele em que se está obrigado 

a dar um escravo ou a pagar aurei; e, portanto, se entregar Stichus, pensando que tinha prometido fazê-lo, pode intentar uma 

acção para a sua recuperação, e será libertado ao dar qualquer outro escravo. 

 

33. The Same, Digest, Livro XXXIX. 

 

Se eu construir sobre o seu terreno não ocupado, e obtiver a posse dele depois, não haverá fundamento para uma acção de 

recuperação, porque não foi feito entre nós nenhum contrato de negócios; para aquele que paga dinheiro que não é devido, 

por este acto transacciona negócios até certo ponto, mas quando o proprietário de um terreno toma posse de um edifício 

erigido sobre ele por outro, não se realiza nenhuma transacção comercial; pois, de facto, mesmo que uma pessoa que 

construiu sobre o terreno de outro devesse ele próprio entregar a posse, não teria direito de acção para recuperação, pois não 
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teria, de modo algum, transferido a propriedade para aquele que a recebeu, pois o proprietário teria meramente obtido a posse 

do que já era seu. Por conseguinte, fica estabelecido que se a parte que se julgava herdeiro deveria sustentar uma casa que 

fizesse parte da herança, não poderia ser reembolsado das suas despesas de outra forma que não fosse pela retenção da 

propriedade. 

 

34. The Same, Digest, Book XL. 

 

Quando uma propriedade inteira tiver sido deixada em fideicomisso a alguém e, além disso, uma parcela de terra, se este tiver 

de pagar aurei ao herdeiro, e o herdeiro declarar que tem dúvidas quanto à solvência da propriedade, e renunciar à mesma de 

acordo com o Decreto Trebelliano do Senado; a parte referida não terá qualquer razão para lhe pagar o dinheiro, e por isso 

pode recuperar por meio de uma acção o que quer que tenha dado com o propósito de cumprir a condição. 

 

35. The Same, Digest, Book XLV. 

 

Quando alguém paga uma soma de dinheiro pela razão de não ter sido feita qualquer defesa a uma acção para a sua 

recuperação, mesmo que posteriormente possa estar pronto para montar uma defesa, não pode recuperar o que pagou. 

 

36. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro V. 

 

O escravo de uma certa parte sem o conhecimento do seu senhor emprestou um prato, e a parte a quem o emprestou prometeu 

e levou-o para a fuga, e aquele que o recebeu em penhor disse que só o devolveria se recebesse o dinheiro; que lhe foi pago 

pelo escravo, e ele devolveu o prato. Colocou-se a questão de saber se poderia ser intentada uma acção contra ele para a 
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recuperação do dinheiro? A resposta foi que se aquele que recebeu o prato em penhor sabia que este pertencia a outro, tinha-

se tornado responsável pelo roubo; e, portanto, se recebesse dinheiro do escravo com o objectivo de resgatar bens roubados, 

poderia ser intentada uma acção contra ele. Mas se ele não soubesse que o artigo que foi depositado com ele pertencia a 

outro, ele não é um ladrão; e além disso, se o dinheiro lhe tivesse sido pago pelo escravo em nome da parte de quem tinha 

recebido o penhor, não poderia ser intentada uma acção contra ele para a recuperação do mesmo. 

 

37. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro III. 

 

Eu, ignorando o facto, comprei-lhe o meu próprio escravo, e paguei-lhe o dinheiro por ele. Estou perfeitamente convencido 

de que tenho direito a uma acção contra ti pela recuperação do dinheiro, e que tal acção pode ser intentada contra ti para esse 

fim, quer soubesses que o escravo era meu, quer não tivesses conhecimento disso. 

 

38. Africanus, Perguntas, Livro IX. 

 

Onde dois irmãos estavam sob o controlo do mesmo partido e um deles pediu dinheiro emprestado ao outro e pagou-lho após 

a morte do pai, surgiu a questão de saber se este pode ser recuperado através de uma acção? A resposta foi que não havia 

dúvidas de que a acção poderia ser intentada pelo montante da parte a que o herdeiro tinha direito a herdar do seu pai; mas 

com referência à parte que o seu irmão iria herdar, ele só poderia intentar uma acção no caso de muito ter chegado às mãos 

do irmão por causa da sua própria peculiaridade; pois a obrigação natural que existia foi considerada como tendo sido 

retirada pelo próprio facto de o seu irmão ter obtido parte do peculiar do primeiro e, portanto, se o peculiar tivesse sido 

anteriormente legado ao filho, ou seja, o mesmo que estava em dívida para com o seu irmão, uma dedução deste montante 

poderia ser feita pelo segundo. Isto coincide exactamente com o parecer aprovado por Julianus, segundo o qual, se a parte 

devesse alguma coisa a um estranho e a quantia lhe tivesse sido cobrada após a morte do seu pai; ele teria direito a uma acção 

de partilha da herança, a fim de recuperar a quantia do seu co-herdeiro, na medida em que o credor teria podido cobrar a 

partir deles através de uma acção De peculio. Por conseguinte, quando numa acção de partilha da herança é instaurada uma 
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acção de partilha da herança, só o peculiar deve ser dividido, para que a parte seja indemnizada pelo seu co-herdeiro com 

referência a uma determinada porção da mesma; e portanto, como ele poderia defender-se contra um estranho, muito mais 

deveria ser indemnizado contra o que devia ao seu irmão. 

 

(1) Perguntou-se se, quando um pai empresta dinheiro ao seu filho e este o paga depois de emancipado, ele pode intentar uma 

acção para a recuperação do mesmo. A resposta foi que se nenhuma parte do peculiar permanecer na posse do pai, uma acção 

não pode ser intentada pelo filho, e o que prova que a obrigação natural ainda existe é que se um estranho intentou uma acção 

De peculio no prazo de um ano, o pai podia deduzir o que o filho lhe devia. 

 

(2) Por outro lado, quando um pai devia dinheiro ao filho e o pagava depois de este ter sido emancipado, não o podia 

recuperar; pois o mesmo argumento prova que a obrigação natural ainda existe neste caso, porque se um estranho intentar 

uma acção De peculio no prazo de um ano, a acção de peculio seria considerada para incluir o que o pai lhe deve. A mesma 

regra aplica-se quando um herdeiro estrangeiro paga a um filho deserdado o que o seu pai lhe devia. 

 

(3) Recebi segurança por um legado, quando a caução me pagava, parecia que eu não tinha direito ao legado; e foi 

considerado que a caução podia recuperar o dinheiro através de uma acção. 

 

39. Marcianus, Institutos, Livro VIII. 

 

Onde qualquer pessoa, quando pode ter segurança fornecida pelo beneficiário de um fundo, não o faz; o Divino Severus e 

Antoninus declararam num Rescript que ele pode intentar uma acção para recuperar o que quer que tenha pago para além do 

montante. 
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40. The Same, Rules, Book III. 

 

Quando alguém tem direito a uma excepção perpétua, tem o direito de acção para recuperar qualquer coisa paga por engano; 

isto, porém, não é universalmente aplicável, pois quando é concedida uma excepção em nome da parte contra a qual o 

processo foi instaurado, ele pode intentar uma acção para recuperar o que pagou, como acontece no caso de títulos ao abrigo 

do decreto do Senado; mas quando a excepção é concedida em nome da parte contra a qual o dinheiro é devido, o que foi 

pago indevidamente não pode ser recuperado; por exemplo, quando um filho sob controlo parental pede dinheiro emprestado 

contra o decreto macedónio do Senado, e depois, tendo-se tornado seu próprio dono, o paga, não pode intentar uma acção 

para recuperar o mesmo. 

 

(1) Quando uma parte de uma casa é deixada em fideicomisso a partir de um determinado dia, e antes do momento em que o 

fideicomisso se torna fideicomisso, queima, e o herdeiro a reconstrói às suas próprias custas, é estabelecido que a despesa do 

mesmo deve ser deduzida do montante incluído no fideicomisso; e se o herdeiro entregar a casa sem deduzir a referida 

despesa, pode ser intentada uma acção para a recuperação de uma quantia incerta com o fundamento de que o herdeiro pagou 

mais do que era devido. 

 

(2) Se um mecenas celebrar um acordo com o seu libertado, essa acção não será intentada contra ele por serviços, e qualquer 

coisa deverá ser paga posteriormente pelo libertado, a acção poderá ser intentada para recuperar o mesmo. 

 

41. Neratius, Parchments, Livro VI. 

 

Quando uma ala, sem o consentimento do seu tutor, promete numa estipulação fazer o pagamento e o faz, terá o direito de 

acção para recuperação; pela razão de que não deve o dinheiro, mesmo ao abrigo da lei natural. 
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42. Ulpianus, On the Edict, Book LXVIII. 

 

Não é habitual que as quantias penais que tenham sido pagas sejam recuperadas através de uma acção. 

 

43. Paulus, On Plautius, Livro III. 

 

Quando uma parte jura que não é obrigada a pagar, toda a controvérsia é terminada, e deve ser declarado que, neste caso, o 

dinheiro que foi pago pode ser recuperado. 

 

44. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Uma acção de cobrança não pode ser intentada contra a parte que recebeu o que é seu; embora o pagamento tenha sido feito 

por outra pessoa que não o verdadeiro devedor. 

 

45. Javolenus, On Plautius, Livro II. 

 

Quando uma parte vendeu uma herança e a transferiu para o comprador, mas não reteve o que o falecido lhe devia, pode 

intentar uma acção para a sua recuperação; como qualquer coisa que seja paga em excesso do que é devido pode ser 

devidamente recuperada através de uma acção pessoal. 
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46. The Same, On Plautius, Livro IV. 

 

Uma parte que paga em nome do herdeiro e com dinheiro pertencente ao herdeiro, legados que não são devidos, não pode 

intentar ela própria uma acção para a recuperação do que pagou; mas se pagou o dinheiro do herdeiro sem o conhecimento 

deste último, então o proprietário do dinheiro, que é retido, pode intentar uma acção para o recuperar devidamente. As 

mesmas regras aplicam-se aos bens corpóreos de todos os tipos. 

 

47. Celsus, Digest, Livro VI. 

 

Prometeu, por engano, pagar dinheiro que não era devido, e a parte que era a sua fiadora pagou-o. Sou de opinião que, se a 

caução o pagou em seu nome, será então responsável pela caução, e o estipulador será responsável por si; pois não é de 

esperar que primeiro ratifique o seu acto, uma vez que poderá ser considerado que ordenou à caução que fizesse o pagamento 

em seu nome. No entanto, se a caução tiver pago em seu próprio nome uma quantia que não devia, pode intentar uma acção 

contra o estipulador como tendo pago dinheiro que não era devido nos termos da Lei das Nações; mas se houver uma 

deficiência no montante que pode recuperar da parte a quem pagou, esta pode ser recuperada de si através de uma acção por 

mandato; desde que aquele que intentou a acção por desconhecimento dos factos não deva ser impedido por uma excepção. 

 

48. The Same, Digest, Livro VI. 

 

Se alguém prometer que, se algo for feito por ele ou quando tiver sido feito, pagará a aurei, e pagará a quantia que prometeu 

antes da realização do acto; não será considerado como tendo feito o que prometeu, e por isso pode intentar uma acção para 

recuperar o dinheiro. 
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49. Modestinus, Regras, Livro III. 

 

O processo só pode ser intentado para a recuperação do dinheiro contra aqueles a quem o dinheiro foi de alguma forma pago, 

e não contra aqueles a quem o pagamento beneficia. 

 

50. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro V. 

 

Quando alguém paga conscientemente o que não deve com a intenção de posteriormente intentar uma acção para o recuperar, 

não tem direito de acção. 

 

51. The Same, On Quintus Mucius, Livro VI. 

 

Nos casos em que temos um direito de retenção de propriedade mas não temos direito de acção para recuperar a mesma, se 

entregarmos a referida propriedade não podemos processá-la para a recuperar. 

 

52. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXVII. 

 

Pagamos por uma boa razão ou com um propósito, e a razão pode depender do que já passou, por exemplo, onde faço o 

pagamento porque obtive algo de si ou algo foi feito por si, de modo que, mesmo que a razão seja inexistente, nenhuma acção 
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residirá na recuperação do dinheiro; mas o pagamento com um propósito é feito onde algum acto deve ser realizado, e se isso 

não acontecer, um processo para a recuperação do dinheiro residirá. 

 

53. Próculus, Epístolas, Livro VII. 

 

Um senhor deu liberdade ao seu escravo pela sua vontade, na condição de pagar a aurei, e o escravo, sem saber que a vontade 

era nula, pagou-me a aurei; coloca-se a questão, quem tem o direito de acção para recuperar o dinheiro? Proculus respondeu 

que se o escravo pagasse o dinheiro do seu peculiar, quando a permissão para o fazer não lhe tivesse sido concedida pelo seu 

senhor, o dinheiro continua a ser propriedade do seu senhor, e ele pode intentar uma acção para a recuperação do mesmo 

através de uma acção real. Mas quando outro partido, a pedido do escravo me pagou o seu próprio dinheiro, este torna-se 

meu, e o proprietário do escravo por conta de quem foi pago pode intentar uma acção para a sua recuperação; mas um 

método mais indulgente, assim como um método mais prático, seria para o partido que pagou o dinheiro a si próprio 

recuperar o que lhe pertence directamente de mim. 

 

54. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando o pagamento é feito por engano, por razões que não são válidas na lei ou que não têm força ou efeito, pode ser 

intentada uma acção de recuperação. 

 

55. The Same, Perguntas, Livro VI. 
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Quando um depredador aluga propriedades urbanas, o que recebe como renda não pode ser recuperado numa acção da parte 

que o pagou, mas o transgressor será responsável perante o proprietário. A mesma regra aplica-se ao dinheiro pago pelo 

transporte em navios que uma pessoa deste tipo alugou ou controlou, bem como à compensação aos escravos cujos serviços 

foram alugados por ele; pois, de facto, quando um escravo que não é alugado paga o preço dos seus serviços a um invasor, 

como se fosse seu proprietário, o dinheiro pago não se torna propriedade do receptor. Se tal parte receber dinheiro pelo 

transporte por navios que tenha contratado como proprietário, ou pelo aluguer de inquilinos, será responsável pelo dinheiro 

pago que não lhe era devido, e a parte que paga não é libertada ao fazê-lo; de modo a que normalmente se considere que o 

processo pode ser levado a recuperar os lucros de um invasor, e isto só pode ter lugar quando os lucros pertencem ao 

proprietário. 

 

56. The Same, Questions, Book VIII. 

 

É suficiente estabelecer um caso de dinheiro não devido onde não é certo se a defesa baseada numa excepção é temporária ou 

perpétua. Pois, se a parte celebrar um acordo que a acção não será intentada contra ele até que o Titius se torne Cônsul, então, 

porque uma excepção pode tornar-se perpétua se o Titius morrer, o que se o Titius obtiver o consulado será temporário, pode 

ser declarado com perfeita correcção que tudo o que for pago entretanto pode ser recuperado. Pois como um acordo para que 

o dinheiro seja pago num determinado momento não dá mais origem a uma acção de cobrança do que se o devedor tiver 

efectuado o pagamento no momento designado; assim, é evidente que quando existe uma defesa legal baseada num motivo 

incerto, existe uma obrigação condicional. 

 

57. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Com referência ao próximo pagamento em nome de um rapaz que não chegou à puberdade, este último tem o direito de 

acção para a recuperação do dinheiro. 
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(1) Quando um credor ordenar que uma dívida seja paga ao seu agente, neste caso, se for pago mais dinheiro do que o 

devido, o agente será responsável por uma acção para o pagamento do que não era devido; mas se o credor, ao nomear 

alguém para receber o pagamento, mencionar expressamente uma soma maior a ser-lhe paga, uma acção para a recuperação 

do dinheiro pago que não era devido será intentada contra a parte que o nomeou, e o direito de acção não será tido como 

anulado se a acção for intentada contra o referido agente em vão. 

 

58. The Same, Answers, Livro IX. 

 

Um testador deixou um fundo de confiança a um escravo manumitted de tal forma que obteve a sua liberdade pela vontade; e 

depois de ter recebido o dinheiro sem se ter candidatado ao tribunal, foi pronunciado a nascer livre. Uma vez que o dinheiro 

deixado sob o fideicomisso não era devido, uma acção mentirá para a recuperação. 

 

59. The Same, Definitions, Book II. 

 

Quando um fiador que é legalmente libertado paga dinheiro por engano, não será impedido de intentar uma acção para a sua 

recuperação; mas se o devedor principal fizer o pagamento por engano, não poderá intentar uma acção para recuperar, uma 

vez que o primeiro pagamento, que foi nulo, não dissolve uma obrigação natural ou civil se o devedor principal fosse 

responsável. 

 

60. Paulus, Perguntas, Livro III. 
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Julianus negou que um devedor que efectivamente devia dinheiro pudesse intentar uma acção para a sua recuperação após a 

emissão ter sido junta e enquanto a acção ainda estivesse pendente; porque não podia intentar a acção se fosse exonerado, ou 

se a sentença fosse proferida contra ele, pois, mesmo tendo sido exonerado, continuaria a ser um devedor por lei natural; e 

afirma que o seu caso seria semelhante ao de uma parte que prometeu que pagaria se um determinado navio viesse, ou não 

viesse da Ásia, uma vez que a ocasião para o pagamento surge de qualquer dos motivos. 

 

(1) Quando, no entanto, uma parte que deve absolutamente dinheiro, promete pagá-lo sob uma determinada condição, com 

vista à renovação; muitas autoridades sustentam que, se o dinheiro for pago enquanto a renovação estiver pendente, pode ser 

intentada uma acção para a sua recuperação, porque ainda é incerto sob que obrigação faz o pagamento; e sustentam que a 

mesma regra se aplica se supomos que duas pessoas diferentes prometem o mesmo dinheiro, uma absolutamente, e a outra 

sob alguma condição, com a intenção de renovar o contrato. Os casos, porém, não são semelhantes; como no da estipulação 

absoluta e condicional, é certo que a mesma parte ficará endividada. 

 

61. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Os tutores de uma ala pagaram a certos credores do seu pai a partir da herança deste último, mas depois, se a propriedade não 

se revelar suficiente, fizeram com que a ala rejeitasse a herança; e coloca-se a questão de saber se os credores seriam 

obrigados a devolver o excedente pago pelo tutor, ou se devem devolver tudo o que receberam? Respondi que, se não tivesse 

sido cometida nenhuma fraude, nada era devido aos tutores ou à ala, mas que eles eram responsáveis perante os outros 

credores pelo montante do excesso das dívidas que tinham sido pagas. 

 

62. Marcianus, Trusts, Livro IV. 
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Quando um fideicomisso foi inserido numa estipulação, embora não fosse devido, ainda assim, porque foi prometido com o 

propósito de cumprir uma obrigação por uma parte que estava ciente dos factos, é devido e pagável de acordo com a lei. 

 

63. Gaius, Casos. 

 

Neratius fala de um possível caso em que uma parte que não podia processar para recuperar o que tinha dado, com o 

fundamento de que tinha liquidado uma dívida, ainda não é libertada; por exemplo, onde era obrigada a entregar um certo 

escravo, e dá um que devia ser livre sob uma certa condição; pois, neste caso, não é libertado porque não faz do referido 

escravo a propriedade absoluta do estipulador; ainda assim, não o pode recuperar porque estava a pagar uma dívida. 

 

64. Tryphoninus, Disputations, Livro VII. 

 

Onde um senhor devia dinheiro ao seu escravo e o pagou depois de ter sido despedido, não pode intentar uma acção para a 

sua recuperação; embora tenha pago pensando que estava sujeito a um processo para o forçar a fazê-lo, uma vez que 

reconheceu uma dívida natural. Pois, como a liberdade existe sob o direito natural e o domínio das pessoas foi introduzido 

pela Lei das Nações, a questão de saber se uma dívida existe ou não juntamente com o direito de acção para a sua 

recuperação, deve ser considerada com referência ao direito natural. 

 

65. Paulus, On Plautius, Livro XVII. 

 

Para que possamos discutir a recuperação de bens por lei em termos gerais, deve entender-se que os bens são entregues por 

causa de um compromisso, ou por uma consideração passada, ou em conformidade com alguma condição, ou para a 
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realização de algum acto, ou onde não existe endividamento; e em todos estes casos a questão coloca-se com referência à 

recuperação do bem. 

 

(1) E, de facto, com referência à sua entrega por causa de um compromisso, se não houver uma boa razão para tal, nenhuma 

acção residirá na sua recuperação, uma vez que, se houve um concurso, o facto de o concurso ter sido abandonado é 

considerado como um bom fundamento; mas onde a fraude evidente for revelada e o compromisso for nulo, a acção de 

recuperação será concedida. 

 

(2) Além disso, quando algo é dado por uma consideração passada, por exemplo, porque pensei que tinha sido ajudado na 

minha actividade pela pessoa em questão, embora isso não fosse verdade; então, pela razão de que desejava fazer dele um 

presente, apesar de estar a trabalhar sob uma falsa impressão, uma acção para a recuperação do presente não mentirá. 

 

(3) Posso, no entanto, proceder por uma acção pessoal devido a uma condição da qual depende o pagamento de um legado ou 

a transferência de um património, mesmo que nenhum legado me tenha sido deixado, ou, se o foi, fui privado dele, de modo a 

poder trazer um processo para a recuperação do que dei; uma vez que não o dei com a intenção de fazer um contrato, e 

porque o objecto por conta do qual tinha feito o presente não foi realizado. A mesma regra aplica-se se eu não estivesse 

disposto ou não pudesse entrar na propriedade. No entanto, não se pode dizer que seja aplicável quando o meu escravo foi 

nomeado herdeiro sob uma condição e eu dou algo, e depois, tendo o escravo sido manumitido, entra na propriedade; pois 

neste caso o objecto é alcançado. 

 

(4) O que é dado em consideração de um acto a realizar confere um direito de acção de acordo com o que é próprio e justo; 

como, por exemplo, se eu lhe der algo para que possa realizar algum acto, e você não o realizar. 
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(5) Quando uma parte traz um processo para a recuperação de algo que não é devido, os lucros e a prole de escravas que 

foram dadas também devem ser devolvidos, depois de todas as despesas terem sido deduzidas. 

 

(6) Quando o grão tiver sido entregue que não era devido, a sua qualidade deve ser tomada em consideração; e se a parte o 

tiver consumido, pode ser intentada uma acção pelo seu valor. 

 

(7) Da mesma forma, nos casos em que foram dados alojamentos, posso intentar uma acção pelo dinheiro, não pelo montante 

pelo qual os poderia ter alugado, mas pelo montante pelo qual os teria alugado. 

 

(8) Quando vos entreguei um escravo que não vos devia, e o senhor o humilhou, se o fizestes conscientemente, sereis 

responsável pelo seu valor, mas se o fizestes ignorantemente, não sereis responsável; mas devereis reparar o valor dos seus 

serviços como libertado, e transferir quaisquer bens obtidos através dele. 

 

(9) O pagamento não é devido, não só quando não é absolutamente devido, mas também quando é devido a outro e é pago a 

um terceiro, ou quando o que um homem deve a outro paga como se ele próprio o devesse. 

 

66. Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Este processo, baseado na justiça e equidade, é normalmente utilizado para a recuperação de bens que pertencem a uma parte 

e que se encontram na posse de outra sem qualquer direito ao mesmo. 
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67. Scaevola, Digest, Livro V. 

 

Stichus, tendo recebido a sua liberdade sob a vontade do partido que pensava ser o seu proprietário, na condição de que, 

durante dez anos após a morte deste último, pagasse anualmente aurei de posse aos seus herdeiros, pagasse a quantia prescrita 

durante oito anos, como lhe foi ordenado; depois certificou-se de que tinha nascido livre, e não fez quaisquer pagamentos 

para os anos restantes, e foi também pronunciado livre nascido em tribunal. Colocou-se a questão de saber se poderia 

instaurar um processo para a recuperação do dinheiro como não tendo sido devido e, se fosse esse o caso, por que tipo de 

acção? A resposta foi que, se o dinheiro que pagou não tivesse sido obtido nem pelo seu próprio trabalho nem pelos bens 

daquele a quem tinha servido de boa fé, poderia ser intentada uma acção para a recuperação do mesmo. 

 

(1) Um tutor pagou uma soma maior do que a devida ao credor da sua guarda, e não se deu crédito a si próprio quando 

interpôs uma acção de tutela; pergunto se teria direito a uma acção de recuperação contra o credor? A resposta foi que ele o 

faria. 

 

(2) Titius, que tinha muitos credores, entre os quais a Seius, tendo transferido privadamente a sua propriedade para Maevius 

através de uma venda, com o entendimento de que esta última satisfaria os seus credores, Maevius pagou à Seius, como se 

lhe fosse devida, dinheiro que já tinha sido pago por Titius; e surgiu a questão de saber se, quando os recibos foram 

posteriormente encontrados nas mãos de Titius com referência a dívidas que tinham sido parcialmente pagas, que tinha o 

direito de acção para a recuperação do dinheiro que tinha sido pago sem ser devido, Titius o devedor, ou Maevius que tinha 

sido nomeado agente em seu próprio nome? A resposta foi que, de acordo com o que tinha sido declarado, a parte que pagou 

por último tinha o direito de acção. 

 

(3) O mesmo indivíduo perguntou se o acordo que era habitual inserir na liquidação de contas, nomeadamente, que não 

deveria haver mais controvérsia entre as partes decorrentes do referido contrato, impediria a acção de cobrança. A resposta 

foi que não foi declarado nada que o tornasse uma barra. 
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(4) Lucius Titius emprestou a Gaius Seius, que tinha menos de vinte e cinco anos de idade, uma certa quantia de dinheiro, e 

recebeu dele uma certa quantia como juros. O herdeiro de Gaio Seius, o menor, obteve do Governador da província uma 

ordem de restituição completa contra Publius Maevius para evitar o pagamento da dívida devida à herança; mas não foi feita 

qualquer menção perante o Governador de uma acção de recuperação dos juros sobre o capital que Seius, que tinha menos de 

vinte e cinco anos de idade, tinha pago, nem foi proferida qualquer sentença por ele com referência ao mesmo. Pergunto se o 

herdeiro de Gaius Seius, o referido menor de vinte e cinco anos de idade, pode intentar uma acção para a recuperação dos 

juros que este último pagou ao credor enquanto este viveu? A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, uma 

acção não mentiria para a recuperação do que o falecido tinha pago como juros. Pergunto também, uma vez que pensa que 

uma acção não pode ser intentada para recuperação, se o herdeiro pode reter os juros de alguma outra dívida. A resposta foi 

"Não, nem sequer isso". 

 

 

Título. 7. Sobre uma acção de recuperação sem fundamento. 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Há também o seguinte tipo de acção pessoal de recuperação onde qualquer pessoa faz uma promessa sem consideração, ou 

onde paga algo que não era devido. Quando uma parte faz uma promessa sem consideração, não pode intentar uma acção por 

uma quantia que não deu, mas apenas pela própria obrigação. 
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(1) Mas mesmo que ele possa ter prometido por uma consideração, mas a consideração não produziu efeito, deve ser 

considerado que haveria fundamento para uma acção de recuperação. 

 

(2) Quer a promessa tenha sido feita sem consideração no início, ou em consideração de uma promessa que tenha terminado, 

ou não tenha produzido efeito, deve ser dito que haverá fundamento para uma acção de recuperação. 

 

(3) Está estabelecido que uma acção de recuperação só pode ser intentada contra a parte onde o bem entrou na sua posse sem 

uma contrapartida válida, ou por alguma contrapartida que tenha deixado de ser válida. 

 

2. O mesmo, No Édito, Livro XXXII. 

 

Quando um fuller fez um contrato para limpar algumas roupas, e as roupas se perderam, é processado no contrato e paga o 

seu valor ao proprietário, e o proprietário depois encontra as roupas; que tipo de acção deve o fuller trazer para recuperar o 

montante que pagou? Cassius diz que não só pode intentar uma acção contra o contrato, mas também uma acção de 

recuperação contra o proprietário. Penso que ele tem, em qualquer caso, um direito de acção ao abrigo de um contrato, mas 

com respeito ao processo de recuperação há uma questão, porque ele não pagou o que não era devido; a menos que, de facto, 

possamos sustentar que uma acção de recuperação pode ser intentada com o fundamento de que o dinheiro foi pago sem 

qualquer contrapartida, uma vez que as roupas foram encontradas, este parece ser o caso. 

 

3. Julianus, Digest, Livro VIII. 
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Quando as partes se obrigam sem qualquer razão para o fazer, podem obter uma libertação por meio de um processo 

interposto por uma quantia incerta, e não faz diferença se a parte contraiu a totalidade da obrigação sem qualquer 

fundamento, ou um maior do que o necessário; a menos que, de facto, o processo interposto para o libertar de todas as 

obrigações sejam diferentes dos processos interpostos para o exonerar da responsabilidade por parte da obrigação; por 

exemplo, quando uma das partes prometeu pagar a posse de aurei, pois, se não tinha razões para fazer a promessa, pode, 

através de uma acção por um montante incerto, obter a libertação da totalidade da estipulação; mas se prometeu pagar a posse 

de aurei quando só deveria ter prometido cinco, pode, através de uma acção por um montante incerto, obter a sua libertação 

do pagamento de cinco. 

 

4. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Não tem importância se algo foi dado no início sem consideração, ou se foi dado por uma consideração que não teve lugar. 

 

5. Papinianus, Perguntas, Livro XI. 

 

Onde uma mulher que estava prestes a casar com um tio materno, deu uma soma de dinheiro como dote, mas não casou com 

ele, levantou-se a questão de saber se ela poderia intentar uma acção para a recuperação do dinheiro? Eu disse que onde o 

dinheiro era pago por alguma consideração imoral que afectava tanto o doador como o receptor, uma acção de recuperação 

não mentiria, e onde ambos são igualmente culpáveis, o possuidor tem a vantagem; e que qualquer pessoa que adoptasse este 

princípio talvez respondesse que a mulher não poderia intentar uma acção de recuperação; mas, por outro lado, poder-se-ia 

afirmar com justiça que a questão a ser considerada não era tanto que a consideração fosse imoral, mas que não havia 

qualquer consideração; uma vez que o dinheiro que era pago não podia ser convertido num dote, uma vez que era pago não 

com o objectivo de coabitação ilegal, mas por causa do matrimónio. 
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(1) Uma madrasta pagou uma soma de dinheiro como dote pelo seu casamento ao seu enteado, e uma nora também o fez pelo 

seu casamento com o seu sogro, e nenhum dos casamentos teve lugar. À primeira vista, parece que uma acção para a 

recuperação do dinheiro não mentiria, uma vez que uma união deste tipo é incesto pela Lei das Nações; ainda assim, em tais 

casos, é a melhor opinião que não houve consideração para dar o dote, e portanto uma acção para a sua recuperação mentirá. 
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           Livro XIII  
 

 

 

 

1. Relativamente à acção para a recuperação de bens roubados. 

 

2. Relativamente às acções de recuperação nos termos da lei. 

 

3. Relativamente à Acção Triticariana. 

 

4. Relativamente aos bens que devem ser entregues num determinado local. 

 

5. Relativamente à acção por dinheiro prometida. 

 

6. Relativamente à acção de empréstimo para uso e à acção contrária. 
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7. Relativamente à acção sobre o penhor e a acção contrária. 

 

 

Título. 1. Relativo à acção de recuperação de bens roubados. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XVIII. 

 

Quando um bem é roubado, a acção para a sua recuperação pode ser intentada apenas pelo proprietário. 

 

(2) Pomponius, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Tanto os loucos como as crianças são passíveis de uma acção baseada no roubo onde se tornaram necessários herdeiros, 

embora não possa ser intentada uma acção contra eles pessoalmente. 

 

3. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 
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Quando um escravo é processado numa acção baseada em roubo, é certo que os danos podem ser reclamados ao montante do 

interesse do queixoso; como, por exemplo, onde ele foi nomeado herdeiro, e o seu senhor pode estar em perigo de perder a 

herança; e Julianus é desta opinião. Além disso, se a acção for intentada por um escravo morto, o queixoso obterá o valor da 

herança. 

 

4. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Quando um escravo ou um filho sob controlo paterno comete um roubo, pode ser intentada uma acção contra o proprietário 

do escravo pelo que quer que lhe tenha chegado às mãos; e em relação ao resto, o proprietário pode entregar o escravo a 

título de reparação. 

 

(5) Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Uma acção decorrente de roubo pode ser intentada contra um filho sob controlo paterno, pois nunca ninguém é responsável 

por uma acção deste tipo a não ser a parte que cometeu o roubo ou o seu herdeiro. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Assim, mesmo quando um roubo é cometido com a assistência e conselho de outra parte, esta última não será responsável por 

esta acção, apesar de que ele será objecto de uma acção de roubo. 
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7. The Same, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Quando uma parte tiver reparado a perda como ladrão, é perfeitamente certo que isto não é impedimento a uma acção de 

recuperação do bem; pois, pelo pagamento da perda, extingue-se o direito de acção por roubo, mas não o direito de acção por 

recuperação do bem roubado. 

 

(1) A acção de furto é instaurada pela pena legal, mas a acção de recuperação do próprio bem; e o resultado é que nem o 

direito de acção por furto é perdido pela acção de recuperação nem a acção de recuperação pela acção de furto. Por 

conseguinte, uma parte vítima de um furto tem direito de acção por furto, direito de acção por danos, e direito de acção por 

recuperação, e tem também direito a acção por produção. A acção de recuperação de bens roubados, porque envolve 

procedimentos para a obtenção do próprio bem, torna o herdeiro do ladrão também responsável, e não só enquanto o escravo 

que foi roubado estiver vivo, mas também após a sua morte. Onde, contudo, o escravo que foi roubado perdeu a vida 

enquanto estava na posse do herdeiro do ladrão ?ou mesmo quando não estava na sua posse ?após a morte do ladrão; deve 

dizer-se que a acção continuará a ser contra o herdeiro. O que afirmamos com referência ao herdeiro é igualmente aplicável a 

todos os outros herdeiros. 

 

 

8. The Same, On the Edict, Livro XXVII. 

 

No caso de um processo de recuperação de propriedade roubada, pode ser instaurado para os próprios artigos; mas será que 

isto só pode ser feito enquanto ainda existirem, ou quando tiverem deixado de existir? Se, de facto, o ladrão os entregou, 

então não há dúvida de que o processo para a sua recuperação não pode ser instaurado; mas se ele não os entregou, continua a 

existir um direito de acção para a recuperação do seu valor, pois os artigos em si não podem ser entregues. 
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(1) Quando é intentada uma acção para a recuperação de bens roubados, coloca-se a questão de saber em que momento deve 

ser feita a avaliação do seu valor. Está, contudo, estabelecido que o momento deve ser considerado quando o bem foi do 

maior valor que alguma vez possuiu, e especialmente porque um ladrão não será libertado desistindo de um bem que se 

deteriora; pois um ladrão é considerado como estando sempre em falta. 

 

(2) Finalmente, deve ser dito que os lucros também estão incluídos nesta acção. 

 

9. The Same, On the Edict, Livro XXX. 

 

Num processo de recuperação de bens roubados, a parte é responsável não só pela quantia que lhe chegou às mãos, mas 

também por tudo, se ele for o único herdeiro; mas quando é herdeiro de uma parte, é responsável pela mesma proporção de 

tal parte no bem roubado que tem direito na propriedade. 

 

10. The Same, On the Edict, Livro XXXVIII. 

 

Um ladrão pode ser processado pela recuperação de um bem roubado, seja ele um ladrão manifesto ou um não-manifesto. 

Um ladrão manifesto, contudo, só será responsável por uma acção de recuperação quando a posse do bem roubado não tiver 

sido obtida pelo proprietário; pois ninguém é responsável por uma acção de recuperação depois de o proprietário ter tomado 

posse do bem. Portanto, Julianus, para que possa prosseguir com a discussão da acção de recuperação no caso de um ladrão 

manifesto, supõe que o ladrão, depois de ter sido apanhado, ou matou, partiu em pedaços, ou derramou aquilo de que se 

apropriou indevidamente. 
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1. Uma pessoa que também seja responsável por roubo com violência, (assim afirma Julianus no Livro Vinte e Segundo do 

Digest), pode ser processada numa acção de recuperação da propriedade. 

 

2. Só há fundamento para uma acção de recuperação enquanto a propriedade do bem não tiver sido perdida para o 

proprietário pelo seu próprio acto; e, portanto, se ele a transferir para outro, não pode intentar uma acção para a sua 

recuperação. 

 

3. Por isso Celsus declara no Décimo Segundo Livro do Digest, que se o proprietário legar a propriedade roubada ao ladrão 

em absoluto, o herdeiro não pode intentar uma acção contra ele para a recuperar; e se o legado não tiver sido feito ao próprio 

ladrão mas a outro, a mesma regra é aplicável, e uma acção de recuperação não mentirá, uma vez que a propriedade se perde 

por acto do testador; ou seja, do proprietário. 

 

11. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Nem o próprio legatário pode intentar uma acção pessoal, pois esta só está disponível pela pessoa cujos bens foram roubados 

ou pelo seu herdeiro; mas o legatário tem o direito de recuperar os bens que lhe foram legados por meio de outra acção. 

 

12. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Consequentemente, Marcelo afirma muito apropriadamente no Sétimo Livro, que se o bem roubado continuar a ser seu, 

poderá intentar uma acção pessoal para o recuperar; mas se perder a propriedade de outra forma que não seja pelo seu próprio 

acto, poderá igualmente intentar uma acção para o recuperar. 
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1. Por conseguinte, ele diz muito apropriadamente que quando o bem é mantido em comum, faz diferença se instaurou uma 

acção contra o seu co-proprietário através de uma acção de partilha, ou se ele intentou uma acção contra si, e se instaurou 

uma acção para esse fim perderá o direito de instaurar uma acção pessoal para recuperação, mas se o fez, conservará ainda 

esse direito. 

 

2. Neratius, nos Livros de Parchments, declara que é detido por Aristo que aquele a quem foram prometidos bens pode, se 

estes forem roubados, intentar uma acção por uma quantia incerta de danos. 

 

13. Paulus, On the Edict, Livro XXXIX. 

 

Onde as taças foram feitas de prata roubada, Fulcinius diz que uma acção pessoal pode ser intentada, e portanto no processo 

para a sua recuperação deve ser feita uma estimativa do valor de qualquer gravura que tenha sido feita à custa do ladrão; tal 

como onde um filho-escravo é roubado e cresce, é feita uma estimativa do seu valor quando cresce, mesmo que tenha sido 

criado sob os cuidados e à custa do ladrão. 

 

14. Julianus, Digest, Livro XXII. 

 

Se um escravo roubado tiver sido legado sob alguma condição, então, enquanto a condição estiver pendente, o herdeiro terá 

direito de acção para a sua recuperação, mas se a condição tiver de ser cumprida depois de a emissão ter sido juntada, o caso 

deve ser encerrado; tal como se o mesmo escravo tivesse sido ordenado pelo testador para ser livre sob uma determinada 

condição, e a condição tivesse sido cumprida depois de a emissão ter sido juntada; pois o queixoso já não está interessado em 

assegurar o escravo, e a propriedade deixou de ser sua sem qualquer acto fraudulento por parte do ladrão. Quando o 



853 

 

julgamento é feito enquanto a condição estava pendente, o juiz deve fazer uma estimativa da soma que o escravo teria valido 

se um comprador tivesse sido encontrado. 

 

1. Nesta acção, no entanto, o queixoso não é obrigado a fornecer segurança à parte que é processada. 

 

2. Quando um boi é roubado e morto, uma acção pessoal de recuperação pode ser intentada pelo proprietário para o boi, a 

pele e a carne; ou seja, onde a pele e a carne foram manipuladas no roubo, e um processo para recuperar os chifres também 

pode ser intentado. No entanto, quando o proprietário obtém o valor do boi através de uma acção pessoal de recuperação, e 

depois traz um processo semelhante para qualquer uma das coisas acima mencionadas, ele pode sem dúvida ser barrado por 

uma excepção. Por outro lado, se ele trouxer um processo pelo couro e recuperar o seu valor, e depois processar para 

recuperar o boi, e o ladrão oferecer o valor do boi após deduzir o valor do couro, o queixoso será barrado por uma excepção 

com base em intenção fraudulenta. 

 

3. A mesma regra aplica-se quando as uvas são roubadas, pois o mosto e as pedras de uva podem ser recuperados através de 

uma acção pessoal. 

 

(15) Celsus, Digest, Livro XII. 

 

Quando um escravo rouba a outra parte, será responsável pelo roubo em seu próprio nome se ficar livre; mas uma acção 

pessoal de recuperação não pode ser intentada contra ele, a menos que tenha tratado da propriedade depois de ter sido livre. 

 

16. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXXVIII. 
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Quando alguém comete um roubo utilizando algo que lhe foi emprestado ou depositado com ele, pode ser obrigado a 

responder por isso através de uma acção pessoal de recuperação com base no roubo também, e isto difere da acção de 

recuperação da propriedade emprestada, porque, mesmo que a propriedade tivesse sido destruída sem a sua malícia ou 

negligência, será, no entanto, responsável por uma acção pessoal de recuperação; enquanto na acção de recuperação da 

propriedade emprestada não será prontamente responsabilizado, excepto se for culpado de negligência, e numa acção em 

depósito não será de todo responsável, a menos que seja estabelecida uma intenção maliciosa. 

 

(17) Papinianus, Perguntas, Livro X. 

 

Faz pouca diferença, no que diz respeito à perda do direito de acção para recuperar, se, depois de um escravo ter sido 

roubado, é feita uma oferta para o devolver, ou se o caso é colocado sob uma classe diferente ou uma espécie diferente de 

obrigação; pois não me interessa se o escravo está ou não presente, pois o incumprimento que surgiu do roubo é eliminado 

por uma espécie de cessão do crédito. 

 

18. Scaevola, Perguntas, Livro IV. 

 

Quando uma parte recebe conscientemente dinheiro que não é devido, uma vez que isto é o mesmo que um roubo, deve ser 

considerado se, quando um agente faz o pagamento com o seu próprio dinheiro, não comete um roubo sobre si mesmo? 

Pomponius diz no Oitavo Livro das Epístolas, que o agente tem um direito de acção de cobrança baseado no roubo; e que eu, 

também, tenho esse direito, se ratificar o pagamento de dinheiro que não é devido; mas onde uma acção é intentada, o direito 

de intentar a outra é extinto. 
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(19) Paulus, Sobre Neratius, Livro III. 

 

Julianus diz, com referência a uma filha que removeu bens pertencentes ao seu marido, que uma acção pessoal de 

recuperação deve ser concedida contra o seu pai, na medida da sua peculiaridade. 

 

20. Tryphoninus, Disputations, Livro XV. 

 

Suponhamos que um ladrão está preparado para defender uma acção pessoal contra ele para a recuperação de bens roubados; 

enquanto o bem existir, tenho o direito de intentar a acção, mas onde for depois destruído, as autoridades antigas sustentavam 

que o direito ainda permanecia, porque era sua opinião que quando um homem tinha, no início, tratado o bem sem o 

consentimento do proprietário, estava sempre em falta com referência à sua devolução, porque não o deveria ter removido. 

 

 

Tit. 2. sobre os processos de recuperação ao abrigo da lei. 

 

 

 

1. Paulus, On Plautius, Livro II. 
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Quando uma obrigação é introduzida por uma nova lei, e não está prevista na referida lei pelo tipo de acção que devemos 

empreender, isto deve ser feito em conformidade com esta lei. 

 

 

Título. 3. Sobre a Acção Triticariana. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Aquele que intenta uma acção por uma determinada quantia de dinheiro deve fazer uso da acção a que se refere a cláusula, 

"Onde for feita uma determinada exigência": mas uma parte que intenta uma acção por qualquer outro tipo de propriedade 

deve fazê-lo através de uma Acção Triticariana. E, em geral, o bem a ser processado nesta acção é tudo, excepto uma soma 

de dinheiro definida, quer seja estabelecida por peso ou por medida, e quer seja móvel ou uma parte do solo. Por conseguinte, 

podemos também intentar uma acção por um terreno, quer esteja em arrendamento perpétuo, ou se alguém estipulou um 

direito, como, por exemplo, um usufruto, ou uma servidão ligada a qualquer tipo de propriedade. 

 

1. Ninguém pode, através desta acção, intentar uma acção judicial pelos seus próprios bens, excepto quando lhe for permitido 

fazê-lo em certos casos; como, por exemplo, numa acção baseada no roubo, ou quando um bem móvel tenha sido retirado à 

força. 

 

2. The Same, On Sabinus, Livro XVIII. 
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Sabinus declara que quando alguém expulsa à força outro da sua terra, pode ser processado pela sua recuperação; e Celsus 

também tem a mesma opinião, mas esta regra aplica-se apenas quando a parte que foi expulsa e traz o processo é o 

proprietário; mas se não o for, Celsus declara que ainda pode intentar uma acção por posse. 

 

3. The Same, On the Edict, Livro XXVII. 

 

Se, nesta acção, se perguntar a que horas a avaliação do bem pelo qual a acção é instaurada deve datar; a melhor opinião é, 

como diz Servius, que a altura em que a sentença foi proferida contra o réu deve ser considerada. Pois, se o bem deixou de 

existir no momento da morte, segundo Celsus, devemos conceder alguma latitude, e não fazer a estimativa a partir do último 

momento da vida, para que não seja reduzido a uma quantidade muito pequena; por exemplo, quando um escravo é 

mortalmente ferido. Em qualquer dos casos, porém, se a propriedade for deteriorada após o incumprimento, Marcelo afirma 

no Livro XX que deve ser feita uma estimativa da quantidade a que a propriedade está deteriorada, portanto, se a parte 

entregou um escravo que, após o incumprimento, perdeu o olho, ele não é libertado; e, portanto, a estimativa deve ser feita a 

partir da data do incumprimento. 

 

(4) Gaius, On the Provincial Edict, Livro IX. 

 

Quando é intentada uma acção por algum tipo de mercadoria que deveria ter sido entregue num determinado dia, por 

exemplo, vinho, azeite, ou cereais; Cassius diz que os danos devem ser avaliados de acordo com o valor da propriedade no 

dia em que deveria ter sido entregue, ou se o dia não foi acordado, então, de acordo com o seu valor quando a emissão foi 

juntada. A mesma regra aplica-se com referência ao local, de modo que a avaliação deve ser feita primeiro com referência ao 

local onde o imóvel deveria ter sido entregue, mas onde não houve nada acordado com referência ao local, então o local onde 

a acção foi intentada deve ser tomado em consideração. Esta lei também se aplica a outros assuntos. 
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Título. 4. Referente aos bens que devem ser entregues num determinado lugar. 

 

 

 

1. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Antigamente, era considerado que uma parte não tinha o poder de trazer um processo em qualquer outro lugar que não aquele 

onde tinha estipulado que o bem que era objecto da acção deveria ter sido entregue; mas, porque isso seria injusto, se o 

promotor nunca chegasse ao local onde, de acordo com o que prometeu, o bem deveria ser entregue (ou porque não o fez 

propositadamente, ou porque foi inevitavelmente detido noutro local) e, portanto, o estipulador não podia obter o que lhe 

pertencia; por conseguinte, pareceu adequado que uma acção equitativa deveria ser prevista para este fim. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Uma acção arbitrária pode ser em benefício quer do queixoso quer do réu; e quando beneficia o réu, a sentença é proferida 

por uma quantia menor do que a que é reclamada, e quando beneficia o queixoso, é proferida por uma quantia maior. 
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1. Esta acção pode surgir de uma estipulação em que eu concordo consigo em pagar-me aurei de Éfeso. 

 

2. Quando alguém intenta uma acção sob a estipulação de que a posse de aurei lhe deve ser paga em Éfeso, ou um escravo 

que lhe seja entregue em Cápua, não deve, quando intenta a acção, omitir um dos dois locais, para não privar o réu da 

vantagem da localidade. 

 

3. Scaevola diz no Décimo Quinto Livro de Perguntas que o que existe tacitamente numa estipulação nem sempre está, de 

facto, sob o controlo do arguido e que ele pode decidir de acordo com o seu julgamento o que deve fazer, mas que não está 

em seu poder decidir se está ou não sob uma obrigação. Portanto, quando uma parte promete entregar Stichus ou Pamphilus, 

pode escolher qual deles dará, desde que ambos estejam vivos; mas quando um deles morre, o seu direito de escolha é 

extinto, caso contrário, estaria em seu poder determinar se ele estava ou não sob qualquer obrigação, se ele não estivesse 

disposto a entregar o escravo vivo a quem só ele era obrigado a entregar. Portanto, de acordo com os factos declarados, se 

uma parte prometesse entregar algo em Éfeso ou Cápua, não poderia ser intentada uma acção contra ele se tivesse a escolha 

do local onde deveria ser processado, pois escolheria sempre o outro local, e o resultado seria que teria o poder de decidir se 

estava ou não sob qualquer obrigação. Assim, Scaevola pensa que uma acção pode ser intentada contra ele em qualquer dos 

lugares, e sem qualquer acréscimo de localidade; e por isso damos a escolha do lugar da acção ao queixoso. Scaevola declara 

em termos gerais que o queixoso tem o direito de escolher onde irá processar, e o réu onde irá pagar, claro, antes da acção ser 

intentada. Por conseguinte, ele diz que existe uma alternativa de acção, bem como uma alternativa de lugar, que 

necessariamente dá ao requerente a escolha da acção devido ao seu direito de escolher o lugar; caso contrário, se desejar 

reservar a opção para o requerido, privará o requerente do poder de intentar uma acção. 

 

4. Quando alguém estipula o seguinte: "Em Éfeso e Cápua", Scaevola diz que pode intentar uma acção para parte da acção 

em Éfeso e parte em Cápua. 

 

5. Quando alguém estipula a construção de uma casa, e não menciona o local, a estipulação é nula. 
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6. Aquele que estipula que a propriedade aurei deve ser paga em Éfeso, e traz processo antes do dia em que pode chegar a 

Éfeso, procede indevidamente antes do tempo; pois é a opinião de Julianus que uma certa data é tacitamente entendida numa 

estipulação deste tipo; por isso penso que a opinião de Julianus está correcta, e que quando uma parte estipula em Roma que 

a entrega deve ser feita em Cartago no mesmo dia, a estipulação é nula. 

 

7. Além disso, Julianus discute a seguinte questão, nomeadamente: quando uma parte estipula que o pagamento deve ser feito 

em Éfeso para si próprio ou para o Titius, e se o Titius deve ser pago noutro lugar, se ele poderia, não obstante, reclamar que 

o pagamento deve ser feito para si próprio; e Julianus diz que não há exoneração de responsabilidade pela dívida, e que, 

portanto, pode ser intentada uma acção pelo montante dos juros da parte. Marcelo, contudo, discute a questão separadamente, 

e declara numa nota sobre Julianus que se pode considerar que há uma exoneração da dívida mesmo que o pagamento seja 

feito a mim noutro lugar, embora eu não possa ser obrigado a aceitá-la se não quiser; e que é evidente, se não houver 

exoneração, que se deve considerar que o direito de processar a totalidade da quantia; tal como se alguém construísse uma 

casa noutro lugar que não aquele onde prometeu construí-la, não será exonerado de qualquer parte da sua obrigação. Parece-

me, no entanto, que o pagamento de uma soma de dinheiro é diferente da construção de uma casa, e por isso esse processo só 

pode ser intentado pelo montante do interesse da parte. 

 

8. Temos agora de tratar do dever do juiz que preside a esta acção; isto é, se ele deve aderir estritamente ao montante 

envolvido no contrato, ou se deve aumentá-lo ou diminuí-lo, de modo a que se fosse ao interesse do réu que o pagamento 

fosse feito em Éfeso e não no local onde a acção foi intentada, isto poderia ser tido em conta. Julianus, seguindo o parecer de 

Labeo, também considerou a posição do requerente, que por vezes poderia estar interessado em recuperar o pagamento em 

Éfeso; e, portanto, o benefício para o requerente também deve ser tido em consideração. Pois suponha que ele emprestou 

dinheiro num contrato marítimo que devia ser pago em Éfeso, onde ele próprio devia dinheiro sob pena ou em penhora, e a 

penhora era vendida ou a penalidade incorrida por causa do seu incumprimento? Ou suponha que ele estava em dívida para 

com o Tesouro, e a propriedade do estipulador foi vendida por um preço extremamente baixo? O montante dos juros que ele 

tinha sobre o assunto deve ser considerado na acção arbitrária, e isto pode de facto ser feito de modo a incluir uma taxa de 
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juros mais elevada do que a legal. Qual seria o caso se ele estivesse habituado a comprar mercadoria; não deveria ser tido em 

conta o lucro e não apenas o prejuízo que sofreu? Penso que deve ser tido em conta o lucro que não conseguiu obter. 

 

3. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Esta acção é submetida à decisão do juiz pela razão de que os preços dos artigos variam em diferentes cidades e províncias, e 

especialmente os do vinho, azeite e cereais; e no que diz respeito ao dinheiro, embora possa parecer ter um e o mesmo poder 

em toda a parte, ainda assim, em certas localidades é mais fácil de obter e a uma taxa de juro mais baixa do que noutras, onde 

é mais difícil de obter e a taxa de juro é pesada. 

 

(4) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Quando o processo é trazido a Éfeso, apenas o montante real pode ser exigido, e nada mais, a menos que o queixoso o tenha 

estipulado, ou então a vantagem do tempo está envolvida. 

 

1. Por vezes o juiz que tem jurisdição sobre esta acção, por ser arbitrária, deve exonerar o réu, depois de lhe ter exigido que 

fornecesse uma garantia para o pagamento do dinheiro onde este foi prometido. Pois, suponha-se que se afirma que o 

dinheiro foi oferecido ao queixoso, ou depositado, ou poderia ter sido prontamente pago lá; não deveria o juiz por vezes 

dispensar o arguido? Em suma, o juiz nomeado para ouvir a acção deve ter sempre equidade perante os seus olhos. 

 

5. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 
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Quando um herdeiro é ordenado pelo testador a pagar algo num determinado lugar, uma acção arbitrária irá mentir. 

 

6. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XXII. 

 

Ou onde o dinheiro foi emprestado com o entendimento de que deve ser reembolsado num determinado lugar. 

 

7. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Em casos de boa-fé, mesmo que tenha sido acordado no contrato que algo deveria ser entregue num determinado lugar, uma 

acção pode ser intentada na compra, na venda, ou no depósito, mas uma acção arbitrária não mentirá. 

 

1. No entanto, se uma parte estipular que entregaria o bem num determinado local, esta acção deve ser empregue. 

 

8. Africanus, Perguntas, Livro III. 

 

Tendo estipulado que uma centena de aurei lhe deveria ser paga em Cápua, recebeu uma caução; deve ser instaurado um 

processo para recuperar o dinheiro contra a caução, tal como deveria ser contra o próprio promotor; ou seja, se uma acção for 

instaurada em qualquer outro lugar que não Cápua, deve ser arbitrária, e os danos devem ser avaliados num montante igual 

aos juros que o queixoso ou o réu teriam na soma de dinheiro a ser paga em Cápua e não noutro lugar. A obrigação da caução 

também não deve ser aumentada porque foi culpa do devedor principal que a soma total de cem aurei não tenha sido paga em 

Cápua; para este caso não pode ser devidamente comparada com uma obrigação de pagamento de juros, pois existem duas 
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estipulações, mas neste caso existe apenas uma para o dinheiro emprestado, e, com referência à execução da mesma, o 

montante dos danos deve ser deixado ao critério do Tribunal. Penso que uma prova muito clara da diferença entre estes dois 

casos é estabelecida pelo facto de que, se uma parte do dinheiro for paga após a parte em falta e o processo for instaurado 

para o restante, o dever do juiz é estimar os juros que o queixoso tem em pagamento a ser feito em Cápua apenas do 

montante envolvido na acção. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Quando uma pessoa promete pagar num determinado lugar, não o pode fazer em outro lugar que não aquele pelo qual 

prometeu, se o estipulador não estiver disposto a fazê-lo. 

 

10. Paulus, Perguntas, Livro IV. 

 

Se, após a falta de pagamento em Cápua, o credor desejar intentar uma acção arbitrária, e se primeiro tomar uma caução em 

virtude da referida acção, consideremos se qualquer montante que possa ser acrescentado pela decisão do tribunal à dívida 

original não será devido e será incluído na obrigação, de modo que agora, se o capital for pago, ou se for intentada uma acção 

em Cápua, a jurisdição do tribunal é extinta; a menos que alguém diga, por exemplo, que o juiz deve proferir uma decisão por 

cento e vinte aurei, e uma centena do montante total é paga, esta deve ser considerada como sendo paga sobre o total, ou seja, 

sobre o capital e a penalidade; de modo que o requerente teria o direito de acção pelo montante ainda devido sobre a dívida 

original, bem como a penalidade que se acumulou por falta de pagamento desse montante. Não creio, contudo, que isto possa 

ser aceite como correcto; e mais ainda porque se considera que o credor foi obrigado a remeter a sanção quando recebeu o 

dinheiro. 
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Título. 5. Quanto à acção por dinheiro prometida. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Neste Édito, o Pretor favorece a equidade natural, uma vez que protege as promessas feitas por consentimento, uma vez que a 

violação da boa fé é um assunto sério. 

 

1. O Pretor diz: "Onde uma pessoa faz uma promessa por uma soma de dinheiro que é devida". O termo "pessoa" deve ser 

entendido como qualquer pessoa, pois as mulheres também são responsáveis pelas promessas de pagamento, se não agirem 

como fiadoras. 

 

2. Embora nada seja dito neste Édito com referência a um menor, ainda assim, ele não é responsável por uma promessa sem a 

autoridade do seu tutor. 

 

3. Coloca-se a questão se, se um filho sob controlo paterno fizer tal promessa, ele será responsável? Penso que é verdade que 

ele será responsável, e que o seu pai também será responsável na medida da peculiaridade do seu filho. 
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4. Quando alguém faz uma estipulação que é nula, mas pretende fazer uma estipulação e não uma promessa de pagamento; 

deve considerar-se que o credor não pode instaurar um processo por causa de uma promessa feita, porque o devedor não agiu 

com a intenção de fazer uma promessa, mas de entrar numa estipulação. 

 

5. Foi perguntado se uma promessa pode ser feita por outra coisa que não seja o que é devido? Mas uma vez que já foi 

estabelecido que uma coisa pode ser entregue em vez de outra, nada impede que uma promessa seja feita por outra coisa que 

não o que era devido; por exemplo, quando uma parte que deve cem aureis promete grãos desse valor, penso que a promessa 

é válida. 

 

6. O pagamento de uma dívida pode ser prometido, seja qual for a contraprestação; ou seja, seja qual for o contrato, seja por 

uma quantia certa ou incerta, e se a parte deve a compra - dinheiro devido por uma venda, ou dinheiro devido por causa de 

um dote, ou por causa da tutela, ou por causa de qualquer outro contrato. 

 

7. Mesmo uma dívida devida por lei natural é suficiente. 

 

8. Uma pessoa que é responsável por uma acção pretoriana, mas não ao abrigo do Direito Civil, é responsável por uma 

promessa; pois considera-se que o que é devido pelo Direito Pretoriano é uma dívida. Portanto, se um pai ou o proprietário de 

um escravo fizer uma promessa pela qual uma acção De peculio possa ser intentada contra ele, ele será responsável pela 

quantia que havia no peculiar no momento em que a promessa foi feita; mas se ele prometer mais do que isso em seu próprio 

nome, ele não será obrigado pelo excesso. 

 

(2) Julianus, Digest, Livro XI. 
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Mas se ele prometer em nome do seu filho que pagará dez aurei, ainda que apenas cinco devam estar no peculiar, ele será 

responsável por dez da promessa. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Quando um marido prometeu um dote maior do que pode dar, ao contrair uma dívida, é responsável por tudo o que promete; 

mas o julgamento será feito a favor da esposa pelo montante que pode pagar. 

 

1. Se alguém prometer uma soma de dinheiro que deve pela Lei Civil mas não deve pela Lei Pretoriana, ou seja, porque tem 

direito a uma excepção; coloca-se a questão de saber se é responsável por causa da promessa? É verdade (como Pomponius 

afirma) que ele não é responsável, porque o dinheiro que foi prometido não é devido ao abrigo da Lei Pretoriana. 

 

2. Quando alguém que deve dinheiro ao abrigo da Lei Civil e da Lei Pretoriana está vinculado a uma obrigação que deve 

tornar-se operacional em algum momento futuro, será ele responsável por uma promessa? Labeo diz que ele será, e Pedius 

aprova a sua opinião. Labeo acrescenta que este tipo de promessa foi introduzida principalmente por causa daquelas 

obrigações pecuniárias pelas quais ainda não foi possível intentar acções, e não estou disposto a adoptar esta opinião; pois o 

princípio é vantajoso que uma parte que esteja vinculada a partir de um determinado momento, prometendo fazer o 

pagamento nesse momento, será responsável. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Mas se ele prometer pagar antes dessa altura, também será responsável. 
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(5) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Quando alguém promete pagar em Éfeso, e também promete pagar noutro lugar, fica estabelecido que será responsável. 

 

1. Julianus pensa que um enviado que prometeu pagar em Roma algo que tinha recebido numa província pode ser processado 

lá, e esta opinião é correcta; mas se ele prometeu fazer o pagamento em Roma, não enquanto lá esteve, mas enquanto ainda 

estava na província, uma acção sobre a promessa será recusada. 

 

2. O que declarámos, nomeadamente, que quando uma dívida é devida uma promessa de pagamento deve ter referência à 

própria propriedade, não exige de modo algum que a parte a quem a promessa foi feita já seja credora; pois se prometer pagar 

o que lhe devo, será responsável, e se me for feita uma promessa de pagar o que lhe é devido, surge uma obrigação. 

 

3. Julianus também diz no Décimo-Primeiro Livro: "Titius escreveu-me uma carta como segue: 'Declarei por escrito sob a 

direcção da Seius, que, se se provar que ele lhe deve alguma coisa, dar-lhe-ei uma garantia pela dívida, e pagá-la-ei sem 

qualquer disputa'. " Titius, então, é responsável pelo pagamento do dinheiro prometido. 

 

4. Mas quando alguém promete que outro fará o pagamento, e não que o fará por outro, não é responsável; e este Pomponius 

afirma no Oitavo Livro. 

 

5. Além disso, se prometer que me pagará, será responsável; mas se me prometer que pagará a Sempronius, não será 

responsável. 
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6. Julianus diz no Décimo Primeiro Livro do Digest que uma promessa pode ser feita a um agente; e este Pomponius tem de 

ser entendido para significar que você pode prometer pagar ao agente, mas não ao mandante. 

 

7. Além disso, uma promessa pode ser feita ao tutor de uma ala e ao representante de um município, bem como ao curador de 

uma pessoa louca. 

 

8. Estas pessoas serão também responsáveis por quaisquer promessas que elas próprias façam. 

 

9. Quando uma promessa é feita ao representante de um município, ou ao tutor de uma ala, ou ao curador de uma pessoa 

insana ou de um menor, de tal forma que o pagamento seja feito ao município, ou à ala, ou à pessoa insana, ou ao menor; sou 

de opinião que uma acção equitativa deve ser concedida ao município, ou à ala, ou à pessoa insana, ou ao menor acima 

referido. 

 

10. É igualmente estabelecido que uma promessa pode ser feita mesmo a um escravo, e se isto for feito no sentido de que o 

pagamento será feito ou ao proprietário do escravo ou ao próprio escravo, o escravo adquirirá uma certa obrigação para o seu 

senhor. 

 

6. Paulus, Sentenças, Livro II. 

 

A mesma regra aplica-se quando é feita uma promessa a alguém que me está a servir como escravo de boa fé. 



869 

 

 

(7) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Mesmo quando é feita uma promessa a um filho sob controlo parental, ela é válida. 

 

1. Se eu estipular que o pagamento seja feito a mim ou ao Titius, Julianus diz que uma promessa não pode ser feita ao Titius 

por sua própria conta, porque ele não tem direito de acção para recuperar o dinheiro, embora o pagamento possa ser feito a 

ele. 

 

8. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Se, no entanto, prometer pagar a mim ou ao Titius, tenho o direito de intentar uma acção; embora, depois de ter feito a 

promessa de que me pagará sozinho, pague ao Titius, será, no entanto, responsável perante mim. 

 

9. Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Titius, no entanto, será responsável por uma acção pessoal de recuperação de dinheiro não devido, para que o que lhe foi 

indevidamente pago possa ser reembolsado à parte que o pagou. 

 

10. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 
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A mesma regra aplica-se quando existem dois credores sob uma estipulação, e é feita uma promessa de pagamento a um 

deles, e o pagamento é subsequentemente feito ao outro; porque a parte a quem a promessa é feita deve ser considerada como 

estando na posição de um que já foi pago. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Portanto, uma promessa também será válida enquanto o que é prometido for realmente devido, ainda que, entretanto, não 

deva aparecer ninguém que deva alguma coisa; como, por exemplo, onde, antes da entrada da herança do devedor, ou 

enquanto ele for mantido cativo pelo inimigo, alguém promete que ele fará o pagamento; pois Pomponius declara que uma 

promessa deste tipo é válida, uma vez que o dinheiro prometido é de facto devido. 

 

1. Quando um homem que deve cem aurei promete pagar duzentos, só será responsável por cem, porque é esse o montante do 

dinheiro devido; e, portanto, se alguém fizer uma promessa de pagar o capital juntamente com os juros que não são devidos, 

só será responsável pelo capital. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Além disso, se a posse de aurei for devida, e a parte prometer pagar dez e entregar Stichus, pode dizer-se que ele só é 

responsável pela posse de aurei. 

 

13. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XXIX. 
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Quando alguém que deva vinte aurei promete pagar dez, será responsável. 

 

(14) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Quando um homem promete pagar, será responsável, quer especifique uma certa quantia ou não. 

 

(1) Se alguém prometer que fará uma promessa, então, se surgir a necessidade de uma promessa, mesmo uma promessa deste 

tipo deve ser admitida. 

 

(2) Se alguém prometer que uma certa pessoa agirá como sua fiadora, Pomponius declara que será, no entanto, responsável; 

mas e se a parte se recusar a agir como fiadora? Penso que aquele que fez a promessa será responsável, a menos que haja 

algum outro entendimento, mas e se a caução deve morrer de antemão? Se houver um incumprimento, é apenas que a parte 

que fez a promessa deve ser responsável ou pelo montante dos juros do credor, ou para oferecer como garantia alguma outra 

pessoa não menos solvente; mas onde não houve incumprimento, penso que ele não será responsável. 

 

(3) Podemos fazer uma promessa de pagamento, quer estejamos presentes ou ausentes; tal como podemos fazer um acordo 

por um mensageiro ou nas nossas próprias pessoas, e em quaisquer termos que possamos escolher. 

 

15. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 
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E embora a parte através da qual lhe faço uma promessa de pagamento possa ser livre, isto não será obstáculo, pois podemos 

adquirir propriedade através de uma pessoa livre, porque neste caso a parte é considerada apenas para oferecer os seus 

serviços. 

 

16. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Quando dois de nós fazemos uma promessa de pagamento como dois devedores principais, uma acção pode ser intentada 

contra qualquer um de nós pelo montante total. 

 

1. Qualquer pessoa pode fazer uma promessa de pagamento num determinado local ou hora, e a acção pode ser intentada não 

só no local mencionado na promessa mas em qualquer lugar, como no caso de uma acção arbitrária. 

 

2. O Pretor diz: "Se deve ser evidente que a parte que fez a promessa não pagou a dívida nem fez o que deveria ter feito, e o 

queixoso não teve culpa porque o acto que foi prometido não foi executado". 

 

3. Portanto, se não foi culpa do queixoso, existirá um direito de acção, mesmo que tenha sido impedido pela natureza das 

circunstâncias; mas a melhor opinião é que o réu tem direito a ser perdoado. 

 

4. Há alguma ocasião para dúvidas com referência às palavras do Pretor, "O devedor não fez o que deveria ter feito", quer as 

suas palavras se relacionem com o tempo mencionado na promessa, quer se devemos referi-las à data em que a questão foi 

juntada; e penso que elas se referem ao tempo mencionado na promessa. 
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17. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Mas quando ele se oferece para fazer o pagamento noutro dia, e o requerente não está disposto a recebê-lo, embora não tenha 

uma boa razão para recusar, é apenas que deve ser concedido alívio ao requerido, seja por uma excepção ou por uma 

interpretação adequada, de modo a que, até ao momento do julgamento, o acto do requerente se prejudique; e que a 

construção das palavras "Não fez", pode ser que ele não tenha cumprido o que prometeu até à data que mencionou, ou em 

qualquer momento posterior. 

 

18. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Mais uma vez, as palavras do Pretor, "A culpa não foi do queixoso", também levantam algumas dúvidas. Pomponius é 

incerto, onde o queixoso não foi responsável pelo não cumprimento da promessa na altura indicada, mas foi, antes ou depois. 

Sou de opinião que estas palavras também devem ser consideradas como referindo-se ao tempo mencionado na promessa. 

Assim, se o queixoso tiver sido impedido por violência, por doença, ou por mau tempo, não aparece; Pomponius afirma que 

ele próprio deve sofrer as consequências. 

 

1. Com referência ao que é acrescentado, nomeadamente: "E que o dinheiro cujo pagamento foi prometido era realmente 

devido", isto requer uma explicação mais completa; pois, em primeiro lugar, significa que se uma dívida era devida no 

momento em que a promessa foi feita, mas não agora, a promessa irá, no entanto, manter-se, porque o direito de acção é 

retroactivo. Assim, como Celsus e Julianus declaram, quando uma parte está vinculada a uma obrigação sobre a qual uma 

acção judicial só pode ser intentada contra ele durante um determinado período de tempo e ele promete pagamento, ele deve 

ser considerado responsável; mesmo que o tempo durante o qual a acção judicial pode ser intentada tenha decorrido após a 

promessa ter sido feita. Portanto, mesmo que prometa que pagará após o tempo da sua obrigação ter expirado, Julianus ainda 

pensa que a mesma regra se aplicará; uma vez que na altura em que fez a promessa estava sob uma obrigação, embora a 

tenha remetido para uma data em que não teria sido responsável. 
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2. É adequado considerar aqui se esta acção inclui uma sanção ou se é meramente para a cobrança do crédito, e a melhor 

opinião é, como pensa o próprio Marcelo, que é apresentada apenas para a cobrança do crédito. 

 

3. Anteriormente, era uma questão de dúvida se uma parte que intentou esta acção perdeu o seu direito de acção para o 

crédito principal; e a opinião mais segura é que, quando o pagamento é feito num caso deste tipo, haverá uma exoneração de 

responsabilidade, e não quando a emissão é juntada, uma vez que o pagamento beneficiará ambas as obrigações. 

 

19. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Quando algo é devido sob uma condição, e é feita a promessa que o torna pagável quer absolutamente quer num determinado 

momento, permanecerá em suspensão sob a mesma condição; de modo que se a condição for cumprida a parte será 

responsável, mas se não o for, ambos os direitos de acção serão extintos. 

 

1. Mas quando alguém deve absolutamente uma dívida, e faz uma promessa de pagamento sob uma condição, Pomponius diz 

que uma acção equitativa pode ser intentada contra ele. 

 

2. Quando um pai ou o proprietário de um escravo promete pagar o montante do que está contido no peculiar, o peculiar não 

será diminuído pelo motivo de se ter obrigado desta forma; e mesmo que o peculiar possa ter sido perdido, não será, no 

entanto, exonerado de responsabilidade: 

 

20. The Same, On Plautius, Livro IV. 
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Pois nem o aumento nem a diminuição do peculiar afectará o direito de acção sobre a promessa. 

 

21. The Same, On the Edict, Livro XXIX. 

 

Quando uma parte promete entregar Stichus, e Stichus morre depois de estar em falta, se ele prometer pagar o seu valor, ele 

será responsável. 

 

1. Se fizer uma promessa sem mencionar o prazo de pagamento, pode dizer-se que não será responsável, embora os termos 

do Édito sejam susceptíveis de uma interpretação lata; caso contrário, os procedimentos podem ser instaurados sem demora, a 

menos que se tenha preparado para fazer o pagamento logo que prometeu fazê-lo, mas deve ser concedido um prazo razoável, 

por exemplo, não inferior a dez dias, antes de o crédito poder ser cobrado. 

 

2. Nesta acção, tal como noutras acções de boa fé, o mesmo juramento cobrará a sua obrigação se se limitar a oferecer 

segurança; mas se prometer que dará segurança e oferecer uma caução ou uma promessa, não será responsável, porque não 

faz diferença de que forma oferece segurança. 

 

22. The Same, Abridgments, Livro VI. 

 

Se depois de lhe ter sido prometida uma soma de dinheiro, entregar a herança ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado; 

então, uma vez que transferiu para outro o direito de intentar uma acção pela dívida original, ser-lhe-á recusada uma acção 

pelo dinheiro que lhe é devido ao abrigo da promessa. A mesma regra aplica-se quando o possuidor de um património o 
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perde a quem tem um título melhor; mas a acção neste caso deve ser preferencialmente concedida ao beneficiário do trust ou 

à parte que ganhou a acção. 

 

(23) Julianus, Digest, Livro XI. 

 

Quando um promotor concorda em entregar um escravo e o escravo morre quando o primeiro era o culpado por não ter sido 

entregue; embora tenha prometido entregar um escravo, ainda assim será responsável por uma promessa de pagamento em 

dinheiro, e por isso deve pagar o valor do escravo. 

 

24. Marcellus, Opiniões. 

 

Titius enviou uma carta à Seius com as seguintes palavras: "Restam nas minhas mãos cinquenta aurei do vosso empréstimo 

por causa de um contrato das minhas alas, que serei obrigado a pagar-vos em dinheiro corrente nos Ides de Maio, e se eu não 

pagar a referida soma no dia acima mencionado, ficar-vos-ei então a dever tanto como juros". Pergunto se Lucius Titius 

tomou, por esta caução, o lugar dos seus pupilos como devedor? Marcelo respondeu que, se tivesse sido feita uma 

estipulação, ele tê-la-ia tomado. Também desejo saber se ele não o fez, se é responsável pela sua promessa de pagamento? 

Marcelo responde que é responsável pelo comitente; pois esta é a interpretação mais liberal e vantajosa. 

 

25. Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 



877 

 

Uma certa pessoa devia-me uma de duas coisas, e prometeu entregar uma delas; levantou-se a questão de saber se ele poderia 

entregar a que não prometeu? Respondi que ele não deveria ser ouvido se agora desejasse quebrar a fé com referência ao que 

tinha sido prometido. 

 

1. Quando um juramento lhe foi feito, e você jura que algo lhe é devido, quando já tem direito de acção por causa disso, pode 

proceder devidamente com base numa promessa de pagamento; mas se eu não fiz voluntariamente o juramento, mas fui 

compelido pela necessidade de lho restituir, não há distinção, embora a necessidade de lho restituir tenha surgido devido à 

vossa vontade e ao meu respeito; pois ninguém duvida que uma parte age com maior moderação quando faz um juramento, 

do que quando ele próprio o faz. 

 

(26) Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um certo homem escreveu uma carta ao seu credor, como se segue: "O ten aurei que Lucius Titius recebeu como empréstimo 

do seu peito está na minha posse, e à sua disposição, com a excepção do montante dos juros". A resposta foi que, de acordo 

com os factos declarados, a parte estava sujeita a uma acção baseada no dinheiro prometido. 

 

27. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

Faz pouca diferença se alguém promete pagar na presença ou na ausência do devedor. Pomponius vai ainda mais longe no 

Livro Trinta e Quatro, e afirma que qualquer pessoa pode fazer uma promessa de pagamento mesmo sem o consentimento do 

devedor, e, portanto, considera a opinião de Labeo incorrecta, que pensa que se, depois de uma parte ter feito uma promessa 

por conta de outra pessoa, o comitente deve notificá-lo para não pagar, deve ser-lhe concedida uma excepção de facto; e 

Pomponius não é irrazoável nisto; pois quando a parte que fez a promessa está uma vez vinculada, o acto do devedor não 

deve permitir-lhe evitar a responsabilidade. 
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28. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Quando alguém tiver prometido que fará o pagamento, em nome de outro, aquele em cujo nome fez esta promessa 

permanecerá vinculado. 

 

29. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Uma pessoa que seja responsável por uma acção por ferimento, roubo, ou roubo, será responsável sob uma promessa de 

pagamento. 

 

30. O mesmo, Sentenças, Livro II. 

 

Quando alguém promete pagar dinheiro a uma de duas pessoas, por exemplo, a si ou ao Titius; então, embora em lei estrita, 

ele permanece vinculado pela acção apropriada pelo dinheiro prometido, mesmo que deva pagar ao Titius, ele ainda terá o 

direito a uma excepção. 

 

31. Scaevola, Digest, Livro V. 

 



879 

 

Lucius Titius morreu enquanto era devedor ao Seii, e convenceram Publius Maevius de que a herança lhe pertencia, e 

fizeram-no escrever-lhes uma carta na qual afirmava que era seu devedor de modo a admitir que era herdeiro do seu tio 

paterno; e nesta carta acrescentou que a quantia devida tinha sido inscrita nas suas contas. Colocou-se a questão de saber se, 

uma vez que nada tinha chegado às mãos de Publius Maevius fora da propriedade de Lucius Titius, se poderia ser processado 

por dinheiro prometido na referida carta, e se poderia fazer uso de uma excepção com base em fraude? A resposta foi que 

nenhuma acção civil se basearia nesse motivo, mas que uma acção para recolher o dinheiro prometido também não mentiria, 

de acordo com os factos declarados. O inquérito também foi feito para saber se poderia ser intentada uma acção para a 

recuperação dos juros que tinham sido pagos com base no motivo acima mencionado? A resposta foi que, de acordo com os 

factos declarados, poderia ser. 

 

 

 

Título. 6. Quanto à acção de empréstimo para utilização e à acção contrária. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

O Pretor diz: "O que quer que se diga que alguém tenha emprestado, eu concederei uma acção pelo mesmo". 

 

1. A interpretação deste Édito não é difícil; só há uma coisa a notar, e que é que a parte que desenhou o Édito se referiu a um 

empréstimo, enquanto Pacuvius mencionou o uso de algo. Labeo diz, contudo, que existe a mesma diferença entre um 
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empréstimo e algo dado para ser usado, como existe entre género e espécie; pois. bens móveis podem ser emprestados, mas o 

que pertence à terra não pode ser, embora o que pertence à terra possa ser dado para ser usado. Mas também é evidente que 

se pode dizer que a terra pode ser emprestada muito apropriadamente, e Cassius tem a mesma opinião. Vivianus vai ainda 

mais longe, e diz que um alojamento pode ser emprestado. 

 

2. As partes com idade inferior à puberdade não são responsáveis por uma acção sobre um empréstimo para utilização, uma 

vez que um empréstimo deste tipo não pode existir com referência a uma ala sem a autoridade do seu tutor; e este princípio é 

aplicável a tal ponto que mesmo que, depois de chegar à puberdade, o rapaz cometa fraude ou seja culpado de negligência, 

ele não será responsável pela acção, porque no início o empréstimo era inoperante. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Nem deve ser concedida uma acção sobre um empréstimo para uso contra uma pessoa louca, mas uma acção para produção 

deve ser concedida contra ambos; para que, quando o bem for produzido, possa ser intentada uma acção para a sua 

recuperação. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Parece-me, no entanto, que se uma ala é beneficiada pecuniariamente, uma acção equitativa sobre o empréstimo deve ser 

concedida contra ele, de acordo com um Rescript do Divino Pio. 
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1. Se o artigo emprestado for devolvido, mas for devolvido deteriorado, não será de todo considerado como tendo sido 

deteriorado, a menos que a perda seja reparada; pois um artigo é devidamente dito para não ser devolvido, se for devolvido 

em estado deteriorado. 

 

2. Nesta acção, tal como noutras acções de boa fé, deve ser feito o mesmo juramento com referência à reclamação, e no que 

diz respeito ao valor do bem, deve ser considerado o momento em que o caso foi decidido; embora, em lei estrita, o momento 

em que a questão foi juntada é aquele que deve ser tomado em consideração. 

 

3. O herdeiro da parte que recebeu o empréstimo pode ser processado pela mesma parte que tem na propriedade, a menos que 

tenha o poder de devolver a totalidade da propriedade, e não o faça; pois então o julgamento será feito contra ele pelo 

montante total, uma vez que isto estaria de acordo com a decisão de um bom juiz. 

 

4. Quando um empréstimo é feito a um filho sob controlo paterno ou a um escravo, a acção só deve ser intentada pelo 

peculiar, mas o credor pode ter uma acção directa também contra o próprio filho. Além disso, se a parte fez o empréstimo a 

uma escrava ou a uma filha sob controlo paterno, uma acção De peculio é a única que poderia ser intentada. 

 

5. O pai ou o proprietário não terá julgamento contra ele apenas devido ao acto doloso do filho ou do escravo, uma vez que 

só será considerada fraude por parte do pai ou do próprio proprietário; distinção que é feita por Julianus, com referência à 

acção em penhor, no Décimo-Primeiro Livro. 

 

6. Não pode haver empréstimo de um artigo que seja consumido pelo uso, a menos que a pessoa o tenha tomado emprestado 

para fins de pompa ou ostentação. 
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4. Gaius, On Verbal Obligations, Livro I. 

 

Os empréstimos de dinheiro são frequentemente feitos com o objectivo de lhes permitir tomar o lugar do pagamento. 

 

(5) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Quando é acordado que o artigo emprestado deve ser devolvido num determinado local ou hora, é dever do juiz ter em 

consideração o local ou hora mencionados. 

 

1. Quando alguém intenta esta acção, e aceita uma estimativa dos danos que lhe são oferecidos, faz com que o artigo 

emprestado seja propriedade da parte que oferece o dinheiro. 

 

2. Temos agora de examinar o que é que deve ser tomado em consideração numa acção de empréstimo para utilização, seja 

fraude ou negligência, ou qualquer tipo de risco; e, de facto, nos contratos somos por vezes culpados de fraude e por vezes de 

negligência; de fraude em caso de depósito, porque, como nenhum benefício será obtido pela parte com quem o bem é 

depositado, é razoável que apenas a fraude seja considerada, a não ser que, nos casos em que se verifique uma compensação, 

pois então (tal como foi decretado), a negligência é incluída; ou quando foi acordado no início que a parte com quem o artigo 

foi depositado deveria ser responsável tanto por negligência como por acidente. No entanto, quando a vantagem de ambas as 

partes estava em causa num caso de venda, aluguer, dote, penhor ou parceria, a responsabilidade recai tanto sobre a fraude 

como sobre a negligência. Com referência a um empréstimo, toda a vantagem que se acumula é geralmente a da parte a quem 

a propriedade é emprestada; e, portanto, a opinião de Quintus Mucius, que pensava que a parte deve ser responsável por 

negligência, e deve também usar de diligência, é a mais correcta. 
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3. E se o bem tinha sido avaliado antes da sua entrega, todo o risco deve ser assumido por aquele que aceitou ser responsável 

pelo montante da avaliação. 

 

4. Mas quando ocorre deterioração, seja por velhice ou doença, ou quando o bem é roubado por assaltantes, ou quando algo 

deste tipo acontece; deve ser dito que a parte que recebeu o empréstimo não deve ser responsabilizada por nada disto, a 

menos que tenha ocorrido alguma negligência da sua parte. Assim, se qualquer dano resultar de incêndio ou da queda de um 

edifício, ou qualquer perda inevitável tiver ocorrido, a parte não será responsável; a menos que, quando pudesse ter salvo o 

bem que foi emprestado, preferisse salvar o seu. 

 

5. É incontestável que ele deve usar de cuidado diligente com referência ao bem emprestado. 

 

6. Mas se ele deve usar esse cuidado, quando um escravo foi emprestado, foi duvidado pelas autoridades antigas; pois por 

vezes deve ser vigiado por um escravo, como se estivesse acorrentado quando emprestado, ou quando a sua idade exigisse 

que fosse vigiado; mas se fosse certo que o entendimento era que a parte que o pediu deveria vigiá-lo, deve ser considerado 

que isso deveria ser feito. 

 

7. Por vezes, porém, a perda por morte deve ser suportada pela parte que pediu o empréstimo; uma vez que se eu lhe 

emprestar um cavalo para levar para a sua villa, e o levar para a guerra, estará sujeito a uma acção de empréstimo; e a mesma 

regra aplica-se ao caso de um escravo. É claro, porém, que se eu te emprestar o cavalo para que o leves à guerra, o risco será 

meu, pois Nanusa diz que se eu te emprestar um escravo para rebocar uma parede, e ele cair de um cadafalso, o risco é meu. 

Penso, no entanto, que isto só é verdade quando o emprestei com o propósito de trabalhar num andaime; mas se ele deveria 

fazer o seu trabalho no chão, e você o fez subir sobre um andaime; ou se, através de algum defeito neste último que não foi 

construído correctamente, ainda que não tenha sido fixado pela parte em questão, ou aconteceu através da idade das cordas 

ou postes; digo que a própria parte que pediu o empréstimo, deve ser responsável pelo acidente que ocorreu através da sua 
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negligência. Mela declarou que se um escravo foi emprestado a um cortador de pedra e foi morto pela queda de um andaime, 

o artesão está sujeito a uma acção de empréstimo, porque construiu o andaime de uma forma descuidada. 

 

8. Além disso, quando uma pessoa utiliza o artigo que lhe foi emprestado de outra forma que não a pretendida, é responsável 

não só por uma acção de empréstimo, mas também por uma acção de roubo; como afirma Julianus no Décimo Primeiro Livro 

do Digest. Ele também diz: "Se eu lhe empresto um livro em branco e você faz com que o seu devedor escreva nele uma nota 

para o segurar, e depois eu apago isto; se lhe emprestei o livro para que pudesse ser segurado, sou responsável perante si 

numa acção contrária". Mas se não for este o facto, e não me informou que a nota foi escrita, também será responsável 

perante mim numa acção de contra-ordenação, e ele diz que também será responsável por uma acção de roubo; uma vez que 

fez uso da propriedade emprestada de uma forma diferente daquela que deveria ter feito, tal como qualquer pessoa é 

responsável por roubo se usar um cavalo ou uma peça de vestuário para um fim diferente daquele para o qual foi emprestada. 

 

9. A tal ponto deve ser exercida diligência com referência à propriedade emprestada para uso, que deve ser empregada 

mesmo em relação ao que se segue à propriedade em questão; como, por exemplo, quando lhe emprestei uma égua que era 

acompanhada por um potro, as autoridades antigas sustentavam que também era obrigado a usar de cuidados adequados no 

tratamento do potro. 

 

10. É evidente que por vezes aquele que pediu um empréstimo será responsável apenas por malícia exibida com referência ao 

bem emprestado, como, por exemplo, quando alguém celebrou um acordo para o efeito, ou quando a parte fez o empréstimo 

apenas para seu próprio benefício; por exemplo, quando o fez ao seu noivo ou à sua esposa, para que ela pudesse estar 

melhor vestida quando ela lhe foi trazida; ou quando o Pretor exibiu jogos e fez um empréstimo aos actores, ou alguém 

emprestou voluntariamente coisas para o efeito ao Pretor. 

 

11. Devemos agora examinar em que casos particulares estará disponível uma acção de empréstimo; e as antigas autoridades 

alimentaram dúvidas com referência a casos deste tipo. 
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12. Dei-lhe uma coisa para que a pudesse penhorar ao seu credor; deu-a em penhor; mas não a resgatou para ma devolver. O 

Labeo diz que, neste caso, uma acção de empréstimo mentirá, e penso que esta opinião está correcta, a menos que eu receba 

alguma compensação, e então a acção seria de factoum sobre o contrato de arrendamento e contratação. É evidente que se eu 

der um artigo em penhor por vossa conta e com o vosso consentimento, uma acção sobre o mandato mentirá. Labeo também 

diz, muito correctamente, que se eu não for culpado de negligência no resgate da propriedade prometida, mas o credor se 

recusar a devolvê-la; terá então um direito de acção sobre o empréstimo apenas na medida em que eu pudesse ceder-lhe os 

meus direitos de acção contra ele. Além disso, será considerado que não sou culpado de negligência se já tiver pago o 

dinheiro, ou se estiver disposto a pagá-lo. É evidente que os custos do processo e quaisquer outras despesas devem, em 

justiça, ser pagos pela parte que recebeu o empréstimo. 

 

13. Se me pedir que lhe empreste um escravo com um prato, e o escravo perder o prato, Cartilius diz que deve assumir o 

risco, uma vez que o prato é considerado como tendo sido emprestado, e por isso também deve ser responsável por 

negligência com referência a ele. É evidente que se o escravo levar para a fuga com o prato, a parte que recebeu o 

empréstimo não será responsável, a menos que tenha sido culpado de negligência relacionada com a fuga do escravo. 

 

14. Se me pedir que lhe forneça um refeitório, bem como um prato para o serviço, e eu o fizer; e depois pede que eu faça a 

mesma coisa no dia seguinte, e como não posso convenientemente levar a prata de volta para minha casa, deixo-a lá, e ela 

está perdida; que acção pode ser intentada, e quem deve assumir o risco? O Labeo afirma com referência ao risco, que faz 

muita diferença se coloquei alguém para guardar a propriedade ou não, pois, se o fiz, o risco é meu; mas se não o fiz, a parte 

a quem a propriedade foi deixada é responsável. Penso, no entanto, que uma acção de empréstimo irá mentir, mas que a parte 

com quem a propriedade foi deixada deve providenciar a sua guarda segura, a menos que algum outro acordo tenha sido 

expressamente acordado. 

 

15. Quando um veículo é emprestado ou alugado a duas pessoas, Celsus, o filho, diz no Sexto Livro do Digest que a questão 

pode surgir se cada uma delas é responsável pela totalidade do montante, ou apenas por uma parte do mesmo? Ele afirma que 
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a propriedade total de qualquer coisa não pode pertencer a duas pessoas, nem podem ter a posse total, nem pode uma parte 

ser proprietária de uma parte de um artigo, pois ele só pode ter a posse parcial da totalidade do artigo através de uma parte 

indivisa. No entanto, o uso de um banho, de um pórtico, ou de um campo, pode pertencer a cada parte na sua totalidade, pois 

não usufruo menos do uso de uma coisa porque outra também a utiliza; mas quando um veículo é emprestado ou alugado, 

tenho de facto o uso de uma parte dele, porque não ocupo a totalidade do espaço do veículo; mas diz que é melhor opinião 

que eu seja responsável pela fraude e negligência, bem como pela diligência e cuidado, com referência a todo o veículo; por 

isso, as duas partes serão consideradas como devedores solidários, e se uma delas, tendo sido processada, pagar os danos, a 

outra será libertada, e ambas terão direito a uma acção por roubo: 

 

6. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Para que, se um deles intentar uma acção, o direito de acção do outro contra o ladrão seja extinto. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Portanto, a questão surge se uma das partes intentar uma acção por roubo, deverá apenas ser processada pelo empréstimo? 

Celsus diz que se a acção deve ser intentada contra o outro, ou seja, aquele que não intentou a acção por roubo, e ele está 

pronto para o primeiro ? ou seja, aquele que, por ter intentado a acção por roubo, lucrou com o artigo emprestado ? ser 

processado por sua conta e risco, ele deve ser ouvido, e ser exonerado de responsabilidade. 

 

 

1. Se o credor tiver o direito de acção contra o outro devedor solidário ao abrigo da Lex Aquilia, deve ser considerado se ele 

não o deve atribuir, se o outro tiver cometido algum dano que a parte demandada possa ser obrigada a reparar numa acção de 
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empréstimo; uma vez que, mesmo que o credor tivesse um direito de acção contra ele ao abrigo da Lex Aquilia, é 

perfeitamente justo que, quando ele intenta uma acção sobre o empréstimo, deva libertar o outro direito de acção; a menos 

que alguém possa dizer que, ao intentar uma acção ao abrigo da Lex Aquilia, ele recuperará menos do que recuperou por 

causa do empréstimo; e isto parece ser razoável. 

 

8. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Conservamos tanto a posse como a propriedade dos bens emprestados para uso. 

 

(9) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Pois ninguém, ao emprestar nada, faz dela propriedade da parte a quem a empresta. 

 

10. The Same, Sobre o Sabinus, Livro XXIX. 

 

Quando um homem que tenha recebido algo como empréstimo só o utiliza para o fim para o qual o emprestou, certamente 

não terá de pagar nada se tornar o artigo em nada pior, através da sua própria negligência; pois se o tornar pior através da sua 

negligência, será ele o responsável. 

 

1. Se eu der um artigo a alguém para lhe permitir examiná-lo, coloca-se a questão de saber se ele ocupa a mesma posição 

legal que alguém a quem são emprestados bens? Se, de facto, lho dei por minha própria conta, porque desejei que ele 
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determinasse o seu valor, ele só será responsável perante mim por fraude; mas se lho dei por sua própria conta, ele também 

será responsável pela sua guarda, e por isso terá direito a uma acção por roubo. Mas se o artigo se perder enquanto está a ser 

devolvido, e eu tinha-o dirigido quanto à parte por quem o deveria devolver, o risco será meu; mas se ele o entregou aos 

cuidados de alguém que ele próprio seleccionou, também será responsável perante mim por negligência, se o recebeu por sua 

própria conta; 

 

(11) Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Porque não seleccionou uma pessoa adequada para que a mesma pudesse ser transportada em segurança. 

 

12. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Mas se ele o recebeu por minha conta, ele será responsável apenas por fraude. 

 

1. Um escravo que foi enviado para pedir um artigo que tinha sido emprestado, fugiu depois de o ter recebido. Se o seu 

senhor lhe tivesse ordenado que o artigo lhe fosse emprestado, teria de suportar a perda; mas se enviou o escravo com o 

objectivo de notificar o mutuário para devolver o artigo emprestado, a parte a quem foi emprestado será responsável pela 

perda. 

 

13. Pomponius, On Sabinus, Livro XI. 
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Quando uma pessoa que recebeu um empréstimo tem uma sentença proferida contra ele numa acção de empréstimo, com o 

fundamento de que a propriedade tinha desaparecido; deve ser-lhe dada uma garantia de que, se o proprietário a encontrar, 

lha entregará. 

 

(1) Quando uma parte recebe algo com o objectivo de o experimentar, como, por exemplo, animais de carga, e estes são 

contratados por ele, e ele lucra com este uso; ele deve reembolsar o montante real que obteve a quem o deixou ter os animais 

em julgamento; pois ninguém deve ser autorizado a lucrar com nada antes de ser mantido por sua conta e risco. 

 

(2) Quando empresto um artigo a um homem livre que me tem servido de boa fé como escravo, vejamos se tenho direito a 

uma acção por empréstimo contra ele. Celsus, o filho, diz que se eu lhe tivesse ordenado que fizesse alguma coisa, poderia 

proceder contra ele, quer através de uma acção de mandato, quer através de uma acção para a construção do contrato, pelo 

que a mesma regra se deveria aplicar no caso de um empréstimo. Não faz diferença se, se contrairmos com um homem livre 

que nos serve de boa fé como escravo, não o fazemos com a intenção de o colocar sob uma obrigação, pois acontece 

frequentemente que uma obrigação tácita surge para além do que se pretende na altura; como, por exemplo, quando o 

dinheiro que não é devido é pago por engano com o objectivo de liquidar uma dívida. 

 

14. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Se o meu escravo lhe empresta um artigo que me pertence, e você estava ciente na altura que eu não estava disposto a 

emprestar-lho; uma acção de empréstimo, bem como uma acção de roubo, estarão a meu favor, e eu terei direito a uma acção 

para recuperar a propriedade em caso de roubo, também. 

 

15. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 
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Podemos emprestar até os bens de outros que estão na nossa posse, mesmo sabendo que pertencem a outro: 

 

(16) Marcelo, Sobre o Edito, Livro V. 

 

De modo que mesmo que um ladrão ou um depredador empreste bens, terá direito a uma acção de empréstimo. 

 

17. Paulus, On the Edict, Livro XXIX. 

 

Num caso de empréstimo, não é válido um acordo segundo o qual o fiador não será responsável pela má fé. 

 

1. A contra acção sobre empréstimos pode ser instituída sem a acção directa, tal como as outras que são designadas contra 

acções. 

 

2. Quando uma acção de empréstimo é intentada por causa de um acto do herdeiro, o julgamento será feito contra ele pela 

totalidade do montante, mesmo que ele só possa ser herdeiro de uma acção. 

 

3. Tal como a realização de um empréstimo para uso é um acto de livre vontade ou de bondade, e não de necessidade, assim 

também é o direito da parte que confere o favor de prescrever termos e limites com referência aos mesmos. Quando, no 

entanto, isto tiver sido feito, (isto é, depois do empréstimo ter sido feito), então a prescrição de termos e o regresso e a 
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privação, fora de época, da propriedade emprestada, não só interfere com a bondade demonstrada, mas também com a 

obrigação criada por dar e receber a propriedade. Pois a transacção é participada por ambas as partes, e por isso os direitos de 

acção surgem de ambos os lados; de modo que é evidente que o que era originalmente um acto de generosidade e boa 

vontade se transforma em obrigações mútuas e direitos civis de acção, como acontece no caso de uma parte que começou a 

tratar dos negócios de alguém que está ausente; pois não pode permitir que o negócio seja negligenciado impunemente, uma 

vez que, se não o tivesse feito, talvez outra pessoa o tivesse feito, pois a assunção de um mandato depende da vontade, mas 

executá-lo é uma questão de necessidade. Portanto, se me emprestasse comprimidos para que o meu devedor me pudesse dar 

segurança, não poderia exigir devidamente a sua devolução num momento impróprio; pois se se tivesse recusado a emprestá-

los, ou teria comprado outros, ou teria obtido testemunhas. A mesma regra aplica-se nos casos em que me emprestou madeira 

para sustentar uma casa, e depois a retirou, ou até me emprestou conscientemente algumas que sabia estarem deterioradas; 

pois devemos ser beneficiados, e não enganados quando um favor é concedido. Em casos deste tipo, deve considerar-se que a 

acção contrária também pode ser intentada. 

 

4. Onde dois artigos foram emprestados, Vivianus afirma que a acção de contra-ordenação pode ser devidamente intentada 

para qualquer um deles, e o que Pomponius afirma parece ser verdade, se forem separados; pois onde uma parte emprestou, 

por exemplo, uma carruagem ou uma ninhada, não pode intentar adequadamente uma acção para partes separadas da mesma. 

 

5. Perdi um artigo que me emprestou, e dei-lhe o seu valor em vez dele, e então o artigo chegou às suas mãos. O Labeo diz 

que numa acção contrária deve entregar-me a propriedade, ou devolver-me o que recebeu de mim. 

 

(18) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Quando a propriedade é emprestada, deve ser exercida a mesma diligência que qualquer chefe de família muito cuidadoso 

emprega com referência à sua própria propriedade, para que não seja responsável por um acidente, excepto aqueles a que não 

se pode resistir; como, por exemplo, as mortes de escravos que ocorrem sem malícia ou negligência da sua parte, os 
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"ataques" de ladrões e inimigos, os estratagemas de piratas, naufrágios, incêndios, e a fuga de escravos que não é habitual 

manter sob guarda. Com referência ao que dissemos sobre os ladrões, piratas e naufrágios, temos de compreender isto para 

significar que, quando uma propriedade foi emprestada a um homem de tal forma que este a possa levar consigo numa 

viagem; se, no entanto, devo emprestar prato de prata a alguém porque ele disse que ia convidar alguns amigos para jantar, e 

ele leva-a para fora do país com ele, não há dúvida de que será responsável por tudo o que acontecer através dos actos de 

piratas e ladrões, ou por causa do naufrágio. É o caso em que a propriedade foi emprestada apenas como um favor ao 

mutuário, mas se foi feita em benefício de ambas as partes, por exemplo, onde convidámos um amigo comum para jantar, e o 

senhor assume a responsabilidade de gerir o caso, e eu empresto-lhe o prato; estou ciente de que certas autoridades 

consideram que o senhor só é responsável pela má fé, mas deve ser considerado se o senhor não é também responsável por 

negligência, pois a determinação da negligência é normalmente feita com base no mesmo princípio de quando a propriedade 

é dada em penhor ou como dote. 

 

1. Quando a propriedade é penhorada, emprestada, ou depositada, e é deteriorada pelo acto da parte que a recebeu, não só as 

acções que mencionámos mentirão, mas também as que estão sob a Lex Aquilia; mas onde qualquer uma destas for trazida, o 

direito aos outros será extinto. 

 

2. Pode haver bons motivos para uma acção contra a pessoa que empresta a propriedade; como, por exemplo, quando isto é 

feito para despesas incorridas, por causa da saúde do escravo, ou para o procurar e o trazer de volta depois de ter fugido; mas 

as despesas da sua manutenção devem ser suportadas pela parte que o recebeu, a fim de o utilizar de acordo com a lei natural. 

Mas com referência ao que declarámos relativamente a quaisquer despesas incorridas por causa da saúde ou da fuga do 

escravo, isto só se aplica a despesas de maior valor; pois a melhor opinião é que despesas moderadas, como, por exemplo, as 

do seu sustento, devem ser suportadas pelo mesmo indivíduo. 

 

3. Além disso, quando alguém empresta recipientes defeituosos, e o vinho ou óleo que lhes é posto é estragado, ou se esgota, 

o julgamento deve ser feito contra ele por esta razão. 
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4. Mais uma vez, sempre que um homem possa recuperar qualquer coisa através de uma acção contrária, pode retê-lo pelo 

direito de compensação, mesmo quando a acção directa é intentada contra ele. Pode acontecer que o que uma parte pode 

recuperar da sua parte seja de maior valor; ou o juiz pode recusar-se a tomar em consideração a compensação; ou não é 

instaurado contra ele um processo para obter a restituição do artigo emprestado, porque foi destruído por acidente, ou foi 

devolvido sem processo judicial; por isso dizemos que é necessária uma contra-acção. 

 

(19) Julianus, Digest, Livro I. 

 

Não há dúvida de que as partes que concordam em manter algo em segurança, ou recebê-lo para ser utilizado, não são 

responsáveis por danos ilegais cometidos por outrem; pois como é que podemos providenciar por cuidado ou diligência 

contra alguém que nos cause danos injustos? 

 

20. The Same, On Urseius Ferox, Livro III. 

 

Se eu der prata emprestada por vós a um escravo meu para ser entregue a vós, que é tão fiável que ninguém pensaria que 

seria imposto por qualquer pessoa mal intencionada, e se tais pessoas obtiverem a posse da prata, a perda não será minha. 

 

(21) Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Emprestou-me um artigo e depois retirou-o; interpôs uma acção por empréstimo, e eu não sabia que tinha tomado o artigo; o 

juiz proferiu uma decisão contra mim e eu paguei-a. Posteriormente verifiquei que o artigo tinha sido retirado por si, e surgiu 
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a questão de saber que tipo de acção eu poderia intentar contra si? A resposta foi que não podia haver uma acção por roubo, 

mas que eu teria direito a uma acção contra pretoriana por causa do empréstimo. 

 

1. Enquanto estava no exército, dei certos navios aos meus companheiros para serem utilizados por risco comum, e o meu 

escravo, tendo-os roubado, desertou para o inimigo, e foi depois recuperado sem os navios. Está estabelecido que terei direito 

a uma acção contra os meus companheiros por empréstimo, pelas suas respectivas acções, mas eles podem proceder contra 

mim por roubo, por causa do acto do meu escravo, uma vez que o pedido de reparação segue-se à pessoa. E se eu lhe 

emprestar um artigo para ser utilizado por sua conta e risco, e este for roubado pelo meu escravo, poderá intentar uma acção 

por furto contra mim, por causa do acto do escravo. 

 

22. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Quando um escravo que lhe emprestei comete um roubo, coloca-se a questão de saber se uma contra-acção de empréstimo 

será suficiente, tal como se tivesse gasto algum dinheiro para a cura do escravo; ou se pode intentar uma acção por roubo? E, 

não há dúvida que a parte que solicitou o empréstimo pode intentar uma acção contra o roubo, e que o emprestador está 

sujeito a uma contra acção de empréstimo, uma vez que fez o empréstimo sabendo que o escravo era desonesto, enquanto a 

outra parte ignorou o facto. 

 

23. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XXII. 

 

Se eu lhe emprestar um cavalo para ser usado com o propósito de viajar para um determinado lugar, e, sem negligência da 

sua parte, o valor do cavalo é diminuído pela viagem, não será sujeito a uma acção de empréstimo; mas eu, eu próprio, fui 

negligente porque emprestei para uma viagem tão longa um cavalo que não podia suportar o cansaço. 
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Título. 7. Quanto à acção de penhora e à acção contrária. 

 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XL. 

 

Um penhor pode ser contratado não só por entrega, mas também por mero acordo, mesmo que nenhuma entrega seja feita. 

 

1. Consideremos, portanto, onde um penhor foi contratado por mero acordo, se, quando alguém exibe algum ouro como se 

tivesse a intenção de o entregar em penhor, e entrega latão, se vinculará a penhorar o ouro? Se se seguir a isto, ele se 

vinculará pelo ouro, mas não pelo latão, uma vez que as partes não fizeram um acordo com referência a este último. 

 

2. No entanto, quando alguém, quando entrega latão em penhor, declara que se trata de ouro, e o dá em penhor, deve ser 

considerado se não faz do latão um penhor, e se como acordo foi feito quanto ao que devia ser dado, não pode ser 

considerado como penhor? Esta é a melhor opinião; ainda assim, a parte que o deu em penhor será responsável por uma 

contra-acção em penhor, sem ter em conta a fraude que ele cometeu. 
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(2) Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Quando um devedor vendeu e entregou bens que tinha penhorado, e lhe emprestou dinheiro que pagou ao credor a quem deu 

o penhor, e celebrou um acordo com ele para que o artigo que ele já tinha vendido lhe fosse penhorado; fica estabelecido que 

o seu acto é nulo, porque aceitou em penhor bens que pertenciam a outro; pois, de acordo com este acordo, o comprador 

passou a ter em sua posse um artigo que foi libertado do penhor; e não faz diferença que o bem penhorado tenha sido 

libertado pela utilização do seu dinheiro. 

 

3. The Same, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Quando, tendo-lhe sido assegurado pelo seu devedor que receberá imediatamente o dinheiro que lhe deve, devolve-lhe o bem 

penhorado, e ele passa-o por uma janela a alguém que propositadamente colocou lá para o receber; Labeo diz que pode 

intentar uma acção por roubo, e também uma acção de produção contra o seu devedor; e se intentar uma contra-acção em 

penhor, e o devedor interpuser uma excepção com o fundamento de que o bem penhor foi devolvido, pode ser apresentada 

uma réplica baseada em má fé e fraude; uma vez que se entende que o artigo não foi devolvido, mas foi removido por 

artifício. 

 

(4) Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Quando é feito um acordo com referência à venda do imóvel prometido, em primeiro lugar ou posteriormente; então, não só a 

venda é válida, mas o comprador obtém imediatamente a propriedade do imóvel. Mas, embora nada tenha sido acordado com 

referência à venda do imóvel penhorado, ainda assim, a lei é que pode ser vendido, desde que não tenha sido celebrado 

qualquer acordo que o impeça; mas se tiver sido celebrado um acordo de que não deve ser vendido, e o credor o vender 
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então, será responsável por uma acção de furto, a menos que o devedor tenha sido notificado três vezes para efectuar o 

pagamento, e não o tenha feito. 

 

5. Pomponius, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Aplica-se a mesma regra de direito, quer tenha sido acordado que nenhuma venda deveria ser feita, quer quando algo tenha 

sido feito em violação do acordo, quer com referência ao montante, à condição, ou ao local onde o imóvel deveria ser 

vendido. 

 

6. The Same, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Embora possa ser celebrado um acordo de que terá a liberdade de vender o terreno que lhe for prometido, não pode ser 

obrigado a vendê-lo, embora a pessoa que o deu em penhor possa estar insolvente; porque a garantia foi dada por sua conta. 

Atilicinus, no entanto, diz que quando é demonstrada uma causa adequada, o credor pode ser obrigado a vender; pois se o 

montante devido for muito inferior ao valor da propriedade penhorada, e esta última puder ser vendida actualmente por mais 

do que a seguir? Seria melhor, contudo, dizer que a pessoa que deu o penhor poderia vendê-lo e pagar o que devia quando 

recebeu o dinheiro da compra; desde que o credor possa ser obrigado a exibir o bem penhorado, no caso de ser móvel, se o 

devedor lhe forneceu previamente uma garantia suficiente para o indemnizar; pois seria opressivo que um credor fosse 

obrigado a vender o bem contra a sua vontade. 

 

1. Se o credor vender um terreno que tenha sido penhorado com ele por uma quantia maior do que a dívida, e emprestar o 

excesso com juros, deve pagar os juros recebidos sobre esse dinheiro à parte que lhe deu o penhor; e se ele próprio fizer uso 

do excesso, deve também pagar juros sobre o mesmo; mas se o retiver como depósito, não lhe será exigido que o faça. 
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7. Paulus, Sentenças, Livro II. 

 

Quando um credor, após o decurso de algum tempo, restabelece o excedente, que tinha em depósito, então, por causa do seu 

incumprimento, deve ser obrigado a pagar os juros do devedor sobre o mesmo, devido ao atraso. 

 

8. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Se eu incorrer em alguma despesa necessária por causa de um escravo ou de um pedaço de terra que recebi em penhor, terei o 

direito não só de reter o mesmo, mas também de intentar uma contra-acção em penhor; pois suponha que o escravo estava 

doente, e eu paguei dinheiro aos médicos, e o escravo morreu; ou suponha que eu escorei um edifício ou o reparei, e depois 

ele foi destruído pelo fogo, e eu não tinha nada que pudesse reter como penhora. 

 

(1) Quando vários escravos são dados em penhor, e o credor vende alguns deles por uma certa quantia de dinheiro, com o 

entendimento de que garantirá o seu título ao comprador, e paga a sua dívida com o produto; ele pode reter os escravos 

restantes até que lhe seja fornecida uma garantia de que será indemnizado com referência ao que prometeu ao comprador 

como garantia do título aos outros escravos. 

 

(2) Quando um dos herdeiros de um devedor paga a sua parte da dívida, a totalidade da propriedade dada em penhor ainda 

pode ser vendida, tal como se o próprio devedor tivesse pago uma parte da dívida. 
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(3) Se estipular para pagamento no final de um, dois, e três anos, e receber um penhor, e concordar que, a menos que o 

dinheiro seja pago em cada uma das vezes especificadas, terei o direito de vender a propriedade penhorada; fica estabelecido 

que não posso vendê-la antes do dia em que todas as somas são devidas; e este é o caso porque por estas palavras todos os 

pagamentos são indicados, e não é verdade que o dinheiro não seja pago em cada dia designado para o efeito, até que todos 

os dias tenham chegado. Mas quando todos os prazos de pagamento tiverem passado, então, mesmo que apenas uma parte 

não deva ser paga, a propriedade penhorada pode ser vendida. Mas onde foi declarado por escrito, "que se não se deve fazer 

qualquer pagamento no dia designado para o mesmo", a acção sobre o contrato pode então ser apresentada de imediato pelo 

credor. 

 

(4) Um acordo relativo à venda de bens penhorados deve ser redigido de modo a que todas as partes sejam nele incluídas; 

mas se apenas tiver referência ao próprio credor, o seu herdeiro pode também vender legalmente o bem, se nada tiver sido 

acordado em contrário. 

 

(5) Quando um penhor pode ser vendido por causa de um acordo, isto pode ser feito não só por causa do capital não pago, 

mas também por causa de outros assuntos, como, por exemplo, juros e dinheiro gasto no bem. 

 

9. Ulpianus, On the Edict, Livro XXVIII. 

 

Quando um devedor me tenha dado em penhor bens pertencentes a outro, ou tenha agido de má fé com referência ao penhor, 

deve ser dito que a contra-acção mentirá. 

 

1. Um penhor pode ser dado não só por dinheiro, mas também por qualquer outro assunto; como, por exemplo, quando uma 

parte dá um penhor a outra que se tornará a sua fiança. 
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2. Designamos devidamente como penhor algo que é entregue ao credor; e onde nem sequer a posse passa para o credor, 

chamamos-lhe hipoteca. 

 

3. Para que a acção em penhor seja aplicável, todo o dinheiro deve ter sido pago, ou a satisfação deve ser dada com referência 

ao mesmo. Entendemos por "satisfação", tal satisfação como o credor deseja, mesmo que nenhum pagamento possa ser feito; 

se ele desejava que a garantia lhe fosse dada por outros penhores de modo a poder renunciar ao que tem, ou por fianças, ou 

por prestação de outro devedor, ou pelo pagamento de dinheiro, ou por mero acordo, a acção em penhor surgirá. E, em geral, 

sempre que o credor estiver disposto a renunciar ao penhor, considera-se satisfeito se tiver recebido a garantia que desejava, 

ainda que possa ter sido enganado com referência a ela. 

 

4. Qualquer pessoa que tenha dado a propriedade de outro em penhor pode proceder mediante uma acção em penhor, se a 

dívida tiver sido paga por ele. 

 

5. Quando uma parte apresenta a acção em penhor antes do pagamento ter sido feito, embora não tenha procedido 

correctamente ao fazê-lo, ainda assim, se apresentar o dinheiro em tribunal, tem o direito de recuperar os bens penhorados e 

os seus juros também. 

 

10. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Mas se ele estiver disposto a não pagar mas a dar satisfação de outra forma, por exemplo, se desejar dar outro devedor em seu 

lugar, isto não lhe será vantajoso. 
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11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Não é considerado como pagamento quando a emissão é juntada ao devedor com referência à dívida, ou quando uma fiança é 

processada. 

 

1. Quando a obrigação da dívida é renovada, isto destrói o penhor, a menos que seja acordado que o penhor deve ser 

renovado. 

 

2. Se eu receber de si um penhor com o entendimento de que lhe pagarei dinheiro, e não o pagar, serei responsável por uma 

acção sobre o penhor; embora não tenha sido efectuado qualquer pagamento. A mesma regra será aplicável quando tiver sido 

dado um recibo pelo dinheiro emprestado, ou a condição por conta da qual o penhor foi dado não deva ser cumprida, ou 

quando tiver sido celebrado um acordo legal no sentido de que não será feito nenhum pedido pelo dinheiro. 

 

3. Se o bem foi penhorado apenas com referência ao capital ou aos juros, a acção de penhor pode ser intentada quando o 

dinheiro com referência ao qual o bem foi hipotecado tiver sido pago. Mas se os juros foram ou não expressamente 

mencionados na estipulação, se o imóvel foi penhorado com referência a ele também, a acção em penhor não será intentada 

enquanto qualquer um deles for devido. O caso é diferente quando uma parte prometeu pagar juros acima da taxa legal, pois 

isto é absolutamente ilegal. 

 

4. Quando o credor deixou vários herdeiros, e um deles é pago a sua parte, o outro herdeiro do credor não deve sofrer 

qualquer prejuízo, mas tendo oferecido ao devedor o que pagou ao seu co-herdeiro, pode vender a totalidade da propriedade. 

Esta opinião não é irrazoável. 
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5. Entende-se que o dinheiro é pago não só quando foi dado à parte a quem a propriedade foi prometida, mas também quando 

foi pago com o seu consentimento a outra pessoa, ou a alguém cujo herdeiro é ou ao seu agente, ou a um escravo designado 

para a cobrança de créditos. Portanto, se alugar uma casa e me alugar uma parte dela, e eu pagar a renda ao seu arrendador, 

posso proceder contra si através de uma acção de penhor; pois Julianus diz que pode ser pago. E se eu lhe pagar uma parte da 

renda e uma parte a si, deve dizer-se que se aplica a mesma regra. É evidente que a propriedade que eu trouxe para a casa 

será responsável apenas pelo montante do aluguer do meu quarto, pois é incrível que tenha sido acordado que os meus efeitos 

de valor insignificante deveriam ser responsáveis pelo aluguer da casa inteira. Considera-se ter sido tacitamente acordado 

com o proprietário das instalações que o contrato do proprietário do alojamento não deveria beneficiar o primeiro, mas que o 

seu próprio acordo deveria beneficiar o primeiro. 

 

6. Uma obrigação por penhor através de uma pessoa livre não é adquirida por nós; e em tal medida aplica-se este princípio 

que não pode ser adquirida através de um agente ou tutor, e por isso eles próprios podem ser processados numa acção por 

penhor. Isto também não é alterado pelo que foi decretado pelo nosso Imperador, nomeadamente, que a posse pode ser 

adquirida através de uma pessoa livre; pois isto só é aplicável para nos permitir obter a posse de bens que nos foram dados 

em penhor, mas uma pessoa livre nem sempre adquirirá a própria obrigação para nós. 

 

7. No entanto, quando o meu agente ou tutor dá a propriedade em penhor, ele próprio pode intentar a acção em penhor, e isto 

aplica-se a um agente se este já tivesse sido instruído a dar uma penhora: 

 

(12) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Ou se lhe tiver sido confiada a gestão de toda a propriedade ou da parte que estava habituada a pedir dinheiro emprestado em 

penhora. 
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13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Se, quando um credor estava a vender um penhor, foi celebrado um acordo entre ele e o comprador de que se o devedor 

pagasse o penhor ao comprador, ele teria direito à devolução dos seus bens; Julianus afirma também numa resolução que, por 

causa deste acordo, o credor é responsável pela acção sobre o penhor de transferir para o devedor a sua acção sobre a venda 

contra o comprador. O próprio devedor, contudo, pode intentar uma acção para recuperar o imóvel, ou uma acção de facto 

contra o comprador. 

 

1. Tanto a malícia como a negligência podem ser objecto desta acção, como no caso de um empréstimo para utilização. A 

manutenção de segurança também está incluída, mas a violência irresistível não está no seu âmbito. 

 

(14) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Por conseguinte, a mesma diligência que um chefe de família cuidadoso está habituado a exercer nos seus próprios assuntos é 

exigida ao credor. 

 

15. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Quando o credor devolve o penhor, deve dar ao devedor uma caução contra a fraude, e se uma parcela de terra foi penhorada, 

deve dar-lhe uma caução com referência ao seu título, no caso de se terem perdido servidões pelo facto de o credor não as ter 

utilizado. 
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16. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Quando um tutor se compromete com os bens da sua ala sem violação da lei, o penhor deve ser mantido; isto é, se ele receber 

o dinheiro em benefício da ala. A mesma regra aplica-se no caso do curador de uma pessoa menor ou louca. 

 

(1) É certo que o credor tem direito a uma contra-acção sobre o penhor. Assim, se o devedor der bens pertencentes a outro, 

ou que sejam penhorados a um terceiro ou ao Estado, ele será responsável, embora também seja culpado do crime de burla. 

Será este o caso apenas quando ele tem conhecimento dos factos, ou também quando ignorou os mesmos? No que diz 

respeito à infracção, a ignorância será uma desculpa suficiente; mas, com referência à acção contrária, Marcelo afirma no 

Sexto Livro do Digest que a ignorância não o desculpa. Quando o credor recebe intencionalmente bens que pertencem a outra 

pessoa, ou que são penhorados a outra pessoa, ou que são danificados, uma contra-acção não mentirá a seu favor. 

 

(2) Mesmo a terra sujeita a um arrendamento perpétuo pode ser penhorada, bem como aquela cuja superfície apenas está 

envolvida; porque, actualmente, são concedidas acções equitativas às partes a quem são conferidos direitos de superfície. 

 

17. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

O Divino Severus e Antoninus, contudo, declararam num Rescript que o penhor será vinculativo sem afectar o arrendamento 

do terreno. 

 

18. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 
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Se você e eu concordamos que um crédito contra um devedor meu será penhorado, este acordo deve ser sustentado pelo 

Pretor, para que ele o proteja se você intentar uma acção pelo dinheiro, e o devedor se eu intentar uma acção contra ele. Por 

conseguinte, se a obrigação foi pecuniária, deve deduzir o seu crédito contra o dinheiro cobrado; mas se foi por qualquer 

propriedade específica, o que quer que receba, reterá em vez de um penhor. 

 

(1) Se a mera propriedade for penhorada, será incluído no penhor um usufruto que posteriormente se acumula, e a mesma 

regra aplica-se aos depósitos aluviais. 

 

(2) Se a propriedade real que é penhorada for vendida, a condição do penhor mantém-se, uma vez que o terreno passa 

juntamente com o que está ligado a ele; como, por exemplo, no caso de uma criança nascida de uma escrava após a venda ter 

sido feita. 

 

(3) Se uma parte tiver previsto que lhe será penhorada uma madeira, Cassius diz que um navio construído com este material 

não pode ser penhorado por este acordo, porque o material é uma coisa, e o navio outra, e por isso ao dar o penhor deve ser 

acrescentado expressamente: "Seja o que for feito ou derivado desta madeira". 

 

(4) Quando um escravo se compromete com uma propriedade pertencente à sua peculiaridade, a transacção deve ser 

sustentada se ele tiver a livre gestão da peculiaridade; pois ele também pode alienar tal propriedade. 

 

19. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 
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Temos de compreender as mesmas regras a aplicar a um filho sob controlo paterno. 

 

20. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

A propriedade de um terceiro pode ser dada em penhor com o consentimento do proprietário; e se for dada sem o seu 

conhecimento, e ele ratifica o acto, o penhor será válido. 

 

(1) Quando os bens são dados em penhor a várias pessoas ao mesmo tempo, todas elas têm o mesmo direito. 

 

(2) Se o credor for culpado por não ter sido pago, a acção em penhor pode ser devidamente intentada. 

 

(3) Por vezes, mesmo que o dinheiro tenha sido pago, a acção em penhor deve ser recusada; por exemplo, se o credor tivesse 

comprado o seu penhor ao devedor. 

 

21. The Same, Abridgments, Livro VI. 

 

Quando uma casa é dada em penhor, o local também é responsável, pois é uma parte da casa; e, por outro lado, o direito ao 

solo segue o edifício. 

 

(22) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXX. 
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Quando um penhor foi roubado, e o credor intenta uma acção de furto, Papinianus é de opinião que deve creditar na dívida 

tudo o que recuperar; e isto é correcto, mesmo que o furto tenha sido cometido por negligência do credor. Muito mais deverá 

isto ser feito com referência ao que ele obtém através de um processo de recuperação. Mas consideremos se o que o próprio 

devedor pagou ao credor ao abrigo de uma acção de furto ou de uma acção de recuperação deve ser creditado na dívida; e, de 

facto, tem sido frequentemente declarado e declarado que ele não é obrigado a restituir-lhe o que ele próprio pagou ao abrigo 

de uma acção de furto. O Papinianus diz a mesma coisa no Nono Livro de Perguntas. 

 

1. Papinianus diz também que, quando o credor, actuando por medo, devolveu ao devedor um escravo que tinha sido 

prometido, e que tinha recebido de boa fé para esse fim, aplica-se a mesma regra; pois se ele instaurar um processo por ter 

feito isto por causa de coacção, e recuperar danos quádruplos, não lhe devolverá nada do que obteve, nem o creditará sobre a 

dívida. 

 

2. Se um ladrão der bens em penhor, uma acção em penhor bem como pelos lucros pode ser intentada por ele, embora não 

possa fazer do lucro o seu; pois um ladrão pode ser processado não só pelos lucros dos bens que existem, mas também pela 

recuperação do valor daquilo que foi consumido; e, portanto, o facto de o credor ter sido um possuidor de boa-fé será uma 

vantagem para ele. 

 

3. Se, após a venda da penhora, o devedor que obteve a posse do bem pelo sofrimento, ou que o alugou, não renunciar à 

posse, será passível de uma contra-acção. 

 

4. Quando um credor, quando vendeu o bem penhorado, prometeu uma dupla indemnização (por ser habitual, e tendo sido 

processado num caso de despejo, foi objecto de sentença judicial contra ele), teria ele direito a uma contra-acção sobre o 

penhor? Pode dizer-se que teria esse direito, desde que fizesse a venda sem fraude ou negligência, e transaccionasse o 
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negócio como deve fazer o chefe diligente de uma casa. No entanto, quando uma venda deste tipo não era, de forma alguma, 

lucrativa, mas a parte a vendeu por tanto quanto poderia ter obtido mesmo que não tivesse dado a promessa, não pode 

recorrer a esta acção. 

 

23. Tryphoninus, Disputations, Livro VIII. 

 

Pois ele não poderá recuperar do devedor mais do que o montante da dívida. Se, no entanto, tivesse havido um acordo de 

juros, e, cinco anos, por exemplo, depois de ter recebido o preço do imóvel penhorado o credor, tendo perdido o seu caso, 

fizer a restituição ao comprador, ele pode recuperar dos juros do devedor durante o tempo intermédio, porque é evidente que 

nada lhe foi pago de tal forma que não possa ser privado do mesmo. No entanto, se apenas tiver pago o preço recebido, será 

impedido por uma excepção por fraude de um crédito de juros, uma vez que teve a utilização do dinheiro da compra que 

recebeu do comprador. 

 

24. Ulpianus, On the Edict, Livro XXX. 

 

A simpática pergunta foi-me feita; se o credor obteve do Imperador um Decreto que lhe confere a posse do penhor, e foi 

privado do mesmo por um título melhor, terá ele direito a uma contra-acção sobre o penhor? Parece-me que a obrigação que 

decorre do penhor é rescindida, e que há uma rescisão do contrato; não mais, há uma acção equitativa decorrente da compra 

da qual ele pode recorrer, tal como se a propriedade lhe tivesse sido entregue a título de pagamento, de modo a satisfazê-lo 

pelo montante da dívida ou dos juros que tinha sobre o assunto; e o credor teria direito a uma compensação, se uma acção em 

penhor, ou uma acção baseada em qualquer outro fundamento, lhe fosse movida. 
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1. Coloca-se a questão de saber se alguém que tenha pago ao credor em dinheiro falso pode intentar a acção em penhor, por o 

dinheiro ter sido pago? Está estabelecido que ele não pode intentar uma acção em penhor, nem será libertado da dívida 

porque o dinheiro falso não liberta a parte que o paga; e, de facto, o dinheiro deve ser-lhe devolvido. 

 

2. Quando um credor vende uma penhora por mais do que era devido, mas ainda não recuperou o preço do comprador, pode 

ser processado numa acção sobre a penhora para pagamento do excedente? Ou o devedor tem de esperar até que o comprador 

pague, ou ter uma transferência dos direitos de acção contra este último? Sou de opinião que o credor não deve ser obrigado a 

fazer o pagamento, mas que o devedor deve esperar, ou, se não o fizer, que os direitos de acção contra o comprador lhe 

devem ser cedidos, mas por conta e risco do vendedor. No entanto, se já tiver recebido o dinheiro, deve entregar o excedente. 

 

3. Se o credor tiver maltratado bens que foram penhorados ou ferido escravos, isto deve ser tomado em consideração na 

acção de penhora. É evidente, contudo, que, se ele empregou força contra eles devido ao seu mau comportamento, ou os 

colocou acorrentados, ou os levou perante o Prefeito ou o Governador; deve ser dito que o credor não é responsável pela 

acção em penhor, portanto, se ele prostituiu uma escrava, ou a compeliu a praticar qualquer outro acto impróprio, a penhora 

desta escrava é imediatamente libertada. 

 

25. The Same, On the Edict, Book XXXI. 

 

Sempre que um credor tenha dado instruções aos escravos em vários ofícios, uma contra-acção mentirá se eles já tiverem 

adquirido conhecimentos nestas matérias, ou se a instrução tiver sido dada com o consentimento do devedor. Mas se nenhum 

dos dois foi o caso, e os negócios foram necessários, a contra-acção mentirá, mas não na medida em que o devedor será 

obrigado a perder os escravos por causa do montante da despesa; pois, tal como o credor não é prejudicado a negligenciar a 

propriedade por malícia e negligência, também não lhe é permitido colocar o que é penhorado em tal condição que a sua 

recuperação seria onerosa para o devedor; como, por exemplo, quando uma grande parcela de terra é dada em penhor por um 

homem que dificilmente a pode resgatar, e nem sequer a pode cultivar, e você, tendo-a recebido em penhor, cultiva-a de 
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modo a torná-la de grande valor; como, de facto, não é só que eu deva ser obrigado a procurar outros credores, ou a vender o 

que desejava recuperar, ou deixá-la nas suas mãos através da força da pobreza. Estes assuntos devem ser considerados pelo 

juiz, que deve tomar um rumo intermédio, para não ouvir as objecções triviais do devedor, ou as pretensões opressivas do 

credor. 

 

26. The Same, Disputations, Livro III. 

 

Não há nada de surpreendente que se crie um penhor onde, por qualquer causa, um magistrado coloca a parte na posse; uma 

vez que o nosso Imperador, juntamente com o seu pai, afirmou muito frequentemente em Rescripts que um penhor também 

pode ser criado por vontade. 

 

1. Deve ser lembrado que quando um penhor é criado por ordem de um magistrado, isto não é feito legalmente até que a 

propriedade tenha efectivamente entrado em posse. 

 

27. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

No caso em que um credor fez uma exigência de dinheiro que tinha sido emprestado, e o devedor não tinha o dinheiro em 

mão, deu-lhe determinados objectos de ouro, para que os pudesse colocar em penhor com outro credor. Se a parte que os 

recebeu do devedor os possuir após terem sido libertados mediante pagamento, pode ser-lhe ordenado que os apresente; mas 

se ainda estiverem na posse do credor, são considerados responsáveis com o consentimento do proprietário; mas a acção 

adequada pode ser intentada pelo proprietário do bem contra o seu credor para os obrigar a serem entregues, assim que forem 

libertados. 
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28. Julianus, Digest, Livro XI. 

 

Quando um credor tiver recebido um bem em penhor e tiver perdido a sua posse, procede por meio da Acção da Sérvia, e 

recupera os danos; e o devedor, posteriormente, intenta uma acção pelo mesmo bem, será barrado por uma excepção, a 

menos que lhe ofereça o que foi pago por ele. 

 

(1) Quando um escravo recebe um penhor por causa da sua peculiaridade, o devedor pode intentar uma acção sobre o penhor 

contra o seu senhor. 

 

29. The Same, Digest, Book XLIV. 

 

Se comprar a propriedade de outro de boa fé, e ma der em penhor, e pedir a sua devolução para ser detida pelo sofrimento; e 

então o proprietário da referida propriedade nomeia-me seu herdeiro, deixa de ser um penhor, e apenas o crédito pelo 

sofrimento sobreviverá; e portanto a sua usucapião será interrompida. 

 

30. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus Verus, Livro V. 

 

Uma parte que tinha emprestado dinheiro ao proprietário de um barco, deteve o barco no rio sob a sua própria autoridade, 

uma vez que o dinheiro não foi pago à hora marcada; e o rio depois levantou-se e levou o barco. A opinião era que, se o 

credor tivesse retido o barco contra o consentimento do proprietário, o barco estava por sua conta e risco; mas se o devedor 

tivesse concordado voluntariamente que o devia reter, só deveria ser indemnizado por negligência, e não por força superior. 
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31. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Quando um escravo dado em penhor comete um roubo contra o credor, o devedor tem o direito de renunciar ao escravo, 

entregando-o para reparação. Mas se ele me der em penhor, sabendo que ele é um ladrão, embora ele possa estar pronto a 

entregá-lo a mim a título de reparação, terei, no entanto, direito a uma acção em penhor, a fim de poder ser indemnizado. 

Julianus diz que as mesmas regras devem ser observadas quando um escravo é depositado ou emprestado, e comete roubo. 

 

32. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

Um credor pode intentar uma contra-acção em penhor contra um devedor que tenha dado em garantia a propriedade de outro, 

mesmo que o devedor possa ser solvente. 

 

33. O mesmo, sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Quando um devedor tiver pago o dinheiro, pode fazer uso da acção em penhor para recuperar bens dados em anmcrhoiV, 

pois como há um penhor, ele pode fazer uso deste termo. 

 

34. Marcellus, Opiniões. 

 

Onde Titius emprestou dinheiro a Sempronius, e recebeu um penhor pelo mesmo, e o credor estava prestes a vender o penhor 

porque o dinheiro não foi pago; o devedor pediu-lhe que comprasse o terreno a um determinado preço, e, quando o fez, 
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escreveu uma carta na qual insinuou que tinha vendido o referido terreno ao credor. Gostaria de saber se o devedor pode 

revogar esta venda, propondo o capital e os juros devidos? Marcelo respondeu que, de acordo com os factos declarados, não a 

pode revogar. 

 

35. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

Quando algo é devido tanto pelo capital como pelos juros de uma parte que deve dinheiro garantido por penhores, o que quer 

que seja recebido da venda dos penhores deve ser creditado sobre os juros, que são devidos na altura, e então, se sobrar 

alguma coisa, deve ser creditado sobre o capital. Um devedor não deve ser ouvido se, quando estiver bem ciente de que 

dificilmente está solvente, desejar fazer uma escolha quanto ao crédito sobre o qual prefere que o penhor seja liberado. 

 

(1) O penhor apenas transfere ao credor a posse da propriedade do imóvel que permanece no devedor; este, no entanto, pode 

fazer uso dos seus bens por sofrimento e também ao abrigo de um contrato de arrendamento. 

 

36. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Levanta-se a questão de como pode ser responsável uma pessoa que entrega latão em vez de ouro a um credor por meio de 

penhor? Sabinus afirma mais correctamente neste caso, que se, onde o ouro foi dado, a parte substitui o latão, é responsável 

pelo roubo; mas se, quando o ouro foi dado, substituiu o latão, é culpado de um acto de base, mas não é um ladrão. Penso, no 

entanto, que também neste caso, a acção de penhora mentirá, e Pomponius diz o mesmo. Além disso, ele pode ser punido 

judicialmente por burla, como tem sido muito frequentemente estabelecido em rescisões. 
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(1) Mais uma vez, se alguém me der, consciente e deliberadamente, bens em penhor que pertençam a outro, ou se ele me 

acumular bens já acumulados a outro, e não me informar do facto, pode ser punido pelo mesmo delito. É evidente que, se a 

propriedade tem um valor considerável, e é penhorada apenas por uma pequena soma de dinheiro, deve dizer-se que a 

infracção de burla não existe, e também que as acções em penhora e fraude não mentem, porque a parte que recebeu a 

propriedade como segundo penhor não foi aproveitada de forma alguma. 

 

37. Paulus, On Plautius, Livro V. 

 

Se eu alugar ao proprietário um penhor que me foi entregue, reterei a posse do mesmo alugando-o, porque antes do devedor o 

ter alugado não tinha posse, enquanto eu tenho a intenção de o reter, e a parte que o arrenda não tem a intenção de adquirir o 

mesmo. 

 

38. Modestinus, Differences, Livro I. 

 

A autoridade de um tutor é necessária a uma ala que recebe bens em penhor, por causa do perigo de uma acção em penhor. 

 

39. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Gaius Seius deu a sua terra a Lucius Titius como penhor por dinheiro emprestado, e depois foi acordado entre eles que o 

credor deveria ter a posse do penhor durante um certo tempo, por meio de penhora contra o seu dinheiro. Mas, antes de o 

tempo ter expirado, o credor, ao declarar o seu último desejo, desde que por vontade sua que um dos seus filhos tivesse a 

referida parcela de terra, e acrescentou, "que eu comprei de Lucius Titius", quando na realidade ele não a tinha comprado. 
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Gaius Seius, que era o devedor, assinou, juntamente com outros, este testamento. Pergunto se, pelo facto de o ter assinado, 

ele se prejudicou de alguma forma, uma vez que não foi produzido qualquer instrumento comprovativo da venda, mas apenas 

o acordo de que o credor deveria ter direito às colheitas durante um certo tempo? Herennius Modestinus respondeu que o 

contrato de penhor não foi afectado porque o devedor tinha assinado o testamento do credor no qual declarava ter adquirido o 

penhor. 

 

40. Papinianus, Opiniões, Livro III. 

 

Um devedor não pode legalmente adquirir um penhor que tenha dado a um credor, porque a compra dos seus próprios bens é 

nula; pois se o comprar por menos do que o montante do crédito e o exigir, ou se intentar uma acção judicial pela 

propriedade, o credor não é obrigado a restituir-lhe a posse, a menos que ofereça o pagamento da totalidade da dívida. 

 

(1) O filho de um devedor, que está sob o controlo do seu pai, não pode obter a posse de um penhor de um credor com 

dinheiro pertencente à sua própria peculiaridade; e, portanto, se um patrono do devedor tiver obtido a posse dos bens da 

herança contrariamente às disposições do testamento, adquirirá metade da propriedade; pois o penhor é libertado pelo 

dinheiro que o filho pagou como preço dos bens pertencentes ao seu pai. 

 

(2) Tendo o dinheiro sido pago, o credor deve restabelecer a posse do penhor que estava efectivamente nas suas mãos; nem o 

devedor pode ser obrigado a pagar mais nada. Portanto, se o credor tiver, entretanto, dado ele próprio o penhor como 

garantia, e o proprietário do mesmo tiver pago o dinheiro que devia, nenhuma acção será concedida com referência ao 

segundo penhor, nem o direito de retenção permanecerá. 

 

41. Paulus, Perguntas, Livro III. 
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Deu em penhor a propriedade de outro, e depois tornou-se proprietário do mesmo; é concedida ao credor uma acção 

equitativa sobre o penhor. A mesma regra não se aplica, se eu me tornar herdeiro do Titius que sobrecarregou os meus bens 

sem o meu consentimento; pois, nestas circunstâncias, o direito de recuperação do penhor não é concedido ao credor; nem, 

por qualquer meio, é suficiente, para tornar aplicável a acção equitativa em penhor, que o proprietário seja a mesma parte que 

também deve o dinheiro. Mas se ele tivesse concordado com o penhor, para que a sua fraude pudesse ser estabelecida, não 

pode resistir devidamente à instauração de uma acção equitativa contra ele. 

 

42. Ulpianus, Opiniões, Livro III. 

 

O credor é legalmente obrigado a entregar o excesso do preço juntamente com os juros, numa acção intentada relativamente à 

entrega do penhor; e não deve ser ouvido se desejar substituir o comprador, uma vez que, na venda, que é feita na sequência 

de um acordo, o credor está a negociar o seu próprio negócio. 

 

43. Scaevola, Digest, Livro V. 

 

Uma parte sobrecarregou um terreno vago como garantia a um credor, e entregou-lhe um instrumento de compra. Quando 

desejava construir sobre o referido terreno, surgiu uma controvérsia com um vizinho com referência à largura do tracto, e, 

como não o podia provar de outra forma, pediu ao credor que produzisse o título de propriedade que lhe tinha sido entregue, 

e, como não o fez, ergueu um edifício mais pequeno, e desta forma sofreu danos. Colocou-se a questão de saber se, se o 

credor exigir o dinheiro ou intentar uma acção para a recuperação do penhor, e se for apresentada uma excepção baseada em 

fraude, o juiz deveria ter em consideração este dano? A resposta foi que se o credor não pretendesse impor ao devedor, 

privando-o da produção do instrumento, o devedor poderia intentar uma acção em penhor quando o dinheiro fosse pago; mas 
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se tal fosse feito intencionalmente, uma acção seria intentada contra o credor pelo montante dos seus juros nesse momento, e 

antes do pagamento do dinheiro. 

 

(1) Titius recebeu um empréstimo de dinheiro de Gaius Seius sob penhor de sacos de couro; e enquanto Seius tinha estes 

sacos no seu celeiro, um centurião, que foi enviado do escritório do comissário, levou os sacos para serem utilizados no 

serviço público; e estes foram depois recuperados por ocasião de Gaius Seius, o credor. Pergunto se Titius, o devedor, ou 

Seius, o credor, devem ser responsáveis pelo desgaste resultante da sua utilização? A resposta é que, de acordo com os factos 

declarados, o credor não era responsável pelos danos resultantes do desgaste dos sacos. 
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            Livro XIV  
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente à acção contra o proprietário de um navio. 

 

2. Relativamente à Lei Rodoviária de Jettison. 

 

3. Relativamente à Acção da Institorian Action. 

 

4. Sobre a Acção Tributária. 

 

5. Relativamente às transacções que se diz terem ocorrido com uma pessoa sob o controlo de outra. 

 

6. Relativamente ao decreto macedónio do Senado. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo à acção contra o proprietário de um navio. 
 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Não há ninguém que desconheça o benefício deste Édito, pois por vezes celebramos acordos com os comandantes de navios 

relativamente às necessidades da viagem, sem termos conhecimento do seu estado civil ou carácter; e foi apenas a parte que 

nomeou o comandante de um navio que deveria ser responsável, tal como aquele que colocou um agente encarregue de uma 

loja ou de um negócio; uma vez que, de facto, há maior necessidade em fazer o contrato com o comandante do que com um 
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agente comum, uma vez que as circunstâncias permitem que qualquer pessoa faça uma investigação sobre a posição de um 

agente, e contrate com ele em conformidade; mas este não é o caso de um comandante de um navio, pois frequentemente 

nem o local nem o tempo permitem que se chegue a uma decisão satisfatória. 

 

(1) Temos de compreender que o comandante de um navio é uma pessoa a quem a carga de todo o navio está comprometida. 

 

(2) Mas se o contrato for feito com um dos marinheiros, não será concedida uma acção contra o armador; embora seja 

concedida uma acção contra ele devido a qualquer infracção cometida por um dos que se encontram a bordo do navio com o 

objectivo de navegar no mesmo; uma coisa é a causa de uma acção sobre um contrato, e outra é a resultante de uma 

infracção; uma vez que a parte que nomeia um capitão permite que sejam feitos contratos com ele, mas aquele que emprega 

marinheiros não permite que sejam feitos contratos com eles, mas deve tomar cuidado para que não sejam culpados de 

negligência ou fraude. 

 

(3) Os capitães são nomeados para efeitos de aluguer de embarcações quer para o transporte de mercadorias ou de 

passageiros, quer para efeitos de compra de lojas, mas se um capitão for nomeado para a compra ou venda de mercadorias, 

ele tornará o proprietário responsável também por este motivo. 

 

(4) Não faz diferença qual seja a condição civil de tal senhor, se é livre ou escravo, e se, se é escravo, pertence ao proprietário 

ou a outra pessoa, nem fará qualquer diferença qual seja a sua idade, uma vez que a parte que o nomeou só tem culpa a si 

própria. 

 

(5) Consideramos que o comandante não é apenas a pessoa que o proprietário nomeou, mas também aquele que um 

comandante nomeou; e Julianus, tendo sido consultado com referência a este assunto, deu esta opinião num caso em que o 

proprietário desconhecia a nomeação; no entanto, se ele souber, e permitir que o indivíduo designado cumpra as funções do 

comandante do navio, considera-se que ele próprio o nomeou. Esta opinião parece-me razoável; pois aquele que o nomeou 

deve ser responsável por todos os actos do comandante, caso contrário, as partes contratantes serão enganadas; e isto deve ser 

admitido mais prontamente para bem do público no caso de um comandante do que no caso de outro agente. Como então se o 

proprietário nomeou o mestre de tal forma que não seria permitido a este último nomear mais ninguém; dever-se-ia 

considerar se deveríamos admitir a opinião de Julianus neste caso? Pois suponhamos que ele o proibiu expressamente da 

seguinte forma: "Não empregará o Titius como senhor". Deve ser dito, contudo, que o bem-estar daqueles que fazem uso de 

navios exige que a regra seja aplicada nesta medida. 

 

(6) Devemos entender a palavra "navio" para significar embarcações e mesmo jangadas, utilizadas para navegar no mar, rios, 

ou lagos. 
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(7) O Pretor não concede um direito de acção contra um proprietário por cada causa, mas apenas com referência à coisa 

particular para a qual o comandante foi nomeado; ou seja, se ele foi nomeado para um determinado tipo de negócio, por 

exemplo, onde foi feito um contrato para o transporte de mercadorias; ou onde foi celebrado um acordo ou gasto dinheiro 

para a reparação do navio; ou onde os marinheiros exigem o pagamento por conta dos seus serviços. 

 

(8) E se o comandante pedir emprestado uma soma de dinheiro, será que esta será considerada como estando incluída nos 

seus poderes? Pegasus pensa que, se pediu emprestado o dinheiro com referência ao assunto para o qual foi nomeado, deve 

ser concedida uma acção, e esta opinião parece-me correcta; mas e se o emprestou com o propósito de equipar ou equipar o 

navio, ou para o emprego de marinheiros? 

 

(9) Por conseguinte, Ofilius perguntou se o comandante pede emprestado o dinheiro para reparar o navio, e o converte em 

seu próprio uso, será concedida uma acção contra o proprietário? Ele diz que se o recebeu com o entendimento de que o iria 

gastar no navio, e depois mudou de ideias, o proprietário será responsável, e só pode culpar-se a si próprio por ter nomeado 

uma pessoa deste tipo. Se, no entanto, desde o início, ele tivesse a intenção de defraudar o credor, e não declarasse 

expressamente que recebeu o dinheiro por conta do navio, aplicar-se-á a regra contrária. Pedius aprova esta distinção. 

 

(10) Quando, no entanto, o comandante é culpado de fraude com referência ao preço das coisas que são adquiridas, o 

proprietário, e não o credor, deve sofrer a perda. 

 

(11) Além disso, quando o mestre pede dinheiro emprestado a outra parte, e com ele satisfaz o crédito daquele que lhe 

emprestou dinheiro para reparar o navio; penso que uma acção deve ser concedida ao primeiro credor mencionado, tal como 

se ele tivesse emprestado o dinheiro para ser gasto no navio. 

 

(12) Por conseguinte, a nomeação prescreve certos termos a serem observados pelas partes contratantes; e, portanto, se o 

proprietário nomeou o comandante do navio apenas para fins de cobrança do frete, e não para que ele pudesse alugar o navio 

(embora ele possa ter efectivamente alugado o navio), o proprietário não será responsável se o comandante o tiver feito; e a 

mesma regra será aplicável quando se entender que ele só podia alugar o navio mas não podia recolher a carga; ou se foi 

nomeado com o propósito de contratar com os passageiros mas não para oferecer a utilização do navio para mercadoria, ou 

vice-versa; então, se ele exceder as suas instruções, ele não vinculará o proprietário. Mas se o comandante foi nomeado 

apenas para alugar o navio para o transporte de certas mercadorias, por exemplo, legumes, ou cânhamo, e deve alugá-lo para 

transportar mármore ou outros materiais, deve ser considerado que não será obrigado. Para certos navios são concebidos para 

o transporte de mercadorias e outros (como é geralmente afirmado) são para o transporte de passageiros, e sei que muitos 

proprietários dão instruções para não transportar passageiros, e também que os negócios devem ser feitos apenas em certas 

regiões e em certas águas; por exemplo, há navios que transportam passageiros de Cassiopa ou de Dyrrachium para 
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Brundisium, mas não são adaptados para o transporte de mercadorias, e alguns também são adaptados para a navegação 

fluvial, mas não são adequados para o mar. 

 

(13) Quando são nomeados vários comandantes, e as suas funções não estão divididas, qualquer transacção celebrada com 

um deles vinculará o proprietário; mas se as suas funções separadas forem designadas, como, por exemplo, um tem o encargo 

de alugar o navio, e outro é cobrar o frete, então o proprietário ficará vinculado pelos actos de qualquer um deles, desde que 

esteja no cumprimento da sua obrigação. 

 

(14) Se, no entanto, a parte que fez a nomeação, como é frequentemente feito, de tal forma que um deles não deve realizar 

qualquer negócio sem o outro, aquele que contrata com um só terá apenas a si próprio a culpa. 

 

(15) Quando fazemos uso da palavra "exercitante", entendemos por ela a parte em cujas mãos chegam todos os recibos e 

pagamentos, seja ele o proprietário do navio, ou se o alugou ao proprietário por um montante fixo durante um certo tempo, 

ou permanentemente. 

 

(16) Faz pouca diferença se a parte que tem o controlo do navio é um homem ou uma mulher, o chefe de família, um filho 

sob controlo paterno, ou um escravo; mas para que uma ala tenha o controlo de um navio, exigimos o consentimento do seu 

tutor para ser concedido. 

 

(17) Temos também a possibilidade de escolher se preferimos processar a pessoa que tem o controlo do navio, ou o 

comandante do mesmo. 

 

(18) Mas, por outro lado, uma acção não é prometida pelo Pretor contra aqueles que contrataram o comandante, porque ele 

não precisava da mesma assistência; ele pode, contudo, processar o comandante no contrato de contratação, se ele estiver a 

fornecer o seu trabalho para compensação; ou, se o fizer gratuitamente, pode intentar uma acção de mandato contra ele. É 

evidente que os prefeitos, por causa da administração dos fornecimentos, e, na província, os governadores, habituados a 

ajudá-los através do exercício de poderes extraordinários, podem fazê-lo quando os contratos são feitos pelos capitães dos 

navios. 

 

(19) Se a parte que tem o controlo de um navio estiver no poder de outro, e gerir o navio com o seu consentimento, será 

concedida uma acção em virtude de negócios realizados com o comandante, contra a parte em cujo poder ele tem a gestão do 

navio. 

 

(20) Mas embora seja concedida uma acção contra a pessoa sob o seu controlo que tem a gestão de um navio, ainda assim, 

isto só é feito onde ele age com o consentimento deste último. Portanto, aqueles que têm o controlo da parte que tem a gestão 
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são responsáveis pela totalidade do montante, por causa do seu consentimento; porque a propriedade dos navios é uma 

questão da maior importância para o bem-estar público. O emprego de agentes não é tão vantajoso, pelo facto de que aqueles 

que transaccionaram negócios, com conhecimento do proprietário, utilizando capital pertencente ao peculiar, só têm direito à 

sua parte na distribuição do mesmo. Mas se o proprietário só tinha conhecimento do facto, e não deu o seu consentimento 

quando o contrato foi feito com o mestre, será que devemos conceder um direito de acção pela totalidade do montante, como 

no caso em que a parte consentiu; ou será que devemos dar apenas um que se assemelhe à acção tributária? Portanto, sendo a 

questão duvidosa, é melhor aderir estritamente às palavras do Édito, e não fazer do mero conhecimento do pai ou mestre no 

caso de navios uma desculpa para a opressão, nem, no caso de mercadorias adquiridas com o dinheiro do peculiar, estender o 

mero consentimento de modo a causar uma obrigação a ser contratada pela totalidade do montante. Pomponius também 

parece indicar a adesão ao princípio de que quando uma pessoa está sob o controlo de outra e realiza negócios com o seu 

consentimento, será responsável pela totalidade do montante, mas se não o fizer, que só será responsável pelo montante do 

particular. 

 

(21) Devemos entender o termo "sob o controlo" para se aplicar a ambos os sexos, filhos e filhas, e escravos masculinos e 

femininos. 

 

(22) Quando um escravo, que faz parte de um peculiar, actua como gestor de um navio com o consentimento de um filho sob 

controlo paterno de cujo peculiar faz parte, ou quando, um subescravo gere um navio com o consentimento deste último, o 

pai ou mestre que não deu o seu consentimento só será responsável pelo montante do peculiar, mas o próprio filho será 

responsável na sua totalidade. É claro que se gerirem o navio com o consentimento do comandante ou do pai, serão 

responsáveis pela totalidade do montante e, além disso, o filho, se der o seu consentimento, também será responsável na 

totalidade. 

 

(23) Mas, embora o Pretor apenas prometa a acção onde o negócio é transaccionado com o comandante do navio, mesmo 

assim, (como Julianus declarou) o pai ou o comandante será integralmente responsável, mesmo que o contrato tenha sido 

celebrado com o próprio gestor do navio. 

 

(24) Esta acção é concedida contra o proprietário por conta do comandante do navio e, portanto, se tiver sido intentada uma 

acção contra qualquer um deles, nenhuma pode ser intentada contra o outro; mas se algum do dinheiro tiver sido pago, e isto 

tiver sido feito pelo comandante, a obrigação é diminuída por operação de lei. Se, contudo, tiver sido paga pelo gerente em 

seu próprio nome, isto é, por causa da obrigação honorária, ou se for paga em nome do mestre, a obrigação é diminuída; uma 

vez que, quando outra parte paga por mim, ele liberta-me da dívida. 

 

(25) Se várias partes tiverem a co-propriedade de um navio, pode ser intentada uma acção contra qualquer uma delas pela 

totalidade do montante; 
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2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

A fim de que uma pessoa que contraiu com um não seja obrigada a dividir o seu crédito entre vários adversários, 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Nem faz qualquer diferença a parte que cada um deles tem no navio, pois a parte que pagou recuperará dos outros na acção 

de parceria. 

 

(4) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

No entanto, quando várias pessoas têm a gestão de um navio entre elas, devem ser processadas na proporção das suas partes 

no mesmo, pois não são consideradas como comandantes umas das outras. 

 

1. Quando várias pessoas que têm a gestão de um navio nomeiam um do seu número para ser o comandante, podem ser 

processadas por sua conta para a totalidade do crédito. 

 

2. Quando um escravo pertencente a várias pessoas gere um navio com o seu consentimento, aplica-se a mesma regra que 

quando existem vários gerentes. Pois é evidente que se ele agiu com o consentimento de qualquer um deles, este último será 

responsável pela totalidade do montante; e por isso penso que no caso acima mencionado todos eles são responsáveis na sua 

totalidade. 

 

3. Se um escravo que tinha o controlo de um navio com o consentimento do seu proprietário deve ser alienado, a parte que o 

alienou será, no entanto, responsável. Assim, ele também será responsável se o escravo morrer, pois o proprietário do navio 

será responsável após a morte do comandante. 

 

4. Estas acções são concedidas sem limitação de tempo, tanto em favor dos herdeiros, como contra eles. Assim, se um 

escravo que tenha o controlo de um navio com o consentimento do seu mestre morrer, esta acção será concedida após o fim 

de um ano, embora uma acção De peculio não seja concedida após o fim de um ano. 

 

5. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Se tiver, como comandante do seu navio, alguém que esteja sob o meu controlo, uma acção também estará a meu favor 

contra si se eu entrar em qualquer contrato com ele. A mesma regra aplica-se nos casos em que ele é detido em comum por 
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nós. Terá, contudo, direito a uma acção de arrendamento contra mim, porque contratou os serviços do meu escravo, pois, 

mesmo que ele tivesse contratado com outro, poderia proceder contra mim para obter uma transferência dos direitos de acção 

que detinha por sua conta, tal como poderia ter feito contra um libertado se o tivesse contratado; mas se os serviços fossem 

gratuitos, pode intentar uma acção por mandato. 

 

(1) Além disso, se o meu escravo tiver o controlo de um navio, e eu fizer um contrato com o seu comandante, nada me 

impedirá de intentar uma acção contra o comandante através de uma acção que eu possa intentar ao abrigo da Lei Civil ou 

Pretoriana; pois este édito não impede ninguém de processar o comandante, uma vez que nenhuma acção é transferida por 

este édito, mas uma é acrescentada. 

 

(2) Quando um dos proprietários de um navio faz um contrato com o comandante, ele pode intentar uma acção contra os 

outros. 

 

6. Paulus, Abridgments, Livro VI. 

 

Quando um escravo tem o controlo de um navio sem o consentimento do seu mestre, se tiver conhecimento disso, uma acção 

tributária será concedida; mas se não tiver conhecimento do facto, uma acção De peculio estará disponível. Quando um 

escravo em comum tem o controlo de um navio com o consentimento dos seus senhores, será concedida uma acção contra 

eles, individualmente, pela quantia total. 

 

(7) Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Lucius Titius nomeou Stichus o comandante de um navio, e ele, depois de pedir dinheiro emprestado, declarou que o recebeu 

com o objectivo de reparar o navio. Colocou-se a questão de saber se o Titius só era passível de uma acção com este 

fundamento quando o credor provasse que o dinheiro tinha sido gasto para a reparação do navio? A resposta foi que o credor 

podia intentar uma acção se, quando o dinheiro fosse emprestado, o navio estivesse em condições de precisar de reparações; 

pois, embora o credor não devesse ser obrigado, ele próprio, a empreender a reparação do navio, e a transaccionar o negócio 

do proprietário (o que seria certamente o caso se fosse obrigado a demonstrar que o dinheiro tinha sido gasto para 

reparações); ainda assim, deve ser-lhe exigido que saiba que faz o empréstimo para o fim para o qual o comandante foi 

nomeado; e isto certamente não poderia acontecer a menos que ele também soubesse que o dinheiro era necessário para 

reparações. Portanto, mesmo que o navio estivesse em condições de precisar de reparações, ainda assim, se fosse emprestado 

muito mais dinheiro do que o necessário para esse fim, não deveria ser concedida uma acção pelo montante total contra o 

proprietário do navio. 
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1. Por vezes deve ser considerado se o dinheiro foi emprestado num local em que o dinheiro para o qual foi adiantado 

pudesse ser obtido; pois, como diz Africanus, qual seria o caso se alguém emprestasse dinheiro para a compra de uma vela 

numa ilha de tal descrição que uma vela não pudesse ser aí obtida em circunstância alguma? E, em geral, um credor é 

obrigado a exercer algum cuidado na transacção. 

 

2. Quase a mesma regra se aplica quando é feita uma investigação com referência à acção do instigador; pois, também neste 

caso, o credor deve saber que a compra da mercadoria para a qual o escravo foi nomeado era necessária; e será suficiente se 

ele fez o empréstimo para esse fim, mas não deve também ser exigido que ele próprio empreenda a tarefa de verificar se o 

dinheiro foi gasto para esse fim. O princípio do arrendamento em comum estende-se não só ao navio, mas também à carga, 

salvo disposição em contrário; o comandante, sendo considerado como o agente confidencial dos proprietários, é tido como 

tacitamente investido com autoridade para os vincular sem o seu consentimento em todos os assuntos com referência à gestão 

geral e navegação do navio; uma regra de antiguidade desconhecida, mas que é obviamente derivada das primeiras idades das 

relações comerciais. É pessoalmente responsável pelos seus contratos, dos quais pode, no entanto, obter isenção por acordo 

especial. Como no caso de um proprietário parcial, ele pode vender ou hipotecar a totalidade, ou uma parte da carga, bem 

como o navio, se for súbito contra os outros cuja mercadoria foi poupada, de modo a que a perda possa ser distribuída 

proporcionalmente. Servius, de facto, respondeu que deveriam proceder contra o comandante do navio ao abrigo do contrato 

de transporte para o obrigar a devolver a mercadoria dos outros, até que estes reparassem a sua parte da perda. Mesmo que o 

comandante retenha a mercadoria, ele terá, em qualquer caso, direito a uma acção ao abrigo do contrato de transporte contra 

os passageiros. 

 

 

 

Tit. 2. sobre a Lei Rodoviária de jettison. 

 

 

 

1. Paulus, Sentenças, Livro II. 

 

É previsto pela Lei Rodoviária que quando a mercadoria é atirada ao mar com o objectivo de aliviar um navio, o que foi 

perdido em benefício de todos deve ser compensado pela contribuição de todos. 

 

2. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

O que deve ser feito se houver passageiros que não tenham bagagem? Evidentemente será mais conveniente reter a sua 

bagagem, se houver; mas se não houver, e a parte tiver alugado todo o navio, pode ser intentada uma acção sobre o contrato, 
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tal como no caso de passageiros que tenham alugado lugares num navio; pois é perfeitamente justo que a perda seja 

parcialmente suportada por aqueles que, pela destruição da propriedade de outros, tenham garantido a preservação da sua 

própria mercadoria. 

 

1. Se a mercadoria for salva, e o navio for danificado, ou tiver perdido parte do seu equipamento, nenhuma contribuição 

deverá ser feita, pois o estado das coisas previstas para a utilização do navio é diferente daquele em razão do qual a carga foi 

recebida; uma vez que, se um ferreiro quebrar uma bigorna ou um martelo, isto não será cobrado àquele que o contratou para 

fazer o trabalho. No entanto, quando a perda ocorreu com o consentimento dos passageiros, ou por causa do seu receio, deve 

ser reparada. 

 

2. Onde vários comerciantes recolhem diferentes tipos de mercadorias no mesmo navio, e, além disso, muitos passageiros, 

tanto escravos como homens livres, viajam nele, e surge uma grande tempestade, e uma parte da carga é necessariamente 

atirada borda fora; a questão era em relação ao seguinte ponto, a saber, se era necessário que todos fizessem a reparação do 

que foi atirado borda fora; e se isto também deve ser feito por aqueles que trouxeram para bordo mercadorias que não 

sobrecarregaram o navio; como, por exemplo, pedras preciosas e pérolas, e se foi esse o caso, que parte do mesmo deve ser 

contribuída; e se foi necessário pagar alguma coisa por homens livres, e que tipo de acção poderia ser instaurada? 

Considerou-se que todos aqueles para quem era do interesse de que os bens fossem atirados borda fora deviam contribuir, 

porque deviam essa contribuição por causa da preservação dos seus bens, e por isso mesmo o proprietário do navio era 

responsável pela sua parte. O montante da perda deve ser distribuído proporcionalmente ao valor da propriedade; não pode 

ser feita qualquer avaliação das pessoas de freemen; e os proprietários da propriedade perdida têm o direito de prosseguir 

com o contrato de transporte contra o marinheiro, ou seja, o comandante. Também se chegou a acordo sobre se deveria ser 

feita uma estimativa do vestuário e anéis de cada pessoa, e considerou-se que isto deveria ser feito, e que tudo deveria ser 

tido em conta para a contribuição, excepto o que tinha sido trazido a bordo para fins de consumo, no qual seria incluído todo 

o tipo de provisões; e há mais uma razão nisto, pois se, em qualquer altura durante a viagem, tais artigos deveriam estar em 

falta, cada um contribuiria com o que possuía para o stock comum. 

 

3. Se o navio foi resgatado dos piratas Servius, Ofilius, e Labeo declaram que todos devem contribuir; mas com referência ao 

que os assaltantes levaram, a perda deve ser suportada pela parte a quem pertenceu, e nenhuma contribuição deve ser feita 

àquele que resgatou os seus bens. 

 

4. A parte é geralmente contribuída de acordo com a avaliação do imóvel que é poupado, e do que é perdido; e não faz 

diferença se o que foi perdido pode ter sido vendido por um preço mais elevado, uma vez que a contribuição diz respeito à 

perda e não ao lucro. No entanto, com referência às coisas pelas quais a contribuição deve ser feita, a estimativa deve basear-

se não naquilo por que foram comprados, mas naquilo por que poderiam ser vendidos. 
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5. Não deve ser feita qualquer estimativa dos escravos que se perdem no mar, tal como os que estão doentes não morrem no 

navio, nem se atiram borda fora. 

 

6. Se algum dos passageiros for insolvente, a perda resultante disso não será sofrida pelo comandante do navio; pois um 

marinheiro não é obrigado a investigar os recursos financeiros de todos. 

 

7. Quando um bem que foi atirado borda fora é recuperado, a necessidade de contribuição está no fim; mas se já foi feito, 

então aqueles que pagaram podem intentar uma acção sobre o contrato de transporte contra o capitão, e este pode proceder 

por baixo do contrato de aluguer, e devolver o que recuperou. 

 

8. Quaisquer artigos atirados borda fora pertencem ao dono do mesmo, e não se tornam propriedade de quem os obtém, 

porque não são considerados como abandonados. 

 

3. Papinianus, Opiniões, Livro XIX. 

 

Quando um mastro, ou qualquer outra parte do equipamento de um navio é atirado ao mar com o objectivo de remover um 

perigo comum a todos, é necessária a contribuição. 

 

4. Callistratus, Perguntas, Livro II. 

 

Se, com o propósito de aliviar um navio sobrecarregado porque não pôde entrar num rio ou alcançar um porto com a sua 

carga, uma certa parte da mercadoria é colocada num barco para evitar que o navio fique em perigo fora do rio, ou na entrada 

do porto, ou neste último, e o barco é afundado, deve ser tido em conta entre aqueles que têm a sua mercadoria preservada no 

barco e aqueles que perderam a sua no barco, tal como se este último tivesse sido atirado borda fora. Sabinus também adopta 

este ponto de vista no Segundo Livro de Opiniões. Por outro lado, se o barco é salvo com parte da mercadoria, e o barco é 

perdido, não se deve ter em conta aqueles que perderam os seus bens no barco, porque a largada só requer contribuição onde 

o barco é salvo. 

 

1. Mas onde um navio, que foi afundado numa tempestade ao atirar borda fora as mercadorias de um mercador, é afundado 

noutro local, e as mercadorias de certos comerciantes são recuperadas por mergulhadores para compensação; Sabinus 

também diz que deve ser tido em conta entre a parte cuja mercadoria foi atirada borda fora durante a viagem com o objectivo 

de iluminar o navio, e aqueles que subsequentemente recuperaram as suas mercadorias por meio de mergulhadores. Mas, por 

outro lado, a parte cuja mercadoria foi atirada borda fora durante a viagem não deve prestar contas àqueles cuja mercadoria 

não foi assim preservada, se alguma delas foi recuperada pelos mergulhadores; pois não se pode considerar que tenha sido 

atirada borda fora com o objectivo de salvar o navio que se perdeu. 
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2. Mas onde os jactos são feitos a partir do navio, e a mercadoria de qualquer pessoa que tenha permanecido a bordo, é 

danificada; é uma questão a considerar se ele deve ser obrigado a contribuir, uma vez que não deve ser oprimido pela dupla 

perda de contribuição e deterioração dos seus bens. No entanto, pode ser mantido que ele deve contribuir na proporção do 

valor actual dos seus bens. Assim, por exemplo, quando a mercadoria de duas pessoas valia vinte aurei cada, e a de uma delas 

valia apenas dez, por ter sido molhada; a parte cujos bens não foram danificados deve contribuir na proporção de vinte e a 

outra na proporção de dez. Uma opinião pode, no entanto, ser dada neste caso, se fizermos uma distinção quanto à causa da 

deterioração; ou seja, se o dano resultou da exposição resultante de atirar a mercadoria borda fora, ou por alguma outra causa; 

por exemplo, quando a mercadoria estava algures num canto, e as ondas chegaram até ela. Neste caso, o proprietário será 

obrigado a contribuir, mas no primeiro, não deveria ele ser libertado do fardo da contribuição porque os jactos também o 

feriram? Ou deverá ele ser responsável mesmo que os seus bens se deteriorassem devido aos salpicos de água por causa do 

jetsam? Deve ser feita uma distinção ainda mais fina, nomeadamente, se a maior perda é sofrida através do dano, ou através 

da contribuição; por exemplo, se a mercadoria vale vinte aurei, e a contribuição é avaliada em dez aurei, o dano, no entanto, 

ascende a dois, e tendo este sido deduzido devido à perda, deve o proprietário contribuir com o restante? Como então, se o 

dano ascende a mais do que a contribuição? Por exemplo, se a propriedade foi danificada no valor da posse de aurei, e a 

contribuição ascendeu a dois, não há dúvida de que a parte não deve suportar ambos os encargos. Mas vejamos aqui se não 

lhe deve ser feita uma contribuição; para que diferença faz se eu perco o meu bem ao ser atirado borda fora, ou se o tenho 

deteriorado ao ser exposto? Pois tal como o alívio é concedido a um partido pela perda dos seus bens, assim também deve ser 

concedido a um partido cujos bens se deterioraram por causa do jetsam. Papirius Fronto também o declarou num parecer. 

 

5. Hermogeniamis, Epitomes of Law, Livro II. 

 

A contribuição daqueles que salvaram a sua mercadoria do naufrágio não indemniza ninguém pela perda do navio; pois 

considera-se que a equidade desta contribuição só é admitida quando, através da reparação dos jactos, durante o perigo 

comum, o interesse dos outros é consultado, e o navio é salvo. 

 

1. Se o mastro for cortado a fim de que o navio com a sua mercadoria possa ser libertado do perigo, haverá um pedido 

equitativo de contribuição. 

 

(6) Julianus, Digest, Livro LXXXVI. 

 

Um navio espancado por uma tempestade e com o seu equipamento, mastro, e pátios queimados por um raio, foi transportado 

para Hipona. Tendo-lhe sido fornecido equipamento apressado e temporário, ela navegou para Óstia, e descarregou a sua 

carga sem ferimentos. Perguntou-se se aqueles a quem a carga pertencia eram obrigados a contribuir para o comandante do 
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navio na proporção da perda? A resposta foi que não eram obrigados a fazê-lo, uma vez que as despesas eram feitas mais 

para efeitos de equipamento do navio do que para preservar a carga. 

 

7. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro III. 

 

Quando um navio é afundado ou encalhado, foi dada a opinião de que o que cada um guarda da sua propriedade pode guardar 

para si próprio, tal como em caso de incêndio. 

 

(8) Julianus, On Minicius, Livro II. 

 

Aqueles que atiram qualquer propriedade ao mar com o propósito de aliviar um navio, não pretendem considerá-lo 

abandonado; uma vez que se o encontrarem, podem levá-lo, e se tiverem alguma ideia do local onde foi atirado ao mar, 

podem reclamá-lo; de modo a estarem nas mesmas condições que qualquer pessoa que seja oprimida por um fardo o atira 

para a estrada, esperando regressar com outros e retirá-lo. 

 

9. Volusius Marcianus, Sobre a Lei Rhodian. 

 

Uma petição de Eudaimon de Nicomedia ao Imperador Antoninus; "Senhor Imperador Antoninus, tendo sido naufragado na 

Icaria, fomos roubados pelos agricultores das receitas que habitavam as Ilhas Cíclades". Antoninus respondeu Eudaimon da 

seguinte forma: "Eu sou, de facto, o Senhor do Mundo, mas a Lei é o Senhor do mar; e este assunto deve ser decidido pela lei 

de Rodíades adoptada com referência a questões marítimas, desde que nenhuma das nossas leis se oponha a ela". O Divino 

Augusto estabeleceu a mesma regra. 

 

(10) Labeo, Epitomes of the Probabilities of Paulus, Livro I. 

 

Se fez um contrato para o transporte de escravos, o frete não lhe é devido por um escravo que morreu no navio. Paulus diz 

que, de facto, a questão é o que foi acordado, se o frete deveria ser pago por aqueles que foram carregados no navio, ou 

apenas por aqueles que foram transportados para o seu destino? E se isto não puder ser estabelecido, será suficiente para o 

comandante do navio provar que o escravo foi colocado a bordo. 

 

1. Se contratou um navio na condição de que a sua mercadoria fosse transportada por ela, e o comandante do navio, sem ser 

obrigado por necessidade, colocou a sua propriedade num navio inferior, sabendo que não desejava que isso fosse feito; e a 

sua mercadoria foi perdida, juntamente com o navio em que foi transportada pela última vez, terá direito a uma acção sobre o 

contrato de aluguer e contratação contra o comandante do primeiro navio. Paulus, por outro lado, diz que isto não é verdade, 

desde que ambos os navios se tenham perdido na viagem, uma vez que esta ocorreu sem a malícia ou negligência dos 
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marinheiros. A regra é a mesma se o primeiro comandante, tendo sido detido pela autoridade pública, foi impedido de 

navegar com a sua mercadoria. Esta regra é igualmente aplicável se ele celebrou um contrato consigo na condição de lhe 

pagar uma determinada penalidade se, até um dia acordado, não desembarcasse os seus bens num local para o qual tinha 

concordado em transportá-los, e não era culpado se não esperasse; apesar de a penalidade lhe ter sido remetida. Devemos 

observar a mesma regra num caso imaginário semelhante, em que se prove que o capitão, tendo sido impedido por doença, 

era incapaz de navegar, se o seu navio se tornasse impróprio para a navegação sem qualquer intenção maliciosa ou 

negligência da sua parte. 

 

2. Se contratar um navio capaz de transportar dois mil boiões e colocar boiões a bordo, é responsável pelo frete de dois mil 

boiões. Paulus diz que o facto é que, se alugar toda a capacidade do navio, a carga por dois mil frascos será devida, mas se a 

carga foi acordada de acordo com o número de frascos colocados a bordo, aplicar-se-á a regra contrária; para si é devido pelo 

transporte de tantos frascos quantos os que colocou a bordo. 

 

 

 

Título. 3. Relativo à Acção do Institutério. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Pareceu apenas ao Pretor que, à medida que obtemos vantagens dos actos dos agentes, também devemos estar vinculados, e 

passíveis de serem processados, aos contratos por eles feitos. No entanto, ele não fornece o mesmo com referência à parte 

que é nomeada agente, para que também possa instaurar processos. Quando, de facto, emprega o seu próprio escravo como 

agente, pode estar seguro, uma vez que os direitos de acção são adquiridos para ele; se, no entanto, emprega ou o escravo de 

outro ou algum homem livre, não terá direito a uma acção, mas pode processar o próprio agente ou o seu patrão, quer com 

base num mandato, quer com base no de negócios realizados. Marcelo, contudo, diz que deve ser concedida uma acção à 

parte que nomeou o agente contra aqueles que fizeram contratos com ele, 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Na mesma forma em que o agente fez o contrato, desde que não se possa proteger de qualquer outra forma. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 
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Um agente é assim chamado porque se interpõe na transacção de negócios, e faz muita diferença se é nomeado para conduzir 

uma loja, ou para exercer qualquer outro tipo de emprego: 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Como por vezes levam bens para as casas de pessoas honradas, e vendem-nos lá. O local onde o bem é vendido ou comprado 

não altera a causa da acção, uma vez que em cada caso é verdade que o agente comprou ou vendeu. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Portanto, independentemente do negócio para o qual tenha sido nomeado para efectuar a transacção, ele terá o estilo 

adequado de um agente. 

 

(1) Para Servius também, no primeiro livro sobre Brutus, diz que quando qualquer negócio é transaccionado com uma pessoa 

que tenha a cargo uma casa, ou com alguém que tenha sido nomeado para supervisionar o edifício ou para comprar cereais, 

ele será responsável pela totalidade do montante. 

 

(2) Labeo também declarou que quando alguém nomeou uma pessoa para emprestar dinheiro com juros, para cultivar terra, 

para se dedicar ao comércio, ou para fazer contratos, ele é responsável na sua totalidade. 

 

(3) Além disso, sempre que alguém tenha nomeado o seu escravo para se encarregar da mesa de um corretor, ele será 

responsável por sua conta. 

 

(4) Está igualmente estabelecido que aqueles que são designados por comerciantes de vestuário ou tecelões de linho para se 

deslocarem para a venda de vestuário, a quem normalmente chamamos circitores, devem também ser designados como 

agentes. 

 

(5) Qualquer pessoa pode também chamar apropriadamente agentes de tropeiros, 

 

(6) Assim como aqueles que são nomeados por fullers e alfaiates. Os porteiros estáveis devem igualmente ser considerados 

como ocupando o lugar como agentes. 

 

(7) O Labeo também diz que se um lojista despachar o seu escravo para longe com o objectivo de comprar mercadoria e 

enviá-la para ele, deve ser considerado como ocupando o lugar de um agente. 
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(8) Diz também que, se um agente funerário tem um escravo cujo dever é preparar cadáveres para o enterro, e rouba um 

cadáver; um procedimento semelhante à Acção do Institutório deve ser concedido contra ele, embora o processo por roubo e 

o processo por ferimento sejam ambos mentirosos. 

 

(9) Labeo diz também que, quando um padeiro estava habituado a enviar o seu escravo para um determinado lugar com o 

objectivo de vender pão, e ele, tendo aceite dinheiro para entregar pão a certas partes todos os dias, negligenciou fazê-lo; não 

há dúvida de que o padeiro será responsável, se ele permitir que o dinheiro lhe seja dado desta forma. 

 

(10) Quando um mais cheio, estando prestes a iniciar uma longa viagem, solicitou que fossem dadas instruções aos seus 

aprendizes, aos quais tinha entregue a sua loja completamente equipada; e, após a sua partida, um aprendiz tinha recebido 

roupa e levado para o voo; o mais cheio não será responsável se o escravo fosse deixado como um agente comum, mas se isto 

fosse feito de forma a torná-lo o gerente do negócio, ele seria responsável. É evidente que se ele me declarasse que eu 

poderia confiar nos seus trabalhadores, ele não seria responsável por uma Acção de Institutos, mas sim por um contrato de 

contratação. 

 

(11) Não é, contudo, tudo o que é negociado com o agente comercial que vinculará a parte que o nomeou, mas apenas onde o 

contrato foi feito em relação ao assunto pelo qual foi nomeado, ou seja, apenas o que foi por ele nomeado. 

 

(12) Assim, se nomear alguém para vender mercadoria, serei responsável, por sua conta, pela acção de compra; e do mesmo 

modo, se por acaso o nomeei para a compra de mercadoria, serei responsável pela acção de venda; mas uma parte não ficará 

vinculada se a nomeação tiver sido feita para comprar e ele vender, nem se tiver sido nomeado para vender e ele comprar; e 

este parecer é aprovado por Cassius. 

 

(13) Mas quando alguém empresta dinheiro a um agente de negócios nomeado para comprar mercadoria, há fundamento para 

a Acção do Institorian, e, da mesma forma, se foi nomeado para pagar a renda da loja; e penso que isto é verdade, a menos 

que tenha sido proibido de o emprestar. 

 

(14) No entanto, quando é feito um empréstimo de petróleo a uma parte que designei para comprar e vender petróleo, deve 

ser dito que a Acção de Institutoria mentirá. 

 

(15) Da mesma forma, se um agente, quando vendeu petróleo, recebeu um anel como sendo sério, e não o devolve, o seu 

dono é responsável por uma Acção de Institutoria; pois o contrato diz respeito ao negócio que foi nomeado para negociar, a 

não ser que tivesse sido mandado para fazer vendas a dinheiro. Portanto, se o agente deveria ter aceite um penhor em vez de 

dinheiro, uma Acção de Institutoria mentirá. 
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(16) Além disso, a Acção de Institutoria pode ser proposta por um fiador que tenha interposto uma caução em nome do 

agente, pois isto é o resultado da transacção. 

 

(17) Se um agente tiver sido nomeado por alguém, e quem o nomeou deve morrer, deixando um herdeiro que emprega o 

mesmo agente; não há dúvida de que ele será responsável. Mais uma vez, se foi feito um contrato com ele antes de a herança 

ter sido celebrada, é apenas que a Acção de Institutoria deve ser concedida a quem desconheça os factos. 

 

(18) Se, contudo, o meu agente, tutor, ou curador, nomear um gerente de empresa, deve ser dito que uma Acção de 

Institutoria deve ser concedida, tal como se ele tivesse sido nomeado por mim. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

A Acção de Institutoria também deve ser concedida contra o próprio agente, se este tiver sido nomeado para a transacção de 

todo o tipo de negócios. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Além disso, se alguém que esteja a transaccionar o meu negócio fizer uma nomeação, e eu a ratificar, a mesma regra será 

aplicada. 

 

1. Faz pouca diferença quem pode ser o agente de negócios, seja homem ou mulher, homem livre ou escravo, o seu próprio 

escravo, ou o de outro. Também não tem importância quem o nomeou; pois se uma mulher fez a nomeação, a Acção de 

Institutos mentirá, tal como a Acção de Exercitórios contra a parte que tem o controlo de um navio; e se uma mulher for 

nomeada, ela própria será responsável. Mais uma vez, se uma mulher sob controlo parental, ou uma escrava feminina for 

nomeada, a Acção de Institutoria pode ser intentada. 

 

2. Quando o agente de negócios for menor de idade, ele vinculará a pessoa que o nomeou pela Acção de Institorian, pois deve 

culpar-se a si próprio por o ter nomeado. 

 

8. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Para muitas pessoas nomear rapazes e raparigas para a gestão de lojas. 

 

(9) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 
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Mas quando o próprio menor faz a nomeação, ele será responsável se tal tiver sido feito com o consentimento do seu tutor, 

caso contrário não o será. 

 

10. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Será, no entanto, concedida uma acção contra ele, na medida em que ele tenha beneficiado pecuniariamente com a 

transacção. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

No entanto, quando um menor se torna herdeiro da parte que fez a nomeação, é perfeitamente justo que o menor seja 

responsável enquanto mantiver a sua nomeação; pois ele deveria ter sido afastado pelos seus tutores se eles não estivessem 

dispostos a fazer uso dos seus serviços. 

 

1. Mas se aquele que fez a nomeação tiver menos de vinte e cinco anos de idade, só poderá reclamar a sua exoneração por 

causa da sua idade depois de ter sido feita uma investigação adequada. 

 

2. Uma parte não é considerada como ocupando o cargo de um nomeado para tomar conta de um negócio, se tiver sido dado 

conhecimento público de que não serão feitos contratos com ele, pois não deverá ser permitido fazer negócios com ele como 

agente, e quem não desejar que sejam feitos contratos com ele poderá proibi-lo; mas a parte que o nomeou ficará vinculada 

pela própria nomeação. 

 

3. Para dar aviso público entendemos que deve ser feito em letras simples, de modo a ser facilmente lido do chão; ou seja, em 

frente da loja ou local onde o negócio é realizado, não num local reformado, mas num que seja conspícuo. O aviso deve ser 

em grego ou em letras latinas? Sou de opinião que isto depende do carácter do lugar, de modo a que ninguém possa alegar 

ignorância das letras. É certo que se alguém alegar ser incapaz de ler, ou não ter observado o aviso, como muitas pessoas 

podem ler, e o aviso tiver sido afixado de forma conspícua, ele não será ouvido. 

 

4. É essencial que o anúncio seja afixado permanentemente; pois se o contrato tiver sido feito antes de o anúncio ter sido 

elaborado, ou se tiver sido ocultado, a Acção do Institorian estará disponível. Assim, se o proprietário da mercadoria afixou 

um aviso, mas alguém o retirou, ou através da idade, chuva, ou algo deste tipo, o resultado foi que não houve aviso, ou não 

apareceu; deve ser dito que a parte que fez a marcação será responsável. Se, contudo, o próprio agente a retirou com o 

objectivo de me enganar, o seu acto malicioso deve prejudicar a parte que o nomeou, a menos que aquele que fez o contrato 

também tenha participado na fraude. 
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5. Qualquer condição da qual a nomeação dependa também deve ser considerada, pois o que deve ser feito se a parte 

pretendia que o negócio fosse transaccionado com ele sob uma determinada condição, ou através da intervenção de uma 

determinada pessoa, ou sob um penhor, ou com referência a um determinado assunto? É perfeitamente justo que seja para o 

que for que a parte foi designada deve ser tida em conta. Do mesmo modo, quando o comitente tiver vários agentes, e desejar 

que sejam feitos contratos com todos eles ao mesmo tempo, ou com um só; e se ele avisar alguém para não fazer contratos 

com ele, não deverá ser responsabilizado pela Acção do Institutório, pois podemos proibir quer uma certa pessoa ou uma 

certa classe de homens ou comerciantes de fazer um contrato, ou podemos permitir que certas pessoas o façam. Mas quando 

o comitente tiver proibido a realização de um contrato, às vezes com um homem e às vezes com outro, sendo as mudanças 

contínuas, a acção deve ser concedida a todos eles contra ele, pois as partes que fazem contratos não devem ser enganadas. 

 

6. Quando o comitente proibiu absolutamente qualquer contrato a ser feito com ele, não é considerado como ocupando a 

posição de um agente nomeado para fins comerciais, uma vez que ocupa antes a posição de depositário do que de agente, e 

portanto não pode vender mercadoria, nem mesmo o artigo mais insignificante, fora da loja. 

 

7. Sempre que a Acção de Institutoria tenha sido devidamente intentada, a Acção de Institutoria é excluída por operação de 

lei, pois a Acção de Institutoria com referência à mercadoria do proprietário não estará disponível. Se, no entanto, a parte não 

foi o agente comercial da mercadoria do proprietário, a Acção do Distribuidor sobreviverá. 

 

8. Quando eu contrato ao seu escravo os serviços do seu escravo, e faço dele o agente comercial da minha mercadoria, e ele 

lhe vende qualquer mercadoria, isto constitui uma compra; pois quando um mestre compra ao seu escravo é uma compra, 

mesmo que o mestre não seja responsável, na medida em que o mestre pode, como comprador, possuir e adquirir propriedade 

por usucapião. 

 

12. Julianus, Digest, Livro XI. 

 

Por conseguinte, uma acção equitativa dos Institutos pode ser intentada por si contra mim; ou, por outro lado, posso processá-

lo ou pelo peculiar do escravo que gere o negócio, e também pelo contrato de aluguer, se assim o desejar; ou pelo peculiar do 

subescravo, porque lhe dei instruções para vender a mercadoria, e o preço pelo qual fez a compra pode ser considerado como 

tendo referência aos seus negócios pelo motivo de se ter tornado devedor ao seu próprio escravo. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Um certo homem nomeou um escravo para a gestão de um negócio petrolífero em Aries, e autorizou o referido escravo a 

pedir dinheiro emprestado, e fê-lo. O credor, supondo que o dinheiro tinha sido emprestado por conta do negócio, intentou a 

acção de que estamos a tratar, mas não conseguiu provar que o escravo o tinha recebido para esse fim. Embora o direito de 
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acção tenha sido extinto, e ele não tenha podido prosseguir como autorizado a obter empréstimos de dinheiro, ainda assim, 

Julianus diz que uma acção equitativa estará a seu favor. 

 

1. É importante lembrar que o mestre só é responsável pela Acção de Institutoria quando ninguém renova a obrigação, quer 

esta seja feita pelo agente ou por qualquer outra parte que estipula com a intenção de a renovar. 

 

2. Quando duas ou mais pessoas conduzem uma loja, e nomeiam como agente comercial um escravo que possuem em partes 

desiguais, Julianus pergunta se são responsáveis na proporção das suas partes no escravo, ou igualmente, ou na proporção das 

suas partes na mercadoria, ou mesmo, pelo montante total? Ele diz que a melhor opinião parece ser, como no caso das partes 

que têm o controlo de um navio, bem como a acção De peculio, que qualquer uma delas pode ser processada por todo o 

endividamento, e que o que quer que seja que aquele que é processado tenha pago, pode recuperar pela acção de parceria, ou 

pela acção de partilha da propriedade detida em comum. Esta opinião também foi aprovada acima. 

 

14. Paulus, On Plautius, Livro IV. 

 

A mesma regra aplicar-se-á se um escravo pertencente a outro tiver sido nomeado para gerir um negócio de propriedade 

comum; para uma acção pela totalidade do montante deve ser concedida contra qualquer dos proprietários, e o que qualquer 

um deles pagou pode recuperar uma parte, quer pela acção de parceria, quer pela acção de partilha de propriedade detida em 

comum. É certo que, onde quer que a acção de parceria ou a acção de partilha de bens comuns não seja intentada, fica 

estabelecido que cada parte só pode ter julgamento contra ele pela sua parte; como, por exemplo, onde alguém a quem foi 

emprestado o dinheiro do escravo, tendo nomeado dois herdeiros, deu ao escravo a sua liberdade; por cada herdeiro só pode 

ser processado pela sua parte, porque a acção de partilha de bens comuns não pode ser intentada entre eles. 

 

15. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Em conclusão, deve ser lembrado que estas acções são concedidas sem referência ao tempo, e tanto a favor como contra os 

herdeiros. 

 

(16) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Quando é feito um contrato com o administrador de alguém, não é concedida uma acção contra o seu mestre, pela razão de 

que é nomeado um administrador para a cobrança de receitas, e não para fins lucrativos. Se, no entanto, eu tiver um 

comissário de bordo que também seja nomeado para a venda de mercadorias, não é injusto que eu seja responsável por uma 

acção semelhante à do instigador. 
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17. The Same, On the Edict, Livro XXX. 

 

Quando alguém é nomeado para a compra e venda de escravos, bestas de carga, ou gado, não só a Acção de Institoriana será 

contra a parte que o nomeou, mas também a acção de rescisão de contrato, bem como a estipulação de danos duplos ou 

únicos para a totalidade do montante deve ser concedida contra ele. 

 

(1) Se tiver o escravo do Titius como seu gerente de negócios, posso proceder contra si ao abrigo deste Édito, ou contra o 

Titius ao abrigo dos Éditos a seguir mencionados; mas se tiver proibido qualquer contrato a ser feito com ele, a acção só pode 

ser intentada contra o Titius. 

 

(2) Quando uma criança sob a puberdade se torna herdeira de um pai que tinha agentes de negócios, e depois são feitos 

contratos com eles; deve considerar-se que pode ser concedida uma acção contra a criança em benefício do comércio normal; 

tal como quando, após a morte de um tutor com cujo consentimento tenha sido nomeado um agente, são feitos negócios com 

ele. 

 

(3) Pomponius declarou também que uma acção deve certamente ser concedida por causa de um contrato que foi celebrado 

antes da celebração da herança, embora o herdeiro deva ficar louco; pois ele não tem culpa de quem, estando ciente de que o 

mandante está morto, contrata com o agente que gere o negócio. 

 

(4) Proculus diz que se eu o notificar para não fazer um empréstimo a um escravo por mim nomeado, a excepção, "Se ele não 

o notificar para não emprestar a esse escravo", pode ser-lhe concedida. Mas se ele tiver alguma propriedade própria, ou 

qualquer coisa resultante do contrato tiver sido empregada no meu negócio, e eu não estiver disposto a fazer o pagamento da 

quantia para a qual fui beneficiado pecuniariamente, deve ser apresentada uma réplica baseada em intenção maliciosa, pois 

eu devo ser considerado culpado de intenção maliciosa através da tentativa de lucro com a perda de outro. 

 

(5) É verdade que uma acção pessoal de recuperação também estará disponível neste caso. 

 

18. O mesmo, Várias passagens. 

 

Um agente de negócios é aquele que é nomeado para tomar conta de uma loja ou de um local para comprar ou vender, ou 

aquele que é nomeado para tal fim sem que nenhum local seja designado. 

 

19. Papinianus, Opiniões, Livro III. 
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Será concedida uma acção pretoriana, como no caso de uma Acção de Institutos, contra uma parte que nomeou um agente 

para pedir dinheiro emprestado; e este também é o caso quando o agente, que prometeu dinheiro a uma parte que entra numa 

estipulação, é solvente. 

 

1. Quando um patrão tinha um escravo como empresário numa mesa para receber dinheiro, e depois de lhe ter dado a sua 

liberdade, realizado o mesmo negócio pelo seu libertado, o facto da responsabilidade não será removido pela mudança da 

condição civil. 

 

2. Quando um filho que foi designado pelo seu pai para encarregar-se da sua loja, pediu dinheiro emprestado para a 

finalidade do negócio, e o seu pai se tornou o seu fiador; pode ser processado contra ele através da Acção de Institutos, uma 

vez que, ao tornar-se fiador, ligou o acto de pedir o dinheiro emprestado com o negócio da loja. 

 

3. Um escravo nomeado unicamente com o objectivo de emprestar dinheiro a juros não torna, na qualidade de gerente de 

empresa, o seu senhor responsável na sua totalidade, ao abrigo do Direito Pretoriano, assumindo uma dívida como garantia; 

mas no que diz respeito ao dinheiro que prometeu a outro (em consideração à substituição da responsabilidade) a juros, pode 

ser intentada uma acção adequada contra o senhor com base no dinheiro emprestado à parte que fez a substituição. 

 

(20) Scaevola, Digest, Livro V. 

 

Lucius Titius tinha um liberto nomeado para se encarregar da mesa de um corretor de dinheiro, que estava a conduzir; e o 

referido liberto deu uma obrigação a Gaius Seius com estas palavras: "Octavius Terminalis transacionando o negócio de 

Octavius Felix para Domitius Felis, Saudação. Tendes mil denários no banco do meu patrono, que eu serei obrigado a pagar-

vos na véspera dos Kalends de Maio". Colocou-se a questão de saber se Lucius Titius, tendo morrido sem um herdeiro, e 

tendo os seus bens sido vendidos, Terminalis poderia ser legalmente processado por causa desta carta? A resposta foi que ele 

não estava legalmente vinculado por estas palavras, nem havia qualquer fundamento de equidade sobre o qual pudesse ser 

processado; como escreveu isto no cumprimento do seu dever como agente comercial, com o objectivo de manter o crédito 

do banco. 

 

 

 

Título. 4. Sobre a Acção Tributária. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 
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A vantagem deste Édito está longe de ser de importância trivial, como mestre, que, caso contrário, goza de um privilégio no 

caso de contratos feitos por um escravo (uma vez que ele é responsável apenas pelo montante do peculiar, cuja estimativa é 

feita depois do que é devido ao mestre ter sido deduzido), é, no entanto, chamado por este Édito a contribuir como qualquer 

outro credor, se ele tivesse conhecimento de que o escravo estava a fazer negócios com bens pertencentes ao peculiar. 

 

1. Embora o termo "mercadoria" seja de significado limitado, e não se aplique aos escravos que são fullers, alfaiates, 

tecelões, ou comerciantes de escravos, ainda assim, Pedius diz no Décimo Quinto Livro que o Édito deve ser mantido para 

abraçar transacções de todas as descrições. 

 

2. Mercadoria do peculiar não entendemos significar o mesmo que o próprio peculiar, pois este último é considerado para 

indicar o resto depois de deduzido o que foi devido ao mestre; mas a mercadoria do peculiar torna um mestre responsável 

pela Acção Tributária, mesmo que não haja nada no peculiar, apenas, no entanto, onde o negócio é transaccionado com o seu 

conhecimento. 

 

3. Neste caso entendemos a palavra "conhecimento" para significar aquilo que inclui consentimento, mas (como penso) não 

apenas consentimento mas tolerância, pois o mestre não precisa de o desejar, mas não deve estar relutante. Assim, se ele 

estiver ciente dos factos, e não protestar e evocar oposição, ele será responsável sob a Acção Tributária. 

 

4. O termo "controlo" deve ser alargado a ambos os sexos, e também a todos os que estão sujeitos ao poder dos outros. 

 

5. A Acção Tributária será aplicável não só aos escravos, mas também aos que nos servem de boa fé, sejam eles nascidos 

livres, os escravos de outros, ou aqueles em quem temos um usufruto, 

 

(2) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Desde que a mercadoria que é tratada com o dinheiro da peculiaridade nos pertença. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Onde, contudo, um escravo é mantido em comum, e ambos os proprietários têm conhecimento do facto, será concedida uma 

acção contra qualquer um deles, mas se um deles sabe e o outro é ignorante, será concedida uma acção contra aquele que 

sabe; e o que quer que seja devido a quem era ignorante será deduzido na totalidade. Mas se alguém processar o proprietário 

que é ignorante, uma vez que o processo é instaurado contra ele sobre o peculiar, o que era devido à parte que sabia será 
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deduzido, e, de facto, na totalidade; pois se ele próprio fosse processado na acção sobre o peculiar, o que lhe é devido seria 

deduzido na totalidade. Este Julianus declarou no Décimo Segundo Livro do Boletim. 

 

1. Se o escravo de uma ala ou de uma pessoa insana, com o conhecimento do seu tutor ou curador, emprega os fundos do 

peculiar em transacções comerciais, sou de opinião que a fraude do tutor ou do curador não deve prejudicar a ala ou a pessoa 

insana, nem deve ser uma fonte de lucro para ela; e, por conseguinte, ele não deve ser responsável pela Acção Tributária, por 

causa da fraude do tutor, apenas na medida em que ele possa ter derivado qualquer vantagem da mesma. Penso que a mesma 

regra se aplica a uma pessoa insana, embora Pomponius, no Oitavo Livro das Epístolas, tenha declarado que se um tutor é 

solvente, a sua ala é responsável por causa da sua fraude, e é evidente que ele será responsável a tal ponto que deve atribuir o 

direito de acção que tem contra o seu tutor. 

 

2. Mais uma vez, se a fraude foi cometida pelo próprio guarda, e ele tem uma idade tal que é capaz de o fazer, tem o efeito de 

o tornar responsável; embora o seu conhecimento possa não ser suficiente para a transacção de negócios. Que curso deve 

então ser seguido? O conhecimento do tutor e do curador deve fornecer o terreno para esta acção, e demonstrei até que ponto 

a fraude pode causar danos. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Se a ala, cujo tutor tinha conhecimento dos factos, for culpada de fraude após ter chegado à puberdade, ou a pessoa louca 

quando se tornar de mente sã, eles serão responsáveis sob este Édito. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Pomponius não duvida, porém, nem nós, que o conhecimento e a intenção maliciosa de um agente prejudicam o comitente. 

 

1. Quando o subescravo do meu escravo transacciona negócios, e eu tenho conhecimento do facto, serei responsável pela 

Acção Tributária, mas se eu não tiver conhecimento disso, e o escravo principal for, Pomponius afirma no Livro Sessenta, 

que uma Acção De peculio deve ser concedida, e que nada deve ser deduzido do peculiar do subescravo pelo que ele deve ao 

escravo principal, enquanto que o que me é devido deve ser deduzido. Mas se ambos estivéssemos cientes dos factos, ele diz 

que tanto a Acção Tributária como a Acção sobre o peculato mentirão; a Acção Tributária por causa do subescravo, e a 

Acção sobre o peculato por causa do escravo principal; mas o queixoso deve decidir sob que acção prefere proceder, mas de 

modo a que seja feita a contribuição tanto do que me é devido como do que é devido ao escravo principal, enquanto que se 

este último ignorasse os factos, o que lhe era devido do subescravo deveria ser deduzido na totalidade. 

 

2. Além disso, quando uma escrava transacciona negócios, sustentamos que a Acção Tributária irá mentir. 
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3. Mais uma vez, faz pouca diferença se o contrato é celebrado com o próprio escravo ou com o seu gerente de negócios. 

 

4. Os termos, "Por conta do negócio", são acrescentados com razão, a fim de evitar que todo o tipo de transacção realizada 

com ele possa dar lugar à Acção Tributária. 

 

5. Através desta acção fica estabelecido que tudo o que esteja relacionado com a mercadoria, ou que tenha sido recebido por 

conta da mesma, será sujeito a contribuição. 

 

6. Aqueles que têm escravos sob o seu controlo são chamados a contribuir, juntamente com os credores da empresa. 

 

7. Levantou-se, no entanto, a questão de saber se o dono tem o direito de participar na divisão da mercadoria apenas na 

medida do que lhe é devido por causa da mesma; ou se o pode fazer por causa de outros assuntos? Labeo diz que este é o 

caso quando o dinheiro lhe é devido por qualquer razão; e que faz muito pouca diferença se o escravo ficou em dívida para 

com ele antes ou depois da transacção, pois é suficiente que ele tenha perdido o privilégio da dedução. 

 

8. Qual seria o caso, porém, se aqueles que contrataram com o escravo recebessem a mercadoria em si a título de penhor? 

Penso que se deve dizer que serão preferidos ao senhor pelo direito de penhor. 

 

9. Quer a dívida seja devida ao senhor ou àqueles que estão sob o seu controlo, a contribuição deve ser feita em todos os 

casos. 

 

10. Quando existem dois ou mais senhores, a contribuição deve ser feita a cada um deles na proporção da sua dívida. 

 

11. Todo o peculiar, contudo, não está sujeito a contribuição, mas apenas o que está ligado ao negócio, seja ele constituído 

por mercadoria, ou se o preço desta última foi recebido e colocado num peculiar. 

 

12. Mais uma vez, se era devido dinheiro por mercadoria de partes a quem o escravo estava habituado a fazer vendas, isto 

também estará sujeito a contribuição na medida das receitas. 

 

13. Se, além da mercadoria, este escravo tiver na loja utensílios pertencentes ao negócio, será que estes também estão sujeitos 

a contribuição? O Labeo diz que estão, e isto é perfeitamente justo, pois geralmente, e de facto sempre, tais ferramentas são 

derivadas do stock. Outros artigos, no entanto, que ele tinha no particular, não serão sujeitos a contribuição, como por 

exemplo, se ele tivesse prata ou ouro, excepto quando os adquiriu com dinheiro obtido do comércio. 
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14. Além disso, se empregou no negócio escravos que tinham sido adquiridos com o produto do mesmo, estes também serão 

sujeitos a contribuição. 

 

15. Se o escravo tivesse vários credores, mas alguns deles estivessem envolvidos em certos ramos do comércio, todos eles 

seriam trazidos e chamados a participar na contribuição; por exemplo, se ele estivesse envolvido em dois tipos de negócios, 

como a confecção de capas e a tecelagem de linho, e tivesse credores separados? É minha opinião que eles deveriam ser 

chamados a participar separadamente na contribuição, pois cada um deles deu crédito mais ao negócio do que à parte em si. 

 

16. Além disso, se ele tivesse duas lojas dedicadas ao mesmo tipo de negócio, e eu, por exemplo, comprasse mercadorias na 

loja de Bucinum, e outra pessoa fizesse compras nessa loja em todo o Tibre; penso que seria perfeitamente justo que as 

contribuições fossem feitas separadamente, para evitar que um conjunto de credores fosse indemnizado da propriedade do 

outro, e este último sofresse perdas. 

 

17. É evidente que se a mercadoria for posta à venda na mesma loja, mesmo que tivesse sido obtida com o dinheiro de um 

dos credores, tudo será sujeito a contribuição, a menos que tenha sido prometida ao credor. 

 

18. Se, no entanto, eu tiver entregue a minha mercadoria para ser vendida, e ela ainda existir, consideremos se não será 

injusto que eu seja chamado a contribuir? Se, no entanto, tiver apenas um crédito contra o escravo, haverá motivo para 

contribuição, mas se não for esse o caso, pela razão de que os bens que são vendidos não deixam de me pertencer, mesmo 

que eu os tenha alienado, a menos que o dinheiro tenha sido pago, ou uma caução fornecida, ou satisfação feita de outra 

forma; deve dizer-se que posso intentar uma acção de recuperação. 

 

19. A contribuição, contudo, é feita na proporção do montante que é devido a cada um; e, portanto, se um credor aparecer a 

pedir contribuição, obterá a sua parte na totalidade, mas como pode acontecer que haja um ou vários outros credores do 

negócio conduzido com uma peculiaridade, este credor deve fornecer uma garantia que será reembolsada pro rata se 

aparecerem outros credores. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Pois esta acção não melhora, como no caso do peculiar, a condição do requerente anterior, mas faz a de todos eles a mesma 

coisa, não importa quando apresentam os seus créditos. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 
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Ele deve também fornecer uma garantia de que, se algo mais se encontrar em dívida para com o mestre, ele lhe restituirá pro 

rata; pois suponha que uma dívida condicional está prestes a vencer, ou que há uma que foi ocultada; isto também deve ser 

admitido, pois o mestre não deve sofrer danos, mesmo que ele possa ser chamado a participar na contribuição. 

 

1. No entanto, o que deve ser feito se o mestre se recusar a contribuir, ou a dar-se a esse trabalho, mas estiver disposto a 

entregar a peculiaridade ou a mercadoria? Pedius afirma que deve ser ouvido, e esta opinião é equitativa; e geralmente, o 

Pretor deve nomear um árbitro, por cuja intervenção os bens pertencentes ao peculiar podem ser distribuídos. 

 

2. Quando, através de artifícios maliciosos de alguém, o resultado é que a contribuição adequada não foi feita, a Acção 

Tributária é concedida contra ele, a fim de o obrigar a reparar a quantia pela qual o que foi contribuído é inferior ao que 

deveria ter sido. Esta acção actua como uma contenção sobre a intenção maliciosa do mestre. Sustenta-se que muito pouco é 

contribuído, se nada for contribuído. No entanto, quando ele, ignorando o que o escravo investiu na mercadoria, contribui 

demasiado pouco, não é considerado como tendo agido com intenção maliciosa; mas se, tendo apurado os factos, negligencia 

a contribuição adequada, não está agora livre de fraude. Assim, se obtiver pagamento para si próprio a partir da mercadoria, 

é, de facto, considerado como tendo contribuído muito pouco de forma fraudulenta. 

 

3. Mais uma vez, se permitiu que o bem fosse destruído, ou convertido para um fim impróprio, ou intencionalmente vendido 

a um preço demasiado baixo, ou não exigiu pagamento dos compradores; deve considerar-se que será responsável pela Acção 

Tributária, caso tenha havido intenção fraudulenta. 

 

4. Além disso, se o mestre negar que algo é devido a alguém, deve ser considerado se existe fundamento para a Acção 

Tributária. A opinião de Labeo de que esta acção mentirá é a melhor; caso contrário, será conveniente que o mestre 

estabeleça uma negação. 

 

5. Esta acção é tanto perpétua como concedida contra o herdeiro, mas apenas pela quantia que lhe conjuga nas mãos: 

 

(8) Julianus, Digest, Livro XI. 

 

Porque o processo não se baseia em fraude, mas inclui a acusação de uma reclamação e, portanto, mesmo que o escravo 

esteja morto, o senhor, bem como o seu herdeiro, devem ser considerados perpetuamente responsáveis pelo acto do falecido; 

embora a acção não mentirá, excepto quando tenha sido cometida fraude. 

 

(9) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

O que afirmamos em relação ao herdeiro também se aplicará a outros sucessores. 



944 

 

 

1. Uma parte tem de eleger pelo tipo de acção que irá levar a cabo, seja por uma sobre o peculiar, seja pela Acção Tributária, 

uma vez que sabe que não pode recorrer à outra. É evidente que se alguém desejar trazer a Acção Tributária para uma 

reclamação, e a Acção De peculio para outra, deve ser ouvido. 

 

2. Labeo diz que, se o peculiar for legado a um escravo manumitted por vontade, o herdeiro não deve ser responsabilizado 

pela Acção Tributária, uma vez que não obteve nada nem foi culpado de fraude. Pomponius, no Livro Sessenta, afirma que o 

herdeiro é responsável pela Acção Tributária, a menos que tenha tido o cuidado de obter segurança para si do escravo, ou 

deduzido do peculiar o que deveria ter sido contribuído. Esta opinião não é irracional, uma vez que aquele que agiu de forma 

a evitar a contribuição é ele próprio culpado de artifício malicioso. Pois a acção contra o herdeiro com referência ao que lhe 

chega às mãos será concedida por nós, tão frequentemente como é processado por causa da fraude do falecido, mas não 

quando é processado por causa da sua própria causa. 

 

10. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

A Acção De peculio também pode ser intentada contra um comprador do escravo; mas a Acção Tributária não pode. 

 

11. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Por vezes é mais expediente para as partes intentarem uma acção De peculio do que pela Acção Tributária, pois na acção que 

estamos a tratar só esta está sujeita à divisão que faz parte da mercadoria com a qual o negócio é transaccionado, e o que quer 

que tenha sido recebido por conta da mesma; mas, na acção De peculio deve ser tida em consideração toda a quantidade do 

peculiar (na qual também a mercadoria está incluída), e pode acontecer que o negócio esteja a ser conduzido talvez com uma 

metade, ou um terço, ou mesmo uma parte menor do peculiar; e também pode acontecer que nada seja devido pela parte ao 

seu pai ou proprietário. 

 

12. Julianus, Digest, Livro XII. 

 

Um homem intenta uma acção contra o mestre por causa do escravo, apenas no peculiar, outro institui procedimentos sob a 

Acção Tributária; coloca-se a questão de saber se o mestre deve deduzir do peculiar o que terá de fazer para reparar ao 

queixoso na Acção Tributária? A resposta é que o processo só pode ser instaurado sob a Acção Tributária quando o mestre, 

ao distribuir o valor da mercadoria, não cumpriu os termos do Edital do Pretor; isto é, quando deduziu uma parte maior da 

sua própria dívida do que repartiu entre os credores; como, por exemplo, quando a mercadoria valia trinta aurei dos quais ele 

próprio tinha emprestado quinze, e dois outros credores tinham emprestado trinta, ele deduziu a totalidade dos quinze, e deu 

aos credores os quinze restantes, quando deveria ter deduzido apenas dez, e deu a cada um dos credores dez. Portanto, 
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quando ele agiu desta forma, não se deve entender que tenha libertado o escravo da sua responsabilidade para com ele, pelo 

motivo de ainda ter de pagar cinco aurei por sua conta na Acção Tributária. Por conseguinte, se instituir procedimentos com 

referência ao peculiar, (se por acaso houver outro peculiar que não o investido no negócio) tem o direito de deduzir cinco 

aurei como sendo ainda um credor do escravo. 

 

 

 

Título. 5. No que diz respeito a transacções ditas realizadas com uma pessoa sob o controlo de outra. 

 

 

 

1. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

O Procônsul toma todas as precauções para permitir que uma parte que tenha contratado com outra que esteja sob o controlo 

de um terceiro, onde as acções acima mencionadas (isto é, o exercitante, o instigador, e o atirador) não se aplicam, ainda 

assim obtenha os seus direitos, na medida em que as circunstâncias o permitam, por razões de equidade e justiça. Pois se o 

negócio foi negociado pela ordem da parte sob cujo controlo a pessoa em questão se encontra, promete uma acção pelo 

montante total com referência ao mesmo; mas se isto não aconteceu sob a sua direcção, mas ele, no entanto, lucrou com isso, 

o Procônsul introduz uma acção na medida em que isto tenha sido feito, e se nenhuma destas condições existir, ele estabelece 

uma acção pelo montante da peculiaridade. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

O Pretor diz: "Depois de ser demonstrada a justa causa, concederei uma acção pelo montante que a parte é capaz de pagar 

contra qualquer pessoa que seja emancipada ou deserdada, ou que tenha rejeitado a herança da pessoa sob o seu controlo na 

altura em que a primeira morreu; se o negócio foi negociado sob a sua própria responsabilidade, ou com o consentimento da 

parte a cujo controlo estava sujeita; e se isto foi feito em benefício do seu próprio peculiar, ou da herança da pessoa sob o seu 

controlo". 

 

1. Além disso, se ele se tivesse tornado seu próprio senhor sem emancipação, ou se tivesse sido dado em adopção e o seu pai 

natural tivesse morrido depois, e, além disso, se ele tivesse sido nomeado herdeiro de uma parte muito pequena da herança, é 

perfeitamente justo que, após investigação, seja concedida uma acção contra ele pelo montante que ele pode pagar. 

 

3. The Same, Disputations, Livro III. 
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Dever-se-á discutir neste caso se o que é devido a outros deve ser deduzido? E, de facto, se as partes que contrataram com ele 

quando ele estava sob o controlo de outro são credores, pode considerar-se devidamente que a posição do requerente anterior 

é a preferível; excepto quando existe um credor privilegiado, pois, não sem razão, a consideração será paga a este credor 

anterior. Mas se há credores que contrataram com ele depois de se ter tornado seu próprio dono, penso que devem ser 

considerados. 

 

4. The Same, On the Edict, Livro XXIX. 

 

Mas quando o filho é nomeado herdeiro de uma parte maior da herança, está na escolha do credor se este o processará pela 

parte da herança a que tem direito, ou pelo montante total do crédito. Neste caso também é dever do juiz decidir se deve ser 

processado apenas pelo montante que pode pagar. 

 

1. Por vezes, porém, se o filho for deserdado ou emancipado, será concedida uma acção contra ele pelo montante total; por 

exemplo, se, quando o contrato foi feito com ele, ele negou ser o chefe de família; pois Marcelo declarou no Segundo Livro 

do Digest que uma acção pode ser intentada contra ele por causa da sua falsidade, mesmo que ele não seja capaz de pagar. 

 

2. Embora só possa ser intentada uma acção contra ele nos seus contratos pelo montante que pode pagar, ainda assim, pode 

ser processado por todo o montante por causa dos seus delitos. 

 

3. O alívio é concedido apenas ao filho, e não também ao seu herdeiro; pois o Papinianus declara no Nono Livro de 

Perguntas que uma acção por todo o endividamento deve ser concedida contra o herdeiro do filho. 

 

4. Mas não deveria ser considerado o lapso de tempo, para que, se for instaurada sem demora uma acção contra o filho, a 

acção possa ser concedida por aquilo que ele pode pagar, mas se tiverem decorrido muitos anos, ele não deveria ser 

indulgente desta forma? Parece-me que deve ser considerado, pois a investigação do caso incluirá isto. 

 

5. Quando uma parte intenta uma acção judicial com base no facto de poder ter sido expressamente autorizada, está na 

posição de não poder posteriormente intentar uma acção judicial com base na autoridade especial dada; e esta é a opinião de 

Proculus. Mas se o queixoso, tendo sido enganado, intenta a acção De peculio, Celsus pensa que tem direito a ser 

indemnizado, e esta opinião é razoável. 

 

5. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 
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Quando um filho sob controlo paterno é processado e tem um julgamento proferido contra ele durante a vida do seu pai, uma 

acção sobre o julgamento deve ser concedida contra ele na medida da sua capacidade de pagamento, se ele tiver sido 

subsequentemente emancipado ou deserdado. 

 

1. Se a herança do seu pai tiver sido restituída a um filho deserdado ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, o 

julgamento não deve ser feito contra ele na medida da sua capacidade de pagamento, mas sim pela totalidade da quantia, 

porque, de facto, ele é, em alguns aspectos, um herdeiro. 

 

2. Mas se, tendo sido obrigado a fazê-lo, tiver interferido com a herança com o objectivo de a transferir, o mesmo processo 

deve ser tomado como se a tivesse rejeitado. 

 

(6) Ulpianus, Disputations, Livro II. 

 

Marcelo afirma que uma pessoa que finge ser o chefe de família e entra numa estipulação sob a direcção de qualquer um, é 

responsável por uma acção de mandato, mesmo que não possa reparar o montante; e, de facto, é verdade que deve ser 

responsável, porque foi culpado de fraude. Isto também pode ser dito com referência a todas as acções baseadas na boa fé. 

 

7. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um pai permitiu que o seu filho lhe pedisse dinheiro emprestado, e dirigiu o credor por carta para lho emprestar, e o filho 

tornou-se herdeiro do seu pai por uma parte muito pequena da herança. Respondi que o credor podia decidir se preferia 

processar o filho, a quem tinha emprestado o dinheiro, pela quantia total, ou os herdeiros, cada um na proporção da parte a 

que tinha sucedido. A sentença foi proferida contra o filho na medida da sua capacidade de pagamento. 

 

8. Paulus, Decretos, Livro I. 

 

Titianus Primus nomeou um escravo com o objectivo de emprestar dinheiro e aceitar penhores; e o referido escravo estava 

também habituado a vincular-se, e a pagar as obrigações das pessoas que negociavam com cevada. Tendo o escravo fugido, e 

a parte a quem tinha sido substituído para pagar o preço da cevada tendo processado o seu senhor por conta do gerente do 

negócio, negou ter podido ser processado por este motivo, porque não tinha sido nomeado para a transacção deste negócio. 

Mas como ficou provado que o mesmo escravo tinha transaccionado outros negócios e tinha arrendado celeiros, e pago 

dinheiro a muitas pessoas, o Prefeito de Subsistência tomou uma decisão contra o mestre. Declarámos que ele parecia ser 

uma espécie de caução, uma vez que estava a pagar as dívidas de outro, por ter assumido o pagamento em nome de outros, 

mas que não era habitual uma acção contra um senhor por uma razão deste tipo, nem parecia que o senhor lhe tivesse dado 
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instruções para o fazer. Mas como parecia ter nomeado o escravo para agir em seu nome em todas estas transacções, o 

Imperador confirmou a decisão. 

 

 

 

Título. 6. Sobre o decreto macedónio do Senado. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

As palavras do Decreto macedónio do Senado são as seguintes: "Enquanto que, entre as outras causas de crime que a 

natureza lhe conferiu, Macedo também acrescentou endividamento, e como aquele que empresta dinheiro em segurança 

duvidosa (sem dizer mais) muitas vezes fornece material para a prática de actos ilícitos a partes que estão mal dispostas; 

decreta-se que nenhuma acção ou reclamação será concedida a quem tenha emprestado dinheiro a um filho sob controlo 

paterno, mesmo após a morte do progenitor a cuja autoridade estava sujeito, para que aqueles que, ao emprestar dinheiro a 

juros, dêem um péssimo exemplo, possam aprender que a obrigação de nenhum filho sob controlo paterno pode tornar-se 

uma reclamação válida ao esperar pela morte do seu pai. " 

 

(1) Se a questão de saber se o filho está sob controlo parental está em suspensão, por exemplo, porque o pai está nas mãos do 

inimigo, a questão de saber se o Decreto do Senado foi violado está em suspensão; pois se ele voltar a estar sob controlo 

parental, o Decreto do Senado tornar-se-á operativo, mas se não o fizer, não se aplicará; e, por conseguinte, entretanto, uma 

acção deve ser recusada. 

 

(2) É certo que se um partido que tenha sido arrogado pedir dinheiro emprestado e depois obter a restituição, para que possa 

ser emancipado, o Decreto do Senado estará disponível, pois era um filho sob controlo paternal. 

 

(3) Qualquer cargo ocupado por um filho sob controlo paterno não fará com que o Decreto do Senado macedónio se torne 

inoperante; pois mesmo que ele seja Cônsul, ou detenha qualquer outro cargo, aplica-se o Decreto do Senado, a menos que 

ele tenha castrense peculiar, pois neste caso o Decreto do Senado não será aplicável. 

 

2. O mesmo, No Édito, Livro LXIV. 

 

Na medida em que isto tem referência ao peculiar castrense, uma vez que os filhos sob controlo paternal desempenham as 

funções de chefes de família, no que diz respeito ao peculiar castrense. 
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3. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Quando alguém acreditava que um indivíduo era o chefe de família, não tendo sido enganado por loucura vã ou ignorância da 

lei, mas porque foi publicamente considerado pela maioria das pessoas como tal, e agiu, fez contratos, e desempenhou as 

funções de chefe de escritório como chefe de família, o Decreto do Senado não será aplicável. 

 

1. Portanto, Julianus declara no Décimo Segundo Livro do Digest que o Decreto do Senado não se aplicará no caso de um 

partido que estivesse habituado a cultivar as receitas públicas, e isto tem sido frequentemente decidido pelo Imperador. 

 

2. Assim, quando uma pessoa não podia saber se outro era ou não um filho sob controlo paterno, Julianus diz, no Décimo 

Segundo Livro, que o Decreto do Senado não será aplicável; como, por exemplo, no caso de uma ala ou um menor com 

menos de vinte e cinco anos de idade. Mas, no que diz respeito ao menor, o alívio deve ser concedido pelo Pretor após 

investigação, mas no caso da ala, ele deve dizer que o Decreto do Senado não foi aplicado por outra razão, isto é, porque o 

dinheiro que a ala paga sem a autoridade do seu tutor não se torna um empréstimo; tal como o próprio Julianus afirma no 

Décimo Segundo Livro do Digest, que se um filho sob controlo paterno fizer um empréstimo, o Decreto do Senado não é 

aplicável, uma vez que o dinheiro não se torna um empréstimo mesmo que ele tivesse a gestão irrestrita da peculiaridade. 

Pois o pai, quando lhe concedeu a gestão do peculiar, não lhe deu permissão para o desperdiçar, e por isso diz que o direito 

de trazer processo para a recuperação do dinheiro permanece com o pai. 

 

3. Só ele, contudo, viola o Decreto do Senado que emprestou dinheiro a um filho sob controlo paterno, e não aquele que de 

outra forma o contratou, por exemplo, aquele que vendeu, alugou, ou celebrou um contrato de outro tipo, pois foi a doação de 

dinheiro que foi considerada perigosa para os seus pais. E portanto, mesmo que me tenha tornado credor de um filho sob 

controlo paterno, quer por causa da compra, quer por causa de algum outro contrato em que não paguei nenhum dinheiro, 

mas no qual fiz uma estipulação; embora a transacção se tenha tornado um empréstimo, ainda assim, como o pagamento de 

dinheiro não teve lugar, o Decreto do Senado não será aplicável. No entanto, isto só pode ser dito quando não se pretende 

fraude ao Decreto do Senado; para que a parte que não pôde emprestar dinheiro tenha preferido vender-lhe, a fim de poder ter 

o preço do imóvel em vez de um empréstimo. 

 

4. Se eu entrasse numa estipulação com um filho sob controlo paterno, e lhe emprestasse dinheiro depois de ele se tornar o 

chefe de família, se a sua mudança de estado civil tinha ocorrido através da morte do seu pai, ou se ele se tinha tornado seu 

próprio dono de alguma outra forma sem afectar os seus direitos civis; deve considerar-se que o Decreto do Senado não é 

operativo, porque o empréstimo foi feito a alguém que já era o chefe de família; 

 

4. Scaevola, Perguntas, Livro II. 
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Pois o que é comummente afirmado, nomeadamente: que não é lícito emprestar a um filho sob controlo paterno, não está 

relacionado com os termos da transacção, mas sim com o pagamento do dinheiro. 

 

5. Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

Por conseguinte, neste caso, o julgamento será feito contra ele pela totalidade do montante, e não pelo que ele é capaz de 

pagar. 

 

6. Scaevola, Questões, Livro II. 

 

Por outro lado, afirma-se muito apropriadamente que, se se tiver estabelecido uma estipulação com o chefe de família, e 

depois lhe emprestar o dinheiro quando se tiver tornado um filho sob controlo paterno, o poder do Decreto do Senado deve 

ser exercido, porque a parte substancial da obrigação foi completada com o pagamento do dinheiro. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Além disso, se um filho sujeito ao controlo paterno se tornar uma garantia, Neratius declara no Primeiro e Segundo Livro de 

Opiniões que o Decreto do Senado não é aplicável. Celsus diz a mesma coisa no Quarto Livro, mas Julianus acrescenta que 

se for pedido um pretexto, para que um filho sob controlo paterno, que estava prestes a receber um empréstimo, possa tornar-

se uma caução, outra parte aparecendo como devedor principal; a fraude cometida contra o Decreto do Senado causa 

prejuízo, e que deve ser concedida uma excepção ao filho sob controlo paterno, bem como ao devedor principal, uma vez que 

também é concedida uma redução à caução de um filho. 

 

1. Diz também que se eu aceitar dois devedores, um filho sob controlo paterno e o Titius, quando o dinheiro vier para as 

mãos do primeiro, mas aceito o Titius como devedor principal, para que, como fiador, ele possa não tirar partido do Decreto 

do Senado; deve ser concedida uma excepção com base neste acto fraudulento. 

 

2. Além disso, se um filho sob controlo paterno quando o seu pai tinha sido exilado ou esteve ausente durante muito tempo, 

prometeu um dote para a sua filha, e deu em penhor os bens do seu pai; o Decreto do Senado não será aplicável, e os bens do 

pai não serão responsáveis. É evidente que se o filho se tornar herdeiro do seu pai, e intentar uma acção para recuperar a 

penhora, será barrado por uma excepção com base em fraude. 

 

3. Deve ser considerado se devemos considerar que um empréstimo não é apenas o pagamento de dinheiro, mas, na realidade, 

a entrega de tudo o que pode ser emprestado. As palavras, contudo, parecem-me referir-se a dinheiro pago, pois o Decreto do 
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Senado diz: "Emprestou dinheiro". Mas se tiver sido cometida uma fraude no Decreto do Senado, por exemplo, onde se 

empresta cereais, vinho ou azeite, para que, tendo estas coisas sido vendidas, o dinheiro obtido a partir delas possa ser 

utilizado, deve ser concedido alívio a um filho sob controlo paterno. 

 

4. Quando o filho estava sob o controlo de uma parte quando o empréstimo foi feito, e agora está sob o controlo de outra, a 

intenção do Decreto do Senado mantém-se, pelo que será concedida uma excepção. 

 

5. Mas se não foi a morte do pai, mas algo mais que lhe aconteceu, através do qual o seu estado civil foi alterado, deve ser 

dito que o Decreto do Senado será operativo. 

 

6. A acção deve ser negada não só ao partido que emprestou o dinheiro, mas também aos seus sucessores. 

 

7. Assim, se uma pessoa pagasse o dinheiro e outra fizesse a estipulação, a excepção seria concedida contra esta última, 

apesar de não ter feito o pagamento. Mas se um ou outro não tivesse conhecimento de que estava sob o controlo do seu pai, é 

aplicável a severa regra de que os direitos de ambos são prejudicados. Este é também o caso quando dois devedores entram 

na estipulação. 

 

8. Além disso, se aceitei dois filhos sob controlo paterno como devedores, mas pensei que um deles era o chefe de uma 

família; fará diferença qual deles recebeu o dinheiro, de modo que, se eu soubesse que aquele a quem o dinheiro foi parar era 

um filho sob controlo paterno, serei barrado por uma excepção; mas se não soubesse em cujas mãos veio, não serei barrado. 

 

9. O Decreto do Senado aplicar-se-á quer o dinheiro tenha sido emprestado com juros, quer sem ele. 

 

10. Embora o Senado não declare a quem concede a excepção, ainda assim, deve ser lembrado que o herdeiro de um filho sob 

controlo paterno, se ele morrer como chefe de família, e o seu pai, se ele morrer sob controlo paterno, pode fazer uso da 

excepção. 

 

11. Por vezes, no entanto, mesmo havendo fundamento para o Decreto do Senado, ainda assim, será concedida uma acção 

contra um terceiro; como, por exemplo, se um filho sob controlo paterno, que é um gerente de negócios, pediu dinheiro 

emprestado; pois Julianus afirma no Décimo Segundo Livro que o próprio gerente de negócios pode fazer uso da excepção 

com base no Decreto do Senado, se lhe for instaurada uma acção contra ele; mas a Acção Intitoriana mentirá contra o partido 

que o nomeou. Diz ainda que se o próprio pai o tivesse nomeado para prosseguir os seus negócios, ou se lhe fosse permitido 

gerir a sua própria peculiaridade, o Decreto do Senado não estaria disponível, uma vez que seria considerado como tendo 

contratado com o consentimento do pai; pois se este último soubesse que ele estava a fazer negócios, poderia ser considerado 

como tendo permitido isso também, se não o tivesse proibido expressamente. 
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12. Assim, se ele pediu dinheiro emprestado e o empregou nos negócios do seu pai, o Decreto do Senado não se aplicará, 

pois ele pediu-o emprestado para o seu pai e não para si próprio. Mas se no início ele não o pediu emprestado para este fim, 

mas depois o empregou nos negócios do seu pai, Julianus diz no Décimo Segundo Livro do Digest que o Decreto do Senado 

não se aplica, e que deve ser entendido como tendo-o recebido em primeiro lugar com a intenção de o empregar nos negócios 

do seu pai. No entanto, não será considerado que o tenha empregado desta forma se pagar ao seu pai, para a liquidação da sua 

própria dívida, dinheiro que lhe foi emprestado; e, portanto, se o seu pai não tivesse conhecimento disso, o Decreto do 

Senado ainda estará em vigor. 

 

13. Quando se afirma que o Decreto do Senado não se aplica no caso de uma pessoa que, estando ausente com o objectivo de 

prosseguir os seus estudos, pediu dinheiro emprestado; será aplicável se ele, ao pedir o dinheiro emprestado, não ultrapassou 

um limite moderado, ou, em todo o caso, a quantia com que o seu pai estava habituado a fornecer-lhe. 

 

14. Se um filho tiver pedido dinheiro emprestado a fim de satisfazer alguém que, se não pudesse ser impedido por uma 

excepção, uma excepção baseada no Decreto do Senado não estará disponível. 

 

15. Mais uma vez, o Decreto do Senado não se aplicará se o pai começar a pagar o que o filho pediu emprestado, tal como se 

ele tivesse ratificado o acto. 

 

16. Se, depois de se tornar chefe de família, ele pagar parte da dívida, o Decreto do Senado não se aplicará, e ele não poderá 

recuperar o que pagou. 

 

8. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Se, no entanto, o pagamento tiver sido feito por ignorância de um curador, o montante pode ser recuperado. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Mas se, quando se tornar chefe de família, der bens em penhor, deve ser dito que a excepção baseada no Decreto do Senado 

deve ser-lhe recusada, na medida do valor do penhor. 

 

1. Onde o filho paga ao credor o dinheiro que lhe foi dado, pode um pai reclamar esse dinheiro como pertencente a ele, ou 

pode recuperá-lo através de uma acção pessoal? Julianus diz que se, de facto, o dinheiro lhe foi dado na condição de que ele o 

pague ao credor, deve ser considerado como tendo passado imediatamente do doador para o credor, e como sendo 
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propriedade daquele que o recebeu, mas se apenas lhe foi dado, o filho não tinha o direito de dispor do dinheiro, e portanto, 

se ele o pagou, uma acção para a sua recuperação residirá, em qualquer caso, em nome do pai. 

 

2. Este Decreto do Senado também faz referência às filhas sob controlo paterno, nem significa que elas tenham obtido 

ornamentos com o dinheiro; pois uma acção é recusada por Decreto da mais eminente Ordem do Estado a um partido que 

tenha emprestado dinheiro a um filho sob controlo paterno; e não faz diferença se as moedas foram consumidas, ou se ainda 

existem como parte da peculiaridade. Muito mais, portanto, se um partido que emprestou dinheiro a uma filha sob controlo 

paterno tiver o seu contrato desaprovado pela severidade do Decreto do Senado. 

 

3. O alívio não é concedido apenas a um filho sob controlo paterno e ao seu pai, mas também ao seu fiador, e à parte sob cuja 

direcção ele agiu, e que eles próprios podem recorrer à acção sob mandato, a menos que tenham intervindo com a intenção de 

fazer uma doação; pois então, como não têm recurso a ele, o Decreto do Senado não será aplicável. Se, no entanto, as partes 

intervieram, não com a intenção de fazer um presente, mas a pedido do pai, todo o contrato será considerado como tendo sido 

aprovado por este último. 

 

4. As partes também intervieram em nome de um filho sob controlo paterno sem o consentimento do pai, não podem 

recuperar após terem efectuado o pagamento; pois isto foi decretado também pelo Adriano Divino, e pode dizer-se que não 

recuperarão o seu dinheiro. No entanto, estão protegidos por uma excepção perpétua, assim como o próprio filho, mas ele não 

recupera, pelo facto de que aqueles que só não podem recuperar o que pagaram e que são libertados de uma acção a título de 

sanção contra os credores, e não porque a lei pretendia que fossem absolutamente exonerados de responsabilidade. 

 

5. Embora não possam recuperar depois de terem pago, 

 

(10) Paulus, On the Edict, Booh XXX. 

 

porque a obrigação natural permanece; 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Ainda assim, se não tiverem invocado uma excepção, têm um acórdão proferido contra eles, podem fazer uso da excepção 

com base no Decreto do Senado. Julianus declarou isto no caso de um filho que estava ele próprio sob controlo paternal, tal 

como no caso de uma mulher que se torna uma fiadora. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 
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Quando se empresta dinheiro a um filho com o mero conhecimento do seu pai, deve dizer-se que o Decreto do Senado não é 

aplicável. Mas, se o pai ordenou que o empréstimo fosse feito ao filho, e depois mudou de ideias sem que o credor tivesse 

conhecimento do facto, não haverá fundamento para o Decreto do Senado, uma vez que o início do contrato deve ser 

considerado. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Se entrarmos numa estipulação com um filho sob controlo paterno, para o pagamento de um empréstimo feito a um terceiro 

para efeitos de renovação, Julianus diz que o Decreto do Senado não será um impedimento. 

 

14. Julianus, Digest, Livro XII. 

 

Eu tenho um filho, e um neto por ele; foi feito um empréstimo ao meu neto sob a direcção do seu pai, surgiu a questão de 

saber se isto foi feito em violação do Decreto do Senado? Afirmei que embora os filhos estejam incluídos nos termos do 

Decreto do Senado, ainda assim, a mesma regra deve ser observada também no caso de um neto; mas a direcção do seu pai 

não impedirá que o empréstimo do dinheiro seja considerado como tendo sido feito em violação do Decreto do Senado, uma 

vez que ele próprio se encontra numa posição tal que não pode pedir dinheiro emprestado se o seu pai não estiver disposto a 

fazê-lo. 

 

15. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

Não faz diferença quem fez um empréstimo a um filho sob controlo paterno, seja ele um particular ou uma cidade; pois o 

Divino Severus e Antoninus afirmaram em Rescript que o Decreto do Senado também está em vigor no caso de uma cidade. 

 

(16) Paulus, Opiniões, Livro IV. 

 

Se um filho sob controlo paterno durante a ausência do seu pai, pede dinheiro emprestado como tendo recebido um mandato 

do seu pai, e entra numa obrigação, e envia cartas ao seu pai para pagar o dinheiro numa província; o seu pai, se desaprovar o 

acto do seu filho, deve enviar imediatamente uma declaração do seu desejo em contrário. 

 

17. O mesmo, Sentenças, Livro II. 

 

Quando um filho sob controlo paterno pede dinheiro emprestado com o objectivo de o dar como dote à sua irmã, o seu pai 

será responsável por uma acção por bens empregados nos seus negócios; pois ele terá o direito de recuperar o dote se a 

rapariga morrer durante o casamento. 
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18. Venuleius, Stipulations, Livro II. 

 

Julianus afirma que o credor de um filho sob controlo paterno não pode receber uma caução após a morte deste último, 

porque nenhuma obrigação civil ou natural com a qual a caução esteja ligada sobrevive; mas é evidente que uma caução pode 

ser devidamente recebida do pai por causa da acção sobre o peculiar que possa ser intentada contra ele. 

 

(19) Pomponius, Várias passagens, Livro VII. 

 

Julianus afirma que uma excepção baseada no decreto macedónio do Senado não oferece qualquer obstáculo a ninguém, 

excepto a um partido que sabia, ou poderia ter sabido, que aquele a quem fez o empréstimo era um filho sob controlo paterno. 

 

20. O mesmo, Sobre os Decretos do Senado, Livro V. 

 

Se uma pessoa a quem foi emprestado dinheiro enquanto estava sob o controlo do seu pai, depois de ele próprio se tornar o 

chefe da família, por ignorância, faz uma promessa do dinheiro de tal forma que uma nova obrigação é criada, e a acção é 

instaurada mediante a estipulação, uma excepção baseada nos factos deve ser apresentada. 
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              Livro XV  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Quanto à acção sobre a peculiaridade. 

 

2. Quando a acção sobre o peculiar é limitada a um ano. 

 

3. Relativamente à acção baseada na vantagem derivada por um pai ou um mestre (...) 

 

4. Relativamente à acção com base na autorização do pai ou do mestre. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo à acção sobre a peculiaridade. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

O Pretor considerou que era a forma correcta de primeiro explicar os contratos daqueles que estão sujeitos à autoridade de 

outro que dão direito de acção por todo o montante, e depois chegar ao presente, onde é concedida uma acção sobre o 

peculiar. 
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(1) Este Édito, além disso, é triplo, pois dele decorre uma acção sobre o peculiar, uma para bens empregados nos negócios de 

outro, e uma baseada na ordem de outro. 

 

(2) As palavras do Édito são as seguintes: "Seja qual for o negócio transaccionado com aquele que está sob o controlo de 

outro". 

 

(3) É feita menção a ele e não a ela, no entanto, é concedida uma acção por este Édito por causa de um pertencente ao sexo 

feminino. 

 

(4) Quando um contrato é feito com um filho sob controlo paterno ou um escravo que ainda não chegou à puberdade, a acção 

sobre o peculiar é concedida ou contra o mestre ou contra o pai, se o peculiar de qualquer um deles tiver sido aumentado de 

valor. 

 

(5) A palavra "controlo" é entendida como sendo aplicável tanto ao filho como ao escravo. 

 

(6) A propriedade dos escravos não deve ser considerada mais do que o direito de ter autoridade sobre eles; pois podemos ser 

processados não só por causa dos nossos próprios escravos, mas também por causa daqueles que têm em comum, bem como 

daqueles que nos servem de boa fé como escravos, quer sejam livres, quer sejam escravos de outros. 

 

2. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

A acção decorrente da peculiaridade e as outras acções pretorianas só são concedidas contra a pessoa com direito ao usufruto 

ou ao uso, onde o escravo sujeito ao usufruto ou ao uso geralmente adquiriria, e noutros casos contra o proprietário da 

propriedade. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Embora o Pretor prometa esta acção quando o negócio foi feito com uma parte que está sob o controlo de alguém, ainda 

assim, deve ser lembrado que a acção sobre o peculiar é concedida mesmo que ele não esteja sob o controlo de ninguém; por 

exemplo, quando um contrato é feito com um escravo pertencente a uma propriedade antes de a propriedade ser celebrada. 

 

(1) Portanto, Labeo diz que se um escravo é substituído no segundo ou terceiro grau, e um contrato é feito com ele enquanto 

os herdeiros do primeiro grau deliberam, e, depois, quando eles rejeitam a herança, ele próprio se torna livre e herdeiro, pode 

dizer-se que uma acção contra ele pode ser intentada no peculiar, bem como no terreno da propriedade empregada nos 

negócios de outro. 
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(2) É de pouca importância se um escravo pertence a um homem ou a uma mulher, pois uma mulher também pode ser 

processada numa acção sobre o peculiar. 

 

(3) Pedius afirma que mesmo os proprietários sob puberdade podem ser processados na acção sobre o peculiar, pois o 

contrato não é feito com os próprios menores, e a autoridade do tutor deve ser considerada. Diz também que uma ala não 

pode dar a sua peculiaridade a um escravo sem a autoridade do seu tutor. 

 

(4) Dizemos também que a acção sobre o peculiar deve ser concedida contra o curador de uma pessoa louca; pois mesmo o 

escravo deste último pode ter um peculiar, não onde lhe foi concedido que o deveria ter, mas onde não foi proibido de o ter. 

 

(5) Tem sido discutido, se um filho sob controlo paterno ou um escravo se torna fiador de alguém, ou incorre em 

responsabilidade de qualquer outra forma, ou dá um mandato, uma acção sobre o peculiar irá mentir? A melhor opinião é que 

no caso de um escravo a causa para dar a segurança ou o mandato deve ser considerada; e Celsus no Sexto Livro aprova esta 

opinião no caso de um escravo que seja um fiador. Portanto, quando um escravo intervém como fiador, e não como gestor de 

uma propriedade pertencente ao peculiar, o seu senhor não ficará vinculado por causa do peculiar. 

 

(6) Julianus declarou também no Décimo Segundo Livro do Digest que, quando um escravo ordena que seja feito um 

pagamento ao meu credor, deve verificar-se que razão tinha ele para dar este mandato. Se ele lhe ordenou que fizesse o 

pagamento à parte como ao seu próprio credor, o mestre será responsável pelo peculiar, mas se ele apenas desempenhou o 

dever de uma garantia voluntária, o mestre não será responsável pelo peculiar. 

 

(7) O que o mesmo Julianus declarou concorda com o seguinte: se eu aceitar uma caução do meu filho, o que quer que eu 

receba da referida caução serei obrigado a prestar, não em razão de bens empregados em meu benefício, mas numa acção de 

mandato ao montante do peculiar. Pode compreender que a mesma regra se aplica no caso da caução de um escravo, e 

quando outra pessoa me paga em nome do meu filho que é meu devedor. Declarou também que se o meu filho não fosse meu 

devedor, a caução terá o direito de fazer uso de uma excepção com base em fraude, e de intentar uma acção pessoal para 

cobrança se tiver efectuado o pagamento. 

 

(8) Quando um escravo que presume ser um homem livre, consente na arbitragem, coloca-se a questão de saber se deve ser 

concedida uma acção sobre o peculiar para a sanção pelo não cumprimento da sentença, sendo esta, por assim dizer, uma 

instância de agência voluntária, tal como é concedida no caso de um empréstimo marítimo? A melhor opinião, tanto para 

Nerva, o filho, como para mim próprio, é que uma acção sobre o peculiar resultante de uma referência à arbitragem por um 

escravo não deve ser concedida, uma vez que não é concedida uma acção contra ele se o escravo for condenado em tribunal. 
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(9) Quando um filho é aceite como fiador, ou é voluntariamente vinculado de alguma forma, coloca-se a questão de saber se 

ele torna o seu pai responsável pelo peculiar? A opinião correcta é a de Sabinus e Cassius, que pensam que o pai é sempre 

responsável pelo peculiar, e que o filho difere, a este respeito, do escravo. 

 

(10) Por conseguinte, o pai será sempre responsável quando é feita uma referência à arbitragem. Papinianus também faz uma 

declaração semelhante no Nono Livro de Perguntas; e diz que não faz diferença qual o ponto que foi referido à arbitragem, se 

foi um sobre o qual uma parte poderia ter intentado uma acção contra o peculiar contra o pai, ou um sobre o qual ele não o 

poderia ter feito, uma vez que a acção é intentada contra o pai na estipulação. 

 

(11) Ele também diz que o pai é responsável por uma acção sobre uma sentença no valor do peculiar, e este ponto de vista é 

igualmente defendido por Marcelo, mesmo num caso em que um pai não seria responsável por uma acção sobre o peculiar; 

pois tal como numa estipulação é feito um contrato com o filho, assim também um contrato é feito num caso em tribunal; 

portanto, a origem do processo não deve ser considerada como a fonte da obrigação, mas a responsabilidade nos termos da 

sentença. Portanto, ele é da mesma opinião quando o filho, agindo como defensor de outro, tem uma decisão proferida contra 

ele. 

 

(12) Está estabelecido que uma acção pessoal de recuperação com fundamento em roubo pode ser intentada contra um filho 

sob controlo paterno. Coloca-se, no entanto, a questão de saber se a acção sobre o peculiar deve ser concedida contra o pai ou 

o mestre, e a melhor opinião é que a acção sobre o peculiar deve ser concedida pelo montante pelo qual o mestre foi 

pecuniariamente beneficiado pelo roubo que foi cometido. Labeo aprova esta opinião, pela razão de que é mais injusto que, 

pelo roubo do escravo, o senhor lucre sem ser responsabilizado. Pois a acção sobre o peculiar residirá também num caso em 

que a propriedade tenha sido transportada, e uma acção seja intentada por conta de um filho sob controlo paterno até à 

quantia que chegou às mãos do pai. 

 

(13) Se um filho sob controlo paterno, que é um duumvir, não se preocupou em garantir a segurança dos bens de uma ala, 

Papinianus diz no Nono Livro de Perguntas que a acção De peculio mentirá. Não creio que a questão de saber se o filho foi 

decurionado com o consentimento do seu pai mude alguma coisa, pois o pai foi obrigado a providenciar o bem-estar público. 

 

4. Pomponius, On Sabinus, Livro VII. 

 

O peculiar não é o que o escravo guarda um relato separado do seu senhor, mas é o que o próprio senhor reservou, mantendo 

um relato distinto do do escravo; uma vez que o senhor pode tirar toda a quantidade de peculiar do escravo, ou aumentá-la ou 

diminuí-la, a questão a ser considerada não é o que o escravo, mas o que o senhor fez com o propósito de criar um peculiar 

para o escravo. 
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1. Penso que isto é verdade, porém, quando um senhor deseja libertar o escravo de uma dívida, de modo que se o senhor 

remeteu o que o escravo devia pela sua mera vontade, o escravo deixa de ser seu devedor, mas se o senhor mantém as suas 

contas de modo a fazer parecer que está em dívida para com o escravo, quando na realidade não é seu devedor, penso que a 

opinião contrária é correcta, pois um peculiar não deve ser aumentado por palavras mas por questões de negócios. 

 

2. Destas regras resulta que não é o que um escravo tem sem o conhecimento do seu senhor que pertence ao peculiar, mas o 

que quer que tenha com o seu consentimento, caso contrário, o que um escravo rouba ao seu senhor tornar-se-á parte do 

peculiar, o que não é verdade. 

 

3. Acontece frequentemente, porém, que o peculiar de um escravo sofre uma diminuição sem o conhecimento do seu senhor; 

por exemplo, quando um escravo danifica a sua propriedade, ou comete roubo. 

 

4. Se cometer furto contra mim com a ajuda do meu escravo, este deve ser deduzido do peculiar ao montante pelo qual é 

inferior ao que eu posso recuperar por causa da propriedade roubada. 

 

5. Se o peculiar do escravo for esgotado pelas dívidas devidas ao senhor, a propriedade permanece no entanto na condição de 

peculiar; pois se o senhor der uma dívida ao escravo, ou alguma outra parte pagar ao senhor em nome do escravo, o peculiar 

será preenchido, e não haverá necessidade de uma nova concessão por parte do senhor. 

 

6. Não só isso deve ser incluído no peculiar de qualquer escravo de que mantenha uma conta separada do senhor, mas 

também aquela que tenha separado da propriedade de um escravo a cujo peculiar pertence. 

 

(5) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

O pai ou mestre só pode ser processado por causa de um depósito na medida do peculiar, e onde me foi tirada vantagem 

através de qualquer conduta indevida da sua parte. 

 

1. Além disso, o pai ou mestre é responsável apenas pela quantidade do peculiar, onde qualquer propriedade tenha sido 

entregue a um filho sob controlo paterno, ou a um escravo a ser mantido sob sofrimento. 

 

2. Quando um filho sob controlo paterno tenha prestado juramento, e este tenha sido feito, deve ser concedida uma acção 

sobre o peculiar, como se tivesse sido celebrado um contrato; mas é diferente no caso de um escravo. 

 

3. O peculiar é assim chamado por ser uma soma insignificante de dinheiro ou uma pequena quantidade de propriedade. 
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4. Tubero, contudo, define peculiaridade a ser (como Celsus afirma no Sexto Livro do Digest) o que o escravo tem separado 

e separado das contas do seu senhor com a permissão deste último, após deduzir delas tudo o que possa ser devido ao seu 

senhor. 

 

(6) Celsus, Digest, Livro VI. 

 

Labeo diz que a definição de peculiaridade que Tubero deu não inclui a peculiaridade dos subescravos, mas isto não é 

correcto, pois, pelo próprio acto que um mestre concedeu peculiaridade ao seu escravo, deve entender-se que ele também a 

concedeu ao subescravo. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

O próprio Celsus aprova esta opinião de Tubero. 

 

1. E acrescenta que uma ala de um louco não pode conceder um peculiar ao seu escravo, mas o peculiar que foi concedido 

anteriormente (isto é, antes da insanidade ter ocorrido, ou onde foi criado pelo pai da ala), não será tirado por estas condições. 

Esta opinião é correcta, e concorda com o que Marcelo acrescentou numa nota sobre Juliano, nomeadamente: que pode 

acontecer que, quando um escravo tem dois senhores, ele possa ter um peculiar com referência a um, mas não com referência 

ao outro; por exemplo, quando um dos senhores é louco ou uma ala, se, como ele diz, alguns sustentam que um escravo não 

pode ter um peculiar a menos que seja concedido pelo seu senhor. Penso, no entanto, que para que o escravo tenha um 

peculiar, não é necessário que este seja concedido pelo seu senhor, mas que não pode ser tirado. A livre administração do 

peculiar é uma questão diferente, pois esta deve ser explicitamente concedida. 

 

2. É evidente, porém, que não é necessário que ele conheça todos os detalhes do peculiar, mas que seja geralmente informado 

sobre eles; e Pomponius inclina-se para esta opinião. 

 

3. Pedius afirma no Livro XV que um menor, bem como um filho e um escravo, podem ter um peculiar, uma vez que diz que, 

neste caso, tudo depende da concessão do senhor, e portanto, se o escravo ou o filho se tornar louco, ele conservará o 

peculiar. 

 

4. Propriedade de todos os tipos, tanto bens móveis como terras, podem ser incluídos no peculiar; o partido pode também ter 

no seu peculiar subescravo, bem como o peculiar deste último, e, além disso, até créditos devidos pelos seus devedores. 

 

5. Além disso, se alguma coisa for devida ao escravo numa acção de roubo ou em qualquer outra acção, é contada como parte 

do peculiar, e como diz Labeo, uma propriedade e um legado da mesma forma. 
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6. Mais uma vez, ele terá no seu peculiar tudo o que o seu senhor lhe deve, pois suponha que gastou dinheiro nos negócios do 

seu senhor, e este último está disposto a permanecer seu devedor, ou o seu senhor intentou uma acção contra um dos seus 

devedores. Assim, por exemplo, se o proprietário tiver recuperado danos duplos por despejo devido a uma compra pelo 

escravo, a quantia deve ser transformada no seu peculiar, a menos que o senhor tenha tido a intenção de não fazer parte do 

peculiar do escravo. 

 

7. Do mesmo modo, se um companheiro escravo lhe deve alguma coisa, pertencerá ao peculiar, desde que tenha um peculiar, 

ou adquirirá um posterior. 

 

8. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Qualquer propriedade sua que o senhor deseje pertencer ao peculiar, não a torna imediatamente, mas apenas depois de a ter 

entregue, ou, se estava na posse do escravo, tratou-a como entregue; pois a propriedade exige uma entrega efectiva. Por outro 

lado, contudo, sempre que ele manifesta falta de vontade, a posse do escravo deixa de ser peculiar. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Mas se o senhor causar algum dano ao seu escravo, este não será creditado ao peculiar, tal como não o será se ele o tiver 

roubado. 

 

1. É evidente que se um companheiro de escravo tiver cometido qualquer dano à propriedade, ou a tiver roubado do outro, 

isto será considerado como fazendo parte do peculiar, e Pomponius tem a mesma opinião no Décimo Primeiro Livro, pois se 

o mestre ou recuperou ou pode recuperar qualquer coisa de uma parte que tenha roubado propriedade do peculiar, isto, diz 

Neratius, no Segundo Livro de Opiniões, deve ser-lhe creditado. 

 

2. O peculiar, porém, deve ser calculado depois de deduzido o que é devido ao mestre, pois presume-se que o mestre foi mais 

diligente, e que procedeu contra o seu escravo. 

 

3. A esta explicação, Servius acrescenta: "Quando alguma coisa é devida àqueles que estão sob o seu controlo", pois ninguém 

duvida que isto também é devido ao mestre. 

 

4. Além disso, isso também será deduzido que é devido às pessoas que estão sob a tutela ou os cuidados do senhor ou do pai, 

ou cujos negócios ele está a tratar, desde que ele esteja livre de fraude; uma vez que se ele destruir ou diminuir a 

peculiaridade por actos fraudulentos, ele será responsável; pois se se presume sempre que o mestre é sempre mais diligente e 
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que intenta uma acção, por que razão não se pode dizer que, neste caso, ele também não procedeu contra si próprio, em que 

seria responsável ou por tutela, ou por negócios realizados, ou por uma acção equitativa? Pois, como Pedius muito bem diz, a 

quantidade do peculiar é diminuída pelo que é devido ao senhor ou ao pai, porque não é provável que o senhor consinta que o 

escravo tenha no seu peculiar o que lhe é devido. E, de facto, uma vez que, noutros casos, dizemos que um que está a tratar 

de negócios para outro ou que está a administrar uma tutela, recuperou dinheiro de si próprio, porque não deveria, neste caso 

de peculiaridade, ter também recuperado o que deveria ter feito? Portanto, esta opinião pode ser defendida, tal como se 

tivesse pago o montante a si próprio, onde alguém tenta intentar uma acção contra o peculato. 

 

5. O credor do escravo que se tornou herdeiro do seu senhor, também deduz do peculiar o que lhe for devido, se for 

processado, quer o escravo tenha recebido a sua liberdade ou não. A mesma regra aplica-se se o escravo for absolutamente 

legado; pois ele pode deduzir o que lhe é devido desta forma, como se tivesse aparecido e procedido contra si próprio, 

embora não tivesse, em momento algum, a propriedade do escravo que foi manumitido ou legado incondicionalmente; e este 

Julianus afirma no Décimo Segundo Livro do Digest. Julianus diz no mesmo lugar, mais positivamente, que é certo que se o 

escravo recebeu a sua liberdade em alguma condição, o herdeiro pode fazer a dedução, pois ele tornou-se o senhor. Para 

confirmar a sua opinião, Julianus afirma também que se eu me tornar herdeiro de um partido que, após a morte do escravo ou 

do filho, poderia ter sido processado no prazo de um ano sobre a peculiaridade, não há dúvida de que posso deduzir o que me 

é devido. 

 

6. O senhor fará a dedução, quer o escravo lhe deva alguma coisa por contrato, quer por contas que não lhe sejam pagas. E 

também se ele lhe deve por causa de alguma infracção, como, por exemplo, por causa de um roubo que tenha cometido, a 

dedução será feita. É uma questão, no entanto, se o montante do roubo em si, ou seja, apenas a perda que o senhor sofreu, 

será deduzido, ou de facto apenas o que poderia ser exigido se o escravo de outro tivesse cometido a infracção; ou seja, com 

as penas por roubo. A primeira opinião é a mais correcta, ou seja, que apenas o montante do roubo em si pode ser deduzido. 

 

7. Quando um escravo se feriu a si próprio, o senhor não deve deduzir este dano, tal como não deveria deduzir se se tivesse 

matado ou se se tivesse atirado sobre um precipício; pois mesmo os escravos têm o direito natural de infligir ferimentos nos 

seus corpos. Mas se o senhor cuidou do escravo que foi ferido por ele próprio, penso que está em dívida para com o seu 

senhor pelas despesas incorridas; embora se tivesse cuidado dele quando estava doente, teria preferido ver depois da sua 

própria propriedade. 

 

8. Mais uma vez, se um patrão se tiver vinculado por causa de um escravo, ou, tendo feito o pagamento, este será deduzido 

do peculiar; assim também, se o dinheiro lhe tiver sido emprestado pela direcção do seu patrão; pois Julianus declara no 

Décimo Segundo Livro do Digest que este deve ser deduzido. Penso que isto só é verdade quando o que foi recebido não 

chegou às mãos do mestre ou do pai, caso contrário, ele deveria acusá-lo contra si próprio. Se, contudo, ele se tornar garantia 

para o seu escravo, Julianus declara no Décimo Segundo Livro do Digesto, que isto deve ser deduzido; Marcelo, contudo, diz 



964 

 

que, em ambos os casos, se o mestre ainda não perdeu nada, é melhor que o dinheiro seja pago ao credor, desde que ele dê 

garantia para o reembolsar, se o mestre for processado por esta conta e pagar alguma coisa; do que a dedução deve ser feita 

em primeiro lugar, para que o credor, entretanto, possa lucrar com os juros sobre o dinheiro. No entanto, quando o mestre, 

tendo sido processado, tiver sido julgado contra ele, deve ser feita uma dedução numa acção subsequente sobre o peculiar, 

uma vez que o mestre ou o pai se tornou responsável pela sentença; pois, se não tiver sido julgado contra ele, deveria ter pago 

ao credor qualquer coisa por conta do escravo, poderia também deduzir isso. 

 

10. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Se, contudo, a primeira acção sobre o peculiar ainda estiver em suspenso, e a sentença for proferida na acção subsequente, 

não deve ser tomada em conta de forma alguma a primeira acção na decisão da segunda; porque a posição do primeiro credor 

numa acção sobre o peculiar é a melhor, pois, não aquele que primeiro se juntou à questão, mas aquele que primeiro obteve 

uma decisão do tribunal, é considerado como tendo direito à preferência. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Quando um mestre que tenha sido processado numa acção noxal tiver pago os danos avaliados, estes devem ser deduzidos do 

peculato; mas quando ele entregou o escravo a título de reparação, nada deve ser deduzido. 

 

1. Além disso, se o senhor se obrigou a pagar algo por conta do escravo, isto deve ser deduzido; tal como se o escravo tivesse 

prometido assumir a obrigação de um devedor para com o seu senhor. A mesma regra aplica-se se ele tiver assumido uma 

obrigação para com o seu senhor em consideração da sua liberdade, ele, tendo-se tornado, em certa medida, um devedor do 

seu senhor, mas apenas quando a acção é intentada contra ele depois de ter sido manumitido. 

 

2. Onde, no entanto, um escravo exigiu o pagamento de um devedor do seu senhor, coloca-se a questão de saber se ele se 

tornou devedor do seu senhor? Julianus, no Décimo Segundo Livro do Digest, diz que o senhor não terá direito a fazer uma 

dedução, a menos que tenha ratificado a cobrança do dinheiro, e o mesmo deve ser dito no caso de um filho sob controlo 

paterno. Penso que a opinião de Julianus é correcta, pois levamos em conta as dívidas naturais nas deduções do particular; 

pois a equidade natural exige que um filho ou um escravo seja libertado da responsabilidade porque parece ter exigido o que 

não era devido. 

 

3. É uma questão, contudo, se, o que o senhor deduziu uma vez, quando foi processado, deve novamente retirar do peculiar, 

caso seja instaurado um processo contra ele; ou se, caso a dedução tenha sido feita uma vez, deve ser considerado que ele foi 

satisfeito. Neratius e Nerva pensam, e Julianus também afirma no Décimo Segundo Livro do Boletim, que se realmente o 

retirou do peculiar não deve ser deduzido, mas se, de facto, deixou o peculiar na mesma condição, deve fazer uma dedução. 
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4. Diz ainda que, se um escravo tem no seu peculiar um subescravo no valor de cinco aurei, e deve cinco ao senhor, pelo que 

o senhor deduziu o subescravo, e tendo este último morrido posteriormente, o escravo comprou outro do mesmo valor; não 

deixa de ser devedor ao senhor, tal como se o subescravo tivesse sido uma perda para este último, a menos que tenha morrido 

depois de o ter levado do escravo e de se ter pago a si próprio. 

 

5. O mesmo autor diz muito apropriadamente que, se quando o subescravo valia a pena ser dez aurei, o patrão tendo sido 

processado no peculato pagou cinco por conta do escravo, porque cinco lhe eram devidos, e que depois o subescravo morreu; 

o patrão pode deduzir dez aurei contra outro queixoso no peculato, porque tinha feito do escravo seu devedor com referência 

também aos cinco aurei que tinha pago por sua conta. Esta opinião é correcta, a menos que ele tenha levado o subescravo 

com o objectivo de se pagar a si próprio. 

 

6. O que dissemos, porém, isto é, que o que é devido a ele que é processado sobre o peculiar deve ser deduzido, deve ser 

entendido como significando se ele não pudesse recuperar isto de qualquer outra forma. 

 

7. Julianus diz então que se um vendedor que tenha vendido um escravo juntamente com o seu peculiar, for processado sobre 

o peculiar, não deve deduzir o que lhe é devido, pois poderia ter deduzido isto da conta do peculiar; e pode agora intentar 

uma acção pessoal para o recuperar como não tendo sido devido, uma vez que o que é devido ao senhor não deve ser incluído 

no peculiar. Pode também, assim o diz, intentar uma acção à venda. Isto deve ser aprovado onde havia tanto no peculiar 

quando foi vendido que o mestre podia satisfazer a sua dívida, mas se depois houve um acréscimo ao seu crédito, e a 

condição de a dívida ter sido cumprida, que dívida o mestre não satisfez, a opinião contrária deve ser mantida. 

 

8. Pergunta também, se alguém obteve um escravo por conta de quem teve uma acção contra o peculiar, pode deduzir o que 

lhe é devido, uma vez que tem direito a uma acção De peculio contra o vendedor? Diz muito correctamente que pode, para 

qualquer outra pessoa, da mesma forma, escolher se vai intentar uma acção contra o vendedor ou o comprador, e esta parte, 

portanto, selecciona a dedução em vez da acção. Não vejo do que os credores têm de reclamar, uma vez que eles próprios 

podem processar o vendedor se pensarem que talvez haja algo no peculio. 

 

9. Mas, não só o que é devido à parte que é processada deve ser deduzido, mas também o que pode ser devido ao seu 

parceiro, e Julianus tem esta opinião no Décimo Segundo Livro do Digest; pois, de acordo com o mesmo princípio sobre o 

qual qualquer um pode ser processado pela totalidade do montante, ele tem o direito de deduzir o que é devido ao outro. Esta 

opinião é aceite: 

 

12. Julianus, Digest, Livro XII. 
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Pela razão de que, neste caso, pode ser instaurado um processo contra aquele a quem não há peculiaridade. 

 

(13) Ulpianus, On the Edict, Livro XXIX. 

 

Mas que nenhuma das partes pode deduzir o que é devido à outra não é verdade no caso do comprador e do vendedor, do 

usufrutuário e do mero proprietário, e no de outros que não são sócios, bem como do proprietário único e do comprador de 

boa-fé; e este Julianus afirma no Décimo Segundo Livro. 

 

14. Julianus, Digest, Livro XII. 

 

Além disso, quando é dirigido por uma vontade de que um escravo se torne imediatamente livre, deve ser intentada uma 

acção contra todos os herdeiros, e nenhum deles pode deduzir mais do que é devido a si próprio. 

 

(1) Novamente, onde o escravo morreu durante a vida do seu senhor, e o senhor morreu então dentro do ano, deixando vários 

herdeiros, tanto a acção sobre o peculiar como o direito à dedução são divididos. 

 

15. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Mas se existem dois possuidores de boa-fé, deve ainda dizer-se que nenhum deles pode deduzir mais do que lhe é devido; e a 

mesma regra aplica-se quando existem dois usufrutuários, porque não têm parceria entre eles. A mesma regra aplica-se por 

vezes também ao caso dos sócios, se por acaso tiverem peculiaridades separadas entre si, de modo que um deles não pode ser 

processado por causa da peculiaridade do outro. No entanto, quando o peculiar é comum, podem ser processados pela 

totalidade do montante, e o que é devido a cada um deles deve ser deduzido. 

 

(16) Julianus, Digest, Livro XII. 

 

Qual seria então o caso quando a peculiaridade de um escravo comum pertence apenas a um dos seus senhores? Em primeiro 

lugar, se alguém vender uma meia parte de um escravo, e não lhe conceder nenhum peculiar, e depois, se alguém der dinheiro 

ou propriedade de qualquer descrição a um escravo de propriedade comum, de modo a manter a propriedade da dita 

propriedade, mas conceder ao escravo a gestão da mesma; Marcelo diz numa nota que se trata de um caso em que um 

proprietário retirou o peculiar, ou em que um proprietário efectivamente o concedeu, mas a concessão é aplicável às 

obrigações dos seus devedores. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 
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Se o meu escravo comum tem subescravos, posso deduzir do peculiar do meu escravo comum o que os subescravos me 

devem? E a primeira questão é, se as suas peculiaridades estão incluídas na do escravo vulgar. Proculus e Atilicinus pensam 

que como os subescravos pertencem ao peculiar juntamente com as suas próprias peculiaridades, e de facto, o que o seu 

proprietário (ou seja, o escravo comum) me deve pode ser deduzido do seu peculiar, mas que, no entanto, o que os próprios 

subescravos devem, só pode ser deduzido do seu próprio peculiar. Além disso, se estiverem em dívida, não para comigo mas 

para com o escravo comum, o montante devido será deduzido do seu peculiar como devido a um companheiro escravo. Isso, 

porém, que o escravo comum lhes deve, não será deduzido do peculiar do primeiro, porque o seu peculiar está incluído no 

seu peculiar. Servius era desta opinião, mas eu sustento que o seu peculiar será aumentado, tal como se um senhor estivesse 

em dívida para com o seu escravo. 

 

18. Paulus, Perguntas, Livro IV. 

 

O resultado disto é que se o seu próprio peculiar é deixado a Stichus, e ele traz o fato sob a sua vontade, não será obrigado a 

entregar o que o seu subescravo deve ao testador, a menos que o subescravo tenha um peculiar. 

 

19. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Assim, levanta-se a questão de saber se, se uma acção for intentada sobre um peculiar por causa do escravo comum, também 

pode ser instaurado um processo com referência ao subescravo, e penso que isto não pode ser feito. Mas se uma acção foi 

intentada sobre o peculiar de um subescravo, também se pode intentar uma acção sobre o peculiar do escravo comum. 

 

1. Pode haver nas minhas mãos um peculiar possuído por dois títulos legais diferentes; como, por exemplo, se houver um 

escravo dotal, ele pode ter um peculiar em que eu esteja interessado, e pode também ter um em que a minha mulher esteja 

interessada, pelo que obteve através dos negócios do marido, ou pelo seu trabalho, pertence ao marido; e por isso, se ele foi 

nomeado herdeiro, ou se lhe foi legado um legado com referência ao marido, Pomponius diz que ele não é obrigado a desistir 

dele. Portanto, se for intentada uma acção contra mim num contrato em que estou interessado, posso deduzir tudo o que me é 

devido, quer esteja ligado ao meu próprio negócio ou ao da minha mulher? Ou será que separamos os casos de marido e 

mulher no que diz respeito às duas peculiaridades, para permitir que se considere a origem da dívida em relação à qual a 

acção é intentada; de modo que se, de facto, for intentada uma acção com referência à peculiaridade em que a mulher está 

envolvida, posso deduzir o que é devido desse contrato, se num contrato em que estou interessado, posso deduzir o que me 

pertence? Esta questão é tratada mais claramente no caso de um usufrutuário, se a acção sobre o peculiar só pode ser 

intentada contra ele no contrato que lhe diz respeito, ou se pode ser intentada em qualquer contrato? Marcelo afirma que o 

usufrutuário também é responsável, e em qualquer contrato, por aquele que faz o contrato considerar toda a peculiaridade do 

escravo como sendo sua propriedade. Ele diz que é evidente que deve ser admitido, em qualquer caso, que quando a parte 

interessada no assunto tiver sido processada pela primeira vez, aquele que não tiver obtido nada pode ser processado pelo 
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resto. Esta opinião é a mais razoável, e é aprovada pelo Papinianus. Deve também ser realizada no caso de dois compradores 

de boa-fé. Mas no caso do marido, é melhor dizer simplesmente que ele é responsável pela acção sobre a peculiaridade. Se, 

contudo, o marido tivesse pago algo por causa de um escravo deste tipo, poderia deduzi-lo contra a mulher que intentou uma 

acção por causa do seu dote? E ele diz que se o que foi pago ao credor se relaciona com o peculiar de cada espécie, deve ser 

deduzido pro rata do peculiar de ambos, e disto pode ser entendido que se o contrato tivesse referência a qualquer dos 

peculatos, haverá, por um lado, uma dedução feita apenas para a esposa, e, por outro, nenhuma será feita, se o contrato 

tivesse referência ao peculiar que ficou com o marido. 

 

2. Por vezes é concedida uma acção sobre o peculiar ao próprio usufrutuário contra o senhor; como, por exemplo, se o 

escravo tem um peculiar com referência ao primeiro, mas com referência ao segundo não tem nenhum, ou menos do que o 

que é devido ao usufrutuário. Pelo contrário, a mesma coisa acontece, embora no caso de dois proprietários uma acção de 

parceria ou uma acção de partilha de propriedade comum seja suficiente; 

 

20. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Pois os sócios não podem intentar a acção de peculato um contra o outro. 

 

21. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

O Pretor tem também, pela melhor das razões, imputado ao peculiar qualquer coisa que o mestre tenha feito com intenção 

maliciosa através da qual o peculiar é diminuído. Devemos, contudo, compreender a intenção maliciosa para significar onde 

o privou do peculiar, e também onde lhe permitiu envolver os assuntos do peculiar no preconceito dos credores; e Mela 

escreve que este é um acto realizado com intenção maliciosa. Além disso, se quando alguém alimenta a ideia de que alguma 

outra parte vai intentar uma acção contra ele, e transferir o peculiar para outra pessoa, ele não está livre de fraude. Se, 

contudo, pagar a dívida a um terceiro, não tenho dúvidas de que ele não é responsável, uma vez que paga a um credor, e é 

lícito que um credor seja diligente na recuperação do que lhe pertence. 

 

(1) Se o acto for cometido através da fraude de um tutor, do curador de uma pessoa insana, ou de um agente, deve ser 

considerado se a ala, ou a pessoa insana, ou o mandante devem ser processados sobre a peculiaridade? Penso que se o tutor é 

solvente, a ala deve recuperar o que foi perdido através da sua fraude, e especialmente é este o caso se alguma coisa chegou 

às suas mãos; e assim afirma Pomponius no Oitavo Livro das Epístolas. O mesmo deve ser dito no caso de um curador ou de 

um agente. 

 

(2) Um comprador não será responsável pela fraude do vendedor, nem o herdeiro ou outro sucessor, excepto na medida em 

que a propriedade tenha chegado às suas mãos por causa disso. 
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(3) Quer a fraude tenha sido cometida antes ou depois da sua emissão, é da competência do tribunal. 

 

(4) Se o mestre ou o pai se recusar a responder na acção sobre peculiaridade, não deve ser ouvido, mas deve ser obrigado a 

aderir à questão, como no caso de qualquer outra acção pessoal. 

 

22. Pomponius, On Sabinus, Livro VII. 

 

Se o mestre tiver dado segurança contra ameaça de ferimento com referência a uma casa que faz parte do peculiar, isto deve 

ser tido em conta e, portanto, a segurança deve ser fornecida pela parte que está a trazer a acção sobre o peculiar. 

 

23. The Same, On Sabinus, Livro IX. 

 

A parte que dá garantia contra ameaça de dano com referência a uma casa pertencente ao peculiar, deve mobilá-la por toda a 

quantia, tal como uma acção noxal por causa de um subescravo deve ser defendida por toda a quantia, porque o queixoso, se 

a defesa não for devidamente feita, retira o imóvel, ou mantém-no em posse como penhor. 

 

24. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

O curador de um louco pode dar e recusar a gestão da peculiaridade ao escravo, bem como ao filho do referido louco. 

 

25. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XXIII. 

 

Qualquer roupa está incluída no peculiar que o senhor deu para o escravo fazer uso permanente, e entregou-lha com o 

entendimento de que ninguém mais a utilizará, e que será mantida por ele em conformidade com estas condições. O vestuário 

que o senhor tinha dado ao escravo para uso temporário e apenas para ser empregado para determinados fins em 

determinados momentos, por exemplo, quando ele o acompanha, ou o espera à mesa, não se torna parte do peculiar. 

 

(26) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Se o mestre, num caso deste tipo, ou seja, em que tenha sido culpado de fraude, tiver compensado o montante do peculiar 

depois de ter sido processado; não será obrigado a pagar nada a outros com o mesmo fundamento. E, além disso, se o escravo 

lhe deve tanto como aquilo pelo qual diminuiu fraudulentamente o montante, não deve ser julgado contra ele. Decorre do que 

foi dito que também nos casos em que o escravo tenha sido manumitido ou alienado, ele será responsável também com base 

em fraude, no prazo de um ano. 
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27. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

A acção sobre o peculiar é concedida por causa tanto das escravas, como das filhas sob controlo paterno, e especialmente 

quando a mulher é alfaiate ou tecelã, ou realiza qualquer comércio comum, esta acção pode ser intentada contra ela. Julianus 

diz que a acção em depósito, e também a acção em empréstimo para uso, deve ser concedida com referência a elas, e que a 

acção contributiva deve ser concedida se elas tiverem transaccionado negócios com mercadoria pertencente ao peculiar ao 

conhecimento do pai ou do mestre. Isto é ainda mais certo quando a propriedade foi empregue em benefício do pai ou do 

mestre, e o contrato foi feito sob a sua direcção. 

 

1. É estabelecido que o herdeiro do senhor também deve deduzir os bens pertencentes à propriedade, uma vez que o escravo, 

por conta do qual a acção judicial sobre o peculiar é intentada contra ele, ou foi removido, consumido, ou danificado antes de 

a propriedade ter sido inscrita. 

 

2. Quando um escravo tiver sido alienado, embora o Pretor prometa uma acção sobre o peculiar no prazo de um ano, contra a 

parte que o alienou, ainda assim, é concedida uma acção contra o novo senhor; e não faz diferença se ele adquiriu outro 

peculiar com ele, ou se ele concedeu ao mesmo escravo o que ele comprou ou recebeu como presente juntamente com ele na 

altura. 

 

3. Foi também decidido (e Julianus aprova-o) que os credores devem, em qualquer caso, ser autorizados a intentar uma acção 

judicial quer por acções contra indivíduos, quer contra qualquer uma das partes pelo montante total. 

 

4. Julianus, no entanto, não considera que a parte que vendeu o escravo deva ser autorizada a intentar uma acção contra o 

comprador, com referência ao que emprestou ao escravo antes da venda. 

 

5. Além disso, se eu fizer um empréstimo ao escravo de outro, e o comprar, e depois o vender, ele também não pensa que me 

deva ser concedida uma acção contra o comprador. 

 

6. No entanto, defende que me deve ser concedida uma acção contra o vendedor, mas apenas no prazo de um ano a contar do 

dia da compra, pelo montante que lhe emprestei enquanto ele ainda pertencia a outro, sendo este deduzido do que o escravo 

tem, como peculiaridade, com referência a mim. 

 

7. Mas como Julianus não pensa que quando ele foi alienado, deve ser-me concedida uma acção contra o comprador, com 

referência ao que eu próprio emprestei ao meu próprio escravo; assim também nega que eu deveria ser autorizado a instaurar 
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um processo contra o comprador por causa do que o meu próprio escravo emprestou a outro dos meus próprios escravos, se 

aquele a quem o empréstimo foi feito tiver sido alienado. 

 

8. Se alguém tiver contratado com um escravo pertencente a duas ou mais pessoas, deve ser-lhe permitido intentar uma acção 

judicial pelo montante total contra qualquer um dos proprietários que deseje; pois é injusto que aquele que contratou com um 

seja obrigado a dividir a sua acção contra vários adversários, e deve ser tido em conta não só a peculiaridade que o referido 

escravo tem em relação à parte contra a qual o processo é instaurado, mas também aquela em que o outro proprietário ou 

proprietários estão interessados. No entanto, nenhuma perda resultará deste facto para a parte contra a qual foi proferido o 

julgamento, uma vez que ele próprio pode recuperar do seu parceiro ou parceiros pela acção de parceria, ou pela acção de 

divisão da propriedade comum, o que quer que tenha pago para além da sua parte. Julianus diz que isto se aplicará quando o 

outro proprietário tinha direito a qualquer peculiar, pois, neste caso, cada um, pagando, será considerado como tendo 

libertado o seu sócio da dívida; mas quando não há peculiaridade em que o outro esteja interessado, aplica-se a regra 

contrária, porque não se entende que o liberte da dívida de qualquer forma. 

 

28. Julianus, Digest, Livro XI. 

 

Portanto, se ninguém se tiver tornado herdeiro ou possuidor da herança do sócio, aquele contra quem a acção foi intentada 

deve ter sido julgado pelo montante de qualquer peculiar a que possa ter direito, para além de tudo o que possa obter da 

herança. 

 

29. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Se alguém tiver, por vontade própria, ordenado que um escravo seja livre, e tiver deixado como herdeiros pessoas que 

tenham contratado com o referido escravo, os co-herdeiros podem proceder uns contra os outros através da acção De peculio, 

pois cada um é responsável perante qualquer outra pessoa que traga a acção pela quantia do peculio a que tem direito. 

 

1. Mesmo que um senhor proíba um contrato a ser feito com um escravo, uma acção sobre o peculiar será feita contra ele. 

 

30. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Levanta-se a questão se a acção sobre o peculiar pode ser intentada, mesmo que não haja nada no peculiar quando o processo 

é instaurado, desde que só haja algo nele no momento em que o julgamento foi proferido? Proculus e Pegasus dizem que, no 

entanto, mentirá, pois o pedido é devidamente formulado, mesmo que não haja nada no peculiar. Foi estabelecido que a 

mesma regra se aplica com referência a uma acção de produção, e a uma acção in rem. Este parecer é também aprovado por 

nós. 
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1. Quando a acção é intentada contra alguém que é herdeiro de uma parte dos bens do seu senhor ou pai, o julgamento deve 

ser feito contra ele apenas até ao montante do peculato a que o herdeiro que é processado tem direito. A mesma regra aplica-

se quando a propriedade foi empregue em seu benefício, proporcionalmente, a menos que tenha utilizado algo em benefício 

do próprio herdeiro, nem pode o herdeiro ser processado como um dos co-proprietários, mas apenas pela sua parte. 

 

2. Mas se o próprio escravo for nomeado herdeiro de uma parte, a acção também pode ser instaurada contra ele, da mesma 

forma. 

 

3. No entanto, se o filho for nomeado, embora apenas por uma parte, será, no entanto, sujeito a uma acção pelo montante 

total, mas se desejar obter a obrigação proporcional do seu co-herdeiro, deverá ser ouvido; pois, e se o bem tiver sido 

empregado em benefício do pai? Porque não deverá o filho recuperar do seu co-herdeiro o que está incluído nos bens do seu 

pai? A regra é a mesma onde a peculiaridade, é muito valiosa. 

 

4. Aquele que uma vez intentou uma acção contra o peculiar, pode de novo intentar uma acção contra o restante da dívida se 

o peculiar tiver sido aumentado. 

 

5. Se um credor tiver sido espancado por um vendedor através de uma excepção fundamentada no decurso de um ano, deve 

ser-lhe concedida uma dispensa contra o comprador; mas se tal tiver sido efectuado por qualquer outra excepção, só deve ser 

dispensado na medida em que, se o montante que poderia ter obtido do vendedor tiver sido deduzido, pode recuperar o 

remanescente do comprador. 

 

6. Quando é alegada fraude, deve ser tido em conta o tempo, pois o Pretor pode não permitir que a fraude seja invocada em 

tribunal depois de decorrido o prazo para intentar uma acção por fraude, uma vez que esta acção não é concedida depois de 

decorrido o prazo estabelecido por lei. 

 

7. No caso do herdeiro, contudo, a cláusula relativa à fraude deve ser redigida com referência ao que lhe chegou às mãos, e 

não por mais do que isso. 

 

31. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Onde, no entanto, o próprio herdeiro cometeu uma fraude, deve reparar a totalidade do montante. 

 

(32) Ulpianus, Disputations, Livro II. 
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Quando um de dois ou mais herdeiros de uma parte que poderia ter sido processado no prazo de um ano, tiver uma acção 

intentada contra ele, e o escravo tiver sido manumitido, ou isto tiver sido ordenado para ser feito, ou ele tiver sido vendido ou 

morto, todos os herdeiros serão exonerados de responsabilidade; mesmo que a parte que for processada não possa ter sido 

julgada contra ele por uma quantia maior do que a do peculiar que tem nas suas mãos, e este Julianus também declarou. A 

mesma regra aplica-se quando o bem foi empregado em benefício de qualquer um dos herdeiros. No entanto, quando existem 

vários usufrutuários ou possuidores de boa-fé, e um é processado, ele liberta os outros, embora não devesse ter sido julgado 

contra ele por uma quantia maior do que a que tem na sua posse. Mas embora isto ocorra de acordo com a estrita regra da lei, 

ainda assim, a equidade exige que seja concedida uma acção contra aqueles que são libertados por um acidente da lei, para 

que a recuperação, e não a instauração do processo, os liberte; pois aquele que faz o contrato com o escravo tem na sua 

mente, como sua propriedade, toda a quantia do seu peculiar, onde quer que ele esteja. 

 

1. Mas embora nesta acção o primeiro seja restabelecido, ainda assim, deve ser tido em conta tanto o aumento como a 

diminuição; e, portanto, se actualmente não há nada no peculiar ou se alguma coisa lhe acresceu, o estado actual do peculiar 

deve ser considerado. Assim, tanto no que diz respeito ao vendedor como ao comprador, esta parece-nos ser a melhor 

opinião, nomeadamente: que podemos recuperar do comprador o que acresceu ao peculiar e o crédito do comprador não deve 

ser considerado como retroactivo, ao tempo em que o vendedor foi processado, e como incluído no mesmo processo legal. 

 

2. Se o vendedor do escravo o vende juntamente com o peculiar, e entrega o peculiar, não pode ser instaurado processo 

contra ele, mesmo dentro de um ano; pois, como Neratius declarou, este preço do escravo não é peculiar. 

 

(33) Javolenus, On Cassius, Livro XII. 

 

Mas quando alguém vendeu um escravo com o entendimento de que deveria receber um preço pelo peculiar, o peculiar está 

nas mãos da parte a quem o preço do mesmo foi pago. 

 

34. Pomponius, Várias passagens, Livro XII. 

 

E não nas mãos daquele que detém o bem que constitui o peculiar. 

 

35. Javolenus, Sobre Cassius, Livro XII. 

 

Mas onde o herdeiro foi instruído a entregar o peculiar no recebimento de uma certa soma, o peculiar não é considerado 

como estando nas mãos do herdeiro. 

 

36. Ulpianus, Disputations, Livro II. 
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É uma questão se, em contratos celebrados de boa fé, o pai ou mestre deve ser responsável apenas pelo peculiar, ou pela 

quantia total; tal como tinha sido discutido na acção sobre dote, em que um dote é dado a um filho, se o pai só pode ser 

processado pela quantia do peculiar? Eu, contudo, penso que a acção pode ser intentada não só pela quantia do peculiar, mas 

também na medida em que a mulher tenha sido enganada e defraudada pelo artifício malicioso do pai; pois, se ele detém a 

propriedade e não está pronto a entregá-la, é justo que ele seja julgado contra ele pela quantia que vale; pois Pomponius disse 

que o que é expressamente declarado no caso de um escravo a quem foi dada propriedade em penhor também deve ser 

entendido como aplicável a outras acções de boa-fé. Pois se a propriedade tiver sido dada em penhor a um escravo, a acção 

pode ser intentada não só pelo peculiar, e pelo que foi empregado no negócio do senhor, mas tem também esta sentença 

adicional: "Na medida em que o queixoso tenha sido enganado e defraudado pelo artifício malicioso do patrão". Considera-se 

que o mestre agiu de forma fraudulenta se não estiver disposto a fazer a restituição quando tem poder para o fazer. 

 

(37) Julianus, Digest, Livro XII. 

 

Se um credor do seu filho lhe nomear o seu herdeiro, e vender a propriedade, será responsável pela peculiaridade sob esta 

cláusula da estipulação, nomeadamente: "Qualquer soma de dinheiro proveniente da herança que lhe vier a ser entregue". 

 

1. Se permitir que o seu escravo compre um subescravo por oito aurei, e ele o comprar por dez, e lhe escrever que o comprou 

por oito, e lhe permitir pagar oito do seu dinheiro, e ele pagar dez, só poderá recuperar dois aurei neste terreno, e estes só 

serão restituídos ao vendedor até ao montante do peculiar do escravo. 

 

2. Vendi a Titius um escravo que tinha em comum ou com ele ou com Sempronius. Antes de uma acção De peculio ser 

intentada contra mim por causa do referido escravo, levantou-se a questão se, num processo sobre o peculiar contra Titius ou 

contra Sempronius, deveria ser tido em conta o peculiar que estava nas minhas mãos? Afirmei que, se a acção fosse intentada 

contra Sempronius, em circunstância alguma deveria ser tido em conta o peculiar que estava nas minhas mãos, porque ele 

não teria qualquer direito de acção contra mim pelo qual pudesse recuperar o que tinha pago. Além disso, se uma acção 

judicial fosse intentada contra Titius mais de um ano depois de eu ter feito a venda, da mesma forma, o peculiar nas minhas 

mãos não deveria ser considerado, pois uma acção De peculio não pode agora ser intentada contra mim. Se, no entanto, a 

acção for intentada dentro de um ano, então também se deve ter em conta este peculiar, pois fica estabelecido que, quando o 

escravo foi alienado, o credor deve ser autorizado a proceder tanto contra o vendedor como contra o comprador. 

 

3. Quando uma acção sobre o peculiar foi intentada contra uma parte que tem um usufruto no escravo, e o credor recuperou 

menos do que a quantia que lhe era devida, não é injusto que ele obtenha aquilo a que tem direito a partir de todo o peculiar, 

quer este esteja nas mãos do usufrutuário ou do proprietário. Não faz diferença se o escravo contratou os seus próprios 
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serviços ao usufrutuário, ou se lhe pediu dinheiro emprestado. Por conseguinte, deve ser-lhe concedida uma acção contra o 

proprietário da propriedade, e esta deve ser deduzida, que o escravo tem, como peculiaridade, em referência ao usufrutuário. 

 

38. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Depositei a aurei de posse com um filho sob controlo paterno, e trago uma acção de depósito sobre o peculiar. Embora o filho 

não deva nada ao pai, e detenha estes dez anos de aurei, ele pensou, no entanto, que o juízo não deveria ser mais pronunciado 

contra o pai do que se não houvesse um peculiar além deste, pois como este dinheiro continua a ser meu, não está incluído no 

peculiar. Ele também diz que se qualquer outra pessoa que traga um processo pelo peculiar, não deve haver a menor dúvida 

de que este não deve ser computado. Por conseguinte, devo intentar uma acção para produção, e quando a propriedade for 

produzida, trazer uma para a recuperar. 

 

(1) Quando uma rapariga que está prestes a casar com um filho sob controlo paterno lhe promete uma certa soma de dinheiro 

como dote, e tendo sido obtido o divórcio, intenta uma acção contra o pai pela quantia total; deve ela ser libertada de toda a 

promessa, ou deve o que o filho deve ao pai ser deduzido? Ele respondeu que ela deveria ser libertada de toda a promessa, 

uma vez que se fosse intentada uma acção contra ela sobre a promessa, ela poderia certamente proteger-se através da 

excepção baseada em intenção maliciosa. 

 

(2) Stichus tem no seu peculiar Pamphilus, que vale dez aurei, e o referido Pamphilus deve cinco aurei ao mestre. Se uma 

acção sobre o peculiar é intentada por causa de Stichus, foi considerado que o valor de Pamphilus deve ser estimado, e, de 

facto, o valor total, sem deduzir o que Pamphilus deve ao mestre, pois ninguém pode ser entendido como sendo ele próprio 

no seu peculiar; e, portanto, neste caso, o mestre sofrerá uma perda, tal como sofreria se tivesse feito um empréstimo a 

qualquer outro dos seus escravos que não tivesse peculiaridade. Ele diz que parecerá mais evidente que isto é verdade, se for 

declarado que o peculiar foi deixado a Stichus, o qual, se ele fizer um processo por vontade própria, não será certamente 

obrigado a sofrer uma dedução pela quantia que o seu subescravo deve, a menos que esta seja retirada do seu próprio 

peculiar; caso contrário, o resultado será que se o subescravo deve tanto ao senhor como ele próprio, e ele próprio será 

entendido como não tendo nada no peculiar, o que é certamente absurdo. 

 

(3) Emprestei dinheiro a um escravo que vos tinha vendido. Levantou-se a questão de saber se a acção De peculio deveria 

ser-me concedida contra si, a fim de que o que ficou nas minhas mãos fora do peculio fosse deduzido. Isto, de facto, não é no 

mínimo verdade, nem fará qualquer diferença se eu instaurar um processo no prazo de um ano a partir do momento em que 

fiz a venda, ou posteriormente; pois, de facto, uma acção contra mim não será concedida a outros que com ele contraíram 

nessa altura. Mais uma vez, por outro lado, quando aqueles que tinham contratado anteriormente com este escravo intentam 

uma acção contra mim, não posso deduzir o que ele começou a dever-me depois. Daí resulta que a responsabilidade do 

peculiar que ficou nas minhas mãos não é, de forma alguma, afectada por contratos feitos posteriormente. 
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39. Florentinus, Institutos, Livro XI. 

 

O peculiar também consiste no que qualquer pessoa salvou pela sua própria economia, ou o que tem, pela prestação de 

qualquer serviço, merecido como um presente de alguém, onde o doador pretendia que o escravo tivesse isto como sua 

propriedade. 

 

40. Marcianus, Regras, Livro V. 

 

O peculiar é criado, cresce, diminui e morre, e por isso Papirius Fronto diz muito apropriadamente que o peculiar se 

assemelha a um homem. 

 

1. Levantou-se a questão de como se cria um peculiar. Os antigos fizeram uma distinção a este respeito, pois se o escravo 

adquiriu o que o senhor não era obrigado a fornecer, isto é um peculiar, mas se ele adquiriu túnicas ou algo deste tipo com o 

qual o senhor é obrigado a fornecer-lhe, não é um peculiar. Portanto, o peculiar é criado desta forma, cresce quando é 

aumentado, diminui quando os subescravos deixam de existir ou a propriedade é destruída, morre quando é levado embora. 

 

41. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Um escravo não pode dever nada, nem nada pode ser devido a um escravo; mas quando fazemos um mau uso desta palavra, 

estamos antes a indicar um facto, do que a remeter a obrigação para o Direito Civil. Daí que o senhor possa legitimamente 

exigir a estranhos o que é devido a um escravo, e com respeito ao que o próprio escravo deve, é concedida uma acção por 

esta causa contra o senhor, sobre o peculiar; e também na medida em que a propriedade tenha sido empregada nos assuntos 

do senhor. 

 

42. The Same, On the Edict, Livro XII. 

 

Algumas autoridades sustentam muito apropriadamente que uma acção sobre o peculiar deve ser concedida contra um 

arrogante; embora Sabinus e Cassius pensem que uma acção sobre o peculiar não deve ser concedida em virtude de negócios 

previamente transaccionados. 

 

43. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Se, depois de ter intentado uma acção contra si sobre o peculiar, e, antes de o caso ter sido decidido, tiver vendido um 

escravo; Labeo diz que o julgamento deve ser feito contra si com referência também ao peculiar que adquiriu enquanto esteve 
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nas mãos de um comprador, e que não lhe deve ser concedido alívio; pois isto aconteceu por sua própria culpa desde que 

vendeu o escravo. 

 

44. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIII. 

 

Quando alguém fez um contrato com um filho sob controlo paterno, tem dois devedores, o filho pela totalidade da quantia, e 

o pai apenas pela quantia da peculiaridade. 

 

45. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXI. 

 

E, portanto, se o pai tirou o peculiar ao filho, os credores podem, no entanto, intentar uma acção contra o filho. 

 

(46) The Same, On the Edict, Book LX. 

 

Aquele que concede a gestão do peculiar é entendido para permitir, em geral, o que ele estaria disposto a permitir 

especificamente. 

 

(47) The Same, On Plautius, Livro IV. 

 

Sempre que um aviso é colocado numa loja, como se segue: "Proíbo qualquer negócio a ser transaccionado com o meu 

escravo Januarius", fica estabelecido que o mestre só obteve uma exoneração de responsabilidade ao abrigo da Acção do 

Institutório, e não ao abrigo da Acção do peculiar. 

 

1. Sabinus deu a opinião de que quando um escravo se tivesse tornado fiador, não deveria ser concedida uma acção De 

peculio contra o senhor, a menos que a garantia tivesse sido fornecida para o negócio do senhor, ou relativa a bens 

pertencentes ao peculium. 

 

2. Se a acção De peculio tiver sido intentada uma vez, embora quando o julgamento é proferido se verifique que há menos no 

peculiar do que ele deve, foi, no entanto, estabelecido que não há motivo para dar caução com referência a um futuro 

aumento do peculiar, uma vez que isto tem lugar na acção de parceria, porque o sócio deve a totalidade do montante. 

 

3. Quando um credor do escravo tiver recuperado uma parte da dívida do comprador, Proculus diz que uma acção equitativa 

pode ser intentada contra o vendedor pelo resto, mas o requerente não deve ser autorizado, no início, a dividir a acção, de 

modo a proceder ao mesmo tempo contra o comprador e o vendedor; uma vez que é suficiente que apenas isto lhe seja 
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concedido; de modo que quando, tendo seleccionado um requerido, recupere menos do que a dívida, ser-lhe-á concedida uma 

acção contra o outro, tendo a acção anterior sido rescindida. Esta é a prática moderna. 

 

4. Não só qualquer credor que possa instaurar um processo contra o vendedor por causa de negócios anteriormente 

transaccionados, mas também o próprio comprador pode fazê-lo (e esta opinião foi defendida por Julianus), embora ele 

próprio possa fazer uma dedução contra outro queixoso, desde que tenha em conta o que tem nas suas mãos. 

 

5. Quando um escravo é vendido sem a sua peculiaridade, o resultado é que o vendedor pode fazer uso da dedução; e se, após 

a venda, o escravo ficar em dívida para com o vendedor, isto não diminui a peculiaridade, porque ele não deve ao seu senhor. 

 

6. O que declaramos com referência ao comprador e ao vendedor é o mesmo que se a propriedade fosse alterada de qualquer 

outra forma, como por um legado ou pelo presente de um dote; pois o peculiar do escravo, onde quer que esteja, é entendido 

como parecido com a propriedade de um homem livre. 

 

48. The Same, On Plautius, Livro XVII. 

 

A gestão livre do peculiar não permanece no caso de um fugitivo ou de um escravo que tenha sido roubado, nem no caso de 

um que não se saiba estar vivo ou morto. 

 

1. Qualquer pessoa, a quem tenha sido dada a gestão do peculiar, pode substituir o seu próprio devedor. 

 

49. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro IV. 

 

Não só aquele peculiar que um proprietário concedeu ao seu escravo, mas também tudo o que foi adquirido sem o seu 

conhecimento, mas que, se ele tivesse tido conhecimento disso, teria permitido estar no peculiar. 

 

1. Se o meu escravo, sem o meu conhecimento, transacciona o meu negócio, será considerado como meu devedor na mesma 

medida em que teria sido responsável, se, sendo um homem livre, o tivesse atendido. 

 

2. Para que um escravo possa ser considerado devedor ao senhor ou o senhor ao escravo, deve ser dada atenção aos 

regulamentos do Direito Civil; e portanto, se o senhor declarou na sua conta que está em dívida para com o seu escravo, 

quando, de facto, nem pediu dinheiro emprestado, nem tinha qualquer outra causa de dívida anteriormente existente, o 

simples extracto de conta não o torna um devedor. 

 

50. Papinianus, Perguntas, Livro IX. 
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No momento em que não há nada no peculiar, o pai esconde-se, eu, estando prestes a intentar uma acção De peculio contra 

ele, não posso ser colocado na posse dos seus bens com o objectivo de os preservar, porque aquele que teria direito a ser 

exonerado de responsabilidade se tivesse juntado à emissão, não se está a esconder com o objectivo de cometer fraude. 

Também não faz qualquer diferença se acontecer que uma sentença contra ele possa resultar; pois, também, se uma dívida é 

devida num determinado momento, ou sob alguma condição, a parte não é considerada para se esconder por causa de fraude, 

embora possa ser condenada injustamente pelo juiz. Julianus, no entanto, pensa que uma caução dada no momento em que 

não há nada no peculiar é responsável, uma vez que a caução pode ser aceite para um futuro direito de acção se ele for aceite 

desta forma. 

 

1. Se um credor nomear como herdeiro um pai que seja responsável pelo peculiar, uma vez que a hora da morte é considerada 

com vista ao funcionamento da Lex Falcidia, o peculiar existente nessa altura será tomado em consideração. 

 

2. Mesmo depois de o senhor ter sido processado pelo peculiar, uma garantia pode ser tomada em nome do escravo; e, 

portanto, pela mesma razão pela qual, se um escravo pagar o dinheiro depois de ter sido emitido numa acção, ele não pode 

recuperá-lo mais do que se a emissão não tivesse sido emitida, uma garantia será considerada como tendo sido legalmente 

aceite, porque a obrigação natural, em que mesmo um escravo é considerado escravo, não é posta em causa na controvérsia. 

 

3. Um escravo que pertencia a outro, enquanto me servia de boa fé, pagou-me dinheiro emprestado ao Titius, para que eu o 

manumbrasse, e fi-lo; o credor perguntou a quem poderia processar sobre a peculiaridade. Eu disse que, embora em outros 

casos o credor tivesse a escolha, no entanto na única acção declarada deveria ser intentada contra o mestre, e ele poderia 

intentar uma acção contra mim pela produção do dinheiro que tinha sido obtido por ele, e que não tinha sido alienado devido 

à transacção que se dizia ter tido lugar com referência ao estado civil do escravo; nem deve ser admitida a distinção daqueles 

que pensam que se eu não manumite o escravo, o dinheiro deve pertencer ao seu senhor, mas se a manumissão tiver lugar, o 

dinheiro é considerado como tendo sido adquirido por mim, uma vez que me é dado, mais por causa do meu negócio, do que 

por ser derivado da minha propriedade. 

 

51. Scaevola, Perguntas, Livro II. 

 

Com referência ao que é devido a um escravo de estranhos, o senhor não deve, de modo algum, ter julgamento contra ele 

pelo montante da dívida, onde qualquer pessoa intenta uma acção judicial sobre o peculiar; uma vez que tanto as despesas 

incorridas para intentar a acção como o resultado da execução podem ser incertos, e o atraso de tempo concedido àqueles que 

foram considerados judicialmente responsáveis, ou que foram consumidos na venda da propriedade, deve ser considerado, se 

esta for a melhor coisa a fazer; portanto, se a parte estiver pronta a ceder os seus direitos de acção, será exonerada. O que se 

diz quando uma acção é intentada contra um dos vários parceiros, nomeadamente: que toda a peculiaridade deve ser 
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calculada, porque o processo é contra o parceiro, terá o mesmo resultado se a parte estiver pronta a ceder os seus direitos de 

acção; e, no caso de todos aqueles que dizemos serem responsáveis por esta conta, uma vez que têm direito de acção, a 

substituição toma o lugar do pagamento legal. 

 

52. Paulus, Perguntas, Livro IV. 

 

Uma pergunta é feita com referência a uma ocorrência real, nomeadamente: quando uma parte que estava a administrar uma 

tutela como um homem livre foi pronunciada como escravo, se, se o seu senhor foi processado pela ala cujo crédito foi 

declarado por rescisão como sendo preferível aos de outros credores do escravo, o que é devido ao senhor deve ser deduzido 

da peculiaridade. E se pensa que pode ser deduzido, se faz alguma diferença se ele ficou em dívida para com o senhor 

enquanto ainda estava a gozar a sua liberdade, ou depois; e será que a acção sobre o peculiar vai ser a favor de um rapaz que 

não chegou à puberdade? Respondi que nenhuma reclamação privilegiada poderia ter preferência sobre a do pai ou do amo, 

se ele fosse processado no peculiar por causa do filho ou do escravo. É evidente que, no caso de outros credores, devem ser 

tidos em conta os créditos privilegiados, pois, e se um filho tiver recebido um dote ou tiver gerido uma tutela? Isto foi muito 

apropriadamente afirmado num resumo, com referência a um escravo que actuava como tutor, e, pela razão de que a posição 

do credor mais diligente é geralmente melhor do que a dos outros, no que lhes diz respeito, a acção será barrada. Claramente, 

se ele tiver emprestado dinheiro de bens pertencentes à ala ou tiver depositado dinheiro numa arca, ser-lhe-á concedida uma 

acção para a recuperação do mesmo, bem como uma acção equitativa contra o devedor; ou seja, se tiverem consumido o 

dinheiro, pois ele não tinha poder para o alienar. Isto também deve ser feito no caso de qualquer guardião. Nem penso que 

faça qualquer diferença se, quando ele se endividou ao senhor, estava na posse da sua liberdade, ou se isto aconteceu 

posteriormente; pois se eu fizer um empréstimo ao escravo de Titius, e depois me tornar seu senhor, posso deduzir o que lhe 

emprestei anteriormente, se me for instaurado um processo contra mim sobre o peculiar. Que curso deve então ser seguido? 

Uma vez que não pode ser instaurado processo sobre o peculiar, deve ser concedida uma acção equitativa baseada na tutela, 

contra o senhor, para que o que esta parte tinha como sua propriedade possa ser entendido como sendo o seu peculiar. 

 

1. Se um dote for dado a um filho sob controlo paterno, ou se este tiver administrado uma tutela, devem ser tidos em conta os 

créditos privilegiados numa acção sobre o peculiar, e, entretanto, tendo sido concedida continuidade na acção de outros 

credores, ou a garantia prestada, se aqueles que não tiverem sido privilegiados instaurarem primeiro um processo, o que 

tiverem recebido será restituído, se a acção sobre o crédito privilegiado for posteriormente instaurada contra o pai. 

 

53. O mesmo, Perguntas, Livro XI. 

 

Se Stichus não tiver sido privado do privilégio quando foi manumumitido, considera-se que lhe foi concedido; não pode, 

contudo, processar os devedores a menos que lhe tenham sido atribuídos os direitos de acção. 
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54. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um testador legou a um dos seus herdeiros, para além da sua parte, certas terras já equipadas, juntamente com os escravos; 

estes escravos eram os devedores do senhor. Levantou-se a questão de saber se uma acção sobre a peculiaridade seria contra 

ele em favor do outro herdeiro? A resposta foi que não. 

 

55. Neratius, Opiniões, Livro I. 

 

Aquele que eu estava a processar sobre o peculiar foi levado à força por si; o que era o peculiar na altura em que o afastou à 

força deve ser considerado. 

 

(56) Paulus, Sobre Neratius, Livro II. 

 

O que o meu escravo prometeu pagar-me por um dos meus devedores deve ser deduzido do peculiar, e é, no entanto, devido 

pelo devedor. Mas vejamos se a obrigação daquele por quem a promessa foi feita não deve ser mantida para se tornar parte 

do peculiar. Paulus diz que se, quando alguém intenta uma acção sobre o peculiar, o mestre deseja deduzir isto, sem dúvida 

que faz o crédito parte do peculiar. 

 

57. Tryphoninus, Disputations, Livro VIII. 

 

Quando um filho ou um escravo, com referência a quem foi movida uma acção sobre o peculiar apenas, morre antes de o 

caso terminar, esse peculiar será tomado em consideração que qualquer das partes possuía quando ele morreu. 

 

1. Julianus diz que quando alguém, pela sua vontade, ordenar que o seu escravo seja libertado, e lhe legar o seu peculiar, 

entende-se que o legou no momento em que se torna livre; e por conseguinte, todo o aumento do peculiar, seja qual for a sua 

descrição, adquirido antes da entrada da propriedade, pertencerá ao escravo manumitted. 

 

2. Mas onde alguém legar o peculiar do escravo a um estranho, a questão é quanto à suposta intenção do testador; e a opinião 

mais provável é, que o que quer que estivesse no peculiar no momento da sua morte é legado, com o entendimento de que 

qualquer adesão que possa ser feita à propriedade do peculiar no momento da entrada na propriedade, como, por exemplo, a 

prole de fêmeas escravas e o aumento de rebanhos, é devida, mas que o que quer que tenha sido dado ao escravo ou que ele 

adquira pelo seu próprio trabalho, não pertence ao legatário. 

 

58. Scaevola, Digest, Livro V. 
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Uma parte deixou a um dos seus herdeiros certas terras à medida que foram equipadas, juntamente com escravos e outras 

propriedades, e o que quer que lá estivesse. Estes escravos estavam em dívida para com o senhor, com referência às suas 

contas mensais, bem como por outras razões. Colocou-se a questão de saber se a acção sobre a peculiaridade seria a favor dos 

outros herdeiros contra ele pelo dinheiro que lhe deviam? A resposta foi que não iria mentir. 

 

 

 

Tit. 2. quando a acção sobre o peculiar é limitada a um ano. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

O Pretor diz: "Depois da morte daquele que estava sob o controlo de outro, ou depois de ele ter sido emancipado, 

manumitido, ou alienado, concederei uma acção apenas à quantia do peculiar, no prazo de um ano a partir do momento em 

que o processo pudesse ter sido instaurado com referência ao assunto, em que qualquer coisa tenha sido feita através da 

intenção maliciosa dele sob cujo controlo a parte estava, por causa da qual o valor do peculiar é diminuído". 

 

1. Enquanto o escravo ou o filho estiver sob controlo, a acção sobre o peculiar não é limitada pelo tempo, mas após a sua 

morte, ou depois de ele ter sido emancipado, manumitido ou alienado, torna-se limitada pelo tempo, ou seja, a um ano. 

 

2. O ano será, contudo, calculado na medida em que estiver disponível, e portanto Julianus diz que se a obrigação for 

condicional, o ano deve ser calculado, não a partir do momento em que a parte foi emancipada, mas a partir daquele em que, 

se a condição fosse cumprida, a acção poderia ser intentada. 

 

3. O Pretor, com razão, tornou a acção temporária neste caso, pois, como a peculiaridade se extingue por morte ou alienação, 

é suficiente que a obrigação seja prolongada por um ano. 

 

4. A alienação e a manumissão, porém, dizem respeito aos escravos, e não aos filhos, mas a morte diz respeito tanto aos 

escravos como aos filhos, a emancipação, porém, só aos filhos. Além disso, se ele deixar de estar sob controlo de alguma 

outra forma, sem emancipação, a acção só se estenderá pelo período de um ano. Também se o filho se tornar o seu próprio 

dono através da morte ou deportação do seu pai, o herdeiro do seu pai, ou o Tesouro, será responsável pela acção sobre a 

peculiaridade no prazo de um ano. 
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5. Em caso de alienação, está indubitavelmente incluído um vendedor, que é responsável por uma acção sobre o peculiar no 

prazo de um ano. 

 

6. Mas também, se ele entregou o escravo, ou o trocou, ou o presenteou por meio de dote, está na mesma posição. 

 

7. Assim também é o herdeiro de quem legou o escravo, mas não com o seu peculiar; pois se o tivesse legado com o seu 

peculiar, ou lhe tivesse ordenado que fosse livre, poderia levantar-se uma questão; e parece-me ser a melhor opinião que a 

acção De peculio não deveria ser concedida contra um escravo manumitted, nem contra aquele a quem o peculiar foi legado. 

Será que o herdeiro será então responsável? Caecilius diz que será responsável, porque o peculiar está nas mãos daquele que 

se libertou da obrigação, entregando-a ao legatário. Pegasus, no entanto, diz que a garantia deve ser fornecida ao herdeiro por 

aquele a quem o peculiar foi legado, porque os credores se lhe aplicam, e por isso, se ele a entregar sem garantia, pode ser 

instaurado um processo contra ele. 

 

8. Quando se pede ao herdeiro que entregue a herança o escravo e o peculiar reservado, e se lhe é instaurada uma acção 

contra o peculiar, ele não pode fazer uso da excepção Trebelliana; como Marcelo, ao discutir este ponto, admite. Ele, porém, 

a quem a propriedade é entregue, não é responsável, como diz Scaevola, uma vez que não tem o peculiar, nem cometeu 

qualquer acto fraudulento para evitar tê-lo. 

 

9. Pomponius também, no Livro Sessenta e Primeiro, diz que se um usufruto for extinto, a acção deve ser concedida contra o 

usufrutuário no prazo de um ano. 

 

10. A questão foi levantada por Labeo se, durante a vida do filho que se acreditava estar morto, o senhor interpôs uma acção, 

e, porque o ano tinha decorrido, foi derrotado por uma excepção; o senhor deveria ser autorizado a instaurar novamente um 

processo depois de o erro ter sido descoberto? Ele diz que lhe deve ser permitido fazê-lo apenas pelo montante do peculiar, 

mas não pelo que tinha sido empregado em benefício dos bens da outra parte; pois no primeiro caso, a acção com referência a 

qualquer vantagem que tinha sido obtida pelo seu emprego foi devidamente instaurada, porque a excepção baseada no 

decurso de um ano diz respeito ao peculiar, e não ao que tinha sido usado em benefício dos bens. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Uma vez que, após a morte de um filho sob controlo paterno, uma acção, limitada a um ano, recairá contra o pai, tal como 

uma acção perpétua recairá durante a vida do filho; portanto, se uma acção De peculio, num caso de rescisão de contrato, for 

intentada, deverá ser no prazo de seis meses após a morte do filho; e o mesmo deve ser dito em relação a todas as outras 

acções de carácter temporário. 
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1. Quando um escravo, a quem foi emprestado dinheiro, está nas mãos do inimigo, a acção sobre o peculiar contra o senhor 

não está limitada a um ano, desde que o escravo possa regressar ao abrigo da lei do postliminium. 

 

3. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro IV. 

 

O termo peculiar deve por vezes ser empregado mesmo que o escravo tenha deixado de existir no decurso da natureza, e o 

Pretor concede uma acção sobre o peculiar no prazo de um ano; pois, neste caso também, tanto o aumento como a diminuição 

devem ser tomados em consideração, como pertencendo ao peculiar, embora este tenha deixado de existir, como tal, através 

da morte ou da manumissão do escravo; para que possa haver uma adesão a ele como peculiar, por culturas, ou pelo 

rendimento dos rebanhos, ou pela descendência das fêmeas escravas, e uma diminuição, como, por exemplo, onde um animal 

morreu, ou foi perdido de qualquer outra forma. 

 

 

 

Título. 3. Quanto à acção baseada na vantagem derivada por um pai ou um amo com referência à sua propriedade. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Quando aqueles que estão sob o controlo de outro não têm nada no particular, ou têm algo, mas não a totalidade da quantia; 

as pessoas que os têm sob o seu controlo são responsáveis se o que foi recebido foi utilizado em benefício dos seus bens, 

sendo o contrato considerado como tendo sido feito com eles. 

 

1. Nem a acção com referência ao emprego de bens nos assuntos de outro, parece ter sido prometida sem efeito, uma vez que 

a acção sobre o peculiar seria suficiente; pois Labeo diz muito apropriadamente que o bem pode ser assim aplicado, e a acção 

sobre o peculiar não é aplicável; pois o que deveria ser feito se o proprietário tivesse tirado o peculiar sem intenção 

maliciosa? E se o peculiar for posto termo à morte do escravo, e o ano em que o processo pode ser instaurado tiver 

decorrido? Porque o processo com referência ao emprego de propriedade nos negócios de outro é perpétuo, e mentirá se a 

parte retirou o peculiar sem intenção maliciosa, ou se a acção sobre o peculiar é terminada pelo lapso de um ano. 

 

2. Além disso, se vários estiverem a trazer processos ao peculiar, ele deverá ser beneficiado cujo dinheiro tenha sido 

empregado no negócio do mestre, para que ele tenha a acção mais lucrativa. Se alguém se apresentou e intentou uma acção 

sobre o peculiar, deve certamente ser considerado se a acção fundada no emprego de bens em benefício de outrem não 

mentirá. Pomponius afirma que Julianus é da opinião que a acção fundada no emprego de propriedade em benefício alheio é 
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destruída pela acção sobre o peculiar, porque o que foi empregado em benefício do senhor e pago por conta do escravo, foi 

comprado no peculiar, tal como se tivesse sido pago pelo próprio senhor ao escravo, mas apenas na medida em que o senhor 

tenha pago na acção sobre o peculiar o que o escravo utilizou nos seus negócios; caso contrário, se ele não o tiver pago, a 

acção baseada no emprego da propriedade permanece. 

 

2. Javolenus, On Cassius, Livro XII. 

 

A acção baseada no emprego da propriedade em benefício alheio não pode ser intentada contra qualquer pessoa que tenha 

libertado um escravo em troca do dinheiro recebido; porque, ao conceder-lhe a sua liberdade, ele não é enriquecido pelo 

dinheiro. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Se, no entanto, o escravo paga ao seu senhor uma certa soma de dinheiro que ele me emprestou, para que ele possa ser 

considerado um escravo, a referida soma de dinheiro não deve ser calculada como fazendo parte da peculiaridade, mas 

considera-se que foi empregado no negócio do senhor qualquer quantia superior ao valor do escravo que este pagou. 

 

1. A propriedade é considerada como tendo sido empregada no negócio do senhor, se o escravo usar no negócio do seu 

senhor o próprio artigo que recebeu; como, por exemplo (onde recebeu trigo e o usou como alimento para os escravos do seu 

senhor) ou onde paga a um credor do dinheiro do seu senhor que pediu emprestado a outro credor. Mas se cometeu um erro 

no pagamento, e pensou que uma parte era um credor que não o era, Pomponius diz no Livro Sessenta e Primeiro que esta 

também é uma propriedade empregue em benefício do mestre, no que diz respeito ao direito deste último de a recuperar 

como não sendo devida; ou quando o escravo, por razões de transacção ou de gestão do negócio do seu senhor, realizou 

qualquer acto (por exemplo, se pediu dinheiro emprestado com o objectivo de comprar cereais para a manutenção dos seus 

escravos, ou para os vestir) ou, quando, tendo pedido dinheiro emprestado para o negócio do seu senhor, depois utiliza o 

dinheiro em benefício do seu senhor; pois a lei actualmente em vigor prevê que pode haver uma acção no terreno da 

propriedade empregada em benefício de outrem, mesmo que o empregue inicialmente em benefício do particular, e depois no 

negócio do seu senhor. 

 

2. Afirmamos, como regra geral, que uma acção fundada no emprego de bens no negócio de outrem recairá nos casos em que 

um agente teria direito a uma acção por mandato, ou uma pessoa que tivesse transaccionado um negócio sem ter poderes para 

o fazer, poderia intentar uma acção com base numa agência voluntária; e onde quer que o escravo tenha consumido algo para 

que a propriedade do proprietário pudesse ser melhorada, ou não deteriorada. 
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3. Assim, se um escravo tiver obtido dinheiro para se sustentar, alimentar e vestir, de acordo com o costume do seu senhor, 

ou seja, na medida em que o seu senhor tinha o hábito de o equipar com estes bens necessários; Labeo declara que será detido 

para empregar o dinheiro em benefício do seu senhor e, portanto, será este o caso com referência a um filho. 

 

4. Mas onde, tendo pedido dinheiro emprestado, adorna a casa do seu mestre com estuque e certas outras coisas que são mais 

para fins de prazer do que para fins de utilidade, não será considerado como tendo empregado o dinheiro desta forma; pela 

razão de que um agente não poderia ter cobrado isto, a menos que tivesse tido a ordem do mestre ou o seu consentimento, 

nem deveria o mestre ser sobrecarregado por causa do que ele próprio não teria feito. Que curso deveria então ser seguido? O 

mestre deve permitir que o credor retire estas coisas ?claro que sem prejuízo da casa ? para que o proprietário não seja 

obrigado a vendê-la a fim de reparar a quantia pela qual o seu valor foi aumentado. 

 

5. Labeo diz também que se um escravo que me emprestou dinheiro emprestado a outro, o proprietário é responsável pela 

acção baseada na propriedade utilizada em benefício de outrem, porque uma obrigação foi adquirida por ele; e esta opinião é 

aprovada por Pomponius, se ele não fez da obrigação uma responsabilidade do peculiar, mas tratou-a como adquirida por 

conta do seu senhor. Por esse motivo, o mestre ficará vinculado na medida em que, se não achasse vantajoso para si próprio 

deter a obrigação do devedor, poderia atribuir os direitos de acção ao seu credor, e torná-lo seu agente. 

 

6. Labeo diz que é também um exemplo de emprego de propriedade para o negócio do senhor, onde um escravo, tendo 

pedido dinheiro emprestado, o utiliza com o consentimento do seu senhor para comprar artigos de luxo, por exemplo, 

pomadas, ou qualquer coisa que tenha obtido por prazer, ou para algum propósito desonroso; pois não consideramos se o que 

foi consumido foi para o bem do senhor, mas se foi empregado nos seus negócios. 

 

7. Assim, também se diz muito apropriadamente que se um escravo adquiriu cereais para alimentar os escravos do seu 

senhor, e depositou o mesmo no celeiro do seu senhor, e foi destruído, ou estragado, ou queimado, é considerado como tendo 

sido empregado nos negócios do senhor. 

 

8. Além disso, se ele comprou um escravo necessário para o seu senhor, e o escravo morreu, ou se ele escorou um edifício e 

este caiu; devo dizer que uma acção por propriedade empregada em benefício de outro irá mentir. 

 

9. No entanto, quando a recebeu com o propósito de a empregar nos negócios do seu senhor, mas não o fez, e enganou o 

credor; não se considera que esteja empregado, nem o senhor é responsável, para que a credulidade do credor não prejudique 

o senhor ou a astúcia do escravo o prejudique. No entanto, qual seria o caso se o escravo tivesse o hábito de empregar o que 

recebeu nos negócios do seu amo? Mesmo neste caso, não creio que isso prejudique o senhor se o escravo o receber com uma 

intenção diferente, ou se o receber com essa intenção mas depois o empregar para outro fim; uma vez que o credor deve ter o 

cuidado de verificar a forma como foi empregado. 
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10. Se o escravo pediu dinheiro emprestado com a finalidade de comprar roupa e o dinheiro for perdido, quem pode intentar a 

acção por bens empregados em benefício de outro, do credor ou do vendedor? Penso, contudo, que se o preço tiver sido pago, 

o credor terá direito à acção com base no motivo da propriedade empregue em benefício de outrem, mesmo que a roupa tenha 

sido destruída; mas se o preço não tiver sido pago, mas o dinheiro tiver sido dado para a compra da roupa, e o dinheiro tiver 

sido perdido, mas a roupa tiver sido dividida entre os escravos, o credor terá, sem dúvida, direito à acção por dinheiro 

empregue no negócio de outrem. Mas não terá o vendedor também direito de acção, porque os seus bens foram utilizados nos 

negócios do senhor? A razão exige que ele seja responsável, daí o resultado é que o mestre será responsável perante duas 

partes por causa de uma transacção. Portanto, mesmo que tanto o dinheiro como o vestuário tenham sido destruídos, deve 

dizer-se que o mestre será responsável por ambos, uma vez que ambos pretendiam empregar os artigos nos seus negócios. 

 

 

4. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Mas deve ser dito que a posição da parte mais diligente deve ser a melhor, pois é injusto que o mestre seja julgado contra ele 

a favor de ambos, com base no emprego de bens em seu benefício. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Se um escravo compra artigos, que não são necessários, como se fossem exigidos pelo seu senhor, como, por exemplo, 

escravos; Pomponius diz que eles serão considerados como tendo sido empregados nos seus negócios na medida do 

verdadeiro valor dos escravos; mas se ele comprar artigos que eram realmente necessários, o senhor será considerado 

responsável pela totalidade da quantia pela qual foram vendidos. 

 

(1) Diz também que, quer o senhor ratifique ou não o contrato do escravo, a acção sobre o terreno da propriedade empregue 

em seu benefício recairá sobre o escravo. 

 

(2) Uma acção baseada na sua ordem pode ser intentada por aquilo que o escravo comprou para o seu senhor, se o fez a seu 

desejo, mas se não fez a compra a seu desejo, mas o senhor efectivamente ratificou o seu acto; ou, por outro lado, se comprou 

algo necessário ou benéfico para o senhor, uma acção por propriedade empregue em seu benefício mentirá; mas se nenhuma 

destas condições existir, uma acção em benefício do particular mentirá. 

 

(3) Está estabelecido que não só o dinheiro que passa imediatamente do credor para o mestre é empregue em benefício deste 

último, mas também o que se encontrava no peculiar em primeiro lugar. Isto, porém, é verdade em todos os casos em que o 

escravo que transacciona o negócio do seu senhor o torna mais rico com o dinheiro do peculiar. Caso contrário, se o patrão 
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priva o escravo do peculiar, ou o vende juntamente com ele, ou dispõe da propriedade pertencente ao peculiar e cobra o preço 

do mesmo, este não é considerado para ser empregado no negócio do patrão. 

 

6. Tryphoninus, Disputations, Livro I. 

 

Pois, se isto fosse verdade, ele seria responsável pela acção por bens empregados em seu benefício, mesmo antes de vender o 

que compunha o peculiar; porque por este mesmo facto o escravo tinha o bem no peculiar ele tornar-se-ia mais rico, o que é 

manifestamente falso. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

E, portanto, também, se o escravo der ao seu senhor coisas que fazem parte do peculiar, a acção pela propriedade empregada 

nos seus negócios não mentirá; e isto é verdade. 

 

1. É evidente que, se o escravo deve pedir dinheiro emprestado, e pagá-lo ao seu senhor com a intenção de lho dar; desde que 

não queira fazer dele um devedor ao peculiar, pode ser intentada uma acção por bens empregues nos negócios do senhor. 

 

2. O que Mela diz não é verdade, nomeadamente, que se der prata ao meu escravo para que ele possa fazer taças de qualquer 

prata que escolher, e então, depois das taças terem sido feitas, o escravo morre; terá direito a uma acção por bens empregues 

em benefício de outro contra mim, uma vez que eu posso intentar uma acção para recuperar as taças. 

 

3. O que Labeo diz é inteiramente verdade, ou seja, se o escravo comprar perfumes e unguentos e os utilizar num funeral que 

tenha a ver com o seu senhor, será considerado como tendo-os empregado nos negócios do seu senhor. 

 

4. Diz também que se eu comprar ao seu escravo uma propriedade que lhe pertença, e pagar dinheiro aos credores, e depois 

me privar da referida propriedade, posso recuperá-la através de uma acção de compra; pois seria considerado que foi 

empregue nos seus negócios. Além disso, se eu comprar uma propriedade a um escravo para poder desencadear o que me é 

devido do referido escravo, mesmo não tendo pago nada, ainda assim posso recuperar numa acção de compra o que chegou 

às mãos do senhor. Eu, contudo, não penso que o comprador tenha direito a uma acção por propriedade empregada no 

negócio de outro, a menos que o escravo tivesse a intenção de a empregar nos assuntos do seu senhor. 

 

5. Se um filho sob controlo paterno, tendo pedido dinheiro emprestado, o dá como dote para a sua filha, é considerado como 

tendo sido empregado nos negócios do seu pai, na medida em que o avô estava prestes a dar o dote para a neta. Esta opinião 

parece-me correcta, apenas quando ele deu o dinheiro com a intenção de transaccionar os negócios do seu pai. 
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8. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

E Pomponius diz que não faz diferença se ele o dá para a sua filha, ou para a sua irmã, ou para uma neta, a questão de outro 

filho. Diremos, portanto, o mesmo quando um escravo pediu dinheiro emprestado, e deu-o como dote, por conta da filha do 

seu amo. 

 

9. Javolenus, Sobre Cassius, Livro XII. 

 

Se, de facto, o pai não estava prestes a dar um dote, este não é considerado como tendo sido empregado no seu negócio. 

 

(10) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Quando um filho se tornou fiador do seu pai e pagou ao credor, é considerado como tendo empregado o dinheiro nos 

negócios do seu pai, porque libertou este último da responsabilidade. 

 

1. O que o Papinianus afirma no Nono Livro de Perguntas é uma instância semelhante a esta, nomeadamente: quando um 

filho se comprometeu a conduzir um processo como defensor voluntário do seu pai, e o julgamento foi feito contra ele, o seu 

pai é responsável por uma acção por bens empregados em seu nome, pois o filho libertou-o da responsabilidade ao 

empreender a sua defesa. 

 

2. Papinianus também discute o caso em que estipulei com o filho o que o pai foi obrigado a pagar, e depois intentei uma 

acção contra o filho; pois, neste caso, também, uma acção mentirá por dinheiro empregado em benefício de outrem, a menos 

que o filho, quando se vinculou, pretendesse fazer uma oferta ao seu pai. 

 

3. Portanto, pode-se dizer que se ele aparecer numa acção sobre o peculiar como defensor do seu pai, este último será 

responsável pela acção por bens empregados em seu benefício, na medida do peculiar; e o benefício a ser derivado desta 

opinião será que, se a acção De peculio terminar, ele poderá ser processado na acção por dinheiro empregado em seu 

benefício. Penso que o pai é responsável por uma acção por dinheiro empregado em seu benefício, mesmo antes de ser 

tomada uma decisão negativa, após a emissão em nome do pai. 

 

4. Os bens são considerados como tendo sido empregados nos negócios de um pai na medida em que qualquer utilização dos 

mesmos é feita; e portanto, se uma parte tiver sido empregada, pode ser intentada uma acção por essa parte. 

 

5. Mas será o dono responsável apenas pelo mandante, ou também pelos interesses? E, de facto, se o escravo prometeu juros, 

Marcelo declara no Quinto Livro do Digest que o mestre deve pagá-los, mas se ele não o prometeu, certamente não é devido, 
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porque não foi incluído no acordo. É evidente que se eu, tendo o senhor em mente, paguei dinheiro a um escravo que não 

estava a gerir os negócios do seu senhor, mas eu próprio o estava a gerir, poderei instaurar um processo para cobrar os juros 

também, através de uma acção baseada numa agência voluntária. 

 

6. Entendemos que a propriedade deve ser empregue no negócio de um senhor quando continua a ser empregue; e, por 

conseguinte, uma acção com base na propriedade empregue nos seus negócios só será intentada quando o pagamento não 

tiver sido feito pelo senhor ao escravo ou ao filho. Se, contudo, isto tiver sido feito em prejuízo do credor, ou seja, se o 

dinheiro tiver sido pago ao escravo ou ao filho que o possa perder, uma vez que foi pago, deixa de ter sido empregado para 

este fim; mas é perfeitamente justo que a acção com base em intenção maliciosa deva recair ou contra o pai ou o patrão; para 

um devedor ao peculiar, também não é isento de responsabilidade, se pagar fraudulentamente ao escravo o que lhe devia. 

 

7. Quando o escravo é devedor do senhor, e, tendo pedido dinheiro emprestado a outro, paga-lhe; não o emprega nos 

negócios deste último na medida em que lhe é devedor, mas fá-lo no que diz respeito ao excesso. Assim, se, quando devia ao 

seu amo trinta aurei, depois de ter tomado emprestado quarenta, pagou a soma ao seu credor, ou gastou-a com os escravos; 

deve dizer-se que uma acção pelo emprego de dinheiro no negócio de outro ao valor da posse de aurei mentirá; mas se ele 

deve a totalidade da quantia, não se considera que tenha sido empregado desta forma; pois, (como diz Pomponius), 

considera-se que é concedida uma redução contra o lucro do mestre e, portanto, se ele estava em dívida para com o mestre 

quando usou a propriedade nos seus negócios, considera-se que nada foi empregue para esse fim, mas se depois ficou em 

dívida para com ele, deixa de ser empregue para esse fim; e a mesma regra será aplicada se ele lhe pagar. Diz ainda que se 

um mestre lhe fizer um presente de um montante igual ao que pagou ao credor em seu nome, e isto foi feito com a intenção 

de o remunerar, o dinheiro não será considerado como tendo sido empregado em seu benefício. Se, no entanto, ele lho deu de 

qualquer outra forma, a utilização do dinheiro para este fim continuará a existir. 

 

8. Ele também faz o seguinte inquérito. Se ele empregou aurei nos negócios do seu mestre, e depois pediu emprestado o 

mesmo montante a este último, e, além disso, ele tem uma peculiaridade de aurei de tenra idade, dever-se-á considerar que o 

emprego do dinheiro nos negócios do seu mestre cessou? Ou será que não devemos, de facto, retirar o direito de acção dos 

bens empregados nos seus negócios, uma vez que existe um peculiar do qual a dívida pode ser paga; ou devemos de 

preferência fazer a dedução de cada um, pro rata? Penso, no entanto, que a acção por dinheiro empregado em benefício do 

dono deixou de estar disponível, uma vez que ele se tornou devedor ao dono. 

 

9. Ele também pergunta se, se empregou dinheiro nos seus negócios, e se se tornou seu devedor, e depois seu credor pelo 

mesmo montante que lhe devia, a acção baseada no emprego de dinheiro em benefício de outro é ressuscitada, ou se não pode 

ser restabelecida retroactivamente? A última opinião é correcta. 
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10. Discute também se um filho pode empregar bens nos negócios do seu pai, de acordo com o que possa acontecer; por 

exemplo, se o pai e o filho são co-devedores, e o filho, tendo pedido dinheiro emprestado, paga-o em seu próprio nome; ou se 

emprestou dinheiro ao filho sob a direcção do pai, e o filho pagou-lhe a dívida. Parece-me que se o dinheiro tivesse realmente 

chegado às mãos do pai, seria considerado como tendo sido empregado no seu negócio; mas se não fosse esse o caso, e o 

filho pagasse enquanto negociava os seus próprios negócios, uma acção com base em bens empregados no negócio de outro 

não mentiria. 

 

11. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

O que quer que um escravo tenha emprestado para este fim, nomeadamente, para o pagar ao seu próprio credor, não será 

empregue nos negócios do seu senhor, embora este último esteja isento de responsabilidade para uma acção sobre o peculiar. 

 

(12) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Se um filho sob controlo paterno ou um escravo comprar terras para o seu pai ou senhor, será considerado como tendo sido 

empregado nos seus negócios; mas desta forma, se valesse menos do que a soma pela qual foi comprado, seria considerado 

como tendo sido empregado nos seus negócios até ao montante do que vale; se, no entanto, valer mais, não será considerado 

como tendo sido empregado para esse fim do que aquele para o qual foi comprado. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Se a propriedade foi utilizada no negócio de um de dois senhores, levanta-se a questão de saber se só ele, para cujo benefício 

foi empregue, pode ser processado, ou também o seu sócio? Julianus diz que só ele deve ser processado em cujos negócios o 

dinheiro foi empregue, tal como foi só ele quem dirigiu o contrato a ser feito; e penso que esta opinião é correcta. 

 

14. Julianus, Digest, Livro XI. ?Nota de Marcelo. 

 

 

Por vezes, também, a acção por bens empregues nos negócios de outro pode ser intentada contra um co-proprietário; pela 

razão de que tal emprego de bens teve lugar, e ele, tendo sido processado, pode recuperar do seu sócio o montante pelo qual 

foi julgado contra ele. Que diremos, porém, se o escravo tiver sido privado da peculiaridade por um dos proprietários? Paulus 

diz que esta questão só se coloca quando uma acção sobre o peculiar não se encontra. 

 

15. Ulpianus, Disputations, Livro II. 
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Quando um filho sob controlo paterno concordou em pagar o que o seu pai devia, deve ser considerado se a acção pelo 

emprego da propriedade nos assuntos de outro deve ser concedida. No entanto, ele não libertou o seu pai, pois quem faz tal 

acordo obriga-se, de facto, mas não exonera o seu pai de responsabilidade. É evidente que, se ele pagar depois de ter feito o 

acordo, embora se possa considerar que o fez em seu próprio nome, isto é, por ter feito o acordo, será, no entanto, 

devidamente dito que empregou os bens nos assuntos do seu pai. 

 

(16) Alfenus, Digest, Livro II. 

 

Uma certa parte arrendou um terreno ao seu escravo para cultivo, e deu-lhe bois, e como estes bois eram inadequados para o 

trabalho, ordenou que fossem vendidos e outros que fossem obtidos através do dinheiro recebido. O escravo vendeu os bois, 

e comprou outros, mas não pagou o dinheiro ao vendedor, e depois ficou financeiramente embaraçado. Aquele que vendeu os 

bois intentou uma acção contra o senhor numa acção contra o peculiar, e por dinheiro que tinha sido empregado no seu 

negócio, pois os bois por conta dos quais o dinheiro era exigido estavam na posse do senhor. A resposta foi, que nenhum 

peculiar existia, excepto o que restava depois do que o escravo devia ao patrão ter sido deduzido, e que lhe pareceu que os 

bois estavam, de facto, empregados nos negócios do patrão, mas que ele tinha pago por esta conta o montante pelo qual os 

primeiros bois tinham sido vendidos; e que o julgamento deveria ser feito contra o patrão pelo excesso do valor dos últimos 

bois. 

 

17. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Um escravo, tendo pedido dinheiro emprestado para o negócio do seu senhor, perdeu-o sem negligência; foi considerado que, 

apesar disso, uma acção por dinheiro empregado no negócio de outro podia ser intentada contra o senhor. Pois, da mesma 

forma, se o meu agente, estando prestes a gastar dinheiro no meu negócio, e tendo pedido dinheiro emprestado, o perdeu sem 

negligência, pode intentar uma acção contra mim com base no mandato, ou no negócio transaccionado. 

 

1. Celebrei um contrato com Stichus o subescravo do seu escravo Pamphilus; a acção sobre o peculiar e a acção sobre bens 

empregados nos negócios de outro deve ser concedida de tal forma que tudo o que tenha sido empregado no seu negócio ou 

com referência ao peculiar de Pamphilus, deve ser incluído no mesmo; ou seja, mesmo que tenha sido trazido depois da 

morte de Stichus, ou que tenha sido alienado. Se, no entanto, eu trouxer um processo após a morte de Pamphilus, a melhor 

opinião é que, mesmo que Stichus possa estar vivo, ainda, com referência ao que foi empregado em benefício do peculiar de 

Pamphilus, a acção não deve ser concedida, excepto no prazo de um ano a partir do momento em que ele morreu; pois eu 

deveria então ser considerado, por assim dizer, a instaurar um processo com referência ao peculiar de Pamphilus, tal como foi 

onde eu trouxe o processo pelo que emprestei por sua direcção. Não nos deve preocupar que Stichus, em cujo fato peculiar é 

trazido, esteja vivo, uma vez que esta propriedade não pode estar no seu peculiar, a menos que o de Pamphilus ainda reste. O 

mesmo princípio nos obrigará a sustentar que o que foi empregado em benefício do peculiar de Pamphilus, deve ser 
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recuperado de tal forma que o que Pamphilus lhe deve seja primeiro deduzido, mas o que foi efectivamente utilizado no seu 

negócio deve ser recuperado mesmo que o que Pamphilus lhe deve não tenha sido deduzido. 

 

(18) Neratius, Parchments, Livro VII. 

 

Embora se tenha tornado fiador do meu escravo num contrato que foi feito com referência ao meu negócio, por exemplo, se 

um escravo tivesse comprado grãos para a manutenção de todo o corpo de escravos, deu garantia ao vendedor dos grãos; 

ainda assim, a melhor opinião é que pode intentar a acção De peculio por este motivo, mas não uma acção baseada no 

emprego de propriedade nos negócios de outro; de modo que uma acção baseada neste último motivo recairá em qualquer 

contrato apenas a favor da pessoa que emprestou a própria propriedade que foi empregada nos negócios do assunto. 

 

19. Paulus, Perguntas, Livro IV. 

 

Um filho sob controlo paterno comprou uma toga; e depois, tendo morrido, o seu pai ignorando o facto, e supondo que fosse 

seu, usou-a no seu funeral. Neratius afirma no Segundo Livro de Opiniões que este é considerado emprego de propriedade 

nos negócios do pai, mas que, na acção sobre o peculiar, o que não existe deve ser computado apenas num caso, isto é, onde 

isto é ocasionado pela fraude maliciosa dele contra quem é instaurado o processo. Se, contudo, o pai foi obrigado a comprar 

uma toga para o seu filho, esta foi utilizada nos negócios do pai, não agora quando foi utilizada no funeral, mas no momento 

em que a comprou, pois o funeral do filho é uma dívida do pai. Neratius, também, que pensava que o pai era responsável 

pelos bens empregados nos seus negócios, explica que esta transacção (isto é, o enterro e o funeral do filho) constitui uma 

dívida do pai e não do filho. Ele, portanto, tendo-se tornado devedor ao peculiar, embora a propriedade não exista, pode 

também ser processado sobre o peculiar; e nesta acção está também incluído o que foi empregue nos seus negócios; que é 

acrescido, por mais necessário que seja, decorrido um ano após a morte do filho. 

 

20. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um pai prometeu um dote para a sua filha e concordou em apoiá-la; e, como não cumpriu a sua promessa, a filha pediu 

dinheiro emprestado ao seu marido, e morreu durante o casamento. Dei como minha opinião que, se o que tinha sido 

emprestado tivesse sido gasto para algo sem o qual ela não pudesse sustentar-se, ou não pudesse manter os escravos do seu 

pai, uma acção equitativa deveria ser concedida com base na propriedade empregada nos negócios do pai. 

 

(1) O escravo de uma parte que estava ausente nos negócios públicos emprestou dinheiro aos escravos de uma ala, o tutor 

assinou a estipulação, a qual declarou que este último era responsável pelo contrato. Colocou-se a questão de saber se uma 

acção seria contra a ala? Respondi que, se a propriedade fosse dada para o negócio da ala, era empregue para esse fim; e 

embora, para que o contrato com referência aos escravos pudesse ser melhor confirmado, o tutor tinha feito a promessa, 
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deveria, no entanto, ser dito que uma acção por propriedade empregue no negócio de outra ala poderia ser intentada contra a 

ala. 

 

21. The Same, Digest, Livro V. 

 

Um homem casou com uma rapariga sob controlo paterno, tendo o pai prometido um dote, e foi acordado entre todas as 

partes que ou o pai, ou ela própria, deveria suportar as despesas do seu sustento. O marido emprestou-lhe dinheiro, pois 

pensou muito apropriadamente que o pai lhe daria uma mesada para a quantia que se propusera dar à sua filha. Ela utilizou 

este dinheiro para os fins necessários para si própria e para os escravos que tinha consigo, e tendo a gestão dos seus assuntos 

domésticos sido comprometida com ela, ela utilizou uma certa quantia do dinheiro do seu marido para o mesmo fim. Depois, 

antes de o pai ter pago o subsídio, a filha morreu, o pai recusou-se a pagar as despesas, e o marido ficou com os bens da sua 

mulher. Pergunto se uma acção por dinheiro empregado em seu benefício irá recair contra o pai? A resposta foi que se o que 

foi emprestado fosse gasto para artigos sem os quais ela não podia manter-se, ou apoiar os escravos do seu pai, deveria ser 

concedida uma acção equitativa por bens empregados em benefício de outrem. 

 

 

 

Título. 4. Quanto à acção com base na autorização do pai ou do senhor. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Uma acção é muito apropriadamente concedida contra um mestre pelo montante total, com o fundamento de que ele 

autorizou um contrato; pois, em certa medida, é celebrado um contrato com a parte que ordenou a sua realização. 

 

1. A autoridade deve, contudo, ser entendida, quer alguém a dê na presença de uma testemunha, ou por carta, ou verbalmente, 

ou por um mensageiro, ou se a autoridade foi dada num contrato especificado, ou em termos gerais; e, portanto, se uma parte 

fez uma declaração como se segue: "Transaccione o negócio que deseja com o meu escravo Stichus, por minha conta e 

risco", é considerado como tendo dado instruções para que tudo fosse feito, a menos que um acordo especial proíba alguma 

coisa. 

 

2. Pergunto, no entanto, se ele pode revogar esta sanção antes de uma dívida ser contraída. Penso que ele pode fazê-lo, tal 

como se tivesse dado um mandato, e depois, tendo mudado de ideias, antes de o contrato ter sido feito, ele tinha revogado o 

mandato e notificado a mim. 
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3. Além disso, se um pai ou um mestre tiver dado um mandato, é considerado como tendo conferido autoridade. 

 

4. E, além disso, se um patrão tiver assinado o contrato escrito do escravo, ele será responsável no processo acima referido. 

 

5. Mas e se ele se tornar fiador do escravo? Marcelo diz que não é responsável por esta acção, pois interveio como estranho; e 

não o diz pela razão de que o senhor é responsável por motivos de segurança, mas porque dar autoridade é uma coisa, e 

tornar-se fiador é outra; e diz ainda que mesmo que a segurança possa ser inútil, ele não será responsável por ter dado 

autoridade; e esta é a opinião mais correcta. 

 

6. Se alguém deve ratificar uma transacção feita pelo seu escravo ou pelo seu filho, será concedida uma acção por este 

motivo contra ele. 

 

7. Quando um guarda, que é o proprietário, concede autoridade, sem dúvida não é responsável, a menos que o tenha feito 

com o consentimento do seu tutor. 

 

8. Quando um contrato é celebrado com um escravo pela autoridade do usufrutuário, ou com a de uma pessoa a quem ele 

serve de boa fé como escravo; Marcelo pensa que esta acção deve ser concedida contra ele, e eu também aprovo esta opinião. 

 

9. Quando um contrato é celebrado com um escravo por autoridade do curador de um menor, ou de uma pessoa insana, ou de 

um gastador; Labeo pensa que a acção deve ser concedida contra a parte cujo escravo era, e o mesmo se aplica a um 

verdadeiro agente. Se, no entanto, este último não for um verdadeiro agente, Labeo também diz que a acção deve ser 

preferencialmente concedida contra o próprio partido. 

 

(2) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Quando um empréstimo é feito ao escravo de uma ala, com a sanção do seu tutor, se o empréstimo foi em benefício da ala, 

penso que uma acção com base na sanção do tutor deve ser concedida contra a ala. 

 

1. Quando um empréstimo é feito pela autoridade do senhor de uma escrava, ou pela do pai de uma rapariga, deve ser 

concedida uma acção com base nesse motivo contra ele. 

 

2. Se um contrato for feito com uma escrava de outra pela minha autoridade, e eu depois comprar a escrava, não serei 

responsável por esta acção; para que um processo que, no início, não teve qualquer efeito, não seja tornado válido pela 

ocorrência. 
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3. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Um patrão que tenha dirigido dinheiro para ser emprestado ao seu escravo com juros de seis por cento, é responsável pela 

quantia que autorizou; e uma obrigação de penhor não afecta as terras que um escravo tenha sobrecarregado sem o 

consentimento do seu patrão. 

 

4. O mesmo, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Se qualquer negócio for transaccionado com um escravo pertencente a uma cidade, pela autoridade do funcionário nomeado 

para a gestão dos seus assuntos, Pomponius diz que uma acção com este fundamento pode ser intentada contra ele. 

 

5. Paulus, On Plautius, Livro IV. 

 

Se um mestre, ou um pai, estando prestes a receber um empréstimo de dinheiro, ordenar que este seja pago ao seu escravo ou 

ao seu filho, não há dúvida de que um processo pessoal de recuperação pode ser intentado contra ele, ele próprio; e é certo 

que, neste caso, a presente acção não mentirá. 

 

1. Se um dos senhores de um escravo tiver dirigido um contrato a ser celebrado com ele, só ele será responsável; mas se dois 

ordenaram que isso fosse feito, uma acção pode ser intentada contra qualquer um deles pelo montante total, porque se 

assemelham a duas partes que deram um mandato. 
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           Livro XVI  
 

 

 

 

 

 

 

1. Sobre o Decreto do Senado de Velleian. 

 

2. Sobre a compensação. 

 

3. Sobre as acções directas e contrárias em depósito. 

 

 

 

 

 

Sobre o título. 1. Sobre o Decreto do Senado de Velleian. 
 

 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

O Decreto Velleiano do Senado prevê muito completamente que as mulheres não podem tornar-se fiadoras para ninguém. 

 

(1) Uma vez que, pelos nossos costumes, as mulheres são privadas de cargos civis e muitas coisas que fazem são nulas por 

mero funcionamento da lei, muito mais deveriam ser privadas do poder de realizar um acto no qual não só os seus serviços e 

o mero emprego dos mesmos estão envolvidos, mas também o risco de toda a sua propriedade privada. 
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(2) Parece ser apenas para se chegar ao alívio de uma mulher desta forma, de modo que uma acção deve ser concedida contra 

um velho devedor, ou contra uma parte que tenha tornado uma mulher responsável em seu nome, pela razão de que ele, e não 

o credor, se aproveitou dela. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Em primeiro lugar, durante o reinado do Divino Augusto, e subsequentemente durante o de Cláudio, foi proibido pelos Éditos 

Imperiais que as mulheres se tornassem fiadoras para os seus maridos. 

 

1. Posteriormente, foi promulgado um Decreto do Senado pelo qual o alívio foi concedido da forma mais perfeita a todas as 

mulheres. Os termos deste Decreto do Senado são os seguintes: "Considerando que Marcus Silanus e Velleius Tutor, 

Cônsules, fizeram declarações sobre as obrigações das mulheres que se tornaram responsáveis pelas dívidas de outras 

pessoas, e deram conselhos sobre este assunto, quanto ao que era necessário fazer; e, embora este assunto diga respeito a 

títulos e à concessão de empréstimos em nome de outras pessoas a quem as mulheres se tinham tornado obrigadas, e embora 

pareça ter sido anteriormente decidido por lei que nenhuma exigência, por esse motivo, lhes podia ser feita, nem qualquer 

acção contra elas quando desempenhavam as funções de homens, e uma vez que não lhes compete apenas ser responsáveis 

pelas obrigações desta descrição; por conseguinte, o Senado decretou que aqueles a quem é apresentado um requerimento em 

tribunal devem agir correctamente e em conformidade com o modo de procedimento estabelecido, e esforçar-se para que a 

vontade do Senado em relação a esta matéria possa ser observada. " 

 

2. Portanto, examinemos os termos deste Decreto do Senado, depois de ter previamente elogiado a previdência deste distinto 

corpo de homens que trouxe alívio às mulheres devido à fraqueza do seu sexo, em muitos casos supostos, bem como em 

casos reais. 

 

3. O alívio só lhes é concedido, porém, quando não foram culpados de engano, e isto o Divino Pio e Severus declararam num 

Rescript, pois a assistência é prestada àqueles que foram enganados, mas não aos que são culpados de fraude; e isto está 

estabelecido no Rescript de Severus, escrito na língua grega, que diz que este Decreto do Senado não tem por objectivo 

ajudar as mulheres culpadas de engano, pois é a enfermidade das mulheres, e não a sua astúcia, que merece assistência. 

 

4. Todo o tipo de obrigações está incluído no Decreto Velleiano do Senado, quer as mulheres se tenham tornado responsáveis 

verbalmente, pela entrega de bens, ou por qualquer outro contrato. 

 

5. Quando uma mulher aparece mesmo voluntariamente em defesa de alguém, não há dúvida de que se vincula a seu favor, 

pois assume a obrigação de outra, uma vez que se expõe a que lhe seja proferida sentença num assunto deste tipo. Assim, 

uma mulher não está autorizada a empreender a defesa do seu marido, do seu filho, ou do seu pai. 
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(3) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

No entanto, quando uma mulher aparece em defesa de uma parte que, se tiver julgamento contra ele, terá recurso contra ela 

(como, por exemplo, quando aparece em defesa do vendedor de uma propriedade que lhe vendeu ou de uma garantia dela), 

não é considerada como tendo-se vinculado em seu nome. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Se, no entanto, eu fizer um contrato no início, quando sou ignorante para quem ela deseja que isto seja feito, o Decreto do 

Senado sem dúvida não se aplicará; e isto o Divino Pio e o nosso actual Imperador declararam num Rescript. 

 

1. Assim, se quando ela desejava fazer uma doação a Titius, pediu-me emprestado uma soma de dinheiro, e deu-a a Titius, o 

Decreto do Senado não se aplicará; mas se ela estava prestes a dar-lha, e paga o dinheiro ao seu credor, ela não se vincula, 

pois o Senado pretendia dar alívio a uma mulher que se tinha obrigado, e não a uma que tinha feito uma doação; e isto foi 

feito pela razão de que uma mulher incorre numa obrigação com mais facilidade do que ela faz doações. 

 

(5) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Não faz diferença se a mulher pagou o dinheiro com o objectivo de saldar a dívida, ou se deu em pagamento algum dos seus 

bens, pois mesmo que tivesse vendido os seus bens e pago o preço recebido pelo mesmo em nome de outro, ou substituído o 

comprador por outro credor, penso que o Decreto do Senado não será operativo, no que diz respeito ao credor de outra parte. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Onde as pessoas se vinculam como fiadoras em nome do defensor de um filho ausente, pela direcção da sua mãe; coloca-se a 

questão de saber se o alívio lhes será concedido também por este Decreto do Senado? Papinianus diz, no Nono Livro de 

Perguntas, que podem fazer uso de uma excepção, nem faz muita diferença que tenham dado segurança ao defensor, uma vez 

que o fizeram tendo em mente a direcção da mãe. Diz que é evidente que, se o partido que aceitou as referidas garantias não 

sabia que a mãe os tinha ordenado que assumissem a obrigação, a excepção baseada no Decreto do Senado pode ser satisfeita 

com uma resposta com base em fraude. 

 

(7) Papinianus, Perguntas, Livro IX. 
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Portanto, embora a garantia, tendo apresentado uma réplica com fundamento em fraude, perca a defesa baseada na excepção, 

não terá, contudo, direito a uma réplica contra a mulher, porque não pode alegar ignorância dos factos. Não seria injusto, 

contudo, que uma acção com base em negócios transaccionados fosse concedida contra um defensor; porque o Decreto do 

Senado estabelece que um processo com base num mandato é nulo, e ele é libertado pelo pagamento do dinheiro pelo fiador. 

 

8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Embora a entrega de um penhor estabeleça uma obrigação, ainda assim, Julianus afirma no Décimo Segundo Livro do Digest 

que a restauração de um penhor não constitui a entrega de uma garantia, se uma mulher, que é a credora, entregar ao devedor 

o bem que recebeu em penhor. 

 

1. Quando uma mulher aparece perante os tutores do seu filho para os impedir de vender a sua terra, e promete indemnizá-

los; Papinianus, no Nono Livro de Questões, não pensa que ela se vincula como fiadora, pois não aceitou nem a antiga nem a 

nova obrigação com referência a outra, mas ela própria contraiu esta obrigação. 

 

2. Onde uma mulher se vincula a Primus em nome de Secundus, e depois se vincula em nome de Primus ao seu credor; 

Julianus declara no Décimo Segundo Livro do Digest que se vinculou duas vezes, uma vez para Primus a Secundus, e outra 

vez para Primus ao seu credor, e portanto contraiu uma obrigação tanto para Primus, como contra ele. Marcelo, contudo, 

observa que existe aqui uma diferença, ou seja, se deve ser entendido que a mulher, no início, foi substituída no lugar de 

outra, e se comprometeu a assumir o ónus do devedor de quem o credor desejava que a obrigação fosse transferida; ou se ela 

foi substituída como devedora, de modo que, se assim fosse, só há uma prestação de caução. Assim, de acordo com esta 

distinção, que existia à primeira vista onde ela foi, por assim dizer, substituída como devedora, Marcelo não lhe concederá 

uma excepção baseada no Decreto do Senado. No entanto, após ter sido julgada contra ela, ou mesmo antes disso, ela terá 

certamente direito a uma acção pessoal contra a parte por quem foi substituída. 

 

3. Por vezes, um processo de recuperação de créditos residirá a favor de uma mulher que dê segurança, para recuperar o que 

pagou, ou se ainda não tiver pago nada, para obter a sua exoneração de responsabilidade, por exemplo, onde, tendo-se 

vinculado em violação do Decreto do Senado, substitui a sua devedora; como, neste caso, uma acção pessoal de recuperação 

de créditos residirá a seu favor contra o seu credor, tal como se tivesse intentado uma acção por dinheiro que tinha pago, para 

qualquer pessoa que substitua uma devedora que efectue o pagamento. 

 

4. Mas se aquele que tiver sido substituído pela mulher não estiver em dívida para com ela, pode recorrer à excepção baseada 

no Decreto do Senado, como poderia ter feito se tivesse sido ele a sua fiadora. 
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5. É evidente que se uma mulher, estando prestes a vincular-se, substituir a sua devedora, o Decreto do Senado não se 

aplicará, porque, embora tenha pago o dinheiro, este não será aplicável; pois a mulher recebe alívio pelo Decreto do Senado, 

mas não faz restituição de bens que tenham sido perdidos. 

 

6. Se, no entanto, ela tiver substituído alguém que não era sua devedora, considera-se que foi cometida uma fraude contra o 

Decreto do Senado, pelo que será concedida uma excepção. 

 

7. Quando uma mulher fica vinculada a um devedor, a acção anterior é concedida contra ele, mesmo que ele possa ter sido 

exonerado de responsabilidade por uma libertação antes de a mulher se ter obrigado. 

 

8. Quando um credor tiver acordado com a sua devedora que esta última providenciará uma no seu lugar, e esta proposta tiver 

sido aceite, ele é então libertado, e dá então a uma mulher como fiadora que pode recorrer à ajuda do Decreto do Senado, 

uma acção pessoal pode ser intentada contra ele, tal como se ele não tivesse dado qualquer fiança; para que diferença há entre 

não dar nenhuma, e dar uma deste tipo? Portanto, não será necessária uma acção pretoriana, uma vez que uma acção pessoal 

de recuperação mentirá. 

 

9. Marcelo afirma também que, se um credor liberta uma mulher depois de esta se ter tornado fiadora, uma acção de 

restituição deve, no entanto, ser concedida ao credor, pois ele libertou uma obrigação que é nula. 

 

10. Se uma mulher, depois de se ter tornado fiadora, fizer um pagamento de tal forma que não possa recuperar, o antigo 

devedor pode muito apropriadamente recusar-se a defender uma acção intentada contra ele; mas, como o devedor principal é 

libertado, e a mulher faz um pagamento de tal forma que ela não pode recuperar, ele também não pode recuperar dela, se ele 

deve pagar, e o credor deve libertá-lo da mesma forma. 

 

11. Embora a acção seja restabelecida contra todos aqueles que são libertados, isto não é, contudo, feito a favor de todos os 

credores; como, por exemplo, quando há dois credores que entram numa estipulação, e uma mulher se torna fiadora de um 

deles, a obrigação é restabelecida no caso apenas dele, a quem ela se tornou fiadora. 

 

12. Quando um credor se torna herdeiro de uma mulher que assumiu uma obrigação deste tipo, deve ser considerado se a 

acção de restituição não estará disponível. Julianus diz no Décimo Segundo Livro que tem, no entanto, direito à acção de 

restituição, e isto não é irrazoável, uma vez que ele de facto sucedeu a uma mulher não vinculada legalmente, e portanto esta 

dívida não será tida em conta na administração da Lex Falcidia. 
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13. É evidente que, se me propuser o caso de uma mulher que tenha sido bem sucedida como herdeira de um devedor 

original, deve ser dito que ela pode ser processada numa acção de restituição, bem como numa acção directa, pois não faz 

qualquer diferença sob qual acção judicial é instaurada. 

 

14. Se, quando estou prestes a fazer um contrato consigo, aparece uma mulher, e eu prefiro fazer um contrato com ela, 

considera-se que ela se vinculou como fiadora, e, neste caso, será concedida uma acção contra si, cujo efeito é mais originar 

do que restaurar uma obrigação; de modo que, em consequência, estará vinculada pelo mesmo tipo de obrigação que a 

mulher está vinculada; por exemplo, se a mulher está vinculada por uma estipulação, também pode ser processada como sob 

uma estipulação. 

 

15. Deve ser considerado se, se uma mulher se ofereceu como fiadora para uma parte que não estava vinculada quando foi 

feito um contrato com ele, deve ser responsabilizada por esta acção; como, por exemplo, quando uma mulher se tornou 

fiadora para uma ala sem a sanção do seu tutor. Penso que a ala não ficaria vinculada a menos que ele lucrasse com o 

contrato. Além disso, aquele para quem a mulher se tornou fiadora, se tiver menos de vinte e cinco anos de idade, pode exigir 

a restituição completa, ou se, enquanto um filho sob controlo paterno, tiver celebrado um contrato em violação do Decreto do 

Senado, terá direito ao mesmo privilégio. 

 

9. Paulus, Regras, Livro VI. 

 

Quando uma mulher se torna fiadora do escravo de outra, a acção será restabelecida contra o senhor, tal como teria sido 

contra o chefe da família como devedor principal. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Estas acções que são concedidas contra aqueles em cujo nome uma mulher se tornou fiadora, e contra os seus herdeiros, são 

perpétuas; pois têm em vista a recuperação da propriedade, e serão concedidas também a favor dos sucessores pretorianos, 

bem como contra eles. 

 

11. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Quando uma mulher pede dinheiro emprestado sob o pretexto de o utilizar para os seus próprios fins, mas na realidade com a 

intenção de o emprestar a outra; não há motivo para a aplicação do Decreto do Senado, caso contrário, ninguém contrataria 

mulheres, porque ignoraria quais seriam as suas intenções. 

 

12. The Same, Abridgments, Livro VI. 
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O Decreto do Senado será, no entanto, certamente operativo quando o credor tiver conhecimento de que a mulher se tornou 

uma fiadora. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Por vezes, embora uma mulher possa ter assumido uma obrigação em nome de outra, ela não é assistida por este Decreto do 

Senado, o que acontece quando uma mulher assume uma obrigação que, à primeira vista, parece ser de facto a de outra, mas 

é, na realidade, a sua própria; como, por exemplo, quando uma escrava fornece outra devedora por causa de um acordo 

ligado à sua liberdade, e, após a sua manumissão, assume a própria obrigação que a devedora deve; ou quando uma mulher 

compra uma herança, e assume ela própria as dívidas da herança, ou quando se torna fiadora da sua própria fiança. 

 

1. Um credor não tem necessidade de uma nova acção com referência aos penhores de um antigo devedor, uma vez que a 

Acção da Sérvia (que também é designada como a acção hipotética) está disponível em casos deste tipo; uma vez que é 

verdade que foi feito um acordo com referência aos penhores, e que o dinheiro não foi pago. 

 

2. Se uma mulher aparece como fiadora para outra parte sob uma determinada condição, ou com referência a um determinado 

tempo; enquanto a condição estiver pendente, uma acção de restituição deve ser concedida ao credor contra o antigo devedor, 

se este o desejar; para que vantagem será esperar pelo cumprimento da condição, ou pela expiração do tempo, uma vez que o 

antigo devedor se encontra numa posição tal que deve, por todos os meios, defender a acção intentada contra ele? 

 

14. Julianus, Digest, Livro XII. 

 

Quando uma mulher se tornou fiadora de outra em violação do Decreto do Senado, é apenas que a acção deve ser 

restabelecida em benefício do credor não apenas contra o devedor original, mas também contra as suas fianças; pois quando a 

responsabilidade da mulher foi retirada ao credor por causa do Decreto do Senado, a primeira causa de acção deve ser 

restabelecida sem qualquer dano. 

 

(15) The Same, Digest, Livro XV. 

 

Quando pago a uma mulher o que lhe devo, e estipulo com ela que ratificará o seu acto, e não o faz; posso instaurar processos 

com base na estipulação, e a excepção fundada no Decreto do Senado que foi promulgado com referência às obrigações das 

mulheres, não lhe trará qualquer vantagem; pois ela não pode ser considerada como recusando-se a assumir a obrigação de 

outra, quando eu continuo vinculada à dívida, e ela própria lucra com a transacção; e ela pode antes ser considerada como 

tendo devolvido o que não era devido, em vez de a ter pago em nome de outra. 
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16. The Same, On Urseius Ferox, Livro IV. 

 

Se uma mulher se tornou fiadora para mim a Titius, em violação do Decreto Velleiano do Senado, e Titius a processa pelo 

dinheiro que lhe paguei, ela não pode recorrer à excepção baseada no Decreto do Senado, pois não corria o risco de perder o 

dinheiro, uma vez que já o tem na sua posse. 

 

(1) Se eu aceitei uma caução para uma mulher que se vinculou em violação do Decreto do Senado, Gaius Cassius respondeu 

que deveria ser concedida uma excepção à referida caução, apenas na medida em que a mulher lhe tivesse pedido para ser 

responsável por ela. Julianus, no entanto, pensa muito correctamente que deve ser concedida uma excepção à referida caução, 

embora não tenha direito a uma acção de mandato contra a mulher; pela razão de que o Senado desaprova toda a obrigação, e 

a responsabilidade do antigo devedor perante o credor é restabelecida pelo Pretor. 

 

17. Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

Um marido, desejando fazer um presente à sua esposa, vendeu os seus bens a um preço muito baixo, e substituiu-a por esse 

preço a um dos seus credores. A resposta foi que a venda não tinha força ou efeito, e se o credor processasse a mulher pelo 

dinheiro, estaria disponível uma excepção, mesmo que o credor tivesse pensado que a mulher era a devedora do seu marido. 

Isto não parece ser contrário ao princípio estabelecido, segundo o qual, se uma mulher pediu dinheiro emprestado com o 

objectivo de o emprestar ao seu marido, uma excepção não pode ser interposta se o credor não souber com que intenção o 

pediu emprestado; uma vez que, de facto, faz uma grande diferença se alguém contrata uma mulher em primeiro lugar, ou 

transfere a obrigação de outra para ela, pois então o credor deveria ser mais diligente. 

 

(1) Se uma mulher deve dizer que recebeu certos bens em penhor para garantir o seu dote, bem como o pagamento de uma 

quantia em dinheiro, e um credor que estava prestes a tomar os mesmos bens em penhor, deve certificar-se de que o dote foi 

pago, e, estando na posse, opor-se-lhe quando ela traz a Acção Serviana com o fundamento de que o penhor não tinha sido 

dado com o seu consentimento; uma réplica, baseada no Decreto do Senado, não terá qualquer vantagem para a mulher, a 

menos que o credor estivesse ciente de que outro dinheiro, exclusivo do do dote, também lhe era devido. 

 

(2) Uma mulher e o Titius pediram dinheiro emprestado com o objectivo de o gastar em bens que lhes pertenciam em 

comum, e tornaram-se co-devedores do referido dinheiro. Eu disse que a mulher não podia, de forma alguma, ser considerada 

como tendo dado segurança pela parte do seu parceiro; pois se tivessem pedido dinheiro emprestado para um fim para o qual 

o credor não o emprestou, a mulher suportaria a maior perda, (como, por exemplo, quando uma casa que lhes pertencia em 

conjunto não estava escorada, ou quando uma parcela de terra em comum era confiscada) e deveria antes considerar-se que 

não havia fundamento para a aplicação do Decreto do Senado. Mas se o dinheiro emprestado fosse obtido para alguma 
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compra, então ela seria considerada como fiadora da sua parte e, portanto, o credor só poderia cobrar-lhe parte do dinheiro; 

porque, se reclamasse a totalidade do montante, seria barrado por uma excepção com referência a uma parte do mesmo. 

 

18. Paulus, On Plautius, Livro VIII. 

 

A mesma regra aplica-se quando o Titius e a mulher se tornam fiadores, como dois devedores, para o meu devedor. 

 

19. Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

O guardião de uma ala morreu depois de ter nomeado Titius seu herdeiro. Este último hesitou em aceitar a herança, porque a 

tutela deveria ter sido mal administrada, e tendo a mãe da ala persuadido Titius a entrar na propriedade por sua conta e risco, 

ele fê-lo, e fez um acordo com ela para que ela o indemnizasse de qualquer perda que ele pudesse suportar. Se Titius fosse 

obrigado a pagar alguma coisa à enfermaria por causa da herança, e se processasse a mãe, foi negado que uma excepção 

baseada no Decreto do Senado estivesse disponível, pois dificilmente se poderia supor que qualquer mulher se tornaria 

fiadora de uma parte na sua presença. 

 

1. Foi proposta uma proposta não muito diferente da acima mencionada, nomeadamente: Um certo homem de categoria 

pretoriana morreu deixando dois filhos, um dos quais não tinha chegado à puberdade, e o outro que era o guardião legal do 

primeiro. O primeiro desejava rejeitar os bens do seu pai, mas foi levado a aceitá-los pela esposa do falecido, que era a mãe 

da ala, tendo o segundo recusado. Julianus diz que teria dado um parecer semelhante se o tutor tivesse sido julgado contra ele 

num caso apresentado pela ala por este motivo; e que não teria sido impedido pelo Decreto do Senado de recuperar os danos 

da mulher. 

 

2. A este respeito, deve ser discutido o seguinte ponto, ou seja, se aquele que tinha entrado na fazenda pela direcção da 

mulher, sofresse qualquer prejuízo porque os devedores da fazenda estão insolventes, seria aplicável o Decreto do Senado, 

uma vez que a mulher tinha, em certa medida, assumido as suas obrigações? A melhor opinião, porém, é que o Decreto do 

Senado não estaria disponível por este motivo, uma vez que ela não pretendia tornar-se fiadora para eles, mas a sua intenção 

era garantir o tutor contra a guarda, e talvez a herança contra outros credores. 

 

3. Finalmente, se supomos que a mulher sofreu algum prejuízo por causa da compra da herança, porque os devedores da 

mesma não foram solventes; não creio que possa haver qualquer dúvida de que o Decreto do Senado não será aplicável, 

mesmo que ela fosse obrigada a pagar uma certa quantia aos credores. 
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4. Mas e se Titius hesitasse em entrar na propriedade, porque as obrigações dos devedores parecem ser de valor duvidoso; e a 

mulher prometeu que ela própria iria reparar tudo o que não conseguisse cobrar a nenhum dos referidos devedores? É 

provável que, neste caso, ela se tenha tornado responsável. 

 

5. Tem o Titius para o seu devedor, e a mulher deseja tornar-se fiadora para ele, e não a aceitou por causa do Decreto do 

Senado; então ela pediu-me dinheiro emprestado para lhe pagar, e eu, ignorando a razão pela qual ela fez o empréstimo, ela 

fez-me uma promessa para o pagar, e ordenou-me que lhe pagasse o dinheiro. Então, pela razão de não ter a quantia em 

mãos, comprometi-me a pagá-la a si. Colocou-se a questão de saber se eu poderia cobrar esse dinheiro à mulher, ou se uma 

excepção baseada no Decreto do Senado poderia ser efectivamente invocada por ela? A resposta foi, que se deveria 

considerar se não se poderia razoavelmente dizer que eu poderia ser responsabilizado no lugar da parte que se tinha tornado 

fiadora da mulher, e que, tal como é concedida uma excepção contra um credor, embora ele possa não saber que uma mulher 

se tornou segurança para ele, para que não haja uma acção de mandato contra a mulher, assim uma excepção válida pode ser 

concedida contra si, e uma acção contra a mulher ser-me-á recusada, uma vez que esta obrigação seria por sua conta e risco. 

Isto pode ser declarado mais facilmente se, antes de lhe ter pago o dinheiro, eu devesse descobrir que a mulher se tinha 

tornado a fiadora; mas se eu lhe tivesse pago anteriormente, deveria ser considerado se, não obstante, seria concedida uma 

excepção à mulher contra mim, e eu poderia intentar uma acção pessoal contra si para recuperar o dinheiro; ou se, de facto, 

deveria ser considerado se no início eu tinha emprestado o dinheiro à mulher, e depois você tinha feito um empréstimo a 

mim. Esta foi efectivamente considerada a melhor opinião, de modo que não havia fundamento para o Decreto do Senado, tal 

como no caso de uma mulher substituir a sua devedora, não há fundamento para considerar isto como garantia. A autoridade 

afirma que estes dois exemplos não podem ser devidamente comparados entre si, uma vez que, quando a substituição da 

dívida é feita, a mulher não está vinculada; mas no caso afirma que ela transfere a obrigação de outra para si própria, o que é 

certo que o Senado não desejava que fosse feito. 

 

20. O mesmo, Perguntas, Livro VIII. 

 

Se uma mulher se torna fiadora de um devedor, onde existem dois, a acção é restituída ao credor como contra ambos. 

 

21. Callistratus, Institutos, Livro III. 

 

Quando uma mulher se torna fiadora por outra parte, e o que foi pago é empregado em seu benefício, a excepção baseada no 

Decreto do Senado não se aplicará, porque ela não sofreu nenhum prejuízo. 

 

1. Do mesmo modo, uma mulher não será protegida pelo Decreto do Senado, se tiver cometido um acto generoso; como, por 

exemplo, quando ela se vincula ao pai para evitar que este se aborreça com o pagamento de uma sentença proferida contra 

ele, pois o Senado alivia os encargos dessas pessoas. 
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(22) Paulus, Regras, Livro VI. 

 

Se eu der dinheiro a uma mulher para que ela possa pagar ao meu credor, ou se ela prometer pagar a dívida; Pomponius 

declara que onde ela fizer tal promessa, o Decreto do Senado não estará disponível, porque ela se tornou responsável por uma 

acção por mandato, e é considerada como tendo-se vinculado com referência aos seus próprios assuntos. 

 

23. O mesmo, sobre o Decreto do Senado de Velleian. 

 

Quando uma mulher interrogada em tribunal respondeu que era a herdeira, e fez tão bem em saber que não era a herdeira; não 

será de modo algum considerada como tendo-se vinculado a outra, porque era culpada de engano; mas se ela pensou que era 

a herdeira, e, sendo enganada a este respeito, respondeu desta forma; muitas autoridades são de opinião que será concedida 

uma acção contra ela, mas que ela pode recorrer a uma excepção com base no Decreto do Senado. 

 

24. O mesmo, relativo às Obrigações Contraídas pelas Mulheres para com os Outros. 

 

Quando uma mulher que foi substituída como devedora por um credor, fez uma promessa em nome da parte pela qual foi 

substituída, ela não pode recorrer a uma excepção, 

 

1. Mas se ela prometeu pagar dinheiro para evitar ser substituída, é considerada como tendo-se obrigado a fazê-lo, e pode 

fazê-lo. 

 

2. Num caso em que o benefício do Decreto do Senado está disponível, coloca-se a questão de saber se uma acção será 

intentada contra o primeiro devedor no momento em que a mulher se obrigou, ou se o segundo pode intentar uma acção para 

a recuperação do que foi pago? Penso que isto pode ser feito de imediato, e que não é necessário esperar pelo pagamento. 

 

3. Quando uma mulher se vincula a uma parte que estava sujeita a uma acção limitada no tempo, esta acção temporária será 

restituída ao credor, de modo que o tempo decorrerá após a data da restituição da acção decorrente das circunstâncias 

anteriores, embora pudesse ter-se valido dela no preciso instante em que a mulher se tornou fiadora. 

 

25. Modestinus, Sobre Compromissos. 

 

Quando uma mulher ordena que se dê crédito à sua escrava, ela será passível de uma acção pretoriana. 
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(1) Se ela tiver dado segurança por ele, e tiver sido instaurada uma acção contra ela, ela pode proteger-se através da excepção 

prevista no Decreto Velleiano do Senado, a menos que o tenha feito por causa de algum caso seu. 

 

26. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Quando uma mulher, com a intenção de se obrigar por outra, declara em tribunal que a escrava de outra pessoa lhe pertence, 

pode recorrer à ajuda do Decreto do Senado com o fundamento de se ter obrigado por outra. É evidente que se ela deu esta 

resposta com referência a um que a servia como escrava de boa fé, não será considerada como tendo-se vinculado por outro. 

 

27. Papinianus, Opiniões, Livro III. 

 

Quando uma parte que fez um contrato com uma mulher de boa fé procede contra ela porque o dinheiro que pediu 

emprestado foi empregado em transacções entre marido e mulher; ele não será barrado por uma excepção baseada no Decreto 

do Senado. 

 

1. Quando escravos que tenham sido nomeados para a transacção comercial, ao contratarem com outra, intentarem uma acção 

contra uma mulher cuja obrigação consideram válida, uma excepção baseada no Decreto do Senado proibirá o seu 

proprietário; nem a posição desta última será prejudicada pelo acto do escravo, pois nada foi obtido pelo proprietário, tal 

como quando um escravo compra terras que estão em litígio, ou um homem que é livre. 

 

2. Uma esposa substituiu outra mulher como devedora ao seu marido, e o marido pagou o dinheiro ao seu credor. Se ela 

garantiu a solvência da mulher que foi substituída pelo marido, a excepção baseada no Decreto do Senado não estará 

disponível, uma vez que a mulher está a efectuar o seu próprio negócio. 

 

28. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Seia comprou alguns escravos, e tendo pedido dinheiro emprestado ao seu marido como garantia, pagou ao vendedor. O seu 

marido morreu depois de falecer falido, e, com o objectivo de defraudar o seu credor, declarou no seu testamento que devia a 

totalidade da quantia; e levantou-se a questão de saber se a mulher poderia ser considerada como tendo-se vinculado em 

nome de outro? Respondi que, de acordo com os factos declarados, ela não se tinha vinculado a si própria. Um marido, a fim 

de garantir um arrendamento, prometeu a Sempronius um terreno pertencente à sua mulher. A mulher que depois pediu 

dinheiro emprestado à Numerius por conta própria, com o ónus da mesma parcela de terra, pagou imediatamente ao 

Sempronius pelo seu marido. Colocou-se a questão de saber se ela contraiu esta obrigação em violação do Decreto do 

Senado. Respondi que, se Numerius tivesse conhecimento de que ela se tinha obrigado por outra, o Decreto do Senado seria 

aplicável no caso declarado. 
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29. Paulus, Opiniões, Livro XVI. 

 

Um certo homem desejava contratar os herdeiros de Lucius Titius e emprestar-lhes dinheiro, mas como suspeitava que não 

eram solventes, preferiu emprestá-lo à viúva do testador, e tomar uma caução por ela. A mulher emprestou o mesmo dinheiro 

aos herdeiros, e recebeu deles uma penhora. Pergunto se se considera que ela se obrigou por outra, e se as penhoras que ela 

aceitou são responsáveis perante o credor? Paulus responde que se o credor que desejava fazer um contrato com os herdeiros 

de Lucius Titius evitou fazê-lo com eles, e preferiu ter a viúva como sua devedora, o Decreto do Senado que foi promulgado 

com referência às obrigações contraídas pelas mulheres para com outros, estará disponível contra ele, e que as penhoras 

dadas por ela não serão responsáveis. Os bens que a mulher recebeu em penhor daqueles em nome dos quais ficou vinculada 

serão responsáveis perante o credor da mulher, e o Pretor não agirá de forma irrazoável se conceder uma acção contra os 

credores principais, com o objectivo de libertar a mulher da responsabilidade, bem como contra os bens que lhe tinham sido 

onerados por eles. 

 

1. Paulus afirma que tudo o que se possa provar ter sido planeado para fugir às disposições do Decreto do Senado 

promulgado com referência às obrigações assumidas pelas mulheres para com os outros, não deve ser considerado válido. 

 

30. O mesmo, Sentenças, Livro II. 

 

Quando uma mulher se torna fiadora de outra com a intenção de enganar, ou quando sabia que não podia ser 

responsabilizada, não lhe será concedida uma excepção com base no Decreto do Senado; pois a Nobre Ordem do Senado não 

exclui a acção que será cometida por causa de fraude cometida por uma mulher. 

 

1. Se um agente se obrigar por outro sob a direcção de uma mulher, poderá recorrer à excepção baseada no Decreto Velleiano 

do Senado, para que, caso contrário, o direito de acção não seja extinto. 

 

(31) The Same, On Neratius, Livro I. 

 

Paulus diz que se uma mulher não deseja recuperar o que pagou por estar vinculada a outra, mas prefere intentar uma acção 

por mandato, e reembolsar-se por indemnizar o devedor, ela deve ser ouvida. 

 

32. Pomponius, Decretos do Senado, Livro I. 

 

Quando uma mulher entra na herança de alguém para assumir o pagamento das dívidas que lhe são devidas, será difícil para 

ela obter alívio, a menos que tal tenha sido conseguido pela fraude dos credores; pois uma mulher não deve ser considerada 
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como ocupando, em todos os aspectos, a posição de um menor com menos de vinte e cinco anos de idade que tenha sido 

ultrapassado. 

 

(1) Quando uma mulher deseja recuperar uma propriedade dada em penhor por ela no momento em que se tornou fiadora de 

outra, deve também receber as colheitas e a prole de escravos, e, se a propriedade tiver sido deteriorada, deve ser paga uma 

soma maior por esta conta. No entanto, quando o credor que recebeu o penhor para garantir a obrigação a vendeu a um 

terceiro, a verdadeira opinião é a daqueles que pensam que lhe deve ser concedida uma acção, mesmo contra um comprador 

de boa fé; porque a posição de um comprador não deve ser melhor do que a do vendedor. 

 

(2) Do mesmo modo, se uma mulher vender um terreno ao credor do seu marido, e o entregar na condição de o comprador 

aplicar o dinheiro recebido ao pagamento da dívida do seu marido, e ela intentar uma acção para recuperar o referido terreno, 

pode ser satisfeita por uma excepção no terreno vendido e entregue; mas ela pode responder que a venda foi feita contra as 

disposições do Decreto do Senado. Isto pode ser feito quer o próprio credor compre a propriedade, quer tenha contratado 

outra pessoa para o fazer, a fim de que a mulher possa ser privada da mesma desta forma. A mesma regra aplica-se quando a 

mulher transferiu os seus bens, não em nome do seu marido, mas em nome de algum outro devedor. 

 

(3) Quando uma mulher, para não se vincular a outra, instrui um terceiro a fazê-lo por ela, será que o Decreto do Senado se 

aplicará a esta pessoa que tenha agido a pedido da mulher? Toda a substância do Decreto do Senado faz referência à negação 

do processo contra a própria mulher, e penso que deveria ser feita aqui uma distinção; como, por exemplo, quando um 

credor, a quem me vinculei sob a direcção de uma mulher, concebeu este plano com o objectivo de se esquivar ao Decreto do 

Senado, uma vez que a mulher não parece ter-se vinculado em violação desse Decreto, mas ofereceu outra pessoa; deveria ser 

impedida por uma excepção baseada na fraude cometida contra o Decreto do Senado. Se, no entanto, ele não tiver 

conhecimento dos factos, mas eu tiver conhecimento dos mesmos, então, se eu intentar uma acção por mandato contra a 

mulher, serei barrado, mas mesmo assim serei responsável perante o credor. 

 

(4) Quando uma mulher está pronta para se juntar à emissão em nome da parte pela qual se obrigou, a fim de que uma acção 

não possa ser concedida contra o primeiro devedor, uma vez que pode invocar a excepção baseada no Decreto do Senado, ela 

deve dar garantias de que não recorrerá à excepção, e depois proceder ao julgamento. 

 

(5) Entende-se também que uma mulher se obriga por outra, mesmo quando o faz por alguém que não pode ser obrigado; 

como, por exemplo, quando se obriga por um escravo pertencente a outro, mas a sua obrigação será extinta se a acção for 

restabelecida contra o senhor do escravo. 
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Tit. 2. sobre a compensação. 

 

 

 

1. Modestinus, Pandestinus, Livro VI. 

 

A compensação é uma contribuição feita entre uma dívida e um crédito. 

 

2. Julianus, Digest, Livro XC. 

 

Qualquer pessoa pode proibir o seu credor, que é também seu devedor, quando interpõe uma acção contra ele, se estiver 

preparado para desencadear o seu crédito. 

 

3. Pomponius, On Sabinus, Livro XXV. 

 

A compensação é portanto necessária, porque é mais ao nosso interesse não pagar, do que intentar uma acção para recuperar 

o que foi pago. 

 

(4) Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

A opinião de Neratius, que também é defendida por Pomponius, é correcta, nomeadamente: que aquilo que o devedor 

principal pode reter como compensação a caução é isenta de responsabilidade por, por aplicação da lei, em cada contrato; tal 

como se, quando intento uma acção contra um devedor pela totalidade do montante, não proceder correctamente, e assim a 

caução não é responsável em lei estrita por um montante superior ao que o devedor principal pode ser obrigado a pagar como 

sentença. 

 

5. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Quando um crédito é exigido a uma caução, cabe perfeitamente a este último escolher se prefere desencadear o que é devido 

a si próprio ou o que é devido ao devedor principal. Também deve ser ouvido se desejar fazer uma compensação contra os 

créditos de ambos, 

 

6. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

O que quer que seja devido em consequência de uma obrigação natural pode também tornar-se objecto de uma compensação. 
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(7) The Same, On the Edict, Livro XXVIII. 

 

O que é devido num determinado momento não pode ser compensado antes de o tempo chegar, mesmo que seja necessário 

para que seja pago. 

 

1. Quando o juiz não considera a compensação, o direito de acção é salvo ao credor, pois uma excepção baseada no 

fundamento de uma decisão proferida não pode ser interposta. Considero que o caso é diferente se o juiz se recusar a 

considerar a compensação com base na inexistência de dívida; pois então uma excepção baseada numa decisão proferida 

prejudicará o meu caso. 

 

8. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Isto também está incluído numa compensação para cuja recuperação já foi intentada acção contra o queixoso, a fim de evitar 

que a condição da parte mais diligente se agrave se a compensação lhe for recusada. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Quando uma parceria foi contratada com um filho sob controlo paterno ou um escravo, e o pai ou o patrão trazem o processo, 

incluímos a totalidade da quantia numa compensação; embora se devemos trazer o processo, apenas aquilo que tem 

referência à peculiaridade deve ser compensado. 

 

1. Mas quando a acção é intentada contra um filho sob controlo paterno, coloca-se a questão de saber se o filho pode, através 

da compensação, reclamar, o que é devido ao pai? É melhor que ele possa, porque existe apenas um contrato, mas isto deve 

ser feito na condição de que ele dê segurança de que o seu pai ratificará o seu acto, ou seja, que não o fará, no futuro, exigir o 

que o seu filho desencadeou. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIII. 

 

Quando dois de nós, sendo sócios, fomos culpados da mesma negligência em assuntos que afectam a parceria, deve dizer-se 

que deixamos de estar vinculados um ao outro, compensados pela negligência neste caso, ocorrida por operação de lei. Da 

mesma forma, considera-se que, quando um sócio se apropriou de algo que pertence à propriedade comum e o outro foi 

culpado de tal negligência que pode ser estimada pelo mesmo montante, a compensação é considerada como tendo ocorrido, 

bem como a liberação da responsabilidade de ambas as partes uma à outra por operação de direito. 
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1. Por conseguinte, quando alguém, podendo fazer uma compensação pagar, pode apresentar um processo para recuperar o 

dinheiro como tendo sido pago quando este não era devido. 

 

2. Sempre que um direito de acção resultar de uma violação da lei, como, por exemplo, de roubo e outras infracções, se 

apenas for intentada uma acção judicial envolvendo dinheiro, pode ser admitida uma compensação. A mesma regra aplica-se 

quando uma acção é intentada para a recuperação de bens roubados. Mas se uma das partes for processada numa acção 

judicial noxal, pode reclamar uma compensação. 

 

3. A compensação também pode ter lugar em estipulações que se assemelham a certas formas de acção, ou seja, pretoriana; e, 

segundo Julianus, a compensação também pode ser reclamada com referência a uma estipulação em si, como na acção 

baseada nela. 

 

11. The Same, On the Edict, Livro XXXII. 

 

Quando uma parte deve à outra uma soma de dinheiro sem juros, e esta última deve à outra uma soma com juros; foi 

decretado pelo Severus Divino que não eram devidos juros sobre as somas devidas uma à outra pelas duas partes, 

respectivamente. 

 

12. The Same, On the Edict, Book LXIV. 

 

Esta lei é aplicável não só aos assuntos de particulares, mas também aos relacionados com o Tesouro. No entanto, sempre 

que o dinheiro emprestado pelas partes uma da outra vence juros, mas os juros são a taxas diferentes, uma compensação 

pode, no entanto, ter lugar com referência às somas devidas às partes respectivamente. 

 

(13) The Same, On the Edict, Book LXVI. 

 

Labeo diz, e não sem razão, que quando uma compensação se destina expressamente a ser feita contra uma determinada 

reclamação, não deve ser feita oposição à sua aplicação a outras reclamações. 

 

(14) Javolenus, On Cassius, Livro XV. 

 

Qualquer reivindicação que possa ser destruída por uma excepção não pode ser incluída numa compensação. 

 

15. The Same, Epistles, Livro II. 
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Eu estipulei que uma certa soma de dinheiro fosse paga por Titius num determinado lugar, ele exige-me uma soma de 

dinheiro que lhe devo; pergunto se o interesse que tinha em que a quantia me fosse paga num determinado lugar, como acima 

referido, deveria ser incluído na compensação? A resposta foi que, se Titius fizer a exigência, a soma que prometeu pagar 

num determinado lugar deve ser incluída na compensação; mas isto deve ser feito também com referência ao seu caso, ou 

seja, os juros que Titius tinha em ter a soma de dinheiro que lhe devia num lugar acordado devem ser tidos em consideração. 

 

16. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando um soldado tem dois herdeiros, um dos quais herda a sua castrense peculiar, e o outro o resto dos seus bens, uma 

parte que está em dívida para com um dos herdeiros, que deseja desencadear o que lhe é devido pelo outro, não será ouvida. 

 

1. Quando uma parte contra a qual tenha sido proferida sentença a favor do Titius, intenta uma acção contra o mesmo Titius 

dentro do prazo concedido para a execução da sentença, que, ele próprio, tinha anteriormente sido objecto de sentença contra 

ele em favor da outra parte, será admitida a compensação; pois uma coisa é o dia da obrigação de não chegar, e outra é 

conceder tempo para pagamento por motivos de humanidade. 

 

17. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Umedile, que foi condenado por ter distribuído durante o seu mandato uma oferta menor de provisões do que deveria, não 

pode ser considerado como devedor por dinheiro gasto em cereais; terá, portanto, direito à compensação. 

 

18. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Quando um agente é nomeado para conduzir o seu próprio caso em tribunal, e, após a emissão, é instaurado contra ele um 

processo por um empréstimo, ele terá justamente direito a uma compensação. 

 

1. Um credor não é obrigado a compensar o que deve a mais ninguém além do seu devedor, mesmo que o credor em nome de 

quem a parte é processada pela sua própria dívida possa desejar fazer uso de uma compensação. 

 

19. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Quando um devedor que tenha pago um imposto a um escravo público, mas sem o consentimento daqueles a quem deveria 

ter pago devidamente a dívida, a primeira obrigação continuará em vigor; mas será concedida uma compensação na medida 

da peculiaridade que o escravo público tem na sua posse. 
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20. The Same, Opinions, Livro XIII. 

 

Quando uma pessoa encarregada de fornecer mantimentos às tropas numa expedição, tiver julgamento contra ela por esta 

conta, considera-se que não pode reter o dinheiro pelo direito de compensação, uma vez que não está sujeito a ele. 

 

21. Paulus, Perguntas, Livro I. 

 

Uma vez que geralmente se tem considerado que o que as pessoas devem umas às outras é desencadeado por mera operação 

da lei, se o agente de uma pessoa ausente for processado, ele não precisa de dar segurança de que o seu acto será ratificado, 

porque nada pode ser desencadeado, mas uma soma menor pode ser-lhe exigida no início. 

 

22. Scaevola, Perguntas, Livro II. 

 

Se deve a alguém dez mil sestércios ou um escravo, seja ele quem for, a compensação da dívida será admitida, se ele declarar 

abertamente o que prefere. 

 

23. Paulus, Opiniões, Livro IX. 

 

Quando um tutor faz uma exigência em nome dos seus pupilos pelo que lhes é devido, o devedor não pode pedir que a sua 

dívida seja compensada com uma que o próprio tutor lhe deva. 

 

24. O mesmo, Decretos, Livro III. 

 

O Imperador ordenou que fosse ouvido um partido que desejasse provar que lhe era devida uma quantia do Tesouro igual 

àquela pela qual ele próprio foi processado. 

 

 

 

Título. 3. Quanto às acções directas e contrárias em depósito. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXX. 
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Um depósito é o que é dado a outro para guarda segura. É derivado da palavra ponere, para colocar, e a preposição de 

acrescenta ao significado do termo, e indica que tudo o que diz respeito à guarda do artigo em questão é confiado à boa fé da 

parte. 

 

1. O Pretor diz: "Sempre que bens tenham sido depositados, concederei uma acção por danos simples, por qualquer outra 

causa que não seja um tumulto, um incêndio, a ruína de um edifício, ou um naufrágio. Concederei uma acção por danos 

duplos contra o depositário nos casos acima mencionados. Concederei uma acção por danos simples contra o herdeiro 

alegadamente culpado de má-fé em relação aos bens depositados, e concederei uma acção por danos duplos quando o próprio 

herdeiro tiver sido culpado de fraude". 

 

2. O Pretor, muito apropriadamente colocou por si próprio os casos de depósito que resultam da necessidade ocasionada por 

circunstâncias acidentais, e que não dependem da vontade da parte que faz o mesmo. 

 

3. Uma pessoa é entendida como tendo feito um depósito por causa de um tumulto, ou de um incêndio, ou por outras causas, 

quando não tem outra razão para o fazer a não ser o perigo iminente decorrente das catástrofes acima mencionadas. 

 

4. Esta distinção de causas é razoável, uma vez que quando alguém confia na fé do depositário, e o depósito não é devolvido, 

deve contentar-se com uma acção de mera recuperação do bem, ou do seu valor. Quando, porém, ele faz um depósito por 

necessidade, o crime de perfídia aumenta na sua gravidade, e o bem-estar público exige retribuição, pois é prejudicial violar 

uma confiança em casos deste tipo. 

 

5. Os acessórios de propriedade que são depositados não estão incluídos; como, por exemplo, quando um escravo que está 

vestido é depositado, isto não se aplica à sua roupa, nem é depositado um cabresto com um cavalo, pois só o cavalo é 

depositado. 

 

6. Se for acordado que a parte será responsável por negligência com referência ao depósito, o acordo é válido, pois a lei dos 

contratos depende do acordo. 

 

7. Não será considerado que os danos resultantes de fraude não serão reparados, mesmo que tal deva ser acordado; pois um 

contrato deste tipo é contrário à boa fé e à boa moral, e portanto não deve ser observado. 

 

8. Se o vestuário dado ao detentor de um banho a ser cuidado se perder, se ele não tiver recebido qualquer indemnização 

pelos cuidados prestados, sou de opinião que ele só será responsável pelo depósito se tiver sido culpado de má fé; mas se ele 

tiver recebido indemnização, pode ser intentada uma acção contra ele com base na sua contratação. 
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9. Se alguém obrigar um escravo, que lhe tenha sido confiado para guarda segura, a trabalhar num moinho, e receber 

qualquer remuneração por tê-lo guardado, penso que uma acção sobre a contratação de um escravo será intentada contra o 

moleiro. No entanto, se eu próprio receber uma remuneração pelo escravo que o moleiro levou para o moinho, poderá ser 

intentada uma acção contra mim por o ter alugado. Quando o trabalho do escravo foi imputado à compensação pela sua 

custódia, surge um certo tipo de aluguer e contratação, mas como não é pago nenhum dinheiro, será concedida uma acção nos 

termos do contrato. Se, no entanto, a parte forneceu ao escravo nada mais do que comida, e nenhum acordo foi feito com 

referência ao seu trabalho, uma acção em depósito mentirá. 

 

10. Na locação e contratação, e em assuntos em que uma acção deve ser concedida nos termos do contrato, as partes que 

receberam o escravo serão responsáveis por fraude e negligência; mas, se apenas lhe forneceram alimentos, serão meramente 

responsáveis por fraude, uma vez que, (como diz Pomponius), devemos seguir o que foi prescrito ou acordado, desde que 

saibamos o que é; e se alguma coisa foi prescrita, as partes que receberam o escravo serão apenas responsáveis por qualquer 

fraude que esteja envolvida no depósito. 

 

11. Se eu lhe pedir que leve algum artigo meu ao Titius, para que ele possa tratar do assunto; Pomponius pergunta através de 

que acção posso instaurar um processo contra si? Ele pensa que eu teria direito a uma acção por mandato contra si, mas a 

uma acção em depósito contra a parte que recebeu o bem; se, no entanto, ele o recebeu em seu nome, você e ele serão 

responsáveis perante mim numa acção por mandato, e ele será responsável perante si numa acção em depósito, e este direito 

de acção pode atribuir-me quando eu o processar por mandato. 

 

12. Se eu lhe tiver dado algum bem na condição de que tome conta dele se o Titius não estiver disposto a recebê-lo, e ele não 

o receber; deve ser considerado se uma mera acção em depósito, ou também uma acção de mandato, mentirá. Pomponius está 

em dúvida sobre este ponto, mas penso que uma acção sobre mandato mentirá, porque o mandato é de maior alcance no que 

diz respeito à condição de custódia segura. 

 

13. Pomponius pergunta também se eu lhe ordenar que mantenha em segurança alguns bens recebidos de outro em meu 

nome, e deve fazê-lo, será o senhor responsável por uma acção sobre mandato, ou por uma acção sobre depósito? Ele defende 

que deve haver uma acção por mandato, porque este é o primeiro contrato. 

 

14. Pomponius pergunta também, onde está disposto a que eu faça um depósito consigo, e o senhor determina que seja feito 

com o seu libertado, se posso proceder contra si através de uma acção em depósito? Ele diz que se eu tivesse depositado a 

propriedade em vosso nome, ou seja, com o entendimento de que vos ireis encarregar dela, terei uma acção contra vós em 

depósito, mas se me convencerdes de que devo antes fazer um depósito com o Libertador, nenhuma acção será contra vós, 

uma vez que a acção em depósito deve ser intentada contra ele; ou sereis responsabilizado sob mandato, porque eu estava a 

tratar dos meus próprios assuntos? Mas se me ordenou que fizesse o depósito com o Libertador por sua conta e risco, não 
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vejo porque é que uma acção sobre o mandato não mentirá. Labeo diz que é evidente que se você deu segurança, a garantia 

será, por todos os meios, responsável, não só se a parte que recebeu o depósito for culpada de fraude, mas mesmo que não o 

seja, a propriedade ainda está nas suas mãos; pois, e se ele, com quem o depósito foi feito, se tornar louco, ou uma ala, ou 

morrer sem deixar um herdeiro, um possuidor, ou um sucessor aos seus bens? Ele será, portanto, responsável por remediar o 

que é habitual numa acção sobre o depósito. 

 

15. Coloca-se a questão de saber se uma acção em depósito pode ser concedida contra uma ala com quem foi feito um 

depósito sem a autoridade do seu tutor? Deve ser considerado que ele pode intentar uma acção por fraude, se o depósito foi 

feito com ele quando tinha idade suficiente para ser culpado da infracção, pois será concedida uma acção contra ele pelo 

montante pelo qual teria beneficiado pecuniariamente se não tivesse sido culpado de fraude. 

 

16. Quando o bem depositado é devolvido em estado deteriorado, pode ser concedida uma acção em depósito, tal como se 

não tivesse sido devolvido de todo; pois quando o bem é devolvido em estado pior do que estava em primeiro lugar, pode 

dizer-se que não foi devolvido de todo por causa de fraude. 

 

17. Se o meu escravo tiver feito um depósito, terei, no entanto, direito a uma acção em depósito. 

 

18. Se eu fizer um depósito com um escravo, e intentar uma acção contra ele depois de ele ter sido manumitido, Marcelo diz 

que a acção não mentirá; embora estejamos habituados a considerar que qualquer pessoa deve ser responsável por fraude 

cometida mesmo em servidão, porque tanto os crimes como os danos seguem a pessoa do culpado, e por isso, neste caso, 

deve-se recorrer a outras acções que possam ser intentadas. 

 

19. Esta acção será a favor do possuidor de bens e outros possuidores, assim como a favor daquele a quem é concedida a 

restituição de um bem ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado. 

 

20. Não só a fraude anteriormente cometida está envolvida numa acção em depósito, mas também a que pode ser cometida 

posteriormente, ou seja, depois de a questão ter sido juntada. 

 

21. Assim, Neratius declara que se os bens que foram depositados se perderem sem artifício fraudulento, e forem recuperados 

após a sua emissão, o réu será, no entanto, devidamente obrigado a fazer a restituição, e que não deverá ser exonerado de 

responsabilidade, a menos que o faça. Neratius diz também que, embora a acção em depósito possa ter sido intentada contra 

si numa altura em que não tinha poderes para fazer a restituição, como, por exemplo, quando os armazéns foram encerrados; 

ainda assim, se tinha poderes para fazer a restituição antes de ser proferida a sentença contra si, deve ser condenado, a menos 

que o faça, porque o bem está nas suas mãos; para averiguar então se agiu de má fé, uma vez que não tinha o bem. 
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22. É declarado por Julianus no Décimo Terceiro Livro do Digest, que qualquer pessoa que deposite bens pode 

imediatamente intentar uma acção em depósito, uma vez que aquele que os recebeu é culpado de um acto de má-fé porque 

não os devolve quando é exigido. Marcelo, contudo, declarou que aquele que não a devolve à pessoa que a reclama, nem 

sempre pode ser considerado como tendo agido fraudulentamente; pois, e se a propriedade se encontrava na província, ou 

num armazém que não podia ser aberto no momento em que a sentença foi proferida, ou a condição da qual dependia o 

depósito não tinha sido cumprida? 

 

23. Não há dúvida de que esta acção é de boa-fé. 

 

24. E, por esta razão, as culturas, todos os acessórios, e o rendimento dos rebanhos devem ser abraçados nesta acção, para 

que não se inclua apenas o próprio artigo nu. 

 

25. Se vendeu a propriedade que foi depositada, e subsequentemente a comprou por conta do depósito, mesmo que depois 

deva ser destruída sem má fé da sua parte, será responsável pelo depósito, porque uma vez agiu fraudulentamente quando 

vendeu a propriedade. 

 

26. Numa acção sobre o depósito também é feito um juramento judicial com referência ao valor do bem imóvel. 

 

27. Parece ser perfeitamente justo que me seja concedida esta acção, não só se o meu escravo, mas se alguém que me serve 

como escravo de boa fé, depositou o bem, se o depositou como pertencente a mim. 

 

28. Da mesma forma, posso intentar esta acção se tiver um usufruto num escravo, e o que ele depositou fazia parte da sua 

peculiaridade, que me pertencia ou que era minha propriedade. 

 

29. Além disso, se um escravo pertencente a uma propriedade fizer um depósito, o herdeiro, que depois entra na propriedade, 

pode intentar a acção. 

 

30. Quando um escravo faz um depósito, quer viva ou morra, o senhor pode trazer a acção adequadamente; se, no entanto, o 

escravo for manumitted, não o pode trazer. Mas se o escravo deve ser alienado, aquele que o possuía no momento em que o 

depósito foi feito terá ainda o direito de acção, pois o início do contrato deve ser tido em conta. 

 

31. Quando um escravo pertencente a duas partes faz um depósito, cada um dos seus senhores pode intentar uma acção em 

depósito pela sua parte. 

 



1020 

 

32. Se restituir propriedade a Titius que tenha sido depositada consigo por um escravo de quem pensava que Titius era o 

senhor, quando não era; não será responsável por uma acção em depósito, assim diz Celsus, porque não há fraude da sua 

parte; mas o senhor do escravo pode intentar uma acção contra Titius a quem a propriedade foi entregue. Se ele produzir a 

propriedade, esta pode ser recuperada por uma acção, mas se a consumiu quando sabia que pertencia a outra pessoa, o 

julgamento será feito contra ele, porque agiu de forma fraudulenta para evitar permanecer na posse. 

 

33. A questão seguinte é colocada muito apropriadamente por Julianus. Se um servo depositou dinheiro comigo para que eu o 

pagasse ao seu senhor pela sua liberdade, e eu paguei o dinheiro, serei eu responsável por uma acção em depósito? Ele afirma 

no Décimo Terceiro Livro do Digest que se eu pagar o dinheiro desta forma que foi, por assim dizer, depositado comigo para 

este fim, e eu notifico-o do facto, não terá direito a uma acção em depósito, porque você, sabendo do facto, recebeu o 

dinheiro, e portanto eu não fui culpado de fraude; mas se eu pagar o dinheiro, como se fosse meu, com o propósito de obter a 

liberdade do escravo, eu serei responsável. Esta opinião parece-me correcta; pois, neste caso, não só o depositário não 

restituiu a propriedade sem má fé, como não a restituiu de todo, pois uma coisa é restituí-la, e outra é pagá-la como se fosse 

sua. 

 

34. Quando o dinheiro tiver sido depositado consigo com o entendimento de que o pode utilizar, se achar melhor, será 

responsável por uma acção em depósito antes de o utilizar. 

 

35. Acontece frequentemente que a propriedade ou o dinheiro que é depositado, é deixado ao risco da parte a quem é 

confiado, por exemplo, quando as partes concordaram especialmente com isso. Julianus afirma, contudo, que se alguém se 

ofereceu como depositário, assegura o risco do depósito, de modo que deve ser responsável não só pela fraude, mas também 

pela negligência e pela guarda, mas não por acidentes. 

 

36. Quando o dinheiro é depositado num saco selado, e um dos herdeiros da pessoa que fez o depósito aparece e reclama-o; 

deve ser considerado de que forma o depositário deve satisfazê-lo. O dinheiro deve ser retirado do saco, quer na presença do 

Pretor, quer na presença de pessoas respeitáveis, e o reclamante deve pagar proporcionalmente à sua parte do património. Se, 

contudo, o depositário quebrar o selo, isto não será feito contrariamente à intenção do depósito, uma vez que foi feito pela 

autoridade do Pretor, ou na presença de pessoas respeitáveis. No que diz respeito ao que permanece nas suas mãos, se ele 

desejar retê-lo depois de novos selos terem sido colocados pelo Pretor ou pelas partes em cuja presença os outros selos foram 

quebrados ele pode fazê-lo; ou se ele se recusar a retê-lo, ele pode ser depositado num templo. Se, no entanto, o bem for de 

tal ordem que não possa ser dividido, o depositário deve entregar tudo ao reclamante, depois de ter dado a devida segurança 

de que será responsável por tudo acima da sua quota-parte; mas se a segurança não for fornecida, o depositário deve colocar 

o bem num templo, e ser exonerado de responsabilidade por qualquer acção. 
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37. Outro exemplo é dado por Julianus no Décimo Terceiro Livro do Digest. Ele diz que se o depositante morre, e duas 

pessoas aparecem a disputar entre si, cada uma afirmando que é o único herdeiro, a propriedade deve ser entregue a ele que 

está pronto a defendê-la contra o outro reclamante, ou seja, aquele que recebeu o depósito. No entanto, se nenhum dos dois 

aceitar esta responsabilidade, ele diz que é muito conveniente que não seja obrigado pelo Pretor a fazer a defesa. Portanto, é 

necessário que a propriedade seja depositada em algum templo até que o direito à propriedade seja decidido judicialmente. 

 

38. Quando alguém, na presença de várias pessoas lê um testamento que foi depositado com ele, Labeo diz que uma acção 

sobre o depósito pode ser devidamente intentada contra ele por causa do testamento; mas sou de opinião que uma acção por 

danos também pode ser intentada, se o conteúdo do testamento for lido na presença daquelas partes com a intenção de que as 

disposições secretas feitas pelo testador devam ser acampanhadas. 

 

39. Se um depredador ou um ladrão fizer um depósito, Marcelo declara no Sexto Livro do Digest que qualquer um deles terá 

legalmente direito a uma acção em depósito; pois é do seu interesse tê-la, porque pode ser responsabilizado. 

 

40. Se alguém exigir um depósito de ouro ou prata, o artigo só deve ser designado ou o peso também deve ser incluído? A 

melhor opinião é que ambos devem ser incluídos; como, por exemplo, o prato, ou copo, ou taça, deve ser mencionado, e o 

material e o peso devem ser acrescentados. No entanto, se o artigo for roxo e não tiver sido utilizado, ou lã, o peso deve ser 

acrescentado da mesma forma; excepto se existir incerteza quanto ao peso, e se se recorrer a um juramento. 

 

41. Onde uma arca que foi selada é depositada, mas só a arca é reclamada, deve o seu conteúdo ser incluído? Trebatius diz 

que a arca pode ser reclamada, e que uma acção não deve ser intentada para os artigos individuais do depósito; mas se o bem 

for primeiro exposto e depois depositado, a descrição do vestuário deve ser acrescentada. Labeo, contudo, diz que a parte que 

depositou a arca é considerada como tendo também depositado os artigos individuais nela contidos, e por isso devemos trazer 

fato para o bem. Então, e se a parte que recebeu o depósito não souber que o bem estava lá? Não faz muita diferença, uma 

vez que recebeu o depósito; e penso que pode ser intentada uma acção pelo bem que constitui o depósito, mesmo que a arca 

tenha sido selada quando colocada nas mãos do depositário. 

 

42. Está estabelecido que um filho sob controlo paterno é responsável por um depósito, porque ele é responsável por outras 

acções; mas também pode ser intentada uma acção contra o seu pai, mas apenas com referência à peculiaridade do filho. A 

mesma regra aplica-se a um escravo, pois ele pode ser processado juntamente com o seu senhor. É evidente, como Julianus 

afirmou e como nos parece, que se a acção for intentada por causa de pessoas que estão sob o controlo de alguém, o caso 

pode ser julgado; de modo que se algum engano ou fraude tiver sido cometido por ele sob cuja autoridade estão, ou pelas 

partes com quem o contrato foi feito, a sua má fé pode tornar-se aparente. 
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43. Quando bens são depositados com duas pessoas, pode ser intentada uma acção contra qualquer delas, nem uma delas será 

libertada se for intentada uma acção contra a outra, pois são exoneradas de responsabilidade não por escolha do depositante 

mas por pagamento. Assim, se ambas são culpadas de fraude, e uma delas paga o montante do crédito, a outra não pode ser 

processada; tal como no caso de dois tutores. No entanto, quando um deles não pode pagar nada, ou um montante inferior ao 

crédito, o recurso pode ser feito ao outro. A mesma regra aplica-se quando um deles não foi culpado de fraude, e portanto foi 

exonerado, pois, neste caso, o recurso pode ser feito ao outro. 

 

44. No entanto, quando duas partes fizeram um depósito, e ambas as partes intentam uma acção, se, de facto, fizeram o 

depósito com o entendimento de que se podia retirar tudo, pode-se intentar uma acção pela totalidade do montante; mas se o 

entendimento era que apenas a parte em que cada uma delas estava interessada podia ser retirada por ele, então deve ser dito 

que a sentença deve ser proferida contra um depositário pela parte de cada uma delas. 

 

45. Se eu fizer um depósito convosco com o entendimento de que será devolvido após a vossa morte, posso intentar uma 

acção em depósito contra vós, e contra o vosso herdeiro, pois posso mudar de ideias, e reclamar o depósito antes da vossa 

morte. 

 

46. Assim, se eu fizer um depósito convosco para ser devolvido após a minha morte, tanto eu como o meu herdeiro podemos 

interpor uma acção contra o depósito, se eu tiver mudado de ideias. 

 

47. Pela razão de só má fé estar envolvida neste processo, levantou-se a questão se, se o herdeiro vendeu o bem depositado 

junto do testador ou lhe emprestou para uso, ignorando que o referido bem tinha sido depositado ou emprestado, será ele o 

responsável. Pelo facto de não ter agido de má fé, não será responsabilizado pelo bem. Será ele, no entanto, responsável pelo 

preço do mesmo que lhe chegou às mãos? A melhor opinião é que ele será responsável, pois foi culpado de má fé por não ter 

desistido do que lhe chegou às mãos. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

Mas e se ele ainda não tivesse recolhido o dinheiro da compra, ou tivesse vendido o imóvel por uma soma menor do que 

deveria ter feito? Ele só deve ceder os seus direitos de acção. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

É evidente que, se ele pudesse comprar o imóvel de volta, e devolvê-lo, e não desejar fazê-lo, não está livre de negligência; 

tal como se não estivesse disposto a devolvê-lo se o mesmo tivesse sido comprado de volta ou tivesse entrado na sua posse de 

qualquer outra forma, alegando como desculpa que o vendeu uma vez, enquanto ignorava os factos. 
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(4) Paulus, On Plautius, Livro V. 

 

Mesmo que a pessoa não seja o herdeiro, mas pense que é, e venda a propriedade, o lucro que obteve deve ser-lhe retirado da 

mesma forma. 

 

5. Ulpianus, On the Edict, Livro XXX. 

 

A contra-acção de depósito é concedida em favor da parte com quem o depósito foi alegadamente feito, e nesta acção não é 

necessário que seja feito um juramento sobre o montante; pois são instaurados processos, não por causa da quebra de fé, mas 

para que a parte que recebeu o depósito possa ser indemnizada. 

 

1. Uma acção sobre o depósito pode ser intentada contra um sequestrador, se, no entanto, for feito um acordo com este último 

no sentido de que este produza o bem depositado, num determinado local, e não o fizer, é evidente que ele será responsável. 

Mas, se o acordo tinha referência a vários locais, fica ao seu critério em qual deles o produzirá, mas onde não foi feito 

nenhum acordo, deve ser notificado para produzir o bem perante o Pretor. 

 

2. Se o sequestrador desejar renunciar ao seu cargo, que curso deve ser seguido? Pomponius diz que tem de comparecer 

perante o Pretor e, depois de ter notificado com o seu consentimento as partes que o seleccionaram, tem de devolver o bem 

àquele que compareceu. Não creio, contudo, que isto seja sempre correcto, pois frequentemente não lhe deve ser permitido 

renunciar a um cargo que uma vez assumiu, o que seria contrário ao entendimento com o qual o depósito foi feito, a menos 

que surja uma causa muito justa; e quando isso é permitido, o imóvel deve ser muito raramente restituído à parte que 

comparece, mas deve ser depositado em algum templo, de acordo com a decisão de um tribunal. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Um depósito é devidamente efectuado com um sequestrador que é entregue na sua totalidade por várias pessoas, para ser 

mantido em segurança e devolvido sob uma certa condição. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Quando um escravo é depositado com um sequestrador a fim de ser submetido à tortura, e por estar acorrentado ou confinado 

num lugar incómodo, ele, induzido pela piedade, libertou-o; sou de opinião que este acto quase se assemelha a fraude, pois, 

como ele sabia o fim a que o escravo estava destinado, demonstrou a sua compaixão num momento impróprio, uma vez que 

preferia não ter empreendido tal tarefa do que ter sido culpado de fraude. 
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1. A acção em depósito é concedida pelo montante total contra um herdeiro devido à má fé do falecido, pois embora não 

sejamos normalmente responsáveis pelo acto fraudulento de uma pessoa falecida, excepto no que diz respeito à parte da 

herança que chega às nossas mãos; ainda assim, neste caso, a má fé decorre de um contrato que dá origem a uma acção para 

recuperar a propriedade, e portanto um único herdeiro será responsável pelo montante total, mas onde houver vários 

herdeiros, cada um será responsável pela sua parte. 

 

2. Sempre que os banqueiros falirem, as contas dos depositantes devem, em primeiro lugar, ser consideradas; ou seja, aquelas 

que têm dinheiro em depósito que não tenham depositado com os referidos banqueiros, ou deixado com eles para fazer uso 

dele. Portanto, se os bens dos banqueiros forem vendidos, os depositantes terão direito ao seu dinheiro perante os credores 

privilegiados; mas isto só será feito quando as partes não tiverem posteriormente recebido juros, uma vez que serão 

consideradas como tendo renunciado aos seus depósitos. 

 

3. Coloca-se também a questão de saber se a ordem pela qual as partes fizeram os seus depósitos será considerada, ou se 

todos os depósitos em conjunto serão tidos em conta. E foi estabelecido que estavam todos em pé de igualdade, pois isto foi 

resolvido por um Rescript Imperial. 

 

8. Papinianus, Perguntas, Livro IX. 

 

O depositário pode exercer o seu privilégio, não só com referência ao resto do depósito que pode ser encontrado entre os bens 

do banqueiro, mas também com referência a todos os outros bens do banqueiro que tenha sido culpado de fraude; e esta regra 

foi adoptada com base na utilidade pública. É evidente que as despesas necessariamente incorridas são sempre reclamações 

preferenciais, pois, após terem sido deduzidas, é habitual fazer uma avaliação dos bens. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Se, na acção em depósito, for intentada contra um dos vários herdeiros por causa de um acto do falecido, devo processá-lo 

pela sua parte da herança; mas se, por causa de uma infracção que cometeu, não o processar por uma parte, isso é razoável, 

porque a medida de indemnização tem referência ao acto de má fé que o próprio herdeiro cometeu. 

 

10. Julianus, On Minicius, Livro II. 

 

A acção em depósito não mente contra os co-herdeiros que não são culpados de fraude. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XLI. 
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Quando um escravo faz um depósito, a parte com quem é feito é autorizada pela boa fé, e muito justamente, a devolver a 

propriedade ao escravo; pois não é coerente com a boa fé recusar entregar o que alguém recebeu, mas deve ser-lhe devolvido 

de quem o obteve, e isto deve ser feito de forma a restaurá-lo sem má fé, ou seja, que pode nem sequer haver suspeita de 

negligência. Sabinus explica isto, acrescentando que não deve haver motivo para o depositário pensar que o senhor não 

estava disposto a devolver a propriedade ao escravo; e isto é correcto, a menos que ele tenha sido influenciado por alguma 

boa razão para suspeitar do escravo, mas é suficiente se ele demonstrou boa fé. Se, no entanto, o escravo tivesse sido 

anteriormente culpado de roubo, e a parte com quem o depósito foi feito ignorasse o facto, ou acreditasse que o senhor não 

estava indisponível para a entrega da propriedade, ele será exonerado de responsabilidade, pois a boa fé é sempre necessária. 

Não só o depositário será libertado devolvendo a propriedade ao escravo se este permanecesse em servidão, mas também se 

fosse manumitido ou alienado, desde que o fizesse por boas e suficientes razões; por exemplo, se o devolvesse sem saber que 

o escravo tinha sido manumitido ou alienado. Pomponius afirma que a mesma regra deve ser observada no caso de todos os 

devedores. 

 

12. Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Quando um depósito foi feito na Ásia para ser devolvido em Roma, considera-se que a intenção era que isso fosse feito à 

custa da parte que fez o depósito, e não à custa daquele com quem o depósito foi feito. 

 

1. Um depósito deve ser devolvido ao local onde foi encontrado, sem qualquer acto fraudulento da parte junto da qual o bem 

foi depositado. De facto, não faz qualquer diferença onde o depósito foi feito. Os mesmos princípios aplicam-se geralmente a 

todas as acções de boa-fé. Deve ser dito, contudo, que se o queixoso desejar que o bem seja transportado para Roma por sua 

conta e risco, deve ser ouvido; pois isto também é feito na acção para a produção. 

 

2. Uma acção em depósito pode ser devidamente intentada contra um sequestrador, e também é concedida contra o seu 

herdeiro. 

 

3. Tal como quando um bem que deve ser entregue em conformidade com os termos de uma estipulação ou um testamento, é 

destruído após a sua emissão; assim também, um depósito a partir do dia em que foi feito ficará sob o risco da parte em cujas 

mãos foi colocado, se, no momento em que a emissão foi juntada, o requerido pudesse tê-lo restaurado, mas não o tenha 

feito. 

 

(13) Paulus, On Sabinus, Livro XXXI. 
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Quando uma pessoa se recusa a devolver uma propriedade, não ao proprietário da mesma, mas a alguém que a exija, e que 

não pense ser o verdadeiro agente ou herdeiro da pessoa que fez o depósito, não é culpado de má fé. No entanto, se depois 

souber que o requerente tinha autoridade, pode ser intentada uma acção contra ele, uma vez que agora começa a ser culpado 

de má fé, se se recusar a devolver o bem. 

 

1. Uma acção pessoal para recuperação também será intentada por causa dos bens depositados, mas não antes da fraude ter 

sido cometida; pois ninguém é responsável por uma acção pessoal para recuperação apenas porque recebeu o depósito, mas 

apenas quando foi culpado de fraude. 

 

14. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Quando há vários herdeiros da parte que fez o depósito, considera-se que se a maioria deles aparecer, o bem deve ser 

devolvido aos que estão presentes. A maioria deve ser entendida como significando, não o maior número de pessoas, mas a 

maior parte das acções da propriedade, e deve ser prestada a devida segurança. 

 

1. Se são instaurados processos contra ele com quem o bem foi depositado ou contra o seu herdeiro, e o bem pereceu 

naturalmente antes de ser proferida uma decisão, por exemplo, se um escravo cuja propriedade estava em disputa deveria 

morrer; Sabinus e Cassius dizem que a parte contra a qual a acção foi instaurada deveria ser exonerada, porque é justo que a 

perda natural do bem seja suportada pelo queixoso, uma vez que teria perecido mesmo que lhe tivesse sido devolvido. 

 

15. Julianus, Digest, Livro III. 

 

Aquele que permite que o seu próprio bem seja depositado com ele ou pede permissão para o utilizar, não é responsável por 

uma acção em depósito ou de empréstimo para uso, tal como no caso de uma parte que aluga o seu próprio bem, ou pede para 

o reter por sofrimento, pois não é responsável em nenhum dos casos. 

 

16. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Se aquele com quem depositar os seus bens fizer um depósito do mesmo com outro, e este último for culpado de fraude; 

aquele com quem depositar os seus bens será responsável pela má fé daquele com quem os mesmos foram subsequentemente 

depositados, na medida em que deve ceder-lhe os seus direitos de acção. 

 

(17) Florentinus, Institutos, Livro VII. 
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É legal para várias pessoas, tal como para uma, fazer um depósito; no entanto, apenas várias pessoas podem fazer um com 

um sequestrador, pois isto é feito quando a propriedade está em disputa, e por isso, neste caso, cada uma é considerada como 

tendo feito o depósito na sua totalidade. O caso é outro em que vários co-proprietários depositam bens detidos em comum. 

 

1. A propriedade do artigo depositado permanece com o depositante, bem como a posse, a menos que seja depositada com 

um sequestrador; pois então este último tem posse; pois ao fazer o depósito é intenção de nenhum dos dois ter posse durante 

o tempo em que é assim retido. 

 

18. Neratius, Parchments, Livro II. 

 

No caso de um depósito ser feito por causa de um tumulto, um incêndio, a destruição de uma casa, ou um naufrágio, a acção 

intentada contra o herdeiro por causa da fraude do falecido é pela sua parte da herança, e por simples danos, e também deve 

ser intentada no prazo de um ano; mas no caso de ser intentada contra o próprio herdeiro é concedida pela totalidade do 

montante, por danos duplos, e sem referência ao tempo. 

 

(19) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Julianus e Marcelo são da opinião de que um filho sob controlo paterno pode intentar uma acção adequada contra o depósito. 

 

20. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Se você, sem ter sido culpado de fraude, tiver perdido bens que lhe foram depositados, não será responsável por uma acção 

em depósito, nem deverá dar garantia para devolver os bens se voltar a obter a posse dos mesmos. Se, no entanto, o mesmo 

lhe chegar às mãos uma segunda vez, será responsável por uma acção em depósito. 

 

21. The Same, On the Edict, Book LX. 

 

Quando um bem foi depositado com um filho sob controlo paterno, e ele ainda o retém depois de ter sido emancipado, o pai 

não pode ser processado sobre o peculiar dentro de um ano, mas o filho pode ser. 

 

1. Trebatius vai ainda mais longe, pois pensa que se o depósito foi feito com o escravo, e ele, depois de ter sido emancipado, 

retém a propriedade, deve ser concedida uma acção contra ele, e não contra o seu senhor; embora não seja concedida uma 

acção contra uma pessoa emancipada ?em outros casos. 

 

 



1028 

 

(22) Marcellus, Digest, Livro V. 

 

Quando dois herdeiros interferem fraudulentamente com bens que foram depositados com o falecido, em alguns casos, só 

serão responsáveis por uma parte dos mesmos, pois se dividirem dez mil aurei que foram depositados com o falecido, e se 

apropriarem indevidamente de cinco mil deles, e ambos forem solventes, cada um será responsável por metade, porque o 

queixoso não tem mais nenhum interesse. Mas quando derreteram uma placa ou permitiram que isto fosse feito por outra 

pessoa, ou cometeram qualquer outro tipo de fraude, podem ser processados pelo montante total, tal como se eles próprios 

tivessem sido acusados da guarda do bem; pois é certo que cada um deles é culpado de fraude, e a menos que fossem 

responsáveis pelo montante total, a restauração do bem não poderia ter lugar. Também não parece absurdo pensar que, a 

menos que seja feita a restituição da totalidade do bem, aquele contra o qual foi instaurado um processo não pode ser 

libertado, mas deve ser julgado, se o bem não tiver sido restituído na proporção da parte do bem a que era herdeiro. 

 

23. Modestinus, Differences, Livro II. 

 

Quando alguém é processado numa acção em depósito, pode instaurar devidamente um processo perante o mesmo juiz por 

causa de alimentos que tenham sido fornecidos a um escravo. 

 

24. Papinianus, Perguntas, Livro IX. 

 

Lucius Titius a Sempronius Saudação: "Notifico-o por esta carta escrita pela minha própria mão, que as cem peças de 

dinheiro que me emprestou neste dia, e que foram contadas pelo escravo Stichus, o seu agente, estão nas minhas mãos, e que 

as pagarei a si a pedido, quando e onde o desejar". Coloca-se a questão de saber se deve ser considerado qualquer aumento a 

título de juros? Respondi que uma acção sobre depósito mentirá, pois o que é o empréstimo de qualquer coisa para uso, senão 

o depósito? Isto é verdade, se a intenção era que as mesmas moedas fossem devolvidas, pois se se entendesse que apenas o 

montante deveria ser pago, o acordo excede os limites do depósito. Se, no caso que foi declarado, uma acção sobre o depósito 

não mentirá, uma vez que apenas foi acordado pagar a mesma quantia, e não as moedas idênticas, não é fácil determinar se se 

deve ter em conta os juros. De facto, foi estabelecido que, em acções de boa-fé, é dever do juiz decidir que, com referência 

aos juros, só estes podem ser pagos, tal como a estipulação prevê. Mas é contrário à boa fé e à natureza de um depósito, que 

os juros devem ser reclamados antes que a parte que concedeu o favor, recebendo o dinheiro, esteja em falta na devolução do 

mesmo. Se, no entanto, o acordo for que os juros devem ser pagos desde o início, a condição do contrato deve ser observada. 

 

(25) The Same, Opinions, Livro III. 

 

Quando um pai recebeu os presentes dados à sua filha, que era sua própria amante, no dia do seu noivado, ou depois, o seu 

herdeiro pode ser devidamente processado numa acção em depósito para o obrigar a produzir o imóvel. 
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1. Qualquer pessoa que converta para seu próprio uso o dinheiro que tinha sido depositado com ele, mas não selado, com o 

entendimento de que deve devolver a mesma quantia, e deve ser objecto de julgamento contra ele, numa acção em depósito, 

pelos juros desde o momento em que estava em falta. 

 

26. Paulus, Opiniões, Livro IV. 

Publia Maevia, quando estava prestes a partir para visitar o seu marido, confiou a Gaia Seia uma caixa fechada contendo 

roupa e documentos escritos, e dirigiu-se a ela da seguinte forma: "Se eu voltar sã e salva, devolver-me-eis isto, mas se 

alguma coisa me acontecer, dai-o ao meu filho, que eu tive pelo meu primeiro marido". Tendo a mulher morrido no estado, 

desejo saber a quem devem ser entregues os bens que ela confiou ao outro, ao seu filho, ou ao seu marido? respondeu Paulus, 

ao seu filho. 

 

(1) Lucius Titius fez a seguinte declaração: "Recebi, e tenho nas minhas mãos como depósito a soma de dez mil denários de 

prata, e prometo e comprometo-me a devolver toda a referida quantia, como acordado entre nós; e, em conformidade com o 

contrato celebrado, pagar-vos-ei todos os meses quatro oboli por cada libra a título de juros, até que a totalidade da soma seja 

paga". Pergunto se podem ser exigidos juros? Paulus responde que o contrato ao qual foi feita referência excede o limite de 

um depósito de dinheiro e, portanto, de acordo com o acordo, os juros podem ser reclamados numa acção sobre o depósito. 

 

(2) Titus, aos membros da família de Sempronius, Saudação: "Recebi de ti o peso de cerca de dez moedas de ouro, dois 

discos e um saco selado, sobre o qual me deves dez moedas, que depositaste com Titius, e também deves dez a Trophimas; e 

também deves dez por conta do teu pai, e algo mais". Pergunto se alguma obrigação decorre de um documento escrito deste 

tipo, e especialmente de alguma coisa que tenha referência a este dinheiro? A resposta foi que, de facto, nenhuma obrigação 

parece ter surgido da carta que foi objecto do inquérito, mas que apenas podia servir para provar que foi feito um depósito de 

propriedade. O juiz deve determinar se a parte, que se vinculou por dez moedas de ouro na mesma carta, pode provar o que 

escreveu. 

 

27. The Same, Opinions, Livro VII. 

Lucius Titius tinha uma filha chamada Seia sob o seu controlo, deu-a em casamento a um escravo chamado Pamphilus, que 

não lhe pertencia, e deu a este último o dote, tomando dele o reconhecimento de que o mesmo só foi deixado nas suas mãos 

por meio de depósito; e então, o senhor do escravo não tendo sido notificado do referido depósito, o pai morreu, e pouco 

depois Pamphilus, o escravo, também. Pergunto, através de que acção pode Seia recuperar o dinheiro, uma vez que era 

herdeira do seu pai? Paulus respondeu que, uma vez que o dote não estava efectivamente constituído, o dinheiro podia ser 

recuperado por uma acção De peculio no terreno de um depósito. 

 

(28) Scaevola, Opiniões, Livro I. 
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Quintus Caecilius Candidus escreveu uma carta a Paccius Rogatianus nos seguintes termos: "Caecilius Candidus" ao seu 

amigo Paccius Rogatianus, Saudação. Notifico-o por esta carta que recebi e inscrevi no meu livro de contas os recibos das 

vinte e cinco peças de dinheiro que me remeteu, e na primeira oportunidade tomarei cuidado para que este dinheiro não fique 

inactivo, ou seja, que receberá juros sobre o mesmo". Colocou-se a questão de saber se também podem ser cobrados juros por 

causa desta carta. Respondi que os juros serão devidos numa acção de boa-fé, se a parte os cobrou, ou utilizou o dinheiro para 

os seus próprios fins. 

 

29. Paulus, Sentenças, Livro II. 

Se eu fizer um depósito de prata num saco ou selado, e a pessoa com quem depositei o mesmo fizer uso dele sem o meu 

consentimento, terei direito a uma acção em depósito, bem como a uma acção por roubo contra ele. 

 

(1) Se aquele com quem o depósito foi feito o utilizar com a minha permissão, será obrigado a pagar-me juros sobre esta 

conta, tal como em outras acções de boa fé. 

 

30. Neratius, Opiniões, Livro I. 

Se a sua caução tiver sido julgada contra ele por danos por causa de bens depositados consigo, os referidos bens tornam-se 

seus. 

 

31. Tryphoninus, Disputations, Livro IX. 

A boa fé, que é exigida nos contratos, exige o maior grau de equidade; mas devemos estimar essa equidade com referência à 

Lei das Nações, ou de acordo com os preceitos civis e pretorianos? Por exemplo, uma parte acusada de um crime capital 

depositou cem aurei consigo, foi banida, e os seus bens confiscados. Deve o depósito deste dinheiro ser-lhe devolvido, ou ser 

colocado no Tesouro Público? Se tivermos apenas em conta a Lei da Natureza e das Nações, deve ser devolvido a quem o 

deu; mas se o Direito Civil e as disposições das leis forem considerados, deve ser entregue ao Tesouro Público, pois aquele 

que mereceu mal do povo deve ser oprimido pela pobreza, a fim de servir de exemplo a outros para a prevenção do crime. 

 

1. Outro ponto surge aqui para exame, ou seja, se devemos manter essa boa fé deve ser limitada às partes que contrataram 

entre si, sem prestar qualquer atenção a outras pessoas interessadas no assunto em questão. Por exemplo, um ladrão 

depositado junto da Seius, que não tinha conhecimento da sua criminalidade, algum saque que me tinha roubado, deveria a 

Seius devolver a propriedade ao ladrão, ou a mim? Se considerarmos apenas o doador e o receptor, a boa fé exige que aquele 

que entregou o bem a cargo de outro o receba; mas se olharmos para a equidade da questão que é devida a todas as pessoas 

envolvidas nesta transacção, esta deve ser-me devolvida, da qual fui privado por um acto muito perverso. Acredito que ser 

justiça que dá a cada um a sua própria justiça, de tal forma que qualquer pessoa que tenha uma reclamação melhor não possa 

ser privada da mesma. Portanto, se eu não parecer reclamar a propriedade, esta deve, no entanto, ser devolvida àquele que a 

depositou, mesmo que o tenha feito depois de a ter obtido injustamente. Marcelo afirma a mesma coisa com referência a um 
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depredador e a um ladrão. No entanto, quando o ladrão, não sabendo quem era o pai ou o senhor do filho ou o escravo de 

quem tomou a propriedade, a deposita em qualquer um deles, ignorando os factos, isto não constitui um depósito de acordo 

com a Lei das Nações; porque o carácter de um depósito é tal que a propriedade de um homem deve ser dada como a de 

outro, para guarda segura, a alguma pessoa que não é sua proprietária. Se um ladrão depositar comigo a minha própria 

propriedade, que ele levou sem o meu conhecimento, sendo eu ignorante do seu crime, considera-se, com razão, que nenhum 

depósito é feito; pois não é de boa fé que um proprietário seja obrigado a entregar a sua própria propriedade a um ladrão. Mas 

quando, num caso deste tipo, a propriedade colocada em depósito é entregue pelo seu proprietário que não tinha 

conhecimento dos factos, uma acção pessoal para a recuperação de algo que não era devido mentirá. 

 

32. Celsus, Digest, Livro XI. 

Embora uma afirmação de Nerva de que a negligência grosseira é fraudulenta, não é aceite por Proculus, parece-me ser 

perfeitamente verdadeira. Pois, mesmo que alguém não seja tão diligente como a natureza humana exige, não estará livre de 

fraude se não demonstrar essa solicitude com respeito a um depósito que lhe é habitual; pois a boa fé não será mantida se 

demonstrar menos diligência com referência a esse depósito do que demonstra com respeito à sua própria propriedade. 

 

33. Labeo, Last Epitomes of Javolenus, Livro VI. 

O seu escravo depositou, em sequestro, uma certa soma de dinheiro com Ácio na casa de Maevius, na condição de que lhe 

fosse entregue se provasse que era seu, mas se não o fizesse, que deveria ser entregue a Ácio. Afirmei que poderia ser 

intentada uma acção por uma quantia não determinada contra aquele com quem o dinheiro foi depositado, ou seja, pela sua 

produção, e tendo sido produzido, poderia ser intentada uma acção para a sua recuperação, porque o seu escravo, ao fazer o 

depósito, não poderia prejudicar os seus direitos. 

 

(34) The Same, Probabilidades, Livro II. 

Pode intentar uma acção em depósito contra qualquer pessoa que se recuse a devolver o seu depósito em qualquer outra 

condição que não seja a de lhe pagar dinheiro, mesmo que esteja disposto a devolvê-lo, com esta condição, sem demora e 

sem ferimentos. 
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             Livro XVII  
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente à acção sobre o mandato e a acção contrária. 

 

2. Relativamente à acção sobre a parceria. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo à acção sobre o mandato e à contra-acção. 
 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

A obrigação de mandato é baseada no consentimento das partes contratantes. 

 

(1) Assim, um mandato pode ser recebido através de um mensageiro, bem como através de uma carta. 

 

(2) Além disso, uma acção sobre o mandato recairá onde a parte diz que eu peço, ou desejo, ou dirijo, ou onde o coloca por 

escrito em qualquer outra língua. 

 

(3) A obrigação do mandato também pode ser contraída para se tornar operacional num determinado momento, e sob uma 

determinada condição. 
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(4) Um mandato é nulo a menos que seja gratuito, uma vez que deriva do dever e da amizade, daí que a compensação se 

oponha ao dever; pois, quando se trata de dinheiro, a transacção tem antes como referência o leasing e a contratação. 

 

2. Gaius, Diurnal ou Golden Matters, Livro II. 

 

A obrigação de mandato é contraída entre nós, quer eu lhe confie apenas o meu negócio, quer eu lhe cobre apenas o de outra 

parte, ou o dele juntamente com o meu, ou com o meu negócio e o seu ou com o seu e o de outra parte. Sempre que o 

encarrego de tratar de um assunto que só a si diz respeito, o mandato é supérfluo, não havendo qualquer obrigação decorrente 

do mesmo. 

 

1. Um mandato só tem referência a um assunto meu em que, por exemplo, eu o instruo a tratar do meu negócio, ou a comprar 

um terreno para mim, ou a tornar-me meu fiador. 

 

2. Só tem referência a um caso de outro em que, por exemplo, eu o instruo a transaccionar o negócio do Titius, ou a comprar-

lhe um pedaço de terreno, ou a tornar-se o seu fiador. 

 

3. Tem referência aos meus assuntos e aos de outrem, onde, por exemplo, vos instruo a transacionar o negócio do Titius e de 

mim próprio, ou a comprar um pedaço de terra para mim e para o Titius, ou a tornar-se seu fiador. 

 

4. Tem referência aos vossos assuntos e aos meus, onde, por exemplo, vos instruo a emprestar dinheiro a alguém que esteja a 

negociar um empréstimo por minha conta. 

 

5. Tem referência aos vossos assuntos e aos de outro, onde, por exemplo, vos instruo a emprestar dinheiro a juros ao Titius, 

mas se vos instruo a emprestar-lho sem juros, a obrigação de mandato só é contraída em favor de um terceiro. 

 

6. A obrigação de mandato só é contratada a seu favor, onde, por exemplo, lhe ordeno que prefira gastar o seu dinheiro para a 

compra de terrenos a emprestá-lo a juros; ou, por outro lado, que prefira emprestá-lo a juros a investi-lo em terrenos. Um 

encargo deste tipo é, propriamente dito, mais um conselho do que um mandato, e por isso não é obrigatório, pela razão de 

que ninguém está vinculado ao conselho, mesmo que possa não ser benéfico para a parte a quem é dado; porque cada um é 

livre de investigar se o conselho lhe será ou não vantajoso. 

 

(3) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Além disso, no caso de mandato, acontece que por vezes a condição da parte que o dá pode não ser melhorada, e por vezes 

quando pode ser melhorada, mas nunca pode tornar-se pior. 
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1. De facto, se eu lhe ordenar que compre algo para mim, e não tiver dito nada sobre o preço, e você comprar o artigo, haverá 

um direito de acção de ambos os lados. 

 

2. Se eu fixei o preço, e o senhor comprou o artigo por mais, certas autoridades negam-lhe o direito a uma acção por 

mandato, mesmo que o senhor esteja disposto a pagar o montante do excesso; pois é injusto que eu tenha uma acção contra o 

senhor se não estiver disposto a fazer o pagamento, mas que o senhor tenha uma contra mim se estiver disposto a fazê-lo. 

 

4. Gaius, Diurnal ou Golden Matters, Livro II. 

 

Proculus, contudo, pensa que pode intentar uma acção pelo montante do preço estabelecido; e esta opinião é de facto a mais 

indulgente. 

 

(5) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Por conseguinte, os limites do mandato devem ser diligentemente observados, pois uma parte que os exceda é considerada 

como tendo feito algo mais do que aquilo para o qual foi mandatado. 

 

1. E se ele não executar o que se comprometeu, será responsável. 

 

2. Assim, se eu lhe ordenar que compre a casa de Seius por cem aurei, e você comprar a de Titius por um preço muito maior, 

ou por cem aurei, ou mesmo por uma soma menor; não será responsabilizado por ter executado o mandato. 

 

3. Mais uma vez, se vos ordenar que vendam a minha terra por cem aurei, e a venderem por noventa, e eu intentar uma acção 

para recuperar a terra, não serei impedido por uma excepção, a menos que me paguem o saldo que falta no mandato, e me 

indemnizem por todas as perdas. 

 

4. Além disso, se um mestre instruir o seu escravo a vender a propriedade por uma certa quantia, e a vender por menos, o 

mestre pode também intentar uma acção para a recuperar; nem será impedido por uma excepção, a menos que seja 

indemnizado. 

 

5. A posição do mandatário pode ser melhorada, por exemplo, se eu lhe ordenar a compra de Stichus por um período de 

tempo aurei, e o senhor o comprar por menos, ou pela mesma quantia e receber alguma adesão ao escravo; como, em 

qualquer dos casos, o senhor fez a compra não por mais do que o preço acordado, mas dentro desse preço. 
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(6) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

Se uma honra for concedida a título de remuneração, uma acção sobre o mandato mentirá. 

 

1. Se alguém tiver sido instruído para transaccionar determinados negócios, pode ser processado por meio desta acção, e não 

pode ser instaurado contra ele um processo com base numa agência voluntária, pois só está vinculado na medida em que 

transaccionou o negócio; mas neste caso, porque aceitou o mandato, será responsável, mesmo que não tenha transaccionado o 

negócio. 

 

2. Sempre que permiti que alguém se tornasse meu fiador, ou que interviesse de qualquer outra forma em meu benefício, sou 

responsável por uma acção sobre o mandato. E, a menos que uma parte se tenha vinculado a outra que não o quisesse fazer, 

ou com a intenção de lhe dar um presente, ou de transaccionar os seus negócios, uma acção por mandato mentirá. 

 

3. Não pode haver mandato de uma transacção desonrosa e, por conseguinte, o processo não pode ser instaurado por esta 

acção. 

 

4. Se eu lhe ordenar que trate de algo com o qual não tenho qualquer preocupação, como, por exemplo, tornar-se fiador da 

Seius, ou fazer um empréstimo ao Titius, terei o direito de acção por mandato, como afirma Celsus no Sétimo Livro do 

Digest, e serei responsável perante si. 

 

5. É evidente que se eu lhe ordenar que faça algo em que esteja interessado, a acção por mandato não mentirá, a menos que 

eu, também, tenha interesse no assunto; ou, se não o tivesse feito, a menos que eu lhe tivesse ordenado que o fizesse, mesmo 

que eu não tivesse interesse no assunto, uma acção por mandato estará, no entanto, disponível. 

 

6. A questão é colocada por Julianus no Décimo Terceiro Livro do Digest, se, se um mandante ordenar ao seu agente que 

tome uma certa quantia de dinheiro e a empreste a juros por sua conta e risco, desde que pague o referido mandante certos 

juros, e o agente possa emprestá-lo a uma taxa mais elevada, ele próprio terá direito ao lucro; pois, como diz Julianus, 

considera-se que ele recebeu o dinheiro como empréstimo. É evidente, no entanto, que se ele fosse encarregado da 

administração de todo o negócio, seria também responsável por uma acção sobre o mandato, tal como um devedor que 

transacciona o negócio do seu credor, é normalmente considerado responsável por uma acção sobre o mandato. 

 

7. Um certo Marius Paulus tornou-se fiador de uma parte chamada Daphnis, e foi acordado que ele deveria ser compensado 

por o fazer. Foi também previsto que uma certa soma de dinheiro lhe deveria ser paga, sob outro nome, em caso de uma 

rescisão favorável do processo. Foi-lhe ordenado por Claudius Saturninus, o Pretor, que pagasse uma quantia muito superior 

à acima mencionada, e o mesmo Saturninus proibiu-o de comparecer em tribunal como advogado. Pareceu-me que ele tinha 
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dado garantias para o pagamento da sentença, e que compareceu como comprador da acção, e Marius Paulus parecia desejar 

que uma acção de mandato fosse intentada contra Daphnis pelo montante pelo qual a sentença tinha sido proferida contra ele. 

Os Irmãos Divinos, contudo, declararam muito apropriadamente num Rescript que, devido à sua conduta enganosa, não tinha 

direito a uma acção, porque tinha concordado, por uma compensação pecuniária, em assumir a responsabilidade. Por outro 

lado, Marcelo diz, com referência à parte que tinha feito uma promessa em consideração do dinheiro, que se, de facto, a 

intenção fosse vincular-se por sua conta e risco, não poderia intentar uma acção, mas se esta não fosse a intenção, uma acção 

pretoriana poderia ser intentada de forma mais adequada. Esta opinião parece estar em conformidade com o bem-estar 

público. 

 

7. Papinianus, Opiniões, Livro II. 

 

Quando um advogado é nomeado para conduzir um caso, e exige uma taxa maior, deve ser considerado se o seu cliente 

desejava remunerá-lo pelos seus serviços, e, neste caso, deve cumprir o que tinha sido acordado; ou se o advogado tinha 

adquirido o direito de acção com a expectativa de realizar uma soma maior de dinheiro, o que é contrário à boa moral. 

 

8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

Se eu nomear um advogado, e ele não me devolver os documentos relacionados com o caso, em que acção será ele 

responsável perante mim? Labeo pensa que será responsável por uma acção por mandato, e que a opinião daqueles que 

pensam que, por este motivo, uma acção por depósito pode ser intentada, não é a correcta; pois a origem de cada contrato e a 

sua causa deve ser sempre tida em consideração. 

 

1. Mas quando o adversário do advogado é libertado por conluio, este último será responsável por uma acção por mandato; 

mas se o advogado não for solvente, então diz que uma acção por fraude deve ser concedida contra a parte que foi libertada 

por conluio. 

 

2. É estabelecido que quando um advogado não prosseguir com um caso que se comprometeu a conduzir, é responsável por 

uma acção por mandato. 

 

3. Quando uma pessoa dirige a outra para tratar dos negócios da parte que o tinha acusado de o fazer, terá direito a uma acção 

por mandato, porque ele próprio também é responsável; pois, embora seja comummente afirmado que um advogado não pode 

nomear outro antes de a questão ser resolvida, ainda assim uma acção por mandato mentirá, pois só o pode fazer com o 

objectivo de conduzir o caso. 
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4. Onde certos tutores instruíram o seu companheiro de guarda a comprar um escravo para a sua guarda, e ele não o faz, 

estará disponível uma acção por mandato? E será que um só com mandato mentirá, ou será que também se pode ser levado 

sob tutela? Julianus faz aqui uma distinção, pois diz que o tipo de escravo que os tutores ordenaram que um dos seus 

companheiros comprasse deve ser tomado em consideração, pois se o escravo fosse supérfluo, ou mesmo pesado, o tutor será 

responsável apenas por uma acção sob mandato, e não por uma acção sob tutela. Se, no entanto, o escravo era necessário, 

será então responsável por uma acção de tutela, e não apenas ele próprio, mas também os outros; pois se não lhe ordenaram a 

compra, serão responsáveis por uma acção de tutela, pelo facto de não terem comprado um escravo que era necessário para a 

sua guarda; não são, portanto, libertados por terem encomendado o seu companheiro de tutela, pois deveriam ter sido eles 

próprios a fazer a compra. É evidente que terão, no entanto, direito a uma acção de tutela, porque o mandato não foi 

cumprido. Julianus diz também que, por outro lado, um tutor que efectue uma compra, terá direito a uma acção sobre o 

mandato contra os seus companheiros de guarda. 

 

5. Onde um homem que é livre e serve como escravo de boa fé, ordena a Titius que o compre, e lhe dê dinheiro do seu 

peculiar para esse fim, que peculiar deve segui-lo, e que deve ser deixado nas mãos de um comprador de boa-fé; e Titius, 

depois de o preço ter sido pago, manumitiu o homem livre que posteriormente foi declarado judicialmente como tendo 

nascido livre; Julianus diz que terá direito a uma acção por mandato contra o partido a quem mandou comprá-lo; mas que 

tudo o que pode ganhar nesta acção por mandato será obrigar o partido a transferir para ele os direitos de acção que possui 

contra aquele a quem comprou o escravo. É evidente que, se lhe deu dinheiro derivado da peculiaridade pertencente a um 

comprador de boa-fé, não pode transferir-lhe quaisquer direitos de acção (assim diz Julianus), porque não tem nenhum, uma 

vez que o comprador lhe deu o seu dinheiro; e diz ainda que está vinculado por causa da venda, e esta acção não tem 

qualquer efeito, pela razão de que o que quer que tenha recuperado teria de fazer numa acção de venda. 

 

6. A acção sobre o mandato mentirá então quando o interesse da pessoa que a deu começar a existir, mas se não tiver 

interesse, a acção será inoperante, pois mentirá apenas na medida do seu interesse; como, por exemplo, onde eu lhe ordenei 

que comprasse um terreno para mim, pois, se eu tivesse interesse em fazer a compra, seria responsável, mas se eu próprio 

comprasse o mesmo terreno ou outra parte o fizesse para mim, pois não tenho interesse, a acção sobre o mandato não estará 

disponível. Ordenei-lhe que transaccionasse o meu negócio, mas mesmo que ninguém o transaccionasse, se não resultasse 

nenhuma perda, uma acção não mentiria, mas se outra pessoa transaccionasse o negócio correctamente, a acção sob mandato 

não estaria disponível. Esta mesma regra é aplicável em casos semelhantes. 

 

7. Quando as garantias, que não tinham conhecimento de que o seu devedor tinha efectuado o pagamento, ou que tinham sido 

libertadas através de um recibo, ou ao abrigo de um acordo, pagaram novamente o crédito devido pelo devedor, não serão 

responsáveis por uma acção mediante mandato. 
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8. O mesmo se aplica à acção a que a caução tem direito, que pode ser verificada a partir de um Rescript of the Divine 

Brothers, dirigido a Catullus Julianus, como se segue: "Se as partes que se tornaram suas fiadoras tiverem sentença proferida 

contra elas por um montante superior ao da dívida reclamada; e se, sendo inteligentes e informadas dos factos, 

negligenciarem a interposição de recurso, podem proteger-se a si próprias, recorrendo à equidade do tribunal, se intentarem 

uma acção por mandato". Portanto, se ignoravam os factos, a sua ignorância é desculpável, mas se tinham conhecimento dos 

mesmos, cabia-lhes interpor recurso, e eram culpados de má fé por não o fazerem. Mas e se fossem impedidos pela pobreza? 

A sua indigência deveria então ser a sua desculpa, mas se tivessem feito um acordo com o devedor principal, na presença de 

testemunhas, para que este interpusesse um recurso se achasse aconselhável, sou da opinião de que agiram correctamente. 

 

9. Considera-se que ele agiu de má fé, que não devolve o que tem o poder de restaurar. 

 

10. Assim, se eu lhe ordenei que comprasse um escravo, e o senhor o fez, será responsável pela sua entrega. Mas se 

negligenciou fraudulentamente a compra dele, (ou, talvez, tendo recebido dinheiro para esse fim, deu-o a outro para que ele 

pudesse fazer a compra) ou se foi culpado de negligência grosseira (por exemplo, se induzido por favor, deve permitir que 

outro o compre) será responsável. Se, no entanto, o escravo que comprou fugir, será responsável, se tal tiver ocorrido por má 

fé. Mas se não houver má fé ou negligência, não será responsável, excepto na medida em que tenha de fornecer segurança 

para entregar o escravo, caso ele deva entrar em seu poder. Mas se o deves entregar, deves dar-me a posse dele; e se for dada 

segurança contra a sua recuperação por despejo, ou se tiveres o direito de pedir que te seja dada segurança, penso que será 

suficiente se me atribuíres esse direito de acção, para que me possas nomear teu agente para agir nos meus próprios assuntos, 

e não serás obrigado a reparar mais do que realmente obterás. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Também deves fornecer segurança com referência aos teus actos. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

A mesma regra aplica-se também à propriedade imobiliária, onde o agente compra uma parcela de terreno; para a parte que o 

nomeou não é responsável por nada mais do que boa fé. 

 

1. Quando, no entanto, é dada segurança ao agente com referência à saúde de um escravo, ou tal segurança pode ser dada, ou 

quando é feita com referência a outros defeitos, a mesma regra será aplicada; ou a parte será julgada contra ele, se, por 

negligência, ele não providenciar segurança. 
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2. Quando são colhidas colheitas de terras que o meu agente comprou para mim, é dever do juiz obrigar a que estas também 

sejam reparadas. 

 

3. Quando o meu agente tem nas suas mãos dinheiro que me pertence, ele deve-me juros a partir da data do seu 

incumprimento no pagamento. No entanto, quando ele emprestou dinheiro com juros, e cobrou os juros, temos, em 

consequência, que ele é obrigado a fazer bom proveito de qualquer lucro que tenha obtido com ele; quer eu o tenha instruído 

a emprestar ou não esse dinheiro, porque é exigido por boa fé que ele não lucre com a propriedade de outro. Se, no entanto, 

ele não fez uso do dinheiro, mas apropriou-se dele para seu próprio uso, pode ser processado pelos juros à taxa legal habitual 

nesse distrito. Finalmente, Papinianus diz que, mesmo que o agente deva cobrar juros e apropriar-se deles para seu próprio 

uso, ele deve torná-los bons. 

 

4. Se alguém deve instruir o Titius para pedir dinheiro emprestado àqueles que o empregam, uma acção sobre o mandato não 

pode ser intentada contra ele, (como Papinianus afirma no Terceiro Livro de Opiniões) porque ele é responsável por causa do 

empréstimo, e portanto não pode ser processado por juros como se fosse com base no mandato, se isto não tiver sido 

expressamente estabelecido na estipulação. 

 

5. Papinianus também diz no mesmo Livro que, quando uma fiadora que assumiu a responsabilidade porque o seu comitente 

lhe ordenou que pedisse emprestado o dinheiro, foi julgado contra ele; uma acção equitativa na natureza de um processo 

institoriano deve ser concedida, porque pode ser considerada, por assim dizer, como tendo sido nomeada com o objectivo de 

fazer o empréstimo. 

 

6. Quando ordeno a alguém que estipule uma quantia do Titius, posso intentar uma acção por mandato contra a parte a quem 

ordenei que o fizesse, a fim de o obrigar a libertá-lo, se assim o desejar; ou, se preferir, posso intentar uma acção para o 

obrigar a fazer uma substituição para mim, ou para qualquer outra pessoa que eu possa desejar. Papinianus afirma no mesmo 

Livro que, se uma mãe der um dote em nome da sua filha, e depois, sob a direcção da sua filha, fizer uma estipulação nesse 

momento, ou mesmo depois; ela estará sujeita a uma acção por mandato, embora tenha sido ela própria a dar o dote. 

 

7. Quando alguém afirma que o negócio que dirigiu ao seu agente e ao seu escravo para fazer transações só será ratificado se 

Sempronius estiver presente quando isso for feito, e uma dívida incerta for contraída, Sempronius, que não foi culpado de 

fraude, não será responsável; e é verdade que aquele que se ocupa dos assuntos de outro sem intenção de agir como agente, 

mas unicamente por motivos de afecto e amizade, com o objectivo de aconselhar agentes e mordomos e dirigi-los pelo seu 

advogado, não é responsável por uma acção por mandato; mas se for culpado de má fé, será responsável, não por uma acção 

por mandato, mas por uma acção por fraude. 
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8. Se eu ordenar ao meu agente que empreste o meu dinheiro ao Titius sem juros, e ele não lho emprestar sem juros, 

examinemos se ele me deve reembolsar os juros? Labeo afirma que deve reembolsá-lo, embora eu lhe tenha ordenado que 

emprestasse o dinheiro sem juros; embora se ele emprestasse o dinheiro por sua conta e risco, Labeo diz que uma acção para 

recuperar os juros não mentirá. 

 

9. Labeo também diz, e é correcto, que esta acção também permite o reembolso, e como parte que actua como agente é 

obrigado a entregar as colheitas, ele também pode deduzir qualquer despesa que possa ter incorrido na sua recolha; mas se 

gastou alguma coisa para o transporte enquanto se deslocava sobre a terra, penso que tal despesa também lhe deve ser 

restituída, a menos que tenha sido contratado com um salário, e foi acordado que pagaria as suas próprias despesas em 

viagens deste tipo, ou seja, deveria pagá-las com o seu salário. 

 

10. Diz também que se um agente incorrer em qualquer despesa por prazer, fora do seu mandato, o seu mandante deverá 

permitir-lhe remover o objecto pelo qual foi incorrido, se tal puder ser feito sem lhe causar danos, a menos que o mandante 

deseje que ele seja responsável por tais despesas. 

 

11. Os fiadores e mandatários têm direito a uma acção sobre o mandato, mesmo que tenham efectuado o pagamento sem a 

instituição de um processo judicial. 

 

12. Julianus diz que, de um modo geral, se uma caução negligenciou a interposição de uma excepção que era pessoal, e da 

qual o devedor principal não podia beneficiar, ainda terá direito a uma acção por mandato; se, de facto, a excepção não 

pudesse ter sido utilizada de forma honrosa. Se o fez conscientemente num caso em que o devedor principal poderia ter 

recorrido ao processo, não terá direito a uma acção por mandato, desde que tivesse o poder de resolver a questão, e de 

perguntar à parte se preferiu fazer a defesa do caso em seu próprio nome, ou por meio de um advogado. 

 

13. Quando um recibo é dado por um credor a uma fiança a título de presente, penso que se o credor desejasse remunerar a 

fiança, esta teria direito a uma acção por mandato; e muito mais seria o caso se o credor lhe desse o recibo por morte, ou lhe 

legasse uma libertação. 

 

11. Pomponius, On Plautius, Livro III. 

 

Se subsequentemente me tornar herdeiro de uma das partes em cujo favor foi proferido um julgamento contra mim por 

motivos de segurança, terei direito a uma acção por mandato. 

 

12. Ulpianus, On the Edict, Livro XXXI. 
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No entanto, se, não por uma questão de remuneração, mas principalmente como um presente, um credor desistir da acção 

contra uma fiança, esta última não terá direito a uma acção contra o devedor. 

 

(1) Marcelo, contudo, sustenta que se alguém, com a intenção de fazer uma doação a uma caução, pagar a um credor em seu 

nome, a caução terá direito a uma acção contra o mandato. 

 

(2) É evidente, diz ele, que quando um filho sob controlo paterno ou um escravo é a caução, e eu faço o pagamento por ele, 

eu dou-lhe um presente; e nem o pai nem o patrão podem intentar uma acção por mandato. Este é o caso porque a parte que 

fez o pagamento não tinha a intenção de fazer uma doação ao pai. 

 

(3) É evidente que se um servo, que é um fiador, deve pagar ao credor, o seu mestre terá direito a uma acção por mandato. 

 

(4) Marcelo também diz, no mesmo lugar, que onde um filho sob controlo paterno se tornou segurança sem a autoridade do 

seu pai, uma acção por mandato não mentirá, se não houver nada no peculiar; mas se ele se tornou segurança por ordem do 

seu pai, ou se o pagamento foi feito a partir do peculiar, há ainda mais razões para que o seu pai tenha direito a uma acção 

por mandato. 

 

(5) Se eu ordenasse a um filho sob controlo paterno que fizesse o pagamento por mim, Neratius diz que o seu pai teria direito 

a uma acção por mandato, quer ele próprio fizesse o pagamento, quer o seu filho o fizesse fora do peculiar, e isto é razoável, 

pois não faz diferença para mim quem paga as minhas dívidas. 

 

(6) Se eu ordenar a um filho sob controlo paterno que faça o pagamento por mim, e ele o fizer após ser emancipado, é 

verdade que uma acção de facto deve ser concedida ao filho, mas o pai terá direito a uma acção com base numa agência 

voluntária, se ele pagar após a emancipação do seu filho. 

 

(7) Procedem através da contra-acção que aceitaram o mandato; como, por exemplo, aqueles que empreenderam a agência de 

assuntos em geral, ou de uma única transacção. 

 

(8) Assim, o Papinianus pergunta se um mecenas que comprou um terreno e pagou dois terços do dinheiro da compra, e 

ordenou que o referido terreno fosse entregue ao seu libertado, para que este pudesse pagar o resto, e, depois de isto ter sido 

feito, e o libertado ter consentido que o terreno fosse vendido pelo mecenas, pode o libertado recuperar o terço do dinheiro da 

compra? Ele diz que se o Libertador aceitou o mandato no início, não recebeu um presente, e pode recuperar o terço do 

dinheiro da compra, através da contra-acção, depois de ter deduzido os lucros que entretanto recolheu; mas se o Patrono deu 

isto como presente ao seu Libertador, este será considerado como tendo doado posteriormente ao seu Patrono. 
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(9) Se me instruiu para comprar algo para si, e eu o comprar com o meu próprio dinheiro, terei direito a uma acção contra si 

para recuperar o preço do mesmo; mas se eu o pagar com o seu dinheiro, e ainda houver algum saldo de boa-fé devido pela 

compra do artigo, ou se se recusar a recebê-lo depois de ter sido comprado, a acção contrária por mandato mentirá. O caso 

será semelhante se me ordenar que faça qualquer outra coisa, e eu incorrer em despesas para esse fim; pois não só posso 

recuperar o montante que paguei, como também os juros sobre o mesmo. Além disso, os juros não só devem começar a 

correr a partir do momento do incumprimento, mas o juiz também deve fazer uma estimativa da despesa, se uma parte exigir 

o pagamento ao seu devedor e este último pagar, onde obtém uma taxa de juros muito elevada (pois é perfeitamente justo que 

a razão seja considerada em assuntos deste tipo), ou onde o próprio devedor pediu dinheiro emprestado a uma taxa de juros 

elevada e o paga. Se, no entanto, o agente não libertou o devedor principal do pagamento de juros, mas os próprios juros são 

perdidos; ou se o libertou de uma taxa de juros baixa, e, para executar a sua confiança, recebeu uma taxa mais elevada; não 

tenho dúvidas de que ele pode recuperar os juros através de uma acção de mandato, e, (como já foi determinado) um juiz 

deve decidir tudo isto de acordo com os princípios da equidade e da boa fé. 

 

(10) Dei-lhe dinheiro para que pudesse pagar ao meu credor, não o fez, e deve-me juros; neste caso, o meu credor pode 

recuperar o dinheiro devido de mim com juros, como foi declarado pelo Imperador Severus num Rescript dirigido a 

Hadrianus Demonstratus. 

 

(11) Se um jovem dissoluto o instruir para se tornar segurança para uma prostituta, e você, tendo conhecimento do seu 

carácter, se comprometer a cumprir o mandato, não terá direito a uma acção sobre o mandato; porque o caso é semelhante 

àquele em que empresta dinheiro a um partido estando bem ciente de que ele o perderá. Mas se ele ainda assim o acusar 

directamente de emprestar dinheiro a uma meretriz, não ficará vinculado ao mandato, pois este foi dado contrariamente à boa 

fé. 

 

(12) Quando um certo homem escreveu uma carta ao seu amigo, como se segue: "Peço-lhe que considere Sextilius Crescens, 

meu amigo, como lhe foi recomendado", ele não será responsável pela acção do mandato, porque a carta foi escrita mais com 

o propósito de recomendar o homem do que por causa do mandato. 

 

(13) Quando uma parte ordena a outra que empreste dinheiro a um filho sob controlo paterno, este último não deve ser 

considerado como emprestado em violação do Decreto do Senado; mas, pela razão de que o pai será responsável ou por uma 

acção sobre o peculiar, ou por dinheiro gasto em seu próprio benefício, ou por motivo de um acto realizado pela sua ordem, o 

mandato será válido. Digo ainda que se eu tiver dúvidas se ele estava a aceitar o empréstimo em oposição ao Decreto do 

Senado, ou não, e me recusar a emprestar-lhe o dinheiro em violação do Decreto do Senado, e então deverá aparecer alguém 

que alegue que não é esse o caso, e ele também diz ao credor: "Faça o empréstimo por minha conta e risco, você fará um bom 

empréstimo". Penso que existe fundamento para um mandato, e que a parte será responsável pela acção. 
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(14) Se eu ordenar ao credor que faça um empréstimo após o dinheiro já ter sido emprestado; Papinianus diz, muito 

apropriadamente, que não há mandato. É evidente que se eu lhe ordenar que conceda um atraso ao devedor, para que possa 

esperar e não o exorte a pagar, e afirmo que o dinheiro será por minha conta e risco; penso que é verdade que todo o risco do 

crédito deve estar ligado à parte que dá o mandato. 

 

(15) Diz também que se um tutor ordenar que uma obrigação em que tenha incorrido seja aceite ou aprovada, será 

responsável por uma acção de mandato, ou seja, a alguém que tenha sido seu pupilo, ou ao seu curador. 

 

(16) Se eu direccionar dinheiro a ser cobrado, e depois mudar de ideias, pode uma acção de mandato ser intentada contra 

mim ou contra o meu herdeiro? Marcelo diz que a acção por mandato não mentirá, porque o mandato se extingue com a 

mudança de mentalidade. Se, no entanto, o dinheiro a ser cobrado for ordenado, e depois proibido de o fazer, e for, no 

entanto, cobrado; o devedor será libertado. 

 

(17) Marcelo também diz que se alguém dirige a si próprio um monumento a ser erigido após a sua morte, o seu herdeiro 

pode prosseguir numa acção sobre o mandato. Mas se a parte que recebeu o mandato erigiu o monumento com o seu próprio 

dinheiro, penso que ele pode intentar uma acção por mandato, mesmo que não tenha sido acusado de erigir o monumento 

com o seu próprio dinheiro; pois a acção também será a seu favor contra aquele que lhe ordenou que empregasse o seu 

próprio dinheiro na construção do monumento, e especialmente se ele já tivesse feito os preparativos para esse fim. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

A regra é a mesma se eu lhe ordenei que comprasse um pedaço de terra aos meus herdeiros após a minha morte. 

 

(14) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

Não há dúvida de que o herdeiro de uma caução tem direito a uma acção sobre o mandato, se tiver feito o pagamento. Se, 

contudo, tiver vendido a herança, e o comprador tiver feito o pagamento, coloca-se a questão, terá ele direito a uma acção por 

mandato? Julianus diz, no Décimo Terceiro Livro, que o herdeiro pode intentar tal acção, porque é susceptível de ser 

processado com base na compra, para o obrigar a ceder os seus direitos de acção, e portanto uma acção de compra mentirá, 

uma vez que ele tem o poder para o fazer. 

 

1. Quando uma fiança deixa dois herdeiros, e um deles compra a herança ao seu co-herdeiro, e depois paga ao estipulador 

tudo pelo qual o falecido se tornou fiador, ele pode responsabilizar o seu co-herdeiro, quer na estipulação, quer na compra. 

Terá, portanto, direito a uma acção de mandato. 
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(15) Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Se eu lhe ordenar a compra de um terreno, e depois lhe escrever a não o fazer, e tiver feito a compra antes de saber que eu a 

contra-ordenei; ser-lhe-ei responsável numa acção de mandato, porque aquele que se comprometeu a executar o mandato não 

deverá sofrer perdas. 

 

16. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

Se alguém me mandar incorrer em alguma despesa na minha própria propriedade, e eu o fizer, coloca-se a questão de saber se 

uma acção sobre o mandato mentirá. Celsus diz, no Sétimo Livro do Digest, que deu a seguinte opinião, quando se diz que 

Aurelius Quietus dirigiu um médico com quem se alojou, para construir, às suas próprias custas, um campo de ténis, um 

banho quente, e outros edifícios para a sua saúde nos jardins que tinha em Ravenna, aos quais estava acostumado a reparar 

todos os anos. Celsus sustentou, portanto, que, após ter deduzido o que quer que fosse que tivesse tendência para tornar os 

seus edifícios mais valiosos, poderia ser intentada contra ele uma acção de mandato para recuperar o equilíbrio. 

 

17. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Se eu lhe ordenar que recolha aurei os edifícios do Titius, e antes de serem recolhidos, proponho uma acção de mandato 

contra si, e você recolhe ? o montante antes de o caso ser decidido; é estabelecido que o julgamento deve ser feito contra si. 

 

 

18. Ulpianus, On Sabinus, Livro XL. 

 

Quando alguém se permite ser dirigido por outro para lhe emprestar dinheiro, entende-se que recebeu um mandato. 

 

19. The Same, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Se o meu escravo instrui alguém a comprá-lo para que possa ser resgatado; Pomponius discute muito apropriadamente a 

questão de saber se aquele que resgatou o escravo voluntariamente, pode intentar uma acção contra o vendedor para o obrigar 

a levá-lo de volta; uma vez que a acção de mandato é recíproca. Pomponius diz, contudo, que é muito injusto obrigar-me a 

aceitar de volta um escravo por causa do acto do referido escravo, do qual desejo dispor permanentemente; nem devo ser 

responsável por uma acção de mandato neste caso, tal como se o tivesse vendido a si. 

 

20. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 
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Aquele que se comprometeu a cumprir um mandato não pode lucrar em qualquer medida por causa dele; tal como não deve 

sofrer qualquer perda se não pudesse cobrar o dinheiro emprestado a juros. 

 

1. Uma acção com base em negócios negociados pode ser intentada por uma fiança se ele se obrigar por uma parte que estava 

ausente, pois uma acção com base num mandato não mentirá quando o mandato não o precedeu. 

 

(21) Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Se eu me tornar fiador para si pela direcção de outro, não posso intentar uma acção por mandato contra si, tal como acontece 

quando alguém faz uma promessa tendo em vista o mandato de outro. Mas se o fizer com referência, não ao mandato de uma 

pessoa mas ao de duas, também terei direito a uma acção de mandato contra si, tal como, se duas partes me tivessem 

ordenado que lhe emprestasse dinheiro, teria direito a uma acção contra ambos. 

 

22. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Se eu te ordenar que fiques por minha conta durante um certo tempo, e o fizeres absolutamente, e fizeres o pagamento; a 

resposta adequada será que não terás direito a uma acção contra o mandato até que o prazo tenha expirado. 

 

1. Também foi discutido se, se se tornar em segurança por minha orientação durante um certo tempo, por uma quantia que eu 

devia durante esse tempo, e se a pagar antes de o período ter expirado, terá imediatamente direito a uma acção sobre o 

mandato? Certas autoridades pensam que o direito de acção é imediatamente adquirido, mas por menos do que o montante do 

meu interesse em ter o pagamento feito no dia em que era devido. É melhor, no entanto, dizer que, entretanto, a acção sobre o 

mandato para esta quantia não pode ser intentada, quando não é conveniente para mim pagá-la antes da hora marcada. 

 

2. Acontece, por vezes, que, se eu transaccionar o meu próprio negócio, também terei direito a uma acção pretoriana por 

mandato; por exemplo, quando o meu devedor substitui um dos seus a meu favor por sua conta e risco, ou quando instauro 

um processo contra o devedor principal a pedido do fiador; pois embora esteja a cobrar a minha própria dívida, ainda assim, 

estou a transaccionar o seu negócio, e portanto o que não cobrar posso recuperar através de uma acção por mandato. 

 

3. Quando pessoas, cujos bens foram dados em penhor e vendidos, introduzem compradores fraudulentos, e ordenam-lhes 

que comprem o bem, o mandato é entendido como tendo sido dado, embora não exista um mandato em circunstâncias deste 

tipo; porque, quando se compra o próprio bem, tal compra é nula e sem efeito. 

 

4. Julianus disse que a obrigação de mandato também tem referência aos bens do herdeiro que se encarregou da sua 

execução, e, por isso, deve ser provada por todos os meios; porque se eu ordenar a um dos vários herdeiros, que está a fazer 
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uma venda, que compre para mim os bens da herança, o referido herdeiro será responsável por uma acção de mandato pela 

parte da herança a que tem direito, e a obrigação será recíproca; pois, de facto, se ele, por esta razão, (isto é, por ter assumido 

a execução do mandato) não entregar o bem a outro licitante, a boa fé exige que ele lhe pague o preço pelo qual o mesmo 

poderia ser vendido. Por outro lado, se o comprador não estava presente na venda com o objectivo de comprar o imóvel de 

que necessitava, como tinha instruído o herdeiro a comprá-lo para ele; será perfeitamente justo que tenha uma acção de 

mandato para se indemnizar pelo interesse que tinha em mandar comprar o imóvel. 

 

5. Uma pessoa cujos bens tenham sido confiscados pode ordenar a qualquer pessoa que os compre, e se o fizer, uma acção 

equitativa por mandato mentirá, se não mantiver a fé. Esta regra foi estabelecida porque, quando um bem foi confiscado e 

qualquer coisa é posteriormente adquirida, não vai para o Tesouro. 

 

6. Se alguém se tiver comprometido a cumprir um mandato que o oriente a roubar um templo, ou a ferir ou matar um homem, 

não poderá recuperar nada numa acção por mandato, devido à natureza infame do mandato. 

 

7. Se eu lhe der cem aurei para que os possa dar ao Titius, e não o fizer, mas utilizá-los você mesmo; Proculus diz que você 

será responsável tanto por uma acção por mandato, como por uma acção de roubo; mas se eu lhos der de tal forma que possa 

entregá-los a quem quiser, apenas uma acção por mandato mentirá. 

 

8. Se eu ordenar ao vosso escravo que pague, por minha conta, uma soma de dinheiro que vos devo; Neratius diz que, embora 

o escravo possa ter pedido o dinheiro emprestado e inscrito o pagamento nos vossos livros como tendo sido recebido de mim, 

ainda assim, se não o recebeu do credor para ser colocado a meu crédito, não serei libertado, e não podeis intentar uma acção 

por mandato contra mim; mas se o tomou emprestado com o entendimento de que o devia pagar por minha conta, por outro 

lado, ambas as circunstâncias terão lugar; pois não faz diferença se algum outro escravo, ou o mesmo, recebeu o dinheiro a 

ser pago na minha conta em seu nome, e isto é o mais correcto, pois sempre que o credor recebe o seu próprio dinheiro, a 

libertação do devedor não ocorre. 

 

9. Um escravo fugitivo meu, enquanto estava nas mãos de um ladrão, obteve algum dinheiro e comprou outros escravos com 

ele, que o Titius recebeu por entrega do vendedor. Mela diz que eu posso fazer com que Titius me restitua através de uma 

acção de mandato, porque o meu escravo é considerado como tendo instruído Titius a receber os escravos por entrega, desde 

que o tenha feito a pedido do escravo. Mas se o vendedor fez a entrega a Titius sem o seu consentimento, posso então intentar 

uma acção de compra para obrigar o vendedor a entregar-me os escravos, e o vendedor terá uma acção pessoal de 

recuperação contra Titius pela entrega de escravos que ele não lhe devia, embora acreditasse que o fizesse. 

 

10. Quando o curador da propriedade faz uma venda, mas não paga o produto da mesma aos credores, Trebatius, Ofilius, e 

Labeo são da opinião que uma acção sobre o mandato será contra ele em favor dos credores que aparecem, e que uma acção 
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sobre o fundamento de negócios transaccionados pode ser intentada pelos credores que estão ausentes; mas se, tendo 

executado o mandato dos que estão presentes, ele proceder à venda, uma acção com base no negócio transaccionado não 

pode ser intentada pelos credores ausentes, a menos que talvez contra aqueles que ordenaram ao curador a venda do imóvel, 

tal como se tivessem transaccionado o negócio do primeiro. Mas se o ordenaram a fazê-lo, acreditando que eram os únicos 

credores, uma acção de facto deveria ser concedida em favor dos credores ausentes contra aqueles que deram o mandato. 

 

11. No entanto, tal como se é livre de não aceitar um mandato, assim, se este for aceite, deve ser executado, a menos que seja 

revogado. Além disso, pode ser revogado de tal forma que o direito será reservado sem prejuízo para a parte que deu o 

mandato de dispor convenientemente do assunto, quer por ele próprio, quer por outra pessoa; ou onde aquele que se 

encarregou da execução do mandato possa ser aproveitado. E se a parte a quem foi dado o mandato para comprar algo não o 

fizer, e não declarar que não o irá comprar, será responsável pela sua própria negligência, e não pela de outra; e está 

estabelecido que será responsável por uma acção sobre o mandato. Será ainda responsável (como Mela também disse) se 

revogar fraudulentamente o mandato numa altura em que não pudesse fazer a compra de forma adequada. 

 

23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Se, no entanto, o mandatário alegar como desculpa para não cumprir o mandato a existência de doença, ou a inimizade mortal 

do seu adversário. 

 

24. Paulus, Sentenças, Livro II. 

 

Ou que as acções intentadas contra o devedor não terão qualquer força ou efeito. 

 

(25) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Ou qualquer outra causa justa, ele deve ser ouvido. 

 

26. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

A morte da pessoa que dá o mandato está incluída entre as causas de negligência para o seu cumprimento, pois um mandato 

termina com a morte. Se, no entanto, for executado por uma parte ignorante deste facto, considera-se que a acção mentirá por 

uma questão de conveniência. Julianus declarou também que um mandato foi extinto pela morte da parte que o deu, mas que 

a obrigação daí decorrente continuou por vezes a existir. 
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1. Quando uma parte ordenou ao seu devedor que pagasse Titius por ele, e o devedor pagou o dinheiro após a morte de 

Titius; embora ele ignorasse o facto, ele deve ser libertado. 

 

2. Entende-se que o dinheiro foi perdido por uma caução, onde um devedor foi substituído por ele em benefício do credor, 

apesar de não ter sido solvente; porque o credor que aceita um devedor que foi substituído, torna a caução boa. 

 

3. Quando uma parte que deseja fazer um presente a uma caução liberta o seu credor, que é o seu próprio devedor, a caução 

pode imediatamente intentar uma acção por mandato, pois não faz diferença se pagou o dinheiro ao credor ou o libertou da 

sua obrigação. 

 

4. Deve também ter-se em conta que uma caução não pode recuperar mais numa acção por mandato do que pagou. 

 

5. Tornei-me o seu fiador pelo montante da caução, pela sua direcção, e paguei ao agente do credor. Se este último era o 

verdadeiro agente, tenho imediatamente direito a uma acção por mandato, mas se ele não era, posso intentar uma acção de 

recuperação contra ele. 

 

6. Um mandatário não pode cobrar todas as despesas que possa ter incorrido; como, por exemplo, quando, por ter sido 

assaltado por ladrões, ou por ter perdido bens por um naufrágio, ou ele, ou os membros da sua família, tenham sido atacados 

por doença, tenha sido obrigado a incorrer em despesas; pois estas coisas devem ser atribuídas mais a um acidente do que a 

um mandato. 

 

7. No entanto, quando um escravo lhe rouba o que você tinha comprado sob a minha direcção, Neratius diz que você pode 

intentar uma acção sob mandato para obrigar o escravo a ser-lhe entregue a título de reparação, se isso acontecer sem a sua 

culpa; mas se eu soubesse que o escravo era desonesto, e não o avisasse, para que você pudesse providenciar contra isso, eu 

teria então de lhe restituir o montante do seu interesse. 

 

8. Um operário, sob a direcção de um amigo, comprou um escravo por dez aureis, e ensinou-lhe o seu ofício; depois vendeu-

o por vinte aureis, que foi obrigado a pagar através de uma acção por mandato. Posteriormente, teve um julgamento contra 

ele a favor do comprador, com o fundamento de que o escravo não era bom. Mela diz que o mandatário não será obrigado a 

reparar-lhe o que pagou, a menos que, depois de ter feito a compra, o escravo se tenha tornado insensato sem má fé da sua 

parte. Se, contudo, ele lhe tivesse dado instruções por ordem do mandatário, o contrário seria o caso, pois então ele poderia 

recuperar o que tinha gasto, bem como o que tinha sido pago pela manutenção do escravo, a menos que lhe tivesse sido 

pedido que o instruísse gratuitamente. 

 

27. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 
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Se alguém escrever a outro para libertar o seu devedor, e que ele próprio lhe pague o dinheiro que lhe deve, ele será 

responsável por uma acção por mandato. 

 

1. Se eu lhe entregar um escravo com o entendimento de que o manumitará após a minha morte, a obrigação será 

estabelecida. Além disso, eu próprio terei direito a uma acção contra si, se, tendo mudado de ideias, desejar recuperar o 

escravo. 

 

2. Se uma das partes tiver assumido o cumprimento de um mandato, e puder executá-lo, não deverá deixar de fazer o que 

prometeu, caso contrário, o julgamento será feito contra ele pelo montante do interesse do mandatário. Se, no entanto, estiver 

ciente de que não pode executar o serviço, deve notificar o mandatário desse facto, assim que puder, que o primeiro pode 

empregar outro se assim o desejar. Se não o notificar quando poderia tê-lo feito, será responsável pelo montante dos juros do 

mandatário, mas se, por alguma razão, não o puder notificar, estará seguro. 

 

3. Um mandato termina com a morte da parte a quem foi conferido, se tiver falecido sem o ter, de qualquer forma, cumprido; 

e o seu herdeiro, mesmo que tenha executado o mandato, não terá direito a uma acção sobre o mandato por esta razão. 

 

4. As despesas incorridas através da execução do mandato, se foram incorridas de boa fé, devem ser pagas por todos os 

meios; e não faz diferença se quem deu o mandato teria pago menos se tivesse sido ele próprio a realizar o negócio. 

 

5. Se fizer um empréstimo ao Titius por minha direcção, e intentar uma acção de mandato contra mim, eu não deveria ter um 

julgamento contra mim, a menos que me atribua os direitos de acção que tem contra o Titius. Mas se processarem o Titius, eu 

próprio não serei libertado, mas serei responsável perante vós apenas na medida em que não tenhais podido recuperar do 

Titius. 

 

28. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

Papinianus diz, no Terceiro Livro de Perguntas, que o mandatário de um devedor que paga não liberta o devedor principal 

por operação de direito; pois ele paga por conta do seu próprio mandato em seu próprio nome, e por isso pensa que os 

direitos de acção contra o devedor principal devem ser cedidos ao mandatário. 

 

29. The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Onde foi intentada uma acção contra um fiador, e ele, não tendo conhecimento de que o dinheiro não foi efectivamente 

entregue ao devedor, faz o pagamento por conta do seu fiador; coloca-se a questão de saber se ele pode recuperar o montante 
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que pagou numa acção por mandato? E se, de facto, estando ciente dos factos, negligencia a apresentação de uma excepção 

por fraude, ou porque o dinheiro não foi pago, será considerado como tendo participado na fraude, por negligência grosseira 

muito semelhante à fraude. No entanto, quando não tinha conhecimento dos factos, nenhuma responsabilidade lhe pode ser 

atribuída. Com base no mesmo princípio, se um devedor tiver direito a uma excepção, por exemplo, com base num acordo, 

ou por qualquer outra razão, e ele, não sabendo disso, não fizer uso dessa excepção; deve dizer-se que terá direito a uma 

acção por mandato, pois o devedor principal poderia ter avisado a sua caução, e deveria tê-lo feito, a fim de o impedir de 

pagar ignorantemente o que não era devido. 

 

1. É um ponto susceptível de discussão, em que uma caução, não tendo conhecimento de que se vinculou ilegalmente, faz o 

pagamento, se terá uma acção sobre o mandato? Se, de facto, ele ignorou os factos, a sua ignorância será uma desculpa, mas 

se ele ignorou a lei, a opinião contrária deve ser mantida. 

 

2. Se a caução, não tendo conhecimento de que o devedor pagou, fizer ele próprio o pagamento, penso que terá direito a uma 

acção de mandato; pois deve ser desculpado se não tiver adivinhado que o devedor pagou, pois este último deve notificar a 

sua caução logo que tenha pago, a fim de evitar que o credor o ultrapasse, e, aproveitando-se da sua ignorância, obter dele o 

montante pelo qual se tornou caução. 

 

3. Isto também deve ser discutido com referência à caução, nomeadamente: se quando pagou não notificou o devedor 

principal, e este último satisfez então a obrigação, o que não deveria ter feito. Penso que quando podia tê-lo notificado, e não 

o fez, se a caução traz consigo o mandado, ele deveria ser impedido; pois se não notificou o devedor após ter efectuado o 

pagamento, é culpado de um acto que se assemelha a fraude. Além disso, o devedor principal deve ceder o seu direito de 

acção à caução, para evitar que o credor receba o duplo pagamento. 

 

4. Embora a caução não deva executar determinados actos, ele não é culpado de fraude; como, por exemplo, nos casos em 

que negligencia o recurso a uma excepção baseada na agência, quer soubesse, quer ignorasse o seu direito. Pois, neste caso, a 

boa fé está preocupada, e não é agradável para ele, em questionar sobre distinções agradáveis da lei, mas apenas para 

verificar se a parte é ou não devedora. 

 

5. Em todos os exemplos acima mencionados, quando o credor recebeu dinheiro que não foi efectivamente emprestado ao 

devedor, ou que foi pago uma segunda vez, uma acção de cobrança será intentada contra ele, a menos que o dinheiro lhe 

tenha sido pago numa sentença; pois, neste caso, uma acção de cobrança não será intentada devido à autoridade da sentença, 

mas ele próprio, devido à sua duplicidade, deverá ser punido pelo crime de burla. 

 

6. Se uma fiadora que for libertada por lapso de tempo, pagar ao credor, ele terá legalmente direito a uma acção contra o 

devedor principal; pois, embora já tenha sido libertado por manter a fé, libertou o devedor. Portanto, se estiver pronto a 
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defender o devedor principal contra o seu credor, é perfeitamente justo que ele recupere o que pagou através de uma acção 

por mandato. E esta opinião também foi defendida por Julianus. 

 

30. Julianus, Digest, Livro XIII. 

 

Se eu lhe der um escravo com o entendimento de que o irá manumitar, e depois o meu agente o proibir de o manumitar, 

posso intentar uma acção por mandato, se lhe conceder a sua liberdade? 

 

(1) Respondi que, se o agente tivesse boas razões para impedir a manumissão do escravo que eu tinha recebido com o único 

objectivo de o manuminar; por exemplo, se ele tivesse posteriormente verificado que tinha falsificado contas, ou que tinha 

conspirado contra a vida do seu antigo senhor, eu seria responsável, se não prestasse atenção ao aviso do agente. Mas, se a 

notificação foi feita pelo agente sem qualquer boa razão, mas apenas para evitar a manuntenção do escravo, uma acção não 

pode ser intentada contra mim, mesmo que eu lhe devesse dar a sua liberdade. 

 

31. The Same, Digest, Livro XIV. 

 

Se eu cometer a transacção do meu negócio a uma parte que seja responsável perante mim numa acção por danos quádruplos 

(dentro de um ano), e, após o decurso do ano, apenas por danos simples; mesmo que eu deva iniciar uma acção contra ele 

com mandato após o decurso do ano, ele será obrigado a pagar-me danos quádruplos; porque uma parte que se encarrega da 

gestão do negócio de outra é obrigada a pagar-lhe o que teria sido obrigada a pagar a outros. 

 

(32) The Same, On Urseius Ferox, Livro III. 

 

Se eu não estiver disposto a entrar numa propriedade a menos que me sejam fornecidas garantias de que serei indemnizado 

por qualquer perda, e, em tais circunstâncias, é-me dado um mandato; penso que uma acção sobre o mandato mentirá. Se, no 

entanto, uma parte tiver instruído outra a não rejeitar um legado, o caso é muito diferente; pois onde um legado é adquirido, 

não pode causar qualquer perda à pessoa que o recebe, mas a aceitação de um património é por vezes prejudicial. Numa 

palavra, sempre que tais contratos são feitos, e sempre que uma fiança é vinculada em nome das partes, penso que a 

obrigação de mandato é estabelecida; pois não faz muita diferença quem é o indivíduo, quem, depois de interrogado, se 

tornou fiador, ou se alguém que está ausente ordena que isso seja feito. Além disso, é conveniente notar que é uma questão de 

ocorrência comum para as propriedades que se pensa serem insolventes, a serem assumidas pela direcção dos credores; e não 

há dúvida de que isto cria responsabilidade para uma acção sobre o mandato. 

 

33. The Same, On Minicius, Livro IV. 
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Quando se pede a uma parte que se torne fiadora, e se obriga por uma quantia menor, ela é legalmente responsável; mas se 

ela se torna obrigada por uma quantia maior, Julianus pensa muito apropriadamente ?e esta é também a opinião de muitas 

autoridades ?que ele não será responsável por uma acção sobre o mandato por uma quantia maior do que a que lhe foi pedido 

para se tornar fiadora, mas apenas pela quantia contida no pedido; porque ele fez o que lhe foi mandado fazer; uma vez que 

se considera que a parte que o pediu confiou na sua boa fé na medida em que lhe foi pedido para ser responsável. 

 

 

34. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Um homem tinha o hábito de transaccionar os negócios de Lucius Titius, como seu agente, e, depois de ter recebido dinheiro 

dos devedores do primeiro, enviou-lhe uma carta na qual afirmava que uma certa quantia derivada da sua gestão dos seus 

negócios permanecia nas suas mãos, e que ele próprio a tinha emprestado, e que estava endividado por ela com juros de seis 

por cento. Colocou-se a questão de saber se poderia ser intentada uma acção por este dinheiro, tal como emprestado, nestas 

circunstâncias, e se poderiam ser cobrados juros? A resposta foi que o dinheiro não foi emprestado, caso contrário poderia ser 

alegado que o dinheiro seria considerado emprestado em todos os contratos em que não houvesse qualquer contrapartida. 

Este caso não é semelhante àquele em que é feito um acordo de que terá, como empréstimo, dinheiro que foi depositado 

consigo, e que é emprestado, porque então o dinheiro que era meu torna-se seu. Além disso, se eu lhe ordenar que peça 

dinheiro emprestado ao meu devedor, este torna-se um empréstimo, pois esta é a interpretação indulgente; e a prova disto é 

que quando uma parte que deseja emprestar dinheiro a outra lhe dá prata para ser vendida, não pode legalmente intentar uma 

acção por dinheiro emprestado, e no entanto, o dinheiro obtido pela prata será por conta e risco da parte que recebeu a prata. 

No caso indicado, deve portanto considerar-se que o agente será responsável por uma acção por mandato, de modo que, 

embora o dinheiro estivesse por sua conta e risco, deve ainda assim pagar os juros que foram acordados. 

 

1. Ordenei-lhe que, sendo herdeiro de uma parte de uma propriedade, comprasse para mim um terreno pertencente a essa 

propriedade a um preço especificado, e fê-lo. Não há dúvida de que uma acção sobre mandato ficará entre nós com referência 

às quotas dos outros co-herdeiros. No entanto, no que diz respeito à sua quota, pode surgir uma dúvida se uma acção de 

compra ou de mandato deve ser intentada, pois não é irrazoável acreditar que a compra foi feita condicionalmente em relação 

a essa quota; porque, de facto, a questão é muito importante se, se eu morrer antes de o negócio estar concluído, e o senhor, 

tendo conhecimento da minha morte, se recusou a vender a outro por causa do meu mandato, o meu herdeiro seria 

responsável perante si por essa razão? E, por outro lado, se vendesse a outra parte, seria o senhor responsável perante o meu 

herdeiro? Pois se a compra deveria ser considerada como tendo sido efectuada sob uma condição, o processo pode ser 

instaurado da mesma forma que se qualquer outra condição tivesse sido cumprida após a morte. Se, no entanto, o processo 

tivesse sido iniciado sob mandato, por exemplo, se eu tivesse ordenado a compra de terras pertencentes a outra pessoa, e a 

morte tivesse ocorrido, uma vez que tinha conhecimento deste facto, e o mandato tivesse sido terminado, nenhuma acção a 
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seu favor poderia ser intentada contra o meu herdeiro; mas se a acção tivesse sido intentada sob mandato, o curso do processo 

seria o mesmo que num caso de compra. 

 

(35) Neratius, Parchments, Livro V. 

 

Se eu lhe ordenei que comprasse para mim um terreno no qual tem uma parte, é verdade que, em conformidade com este 

mandato, é-lhe igualmente exigido que me entregue a sua parte, depois de as restantes partes terem sido compradas. Se, no 

entanto, eu lhe ordenar que compre as referidas acções a um determinado preço, e tiver adquirido algumas delas a qualquer 

preço, a sua quota-parte dos rendimentos estará sujeita a diminuição, de modo a que o montante total não exceda o montante 

para o qual ordenei a aquisição da propriedade. Mas se eu lhe ordenei que fizesse a compra sem fixar qualquer preço, e se 

comprar as acções das outras partes a preços diferentes, deverá também vender as suas acções por uma quantia que seria 

aprovada pelo julgamento de um bom cidadão. 

 

36. Javolenus, On Cassius, Livro VII. 

 

Uma pessoa deste tipo deve juntar todas as quantias, grandes e pequenas, e dessa forma determinar a quota a ser paga pela 

parte que recebeu o mandato. Muitas autoridades adoptam esta regra. 

 

1. Da mesma forma, no caso seguinte, em que eu lhe ordenei que comprasse algo para mim a um determinado preço, e o 

senhor transaccionou o negócio de forma lucrativa com referência aos outros co-proprietários, e fez a compra por um valor 

baixo, terá pela sua parte o montante do seu interesse, desde que esteja dentro da soma contida no mandato; mas e se as 

partes que tinham o terreno em comum com o senhor foram obrigadas a dispor dele a um preço baixo, quer por causa do mau 

estado dos seus negócios, quer por qualquer outra razão? Não deve fazer o mesmo sacrifício, nem deve lucrar com esta 

circunstância, pois um mandato deve ser gratuito, nem deve ser permitido, por esta razão, impedir a venda, pois sabia que o 

comprador estava mais ansioso por obter a propriedade do que estava na altura em que lhe ordenou que a comprasse. 

 

2. Se eu lhe ordenar que compre para mim um terreno, que é vendido por certas partes, de tal forma, que não ficarei 

vinculado ao mandato, a menos que compre a totalidade do terreno, e não esteja em condições de o comprar todo; estará a 

negociar o seu próprio negócio com referência às acções que comprou, quer tenha ou não um interesse no terreno. O 

resultado será também que aquele a quem foi dado um mandato deste tipo, comprará, entretanto, as diferentes acções por sua 

conta e risco, e, a menos que as compre todas, elas permanecerão nas suas mãos, mesmo que não as queira. É mais provável 

que, uma vez que uma parte pode empreender a execução de um mandato atendido com tais inconvenientes, e que o tenha 

feito voluntariamente, deva cumprir o seu dever adquirindo as diferentes acções, tal como deveria fazer na compra de todas 

elas em conjunto. 
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3. Se eu lhe ordenar que compre uma parcela de terra para mim, e não acrescente que não serei responsável nos termos do 

mandato, a menos que compre tudo, e compre uma, ou várias parcelas da mesma; então, sem dúvida, teremos direito a acções 

recíprocas de mandato, mesmo que não possa comprar as parcelas restantes da terra. 

 

(37) Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Fiquei seguro para si de que um certo escravo deveria ser entregue, e cumpri o acordo. Quando intento uma acção de 

mandato contra si, deve ser feita referência ao momento em que fiz o pagamento, e não ao momento em que a acção foi 

intentada; e, portanto, mesmo que o escravo morra depois, uma acção equitativa irá, no entanto, mentir. 

 

1. A regra é diferente no caso de uma estipulação, pois então o momento em que a acção foi intentada é considerado, a menos 

que aconteça que o promotor seja responsável por não ter feito o pagamento no momento apropriado, ou o credor tenha 

negligenciado recebê-lo, pois o fracasso de nenhuma das partes o deve beneficiar. 

 

38. Marcellus, Opiniões. 

 

Lucius Titius permitiu a Publius Maevius, o seu filho, hipotecar uma casa que tinha em comum com o credor do seu filho, 

mas não com a intenção de fazer dele um presente do mesmo; e depois Maevius, tendo morrido deixando uma filha menor, os 

tutores desta última juntaram-se à questão contra Titius, como Titius fez no processo instaurado para cobrar um empréstimo. 

Pergunto se a parte da casa que Titius permitiu que o seu filho sobrecarregasse deve ser libertada por uma decisão do 

tribunal? Marcelo era da opinião que o juiz deveria determinar se deveria ser libertado, tendo em consideração o carácter do 

devedor e a intenção das partes contratantes, bem como o momento em que o imóvel em litígio foi hipotecado, pois, a 

disposição de uma questão jurídica deste tipo depende de uma decisão judicial. 

 

1. Há um ponto que não é diferente, e que surge muito frequentemente, isto é, se uma garantia pode instaurar um processo 

para obter a sua libertação antes de ter efectuado o pagamento. Nem sempre se deve esperar até que ele faça o pagamento, ou 

até que a sentença seja proferida contra ele após a emissão ter sido juntada; como, se o devedor principal tiver atrasado o 

pagamento durante muito tempo, ou desperdiçado os seus bens, e especialmente se a caução não tiver o dinheiro nas suas 

mãos pronto a ser pago ao credor, ele pode então proceder contra o devedor através de uma acção de mandato. 

 

39. Neratius, Parchments, Livro VII. 

 

Tanto Aristóteles como Celsus, o pai, consideraram que os bens podiam ser depositados, e a execução de um mandato 

assumido, sob a seguinte condição, a saber "Que o bem fosse por conta e risco da parte que recebesse o depósito, ou que 

assumisse a execução do mandato". Isto parece-me ser correcto. 
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40. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Se eu me tornar fiador na vossa presença, e apesar de vós, nem uma acção sobre o mandato, nem uma acção sobre o terreno 

do negócio negociado, residirá. Algumas autoridades sustentam que uma acção equitativa deve ser concedida, mas eu não 

concordo com elas, e penso que a opinião defendida por Pomponius é correcta. 

 

41. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Uma acção por mandato só pode por vezes ser concedida por um lado; pois se a parte que se comprometeu a cumprir o 

mandato exceder as suas limitações, não terá direito a uma acção por mandato, e quem lhe deu o mandato terá direito a uma 

acção contra ele. 

 

42. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Se eu lhe ordenar que investigue as circunstâncias de uma herança, e você a comprar-me, representando que ela tem menos 

valor do que realmente tem; você será responsável perante mim numa acção por mandato. Este será também o caso se eu lhe 

ordenar que verifique a condição financeira de uma parte a quem estou prestes a fazer um empréstimo, e se o senhor me 

representar falsamente que ele é solvente. 

 

43. The Same, On the Edict, Livro XXIII. 

 

Uma pessoa que assume o cumprimento de um mandato, "Colocar dinheiro durante um certo tempo", e que o faz, pode ser 

processada com base no mandato, e deve ceder quaisquer direitos de acção adquiridos por atraso. 

 

(44) The Same, On the Edict, Livro LXII. 

 

É um acto fraudulento qualquer pessoa recusar proceder contra um devedor que pode processar, ou quando não exige 

pagamento quando este pode ser exigido. 

 

(45) Paulus, On Plautius, Livro V. 

 

Se comprou uma parcela de terreno sob a minha direcção, pode intentar uma acção contra mim, depois de ter pago o dinheiro 

da compra, ou antes de o fazer, a fim de evitar vender a sua própria propriedade? É correctamente sustentado que uma acção 
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por mandato irá, neste caso, obrigar-me a assumir a obrigação pela qual está vinculado ao vendedor; pois eu próprio poderia 

intentar uma acção contra si para o forçar a ceder os seus direitos de acção contra o vendedor. 

 

1. Se, por minha orientação, o senhor empreendeu a defesa de um caso que ainda se encontra em tribunal, não pode tomar 

medidas legais para transferir a defesa para mim, sem uma boa razão, pois ainda não executou o mandato. 

 

2. Além disso, se, enquanto estiver a tratar dos meus negócios, se vincular a um dos meus credores, deve ser dito que antes de 

efectuar o pagamento, terá direito a uma acção contra mim para me obrigar a assumir a obrigação, e se o credor se recusar a 

alterar a obrigação, serei obrigado a fornecer segurança para o defender contra ele. 

 

3. Se me comprometer a comparecer em tribunal, e não o apresentar, ou, se tiver assumido a sua responsabilidade, posso 

intentar uma acção com mandato para o obrigar a libertar-me antes de efectuar o pagamento. 

 

4. Se eu lhe ordenar que pague ao meu credor, e se se obrigar a fazê-lo, e, em consequência, tiver um julgamento contra si; a 

opinião mais humana é que, neste caso, uma acção de mandato ficará a seu favor contra mim. 

 

5. Onde quer que tenhamos declarado que uma acção de mandato pode ser intentada antes de o dinheiro ter sido pago, o 

mandatário não será responsável pelo não pagamento, mas apenas pelo seu acto; e como é justo que, quando tivermos obtido 

um direito de acção contra um mandatário, devemos ser obrigados a atribuí-lo ao mandatário; assim, com base no mesmo 

princípio, devemos ser obrigados numa acção de mandato a libertá-lo de responsabilidade. 

 

6. Se a caução deve, devido a despesas razoáveis incorridas, pagar uma soma maior do que aquela pela qual se vinculou, 

aquele por quem se tornou caução deve pagar a totalidade da quantia. 

 

7. Eu contraí um acordo com o seu devedor para o pagamento do que me deve, por sua conta e risco. Nerva e Atilicinus 

dizem que posso intentar uma acção contra si com referência ao que não consegui cobrar-lhe anteriormente, embora o 

mandato tivesse referência aos seus assuntos. Isto é razoável, pois então aquele que substituiu o devedor não é libertado se o 

seu credor seguir o crédito, e não é estipulado por ele que isso é por conta e risco do devedor. 

 

8. A regra é a mesma, se eu tiver de intentar uma acção contra o devedor principal pela direcção da caução, porque, através 

da execução do mandato, a caução seria libertada da sua responsabilidade anterior. 

 

46. The Same, On the Edict, Book LXXIV. 
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Onde qualquer pessoa se vincula a uma parte que promete o seguinte, nomeadamente "Se eu não entregar Stichus, pagarei 

cem mil sestércios", e ele compra Stichus a um preço mais baixo e faz o pagamento, para que a estipulação de cem mil 

sestércios, não produza efeito; fica estabelecido que ele pode intentar uma acção sobre o mandato. É, portanto, muito 

conveniente que a forma adequada seja observada em todos os casos de mandato, para que sempre que o mandato for certo, 

os seus termos não sejam violados; mas quando for incerto, ou incluir várias alternativas, então, embora as suas disposições 

possam ter sido levadas a cabo pela execução de outros actos que não os prescritos pelo próprio mandato, ainda assim, se isso 

foi vantajoso para o mandatário, a acção sobre o mandato recairá. 

 

47. Pomponius, On Plautius, Livro III. 

 

Julianus diz que, se uma esposa promete o seu dote ao seu fiador, porque lhe está em dívida por causa do seu fiador, depois 

do casamento ter tido lugar, o marido pode imediatamente intentar uma acção de mandado contra o devedor; pela razão de 

que se entende que ele perdeu dinheiro através do qual poderia ter pago as despesas incorridas durante o casamento. 

 

1. Quando uma parte se tiver tornado fiadora para lhe entregar um escravo, e ele entregar outro escravo ao estipulador, ele 

próprio não será libertado, nem o libertará; e, por conseguinte, não terá direito a uma acção por mandato contra si. Mas se o 

estipulador tiver obtido o referido escravo por usucapião, Julianus diz que deve ser considerado que houve uma libertação, e, 

em consequência disso, uma acção de mandato mentirá, mas só depois de ter havido usucapião. 

 

48. Celsus, Digest, Livro VII. 

 

Quintus Mucius Scaevola diz que se alguém tiver dado garantia por dinheiro emprestado a juros, e o devedor principal, tendo 

sido processado, tentar negar que o dinheiro foi emprestado a juros, e a garantia, ao pagar os juros, priva o devedor principal 

da oportunidade de recusar o pagamento, ele não pode recuperar esse dinheiro do devedor principal. Se, contudo, este último 

tivesse notificado a caução de que se recusaria a pagar o que é devido com juros, e a caução não estivesse disposta a recusar o 

pagamento por causa da sua reputação, ele pode recuperar do devedor principal o que quer que tenha pago por esta conta. 

Esta opinião Scaevola pensava ser bem fundamentada; pois, no primeiro caso, a caução prestava pouca atenção à boa fé, 

quando parecia privar o devedor principal do poder de fazer valer o seu direito; mas, no segundo caso, ele não deveria ter 

sido uma fonte de prejuízo para a caução se tivesse tido algum respeito pelo seu próprio sentido de honra. 

 

1. Se eu lhe ordenar que faça negócios por mim, emprestando dinheiro, com o entendimento de que deverá transferir o 

crédito para mim por minha conta e risco, e que o lucro, se houver, será meu; penso que o mandato se manterá. 
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2. Mas se eu lhe ordenar que transaccione o negócio para si, para que o crédito permaneça na sua posse; isto é, que possa 

emprestar dinheiro a quem quiser, e receber os juros, e que eu sozinho assuma o risco; esta transacção está fora dos termos do 

mandato, tal como se eu devesse ordenar-lhe que compre qualquer tipo de terreno para mim. 

 

49. Marcellus, Digest, Livro VI. 

 

Eu compro um escravo de Titius de boa fé, e tenho a posse dele. Tito vendeu-o por minha direcção, não tendo consciência de 

que ele realmente lhe pertencia; ou, por outro lado, eu próprio o vendi sob a direcção de Tito, que se tornou herdeiro do 

partido que o comprou; coloca-se a questão de saber se uma acção com base num título superior, e uma acção com base num 

mandato, irá mentir? Sou de opinião que Titius, embora tenha feito a venda como agente, é responsável perante o comprador; 

e que não teria direito a uma acção de recuperação, mesmo que tivesse entregue a propriedade, e portanto que uma acção por 

mandato mentirá, se estivesse interessado em que o escravo não fosse vendido. Por outro lado, o mandatário, se desejar 

receber dele o bem, será barrado por uma excepção por fraude, e terá direito, como herdeiro, a uma acção baseada na compra 

do testador, que lhe deixou o bem, contra o vendedor. 

 

50. Celsus, Digest, Livro XVIII. 

 

Se alguém que esteja a transaccionar o negócio de uma caução, pagou ao estipulador com o entendimento de que libertaria o 

devedor e a caução da responsabilidade, e o faz em conformidade com a lei, pode responsabilizar a caução numa acção com 

base numa agência voluntária; nem faz qualquer diferença se a caução ratificou ou não o seu acto, pois terá, no entanto, 

direito a uma acção com base num mandato, logo que o ratifique, e mesmo antes de pagar o dinheiro ao agente. 

 

1. Quando uma certa quantidade de cereais é devida, e a garantia entrega cereais africanos, ou, impelido pela necessidade de 

pagamento, dá algo de maior valor do que o preço do bem a ser entregue, ou transfere Stichus, e este último morre, ou torna-

se inútil ou por fraqueza ou vício; a quantia pode ser recuperada por uma acção de mandato. 

 

51. Javolenus, Sobre Cassius, Livro IX. 

 

Uma garantia, embora possa ter pago o dinheiro por engano antes do seu vencimento, não pode, no entanto, intentar uma 

acção contra o credor; nem pode, de facto, intentar uma acção por mandato a que possa ter direito contra o devedor principal, 

antes do dia de pagamento chegar. 

 

52. The Same, Epistles, Livro I. 
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Quando uma parte se tornou fiadora de outra para uma determinada quantidade de trigo, sem qualquer referência à sua 

qualidade; penso que libertará o devedor principal fornecendo qualquer tipo de trigo, mas não poderá recuperar qualquer 

outro tipo de trigo do devedor principal, excepto o de qualidade mais inferior, cuja entrega poderia ter libertado ele próprio 

do crédito do estipulador. Portanto, se o devedor principal estiver disposto a dar à caução o mesmo tipo de trigo, dando-o ao 

credor, ele próprio poderia ter sido libertado, e a caução traz uma acção pelo mesmo tipo de trigo que ele forneceu, ou seja, 

grão de qualidade superior, penso que ele pode ser barrado por uma excepção no terreno da fraude. 

 

53. Papinianus, Perguntas, Livro IX. 

 

Quando alguém se torna fiador de outro, confiando na honra de um terceiro que está presente e não se opõe; ele pode 

responsabilizar ambos por uma acção por mandato. Mas se, em conformidade com um mandato de uma das partes, ele se 

torna fiador sem querer ou na ignorância dos factos, só pode processar aquele que lhe deu o mandato, e não aquele que 

incorreu na obrigação. Isto não me afecta, porque o devedor principal é libertado pelo dinheiro da caução, pois isto acontece 

mesmo que se faça o pagamento em nome de outro por minha direcção. 

 

(54) The Same, Questions, Book XXVII. 

 

Quando um escravo ordena a alguém que o compre, o mandato é nulo. Mas se o mandato tiver sido dado com o propósito de 

manuminar o escravo, e a parte em questão não o manuminar, o dono e o vendedor podem processar pela recuperação do 

dinheiro da compra, e uma acção por afecto pode ser intentada, pois suponha que o escravo era um filho natural, ou um 

irmão. Foi considerado por pessoas instruídas na lei que, em casos de boa-fé, deveria ser dada atenção à consideração do 

afecto. Quando o comprador pagou o preço com o seu próprio dinheiro (pois, caso contrário, não poderia ser exonerado de 

responsabilidade para uma acção de venda), é frequentemente perguntado se ele pode intentar uma acção judicial sobre o 

peculiar? A opinião mais correcta e judiciosa parece ser a de que o Pretor não tinha em mente contratos deste tipo feitos por 

escravos, pelos quais tentavam escapar ao mau tratamento dos seus senhores. 

 

1. Se um homem livre servindo de boa fé como escravo deve mandar alguém resgatá-lo, e isto é feito com o dinheiro do 

comprador, fica estabelecido que a acção contrária ao mandato mentirá; desde que, no entanto, os direitos de acção que o 

comprador tem contra o vendedor sejam cedidos, supondo que o comprador não tenha manumitido a pessoa livre acima 

referida. 

 

55. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Um agente que não se aproprie de um bem que esteja preso, mas que não regresse depois de lhe ter sido entregue, está sujeito 

a uma acção de mandato, mas não a uma acção de furto. 
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56. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Sempre que alguém tenha enviado dinheiro para ser emprestado, o mandatário pode processar o mandatário sem recorrer ao 

devedor principal, e sem vender as penhoras, e o credor pode mesmo recorrer a ele, se for declarado na carta que ele tem o 

direito de o fazer, mesmo que as penhoras sejam vendidas; pois o que quer que esteja inserido num contrato com o objectivo 

de eliminar qualquer dúvida, não restringe de forma alguma o efeito do Direito Comum. 

 

(1) Quando uma caução tiver oferecido o dinheiro em tribunal, e, devido à idade da parte que apresenta o processo, o tiver 

selado, e o tiver depositado publicamente, pode proceder imediatamente através de uma acção de mandato. 

 

(2) Não obstante, é necessário investigar a boa-fé do mandatário durante todo o tempo, onde o proprietário do imóvel 

regressa à província após cinco anos de ausência, tendo sido obrigado a partir em negócios para o Estado; embora possa ter 

renovado o mandato sem ter recebido uma contabilidade. Assim, como é dever do mandatário transferir tudo o que foi feito 

durante a primeira administração do negócio para a conta do segundo, ele combinará os assuntos atendidos durante o 

primeiro período com os do segundo. 

 

(3) Um salário que depende de uma promessa incerta não pode ser cobrado legalmente através de um recurso a um processo 

extraordinário, nem tem o direito de o ter estabelecido através de uma acção sobre o mandato. 

 

(4) É necessário que uma acção por mandato seja intentada para a recuperação das despesas de boa-fé necessariamente 

incorridas; mesmo que o agente não tenha terminado o negócio que lhe foi confiado. 

 

57. The Same, Opinions, Livro X. 

 

Fica estabelecido que um mandato para a venda de escravos é extinto pela morte da parte que se encarregou da execução do 

mesmo; Ainda assim, embora os herdeiros, por engano, e não com a intenção de roubo, mas de cumprir um dever que o 

falecido se impôs a si próprio, devam vender os escravos, considera-se que os mesmos poderiam ser adquiridos pelos 

compradores através de usucapião, mas que depois de o traficante de escravos ter regressado da província, não poderia valer-

se legalmente da Acção da Editora, onde, por justa causa demonstrada, lhe seria concedida uma excepção com base na sua 

propriedade legal dos escravos; pois não é próprio que aquele que tivesse confiado na boa fé de um certo indivíduo, sofresse 

perdas devido ao erro ou inexperiência dos herdeiros. 

 

58. Paulus, Perguntas, Livro IV. 
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Se defender Titius de acordo com um mandato que lhe foi anteriormente conferido, mesmo que ele estivesse morto e 

ignorasse o facto; penso que terá direito a uma acção de mandato contra o herdeiro de Titius, porque um mandato termina 

com a morte do mandatário, mas a acção de mandato não o é. Se, no entanto, o senhor empreendeu a defesa do caso sem 

qualquer mandato, começou, por assim dizer, a transaccionar os negócios do falecido, e terá direito a uma acção contra ele 

com base numa agência voluntária, tal como se o tivesse libertado da responsabilidade. Também se pode dizer que o seu 

herdeiro será responsável pela mesma acção. 

 

1. Lucius Titius deu um mandatário ao seu credor, tendo o devedor falecido posteriormente e tendo a maioria dos credores 

consentido, foi decretado pelo Pretor que estes deveriam receber uma parte dos seus créditos do herdeiro, o credor em cujo 

nome o mandatário tinha sido dado, estando ausente na altura. Pergunto se este mandatário teria ele direito à mesma 

excepção que o herdeiro do devedor? Respondi que, se ele próprio tivesse estado presente perante o Pretor, e tivesse dado o 

seu consentimento, o acordo seria considerado como tendo sido devidamente fundamentado, e que esta excepção deveria ser 

concedida tanto ao fiador como ao mandatário. Mas, como no caso em apreço ele estava ausente, é injusto privá-lo do seu 

direito de escolha, uma vez que, se ele tivesse estado presente, poderia ter exigido a sua caução ou privilégio, e recusar-se a 

aceitar o decreto do Pretor. Pois ninguém pode dizer que, se o credor fosse barrado, o herdeiro seria beneficiado, mas o 

mandatário ou a caução seria, pois seria obrigado a pagar-lhes a mesma parte numa acção sobre o mandato. Mas se o credor 

tivesse recebido a sua parte do endividamento do herdeiro, haveria alguma dúvida de que lhe seria permitido intentar uma 

acção contra o fiador para o resto? Pelo simples facto de intentar uma acção contra o herdeiro, ele seria considerado como 

tendo consentido no decreto. 

 

59. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Se Calpurnius estipulou o pagamento de dinheiro que tinha sido emprestado pela direcção de Titius, mas não tinha sido dado 

com a intenção de fazer um presente do mesmo, o herdeiro de Titius pode intentar uma acção de mandato contra ele, para o 

obrigar a ceder os seus direitos. A mesma regra aplica-se nos casos em que o dinheiro foi exigido a Calpurnius. 

 

1. Paulus sustentou que, se a caução comprada aos bens do credor dada em penhor pelo devedor, uma acção de mandato 

poderia ser intentada contra ele pelo herdeiro do devedor para a sua recuperação, e que ele poderia ser obrigado a entregar os 

lucros juntamente com a totalidade da dívida; pois ele não deveria ser considerado como parecendo um estranho que se tinha 

tornado o comprador, uma vez que era obrigado a demonstrar boa fé em cada contrato. 

 

2. Paulus também deu como sua opinião que, quando o dia em que Lucius Titius declarou por escrito que entregaria o imóvel 

está inserido no mandato, isto não oferece qualquer obstáculo à instauração de uma acção contra ele após o tempo ter 

decorrido. 
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3. Diz também que um dos dois mandatários que estão vinculados pelo montante total pode ser seleccionado, mesmo que tal 

não tenha sido mencionado no mandato; mas que, após o julgamento ter sido feito contra ambos, a execução pode, e deve ser 

feita contra cada um deles apenas por metade do julgamento. 

 

4. Um credor vendeu um penhor; pergunto, se o comprador foi privado da posse sob um título superior, se o credor pode 

recorrer ao mandatário? E faz alguma diferença se ele fez a venda sob o seu direito como credor, ou se garantiu o título de 

acordo com o Direito Comum? Paulus deu como sua opinião que se o credor não se apercebesse o suficiente com a venda dos 

penhores para liquidar a dívida, a caução não pareceria ser libertada. Deste parecer é evidente que ele não será responsável 

por despejo, mas que isso contribuirá para a sua libertação. 

 

5. Saudação de So-and-So a So-and-So: "Ordeno-te que emprestes oito aurei a Blaesius Severus, meu parente, sob tal 

promessa, e eu serei responsável pela referida soma, bem como por qualquer adição à mesma a título de juros; e serás 

indemnizado pelo mesmo enquanto Blaesius Severus viver". Tendo o mandatário sido depois frequentemente processado, 

não respondeu, e eu pergunto se será libertado pela morte do devedor? Paulus respondeu que a obrigação decorrente do 

mandato era perpétua, embora possa ter sido inserida no mandato que, por causa dela, o mandatário seria indemnizado pelo 

montante enquanto Blaesius Severus vivesse. 

 

6. Paulus declarou também que uma pessoa não foi considerada como tendo cumprido as condições de um mandato, quando 

foi inserida neste último que deveria ser exigida ao devedor uma garantia adequada, se não tivessem sido recebidas nem 

fianças nem penhoras. 

 

60. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um credor processou um mandatário, e tendo sido proferida sentença contra este último, interpôs recurso. Coloca-se a 

questão se o devedor pode ser processado pelo credor enquanto o recurso estiver pendente? Eu respondi que ele poderia ser. 

 

1. Titius escreveu a uma parte que estava prestes a casar, como se segue : "Titius à Seius, Saudação. Conhece as condições da 

minha mente para a Sempronia, e por isso, uma vez que está prestes a casar com ela com a minha aprovação, desejo que 

possa estar satisfeito por estar a contrair casamento de acordo com a sua patente. E embora esteja ciente de que Titia, a sua 

mãe, promete à rapariga um dote adequado, ainda assim, não hesito em tornar-me sua fiadora, a fim de melhor assegurar a 

sua amizade para com a minha família. Portanto, tenha em conta que o indemnizarei por tudo o que tenha estipulado com ela 

sobre esta conta, e que ordenei que isto fosse feito de acordo com a minha boa fé". Desta forma, Titia, que não tinha instruído 

Titius a fazer o que tinha prometido por escrito, nem o tinha posteriormente ratificado, prometeu um dote à Seius. Pergunto 

se, se o herdeiro de Titius fizesse o pagamento, teria direito a uma acção por mandato contra o herdeiro de Titia? Respondi 

que, de acordo com os factos declarados, ele não teria direito à acção. Também se levantou a questão de saber se ele teria 
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direito a uma acção com base no negócio transaccionado? Respondi que ele não poderia intentar uma acção por este motivo, 

pois era evidente que o Titius tinha dado o mandato, não tanto em nome do Titia, mas porque tinha consultado a sua própria 

inclinação. O inquérito também foi feito para saber se, se o marido interpusesse uma acção contra o mandatário, seria 

impedido por uma excepção? Respondi que nada tinha sido declarado pelo qual ele pudesse ser impedido de exercer o 

mandato. 

 

2. Levantou-se a questão, em que alguém autorizou duas pessoas a transaccionar os seus negócios, se cada uma delas pode 

ser processada pelo montante total numa acção contra o mandatário? Respondi que cada uma delas podia ser processada 

separadamente pela totalidade do montante, desde que não fosse recuperado mais do que o devido de ambas. 

 

3. Onde foi acordado, ou tacitamente compreendido, entre um marido e o seu sogro, que o fardo do sustento da esposa 

deveria ser suportado pelo marido, se o pai pagasse juros sobre o dote; o marido não terá nenhuma acção para a recuperação 

do que não tinha consumido, mas se o pai da menina provar que tinha instruído o seu genro para sustentar a sua filha, uma 

acção sobre o mandato mentirá. 

 

4. Lucius Titius comprometeu a gestão dos seus negócios com o filho do seu irmão, nas seguintes palavras: "Seius para o seu 

filho, Saudação". Penso que, de acordo com a natureza, um filho deve fazer negócios para o seu pai e para o seu irmão, sem 

qualquer concessão expressa. Eu, no entanto, dou-lhe autoridade para transaccionar todos os meus negócios que deseje, onde 

quer que surja qualquer necessidade, quer deseje fazer vendas, ou celebrar acordos, ou fazer compras, ou atender a qualquer 

outra coisa; tal como se fosse o proprietário de todos os meus bens, e ratificarei tudo o que tenha feito, sem me opor a si em 

qualquer dos seus actos". Colocou-se a questão de saber se, se a parte deveria alienar a propriedade ou dar um mandato, não 

com a intenção de transaccionar o negócio, mas fraudulentamente; seria o seu acto válido? Respondi que aquele que tinha 

dado o mandato em questão tinha certamente permitido uma grande latitude, mas que tinha esperado que o negócio fosse 

conduzido de boa fé. Também pergunto se, quando a Seius tinha contraído obrigações no exercício das funções de 

magistrado, Lucius Titius poderia ser processado por esse motivo, ou se os seus bens seriam responsáveis por causa das 

palavras da carta acima mencionadas? Respondi que ele não poderia ser processado, e que os seus bens não seriam 

responsáveis. 

 

61. Paulus, Sobre Neratius, Livro II. 

 

Se eu ordenei a um filho sob controlo paterno que intentasse uma acção por uma dívida, e, tendo sido emancipado, ele cobra-

a; eu posso intentar uma acção judicial sobre o peculiar no prazo de um ano; mas Paulus diz que a acção deve ser intentada 

contra o próprio filho. 

 

62. Scaevola, Digest, Livro VI. 
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Onde surgiu uma controvérsia com referência aos bens de uma pessoa falecida entre o herdeiro nomeado, por um lado, e 

Maevius, o tio paterno, e as tias paternas do testador, por outro; Maevius declarou numa carta que escreveu às suas irmãs que 

tudo o que obtivesse em caso de julgamento favorável, pertenceria a todas elas em comum; mas nenhuma estipulação foi 

feita de acordo com os termos da carta. Colocou-se a questão se, se Maevius tivesse feito um acordo com o herdeiro de tal 

forma que certos bens imobiliários e outros bens lhe chegassem às mãos como resultado do mesmo, uma acção baseada na 

sua carta poderia ser intentada contra ele pelas suas irmãs? A resposta foi que podia. 

 

1. Dei um mandato com as seguintes palavras: "Lucius Titius ao seu amigo Gaius, Saudação. Peço-lhe e ordeno-lhe que se 

ofereça como fiadora a Sempronius em nome de Publius Maevius, e tudo o que não lhe for pago por Publius eu farei por 

bem; e notifico-o por esta carta escrita com a minha própria mão". Pergunto se, se Gaio não deveria tornar-se fiador, mas 

apenas dirigir o credor, e agir de forma diferente do que foi estabelecido no mandato, ele seria responsável numa acção sobre 

o mandato? A resposta foi que ele seria responsável. 

 

 

Tit. 2. sobre a acção de parceria. 

 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Uma parceria pode ser formada ou perpetuamente, isto é, durante a vida das partes, ou durante um certo tempo, ou para 

começar num certo momento, ou sob alguma condição. 

 

(1) Na formação de uma parceria geral, a totalidade dos bens dos sócios pertence-lhes imediatamente a todos em comum. 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Porque, embora a entrega não tenha efectivamente lugar, ainda assim, presume-se tacitamente que o faça. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

As dívidas existentes permanecem no mesmo estado, mas os direitos de acção devem ser reciprocamente cedidos. 

 

1. Quando uma parceria geral tiver sido expressamente celebrada, as propriedades, legados, doações e bens adquiridos de 

qualquer forma, são adquiridos em comum. 
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2. Levanta-se a questão, quando um património legítimo recai sobre qualquer dos sócios a ter em comum, o que se entende 

pelo termo "património legítimo"? Deve ser entendido como aquele que desce a uma parte por lei, ou aquele que é legado por 

vontade? É mais provável que se refira apenas a um bem que descende por lei. 

 

3. Quando uma parceria é contratada fraudulentamente, ou com o objectivo de cometer fraude, é nula por operação da lei, 

porque a boa fé se opõe à fraude e ao engano. 

 

4. Modestinus, Regras, Livro III. 

 

Não há dúvida de que uma parceria pode ser formada pela entrega do bem, verbalmente, e por meio de um mensageiro. 

 

1. As sociedades de pessoas são dissolvidas pela renúncia, pela morte, pela perda dos direitos civis e pela pobreza. 

 

(5) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

As sociedades de pessoas são formadas ou geralmente, onde todos os bens são mantidos em comum, ou especialmente, para 

algum tipo particular de negócio, para a cobrança de impostos, ou mesmo para uma única transacção. 

 

1. Além disso, uma parceria válida pode ser formada por partes que não têm os mesmos meios; uma vez que frequentemente 

uma pessoa menos rica, compensa pelo seu trabalho o que lhe falta em propriedade. 

 

2. Uma parceria não pode ser legalmente contratada com o objectivo de fazer uma doação. 

 

6. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se formar uma parceria comigo com o entendimento de que deve ter o controlo das acções da parceria, este controlo deve ser 

tal que seria exercido por um bom cidadão, e deve ser de acordo com o julgamento de um, pois podemos não ser parceiros 

iguais; por exemplo, onde um de nós tenha colocado mais mão-de-obra, indústria, ou capital na parceria. 

 

(7) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

É legal contratar uma simples parceria, e depois, se nenhuma outra disposição for tomada, é considerada como sendo uma, 

incluindo tudo o que é adquirido por ganho, ou seja, onde qualquer lucro é obtido com a compra, venda, aluguer, e 

contratação. 
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8. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Entende-se por lucro o que quer que seja derivado da indústria de cada um dos parceiros. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Sabinus não acrescenta que tal parceria deve incluir uma herança, um legado, uma doação mortis causa, ou non mortis causa, 

e isto talvez pela razão de que estas coisas não vêm sem uma causa, mas são concedidas por causa do mérito. 

 

10. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

E pela razão de que muito frequentemente uma herança nos passa como uma dívida de um progenitor ou de um libertado. 

 

(11) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Quintus Mucius dá a mesma opinião com referência a heranças, legados, e doações. 

 

12. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Uma dívida devida a um sócio não é incluída no capital da sociedade, a menos que seja derivada do lucro obtido por um dos 

sócios. 

 

13. The Same, On the Edict, Livro XXXII. 

 

Se nos artigos da parceria se afirma que os ganhos e lucros devem ser comuns, é evidente que isto deve ser entendido apenas 

para se aplicar aos lucros provenientes dos esforços dos sócios. 

 

(14) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Se for acordado pelos parceiros que os bens em comum não devem ser divididos até um certo período ter decorrido, não se 

considera que tenham acordado em não se retirarem da parceria antes desse período ter decorrido. Qual seria, no entanto, o 

efeito se fosse feito um acordo para não se retirar? Seria válido? Pomponius afirma muito correctamente que tal acordo seria 

nulo, pois se não fosse feito, e um dos parceiros se retirasse num momento inoportuno, uma acção de parceria seria contra 

ele; e mesmo que um acordo fosse feito para não se retirar da parceria dentro de um certo período, e um parceiro se retirasse 
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antes de decorrido esse período, a sua retirada seria válida; nem seria responsável numa acção de parceria que se retirasse 

com o fundamento de que a condição sob a qual a parceria foi formada não estava preenchida, ou que o seu parceiro lhe tinha 

causado tantos danos e perdas que não era vantajoso para ele suportar a situação; 

 

15. Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Ou porque não lhe era possível usufruir dos bens em razão dos quais os negócios da sociedade foram realizados. 

 

16. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

A mesma regra aplica-se quando um sócio se retira da sociedade porque, mesmo contra a sua vontade, é obrigado a estar 

ausente durante um tempo considerável no serviço público; embora por vezes possa opor-se, uma vez que pode ser capaz de 

conduzir as transacções da sociedade através de outra pessoa, ou cobrar ao seu sócio; ainda assim, isto não pode ser feito a 

menos que o seu sócio seja especialmente qualificado para o negócio, ou outro possa ser facilmente obtido para a gestão da 

sociedade, pelo sócio que é obrigado a estar ausente. 

 

(1) Por conseguinte, quando for acordado que a propriedade da sociedade não deve ser dividida, a menos que surja alguma 

boa razão, não pode ser vendida, ou alienada de qualquer outra forma, para que se possa proceder a uma divisão. E, de facto, 

pode dizer-se que uma venda não é absolutamente proibida, mas pode ser aberta uma excepção contra o comprador se este 

dividir o bem antes de o vendedor ter o direito de o fazer. 

 

17. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Um sócio que alienar um bem em tais circunstâncias viola o acordo relativo ao mesmo, e é responsável por uma acção de 

parceria, ou pela divisão de bens detidos em comum. 

 

(1) Se uma sociedade de pessoas for dissolvida na ausência de um sócio, a propriedade permanece em comum até que este 

último verifique o que aquele que se retirou da sociedade de pessoas adquiriu, pois qualquer perda deve ser suportada apenas 

por aquele que se retirou; mas o que o sócio ausente possa ter adquirido pertence-lhe exclusivamente, e qualquer perda daí 

resultante deve ser repartida em comum. 

 

(2) Na formação de uma parceria, nada é ganho pelo sócio que dá segurança para não se retirar; porque uma retirada 

inoportuna causa responsabilidade por danos por funcionamento da lei, numa acção de parceria. 

 

18. Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 
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Quando um escravo forma uma sociedade de pessoas, não será suficiente que seja ordenado pelo seu senhor a retirar-se da 

mesma, mas o seu parceiro deve ser notificado da sua renúncia à mesma. 

 

(19) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Quando alguém é admitido numa parceria, só ele é o seu companheiro que o admitiu. Isto é perfeitamente correcto, pois, uma 

vez que uma parceria é formada por consentimento, ele não pode ser o meu parceiro a quem eu não estou disposto a ser tal. 

No entanto, qual seria o caso se o meu parceiro o admitisse? Ele seria o seu sócio; 

 

20. The Same, On the Edict, Book XXXI. 

 

Pois o parceiro do meu parceiro não é meu. 

 

21. The Same, On Sabinus, Livro XX. 

 

E tudo o que tal sócio possa obter da nossa parceria, partilhará com aquele que o admitiu; pois não teremos a nossa parte em 

comum com ele, e aquele que o admitiu será responsável por ele na parceria; ou seja, o referido sócio terá direito de acção 

contra ele, e pagará à parceria tudo o que ele recuperar. 

 

22. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Por outro lado, aquele que o admitiu será responsável perante ele pelos actos dos outros parceiros, bem como pelos seus 

próprios, porque ele próprio tem o direito de acção contra eles. É também certo que nada impede que numa acção de parceria 

seja instaurado um processo entre o parceiro que o admitiu e aquele que foi admitido, antes que isso seja feito entre os outros 

parceiros e aquele que o admitiu. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Pomponius tem dúvidas se será suficiente que o referido sócio atribua aos seus associados o direito de acção que tem contra o 

recém-chegado, em caso de perda, se este último não deve provar ser solvente, ou se deve indemnizá-los integralmente. 

Penso que aquele que admitiu o novo sócio será responsável por indemnizá-los inteiramente, porque seria difícil negar que 

ele fosse o culpado de o ter feito. 
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1. Ele pergunta também se os lucros que possam ter sido obtidos com a admissão do referido parceiro podem ser imputados a 

um prejuízo causado pela sua negligência? Respondeu que deveriam ser imputados, o que não é correcto; pois Marcelo 

afirma, no Sexto Livro do Digest, que, se o escravo de um dos vários sócios, tendo sido encarregado dos negócios da 

sociedade pelo seu patrão, os conduz de forma negligente, aquele que o encarregou deve reparar o prejuízo para a sociedade; 

nem podem ser imputados ao prejuízo quaisquer lucros que possam ter sido atribuídos à sociedade através do escravo. Ele diz 

também que o Divino Marcus decidiu que um sócio não podia dizer a outro: "Renuncie aos lucros que tenham acumulado 

através do seu escravo, se desejar ser indemnizado pela perda". 

 

(24) The Same, On the Edict, Book XXXI. 

 

É evidente que se dois parceiros colocarem o escravo de um deles à frente do negócio da parceria, o dono do referido escravo 

não será responsável, excepto na medida do peculiar; pois ambos devem estar sujeitos ao mesmo risco, uma vez que ambos o 

nomearam. 

 

25. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Um sócio é, não obstante, responsável por qualquer prejuízo sofrido pelos seus companheiros por causa da sua negligência; 

embora o valor da propriedade da sociedade possa ter sido aumentado de muitas outras formas pela sua indústria. O 

Imperador Antoninus proferiu esta decisão num processo que lhe foi apresentado em recurso. 

 

(26) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

E, portanto, se um sócio transacciona negócios relacionados com a parceria de uma forma negligente, mas em muitos 

aspectos beneficia a parceria pecuniariamente, o lucro não será imputado à negligência; como Marcelo afirmou no Sexto 

Livro do Digest. 

 

27. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Todas as dívidas contraídas durante a existência da parceria devem ser pagas a partir do fundo comum, embora o pagamento 

só tenha sido feito após a dissolução da parceria. Portanto, se um sócio celebrou um contrato sob uma condição, e a condição 

teve lugar após a dissolução da sociedade, o endividamento deve ser liquidado do bem comum. Por conseguinte, se a 

sociedade for entretanto dissolvida, os sócios devem fornecer uma garantia uns aos outros. 

 

28. The Same, On the Edict, Book LX. 
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Se somos sócios, e um de nós deve uma soma de dinheiro pagável dentro de um certo tempo, e a sociedade é dissolvida; o 

sócio não pode deduzir esta soma como se fosse devida nesse momento, mas deve ser dividida entre todos os sócios, que 

devem dar segurança para defender o seu outro sócio quando chegar o dia do pagamento. 

 

29. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Quando a repartição das quotas não é mencionada na formação da parceria, considera-se que são iguais. Se, no entanto, for 

acordado que uma deve ter duas acções, ou três, e outra, uma, isso será válido? Está estabelecido que será, desde que as 

partes tenham fornecido mais dinheiro ou mão-de-obra à parceria, ou onde exista qualquer outro motivo válido. 

 

1. A Cassius defende que uma parceria pode ser formada de tal forma que, embora um dos sócios não seja responsável por 

qualquer perda, o lucro será comum a todos. Isto, contudo, só será válido (como diz Sabinus) onde o valor dos serviços do 

sócio será igual ao prejuízo; pois acontece frequentemente que a indústria de um sócio é de maior vantagem para a parceria 

do que o capital investido. A mesma regra aplica-se se um sócio faz uma viagem por mar ou terra, uma vez que só ele está 

exposto ao perigo. 

 

2. Aristo declara que Cassius era da opinião de que uma sociedade não poderia ser formada de tal forma que um sócio ficaria 

com o lucro e o outro assumiria o prejuízo, e uma sociedade desta descrição é normalmente chamada de "leonina". Nós, 

também pensamos que uma parceria deste tipo é nula, em que um dos sócios tira o lucro, e o outro não recebe qualquer 

ganho, mas sustenta a perda; uma parceria é extremamente injusta quando um sócio sofre a perda, e não recebe qualquer 

benefício da mesma. 

 

30. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Mucius afirma no Livro XIV, que uma parceria não pode ser formada de tal forma que um sócio sofra uma certa parte da 

perda, e outro receba uma parte diferente do lucro. Servius diz nas suas Notas sobre Mucius, que tal parceria não pode ser 

legalmente formada, pois isso só é entendido como lucro que permanece depois de todo o prejuízo ter sido deduzido, nem 

existe prejuízo a menos que todo o lucro tenha sido previamente deduzido. Uma parceria pode, contudo, ser formada de tal 

forma que diferentes montantes dos lucros remanescentes nos fundos da parceria, depois de todo o prejuízo ter sido deduzido, 

possam ser pagos aos sócios; e, da mesma forma, sempre que o prejuízo tenha sido sofrido, diferentes quotas da mesma 

podem ser repartidas entre os vários sócios. 

 

(31) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 
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Para que uma acção de parceria possa ser intentada, a parceria deve intervir no processo, pois não é suficiente que o bem 

esteja em comum, a menos que a parceria apareça como parte na acção, pois uma acção pode ser intentada em comum 

mesmo fora da parceria; como, por exemplo, quando acontece que possuímos bens juntos sem a intenção de formar uma 

sociedade, o que ocorre quando os bens são legados a duas partes, e também quando um artigo é comprado por duas pessoas 

ao mesmo tempo; ou quando um bem ou uma doação passa, ou é-nos dado em comum, ou quando compramos 

separadamente as acções de dois co-proprietários, sem a intenção de nos tornarmos sócios: 

 

32. The Same, On the Edict, Book II. 

 

Pois quando uma parceria é formada por acordo expresso, uma acção sobre a parceria recairá; mas quando não há acordo, 

uma acção pode ser intentada com referência ao próprio bem, e o negócio é considerado como tendo sido transaccionado em 

comum. 

 

33. The Same, On the Edict, Book XXXI. 

 

Tal como no caso dos agricultores do rendimento, bem como onde existem vários compradores; pois onde não estão 

dispostos a contender uns com os outros, estão habituados a comprar a propriedade em comum através de mensageiros, e isto 

é muito diferente de uma parceria. Por conseguinte, quando uma ala entra numa parceria sem a autoridade do tutor, ele ainda 

será responsável por uma acção no terreno de negócios negociados em comum. 

 

34. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XX. 

 

Nos casos em que uma das partes tenha gasto dinheiro na propriedade comum, ou recolhido as colheitas ou os lucros da 

mesma, ou tenha diminuído o seu valor, não há fundamento para uma acção em parceria; mas entre os co-herdeiros, uma 

acção em parceria da propriedade residirá, e entre outros, uma acção para a divisão da propriedade detida em comum. Uma 

acção de partilha de bens em comum também pode ser intentada entre aqueles a quem pertence por direito hereditário. 

 

35. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Ninguém pode entrar numa parceria de tal forma que o seu herdeiro possa tornar-se sócio da mesma. Uma acção, contudo, 

pode ser intentada contra o herdeiro de um parceiro para o obrigar a cumprir a obrigação do falecido; 

 

36. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 
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E ele deve também reparar os efeitos de qualquer negligência da parte de quem ele é o sucessor legal, mesmo que ele próprio 

não seja sócio. 

 

(37) Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 

 

É evidente que, se os herdeiros dos sócios tiverem a intenção de formar uma sociedade de pessoas na herdade por novo 

consentimento, o que quer que façam posteriormente, dará lugar a uma acção de sociedade. 

 

38. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

O árbitro de uma acção de sociedade de pessoas deve certificar-se de que é dada segurança para perdas ou ganhos futuros 

durante a existência da sociedade de pessoas. Sabinus pensa que isto deve ser feito em todos os casos de boa-fé, quer sejam 

em termos gerais, por exemplo, como resultam da parceria, ou de agência voluntária, ou de tutela; ou se são de carácter 

especial, como, por exemplo, quando se baseiam em mandato, em empréstimo para uso, ou em depósito. 

 

1. Se você e eu tivermos formado uma parceria, e os bens derivados da mesma forem detidos em comum, Proculus diz que eu 

posso recuperar qualquer despesa que possa ter incorrido por causa dos referidos bens, e qualquer lucro que possa ter obtido 

dos mesmos, por uma acção de parceria, ou por uma para a divisão de bens comuns; e que uma destas acções põe fim à outra. 

 

(39) Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Onde tu e eu formos donos de um campo em comum, e aí enterrares um cadáver, posso intentar uma acção sobre a parceria 

contra ti. 

 

40. The Same, On Sabinus, Livro XVII. 

 

O herdeiro de um parceiro, embora não seja um parceiro, deve no entanto terminar o que foi deixado incompleto pelo 

falecido; e, neste caso, qualquer má fé da qual ele possa ser culpado pode ser tomada em consideração. 

 

41. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Sempre que um parceiro tenha celebrado uma estipulação com outro com referência a uma pena, ele não pode intentar uma 

acção sobre a parceria se o montante da pena for apenas igual ao do seu interesse. 

 

(42) The Same, On Sabinus, Livro XLV. 
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Se, contudo, tiver obtido a pena da estipulação após a acção de parceria ter sido intentada, terá direito a muito menos, uma 

vez que a pena será cobrada contra ele ao comitente. 

 

43. The Same, On the Edict, Livro XXVIII. 

 

Nos casos em que tenha sido intentada uma acção de divisão de bens em comum, o direito de acção sobre a parceria não se 

extingue, pois esta última tem referência à parceria e às obrigações assim contraídas, e não admite a adjudicação; mas se, 

posteriormente, for intentada uma acção sobre a parceria, esta recuperará menos do que a primeira. 

 

44. The Same, On the Edict, Book XXXI. 

 

Se eu vos der pérolas para serem vendidas, com o entendimento de que, se as alienardes por dez aureis, deveis pagar-me dez, 

mas se as venderdes por mais, podeis ficar com o excedente; parece-me que, se isto foi feito com a intenção de formar uma 

parceria, uma acção sobre parceria mentirá, caso contrário, poderá ser intentada uma acção sobre um contrato verbal. 

 

(45) The Same, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Uma acção por roubo por causa de bens comuns pode ser intentada contra um sócio quando, por fraude ou intenção 

maliciosa, este tenha removido os referidos bens ou os tenha alienado com o objectivo de os ocultar, mas também será 

responsável pela acção sobre parceria, pois uma acção não destrói a outra. A mesma regra é aplicável a todas as acções de 

boa-fé. 

 

46. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

A mesma regra aplica-se também a um inquilino, e a uma parte que está a negociar com outro, assim como a um que está a 

executar um mandato nosso, e a um tutor. 

 

47. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Se trago processo para a recuperação de bens roubados, o direito de acção sobre a parceria extingue-se, a menos que ainda 

tenha mais interesse no assunto. 

 

(1) Sempre que um sócio tenha causado danos a propriedade detida em comum, Celsus, Julianus, e Pomponius dizem que ele 

será responsável nos termos da Lex Aquilia; 
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48. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Mas ele será, no entanto, também responsável por uma acção em parceria, 

 

(49) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

Se ele feriu a sociedade pelo seu acto; como, por exemplo, se feriu ou matou um escravo que lhe pertencia e que 

transaccionava os seus negócios. 

 

50. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

O resultado da acção de parceria é que o sócio deve estar satisfeito com um ou outro dos dois processos; porque ambos têm 

em vista a recuperação da propriedade, e não, como numa acção de roubo, apenas a cobrança da pena. 

 

51. Ulpianus, On Sabinus, Livro III. 

 

Acrescenta-se também muito apropriadamente: "Que uma acção por furto só mentirá se o parceiro tiver retirado o bem de 

forma fraudulenta, e com intenção maliciosa", porque se o fizesse sem intenção maliciosa, não seria responsável por uma 

acção por furto. E, de facto, é geralmente considerado que uma parte que detém uma parte da propriedade preferiria usufruir 

legalmente da mesma, em vez de formar uma intenção de a roubar. 

 

1. Portanto, vamos ver se ele será responsável sob a Lex Fabia; e, embora a razão sugira que ele não deve ser 

responsabilizado, ainda assim, se ele raptou o escravo, ou o escondeu, ele será responsável sob a Lex Fabia. 

 

52. The Same, On the Edict, Book XXXI. 

 

Quando uma parcela de terra adjacente a duas outras vai ser vendida, e uma das partes pede à outra que a compre, para que 

lhe possa transferir a parte que se junta às suas próprias instalações, e pouco depois de ele próprio comprar a parcela, o seu 

vizinho não tendo conhecimento da transacção; coloca-se a questão de saber se o vizinho tem algum direito de acção contra 

ele. Julianus declarou que isto envolvia uma questão de facto perplexa, pois se a intenção fosse que o vizinho comprasse o 

terreno de Lucius Titius, e mo transmitisse, o vizinho não teria qualquer direito de acção contra mim que fizesse a compra; 

mas se a intenção fosse realmente que fosse feita uma compra de propriedade comum, eu seria responsável por uma acção de 

sociedade para me obrigar a transferir para si o resto do terreno depois de ter deduzido a parte que lhe ordenei que comprasse. 
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1. A boa fé é um elemento importante nesta acção sobre a parceria. 

 

2. Coloca-se a questão de saber se um sócio é apenas responsável por fraude, ou se também é responsável por negligência? 

Celsus afirma no Sétimo Livro do Digest, que os parceiros são responsáveis entre si por negligência, bem como por fraude. E 

diz que, se, ao formar uma parceria, um deles prometeu fornecer a sua perícia e mão-de-obra, como, por exemplo, onde um 

rebanho mantido em comum deve ser pasto; ou damos um campo a um partido para ser melhorado, e do qual as colheitas 

devem ser colhidas em comum; neste caso, ele será certamente responsável por negligência, pois a consideração é o valor do 

seu trabalho e perícia. Quando um parceiro danifica a propriedade comum, considera-se que ele é também responsável por 

negligência. 

 

3. Os sócios não são responsáveis por acidentes imprevistos, ou seja, por aqueles que são inevitáveis. Portanto, se um 

rebanho, após ter sido avaliado, for entregue a um parceiro e for perdido através de um ataque de assaltantes, ou por fogo, a 

perda deve ser suportada em comum, se nenhuma fraude ou negligência for atribuída à parte que recebeu o referido rebanho 

após ter sido avaliado. No entanto, quando foi roubado por ladrões, a perda deve ser suportada pela parte a quem foi 

confiado, porque quem recebeu o rebanho após a sua avaliação foi obrigado a tomar conta do mesmo. Estas opiniões são 

correctas, e uma acção em matéria de parceria mentirá, desde que o rebanho, mesmo tendo sido avaliado, tenha sido entregue 

para ser pastoreado com a intenção de formar uma parceria. 

 

4. Duas partes formaram uma parceria no negócio de fabrico de capas de soldados. Um deles, tendo empreendido uma 

viagem com o objectivo de comprar materiais, caiu entre ladrões, e o seu dinheiro foi levado, os seus escravos foram feridos, 

e ele perdeu a sua propriedade privada. Julianus diz que a perda deve ser suportada em comum, e que, portanto, o parceiro 

terá direito a uma acção em parceria por metade da perda não só do dinheiro, mas também dos outros bens que o parceiro não 

levou consigo, a menos que tenha feito a viagem com o objectivo de comprar mercadorias por causa da parceria. Julianus 

sustenta muito apropriadamente que, se tiver havido alguma despesa com médicos, o outro sócio é responsável pela sua parte. 

Assim, se a propriedade for perdida por naufrágio, e a mercadoria estiver envolvida e não for habitual transportar por navio, 

ambas as partes devem suportar a perda; para ela, bem como os lucros devem ser divididos em comum quando não ocorrer 

por negligência de um sócio. 

 

5. Quando dois banqueiros são parceiros, e um deles lucra através de uma transacção separadamente, e se apropria do ganho 

dela, coloca-se a questão de saber se o ganho deve ser dividido? O Imperador Severus deu a seguinte resposta num Rescript a 

Flavius Felix: "Quando uma sociedade para realizar um negócio bancário foi expressamente formada para esse fim, qualquer 

lucro que um sócio obtenha de qualquer forma não relacionada com esse negócio bancário, foi determinado por lei para não 

pertencer à sociedade". 

 



1076 

 

6. O Papinianus também diz no Terceiro Livro de Opiniões: "Quando os irmãos mantêm indivisíveis as propriedades dos 

seus pais, a fim de partilharem entre si os lucros e perdas dos mesmos, quaisquer aquisições que obtenham de qualquer outra 

fonte não pertencem ao fundo comum". 

 

7. Afirma igualmente no Terceiro Livro de Opiniões que, tendo sido consultado com referência a determinados factos, deu a 

seguinte opinião: "Foi feito um acordo entre Flavius Victor e Vellicus Asianus no sentido de que, tendo sido adquiridos 

terrenos com o dinheiro de Victor, certos edifícios deveriam ser erguidos pela mão-de-obra e perícia de Asianus, e, após a 

venda dos referidos edifícios, Victor deveria receber o dinheiro que tinha investido e uma certa soma, e Asianus, que tinha 

contribuído com a sua mão-de-obra para a parceria, deveria ter direito ao restante". Neste caso, uma acção de parceria 

mentirá. 

 

8. Papinianus afirma também no mesmo Livro que onde se formou uma parceria voluntária entre dois irmãos, os salários e 

outras compensações deveriam ser trazidos para o fundo comum da parceria; embora um filho emancipado não fosse 

obrigado a dar o que obteve desta forma ao seu irmão que permaneceu sob o controlo do seu pai, porque, diz ele, mesmo que 

ele permanecesse sob controlo paterno, estas coisas continuariam a ser sua propriedade privada. 

 

9. Também deu como sua opinião que uma parceria não poderia durar para além da morte dos parceiros; e, portanto, que 

ninguém poderia ser privado do poder de disposição testamentária, ou de transferir os seus bens para um cognato mais 

distante do que outros que estivessem mais próximos. 

 

10. Papinianus também deu como sua opinião que, quando um sócio reparava certas partes de um edifício pertencente à 

parceria que estava a cair em ruína, ou se tinha dilapidado, que podia, como credor privilegiado, ou recuperar o capital gasto 

juntamente com os juros no prazo de quatro meses após a conclusão da obra, ou que podia adquirir o referido edifício como 

seu após esse tempo, e que tinha o direito, no entanto, de intentar uma acção em parceria para a recuperação dos seus 

interesses; por exemplo, se preferisse obter o que lhe pertencia em vez da propriedade da propriedade. Um discurso do 

Divino Marcus fixou o prazo de quatro meses para que os juros cessassem, porque, após esse tempo, o sócio adquiriria a 

propriedade. 

 

11. Quando pessoas formam uma parceria para adquirir algo, e depois o bem não é adquirido por causa da fraude ou 

negligência de um deles, fica estabelecido que uma acção sobre a parceria mentirá. É evidente que se esta condição for 

acrescentada, nomeadamente, "se o bem for vendido dentro de um determinado prazo", e o prazo decorrer sem que o sócio 

seja culpado de negligência, a acção de parceria não pode ser intentada. 

 

12. Cassius declarou que a acção em parceria também está disponível para a recuperação de despesas efectuadas por um dos 

parceiros na reparação de um curso de água de propriedade comum. 
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13. Mela diz também que quando dois vizinhos contribuíram cada um com meio metro de terreno para a construção conjunta 

de um muro de parceria, que se destinava a apoiar edifícios pertencentes a cada um deles, e após a construção do referido 

muro, um deles não permitiria que o outro utilizasse o seu apoio, uma acção em parceria seria intentada. A mesma autoridade 

sustentou que, quando duas partes comprassem um terreno vago para evitar que a sua luz fosse desligada, e este fosse 

entregue a uma delas que não permitisse que a outra tivesse o que foi acordado, uma acção em parceria poderia ser intentada. 

 

14. Quando várias parcerias são formadas pelas mesmas pessoas, é estabelecido que um julgamento será suficiente para 

decidir todas as controvérsias que possam surgir com referência a elas. 

 

15. Quando um sócio faz uma viagem relacionada com o negócio da parceria, como por exemplo, para a compra de 

mercadorias, só será reembolsado das despesas por ele incorridas por conta da parceria. Ele pode, portanto, cobrar 

devidamente as despesas de viagem razoáveis em que incorreu para alojamento em hotel, para animais de carga e aluguer de 

veículos, bem como para o transporte de si próprio e dos seus fardos de mercadorias, incluindo o preço dos mesmos. 

 

16. Neratius diz que quando alguém é sócio geral, deve colocar todos os seus bens no fundo de parceria; e por isso dá como 

sua opinião que a parceria será responsável, nos termos da lei de Aquilian, por qualquer dano infligido a si próprio, ou 

quando qualquer erro pessoal tenha sido infligido a ele ou ao seu filho. 

 

17. Diz também que um sócio, que tenha celebrado uma parceria geral, não é obrigado a trazer para o fundo comum qualquer 

coisa que tenha adquirido por meios ilegais. 

 

18. Por outro lado, é também discutido pelas autoridades antigas se um sócio comanditado que tivesse sido condenado numa 

acção por danos cometidos, poderia, por meio de um processo judicial, obrigar a sociedade de pessoas a reparar a sentença? 

Atilicinus, Sabinus e Cassius responderam que se ele tivesse sido injustamente condenado, teria direito a um recurso deste 

tipo; mas se o referido prejuízo resultasse de algum acto ilegal seu, só ele próprio teria de suportar o prejuízo; que concorda 

com o que Aufidius afirma ser a opinião de Servius, ou seja, onde havia dois sócios gerais, e um deles tinha sentença 

proferida contra ele por não comparecer em tribunal, ele não podia recuperar o montante da sentença a partir da propriedade 

da sociedade; mas se ele, enquanto presente, sofreu uma decisão injusta, deve ser reembolsado pelo fundo da sociedade. 

 

53. The Same, On Sabinus, Livro XXX. 

 

É evidente que o produto de um roubo ou de qualquer outra violação da lei não deve ser colocado na propriedade da 

sociedade, porque uma sociedade em crime é base e desonrosa. Ainda assim, é evidente que se os bens obtidos desta forma se 

tornarem parte do fundo comum, o ganho deve ser dividido: 
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54. Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Pela razão de que quando um sócio coloca o produto de um crime no fundo de parceria, não o pode recuperar, excepto 

quando é obrigado a entregá-lo por uma decisão judicial. 

 

55. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XXX. 

 

Portanto, se uma parte que cometeu um acto ilegal for processada, pode ou entregar apenas o que desviou, ou pode fazê-lo 

com uma pena. Ele pode entregar a propriedade, que foi tomada, sozinho, caso o outro parceiro ignorasse que a tinha 

colocado com a da parceria. Se, no entanto, ele estava ciente do facto, também será sujeito à pena, pois é apenas que aquele 

que participou no lucro também deve partilhar a perda. 

 

56. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Também não faz qualquer diferença se o sócio é obrigado a entregar os bens obtidos por roubo enquanto a sociedade ainda 

existe, ou após a sua dissolução. A mesma regra aplica-se a todos os actos resultantes de conduta desonrosa, como, por 

exemplo, os baseados em ferimentos, roubo com violência, corrupção de escravos, e outros deste tipo, bem como a todas as 

penas pecuniárias impostas em processos penais por crime. 

 

57. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Pomponius diz que não se deve perder de vista que estas regras só se aplicam quando uma sociedade foi formada para um 

fim honroso e legal; pois se foi formada para infringir a lei, será nula, pois geralmente considera-se que não pode haver 

sociedade em assuntos que sejam desonrosos. 

 

58. The Same, On the Edict, Book XXXI. 

 

Deve ser considerado se uma acção sobre parceria pode ser intentada onde os bens que um dos sócios trouxe para o fundo 

comum foram perdidos. Este ponto foi discutido por Celsus no Sétimo Livro do Digest, com referência a uma carta de 

Cornelius Felix, como se segue: "Vocês têm três cavalos, e eu tenho um; formamos uma parceria com o entendimento de que 

levarão o meu cavalo, venderão a equipa de quatro cavalos e me pagarão um quarto dos lucros". Portanto, se o meu cavalo 

morrer antes de a venda estar concluída, Celsus diz que não pensa que a parceria continuará a existir, e que nenhuma parte do 

valor dos seus cavalos é devida, pois a parceria não foi celebrada para formar uma equipa de quatro cavalos, mas para vender 

um. Mas se a intenção das partes foi declarada como sendo a formação de uma equipa de quatro cavalos, e a posse do mesmo 
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em comum, e que deveria ter direito a um interesse de três quartos, e eu a um quarto interesse no mesmo, não há dúvida de 

que somos parceiros nessa medida. 

 

(1) Celsus também discute o ponto, em que contribuímos com dinheiro para a compra de mercadoria, e o meu dinheiro foi 

perdido, a risco de quem seria? Ele diz que se o dinheiro se perdeu depois de ter sido colocado no fundo de parceria, que não 

teria ocorrido se a parceria não tivesse sido formada, ambas as partes devem suportar a perda; tal como no caso em que se 

perde dinheiro que estava a ser levado para algum lugar distante para a compra de bens. Se, no entanto, o dinheiro foi perdido 

antes de ter sido colocado no fundo comum, mas depois de o ter destinado a esse fim, diz que não se pode recuperar nada 

nesse terreno, porque não pertencia à sociedade quando foi perdido. 

 

(2) Quando um filho sob controlo paterno entra numa parceria, e é depois emancipado pelo seu pai, a questão é colocada por 

Julianus se a mesma parceria continua a existir? Julianus afirma no XIV Livro do Digest, que a sociedade continua a existir, 

pela razão de que em contratos deste tipo o início da transacção deve ser considerado. Há, contudo, fundamento para duas 

acções, uma contra o pai, e a outra contra o filho. A que se dirige contra o pai deve ser proposta pelo que deixou de ser 

responsável na véspera da emancipação, pois ele não é responsável pelo tempo que a sociedade existiu após a emancipação; a 

que se dirige contra o filho, no entanto, inclui ambos os períodos, ou seja, todo o tempo abraçado pela sociedade; pois ele diz 

que se o sócio do filho foi culpado de qualquer acto fraudulento após a emancipação deste último, uma acção com esse 

fundamento deve ser concedida ao filho e não ao pai. 

 

(3) Se o meu escravo formar uma parceria com Titius, e esta continuar após a alienação do escravo, pode dizer-se que a 

primeira parceria foi terminada pela alienação do escravo e que uma totalmente nova começou, e, portanto, que uma acção 

sobre a parceria será tanto a meu favor como a favor do comprador do escravo. Deve também ser concedida uma acção 

contra mim, bem como contra o referido comprador, por quaisquer causas que tenham surgido antes da alienação do referido 

escravo; mas com referência a qualquer coisa que tenha ocorrido depois, deve ser concedida uma acção apenas contra o 

comprador. 

 

59. Pomponius, On Sabinus, Livro XII. 

 

A tal ponto é uma sociedade dissolvida pela morte, que nem sequer podemos admitir que um herdeiro possa ter sucesso na 

sociedade. Sabinus afirma que isto se aplica às sociedades de pessoas, mas que, no entanto, a sociedade continua a existir 

após a morte de um sócio, desde que a parte do falecido tenha sido transferida para o herdeiro, de modo que o outro sócio 

também deve dividir-se com o herdeiro, e isto também depende das circunstâncias; pois, se ele, por causa de cujos serviços a 

sociedade foi especialmente formada, ou sem quem os seus assuntos não poderiam ser geridos, morrer? 
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(1) O que um sócio perde por jogo, ou como resultado de adultério, não pode ser imputado à propriedade da sociedade, mas 

se um sócio tiver perdido alguma coisa devido aos nossos actos fraudulentos pode recuperá-la de nós. 

 

60. The Same, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Labeo diz que um sócio que não comunica à sociedade o lucro que obteve, ou aquele que utiliza o dinheiro em seu próprio 

benefício, deve pagar juros sobre o mesmo, não como juros ordinários, mas como indemnização pelo que o seu sócio sofreu 

em virtude do seu incumprimento. Se, no entanto, ele não fez uso do dinheiro, ou não esteve em falta, aplica-se a regra 

contrária. Além disso, após a morte de um parceiro, nenhuma estimativa de danos pode ser feita por causa de qualquer acto 

do seu herdeiro, porque a sociedade foi dissolvida pela morte do parceiro. 

 

(1) Um sócio, enquanto tentava impedir a fuga dos escravos, que faziam parte do stock da sociedade, foi ferido; Labeo diz 

que as despesas em que incorreu por serviços médicos, em consequência, não podem ser recuperadas por uma acção de 

sociedade, porque na realidade não foram causadas pelo negócio da sociedade, embora tenham sido feitas por causa dela; tal 

como se alguém tivesse evitado nomear um herdeiro, ou o tivesse passado ao legar um legado, ou tivesse gerido os seus bens 

de forma mais negligente por causa de uma parceria, por qualquer ganho que ele próprio tivesse obtido por causa da parceria 

que não seria obrigado a colocar no fundo comum; como, por exemplo, se tivesse sido nomeado herdeiro por causa da 

parceria, ou se qualquer coisa lhe tivesse sido dada por esta razão. 

 

61. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

Segundo Julianus, porém, ele pode recuperar o que pagou para si próprio por serviços médicos num caso deste tipo; e isto é 

verdade. 

 

62. Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Se Titius, com quem formei uma parceria, morrer, e eu sou da opinião que os seus bens pertencem à Seius, e eu vendo a 

propriedade comum e fico com metade do produto da venda, e Seius fica com a outra metade; vós, que sois na realidade o 

herdeiro de Titius, não podeis recuperar de mim, numa acção de parceria, o dinheiro que paguei; como foi detido por 

Neratius e Aristo, porque só recebi o valor da minha parte. Também não faz qualquer diferença se disponho da minha parte 

separadamente, ou juntamente com a que a outra parte alega ser sua. Caso contrário, o resultado seria que, mesmo que dois 

sócios vendessem a propriedade da sociedade, um deles seria responsável perante o outro numa acção de sociedade por 

metade do que lhe tivesse chegado às mãos. Mas não seria obrigado a fazer-me um processo pela propriedade nada do que 

pudesse ter obtido da Seius, porque o que lhe chegou à mão foi o preço da sua parte, e nada lhe poderia ser recuperado por 

mim, uma vez que já obtive o que era meu. 
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63. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

A opinião do Sabinus é correcta, nomeadamente, que se as partes não são sócios gerais, mas apenas associados para um 

determinado fim, ou se agiram de má fé para evitar responsabilidades, ainda podem ter julgamento contra eles na medida dos 

seus recursos. Isto é perfeitamente razoável, uma vez que uma parceria em alguns aspectos se assemelha a uma fraternidade. 

 

(1) Deve ser considerado se apenas a caução de um parceiro deve ser indemnizada, ou será isto, de facto, uma vantagem 

pessoal para todos? Penso que esta última é a melhor opinião; se, no entanto, a caução se comprometer a defender a acção do 

parceiro, ele pode lucrar com isso; pois Julianus diz, no XIV Livro do Digest, que o defensor do parceiro só pode ter 

julgamento contra ele na medida dos recursos do referido parceiro. E acrescenta que a mesma regra se aplica a quem age 

como defensor de um patrono. Esta regra é também geralmente aplicável a todos aqueles que são processados até ao 

montante dos meios que possuem. 

 

(2) Esta excepção, no entanto, não deve ser concedida ao pai ou mestre de um sócio, se a sociedade foi contratada pela 

direcção de um dos dois; porque não será concedida ao herdeiro e a outros sucessores do sócio, pelo facto de não 

concedermos o mesmo privilégio aos herdeiros ou sucessores de não serem julgados para além da extensão dos seus recursos. 

 

(3) Mas como pode ser feita uma estimativa dos recursos financeiros de um sócio? Foi estabelecido que o endividamento do 

parceiro não deve ser deduzido; e isto Marcelo afirmou no Sétimo Livro do Digest; a menos que, como ele diz, as dívidas 

tivessem sido contraídas com referência à própria parceria. 

 

(4) Também deve ser considerado se o parceiro deve, num caso deste tipo, fornecer uma garantia pelo que não pode pagar, ou 

seja, fazer uma promessa nua e crua de o fazer. Penso que esta é a melhor opinião. 

 

(5) Se, quando existem três parceiros, um deles deve intentar uma acção contra um dos outros, e recuperar toda a sua parte, e 

depois outro deve intentar uma acção contra o parceiro restante, mas não consegue recuperar toda a sua parte porque o 

referido parceiro não é solvente; coloca-se a questão de saber se aquele que não conseguiu obter tudo a que tinha direito, 

pode intentar uma acção contra aquele que recebeu a totalidade da sua quota, com o objectivo de fazer uma divisão, ou seja, 

de colocar todas as quotas em pé de igualdade, uma vez que é injusto que um obtenha mais e os outros menos da mesma 

parceria? Esta opinião fundamenta-se na equidade. 

 

(6) A fim de determinar se um sócio pode pagar o montante que deve, devemos ter em conta o momento em que a sentença 

foi proferida. 
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(7) Considera-se que qualquer pessoa é capaz de fazer um pagamento que tenha cometido um acto fraudulento para evitar 

fazê-lo, pois não cabe apenas a qualquer pessoa lucrar com a sua própria fraude. Isto deve ser entendido como sendo 

aplicável a todos aqueles contra os quais é instaurado um processo na medida dos seus recursos. Se, no entanto, uma parte 

não for capaz de fazer o pagamento, não por causa de fraude, mas devido à sua própria negligência, deve considerar-se que 

não se deve julgar contra ela. 

 

(8) Uma acção de parceria também pode ser intentada contra o herdeiro do parceiro, mesmo que este não seja um parceiro, 

pois mesmo que não o seja, é, no entanto, o sucessor dos lucros da parceria. Observamos a mesma regra com referência a 

parcerias para a cobrança de impostos e outras do mesmo tipo, nomeadamente que o herdeiro não é sócio a menos que tenha 

sido admitido na parceria; ainda assim, todos os lucros da parceria lhe pertencem, na mesma medida em que ele é 

responsável pelos prejuízos que possam ocorrer durante a vida da parceria na cobrança de impostos, ou posteriormente. Esta 

regra não é aplicável no caso de parcerias voluntárias. 

 

(9) Se um de dois senhores legar um legado, sem a sua liberdade, a um escravo detido em comum, este legado pertence 

inteiramente ao parceiro sobrevivente. No entanto, coloca-se a questão de saber se ele pode intentar uma acção em matéria de 

parceria, para a divisão do legado, contra o herdeiro do parceiro falecido? Julianus diz que Sextus Pomponius afirma que a 

opinião de Sabinus é que o legado não pode ser dividido. Julianus diz que existem bons fundamentos para esta opinião, pois o 

que foi adquirido não foi feito por causa da parceria, mas por causa da parte da parceria no escravo. Não é necessário que se 

faça uma divisão do que um sócio não adquire através da parceria, mas através dos seus próprios bens. 

 

(10) Uma sociedade de pessoas termina pela inexistência daqueles que a compõem; pela perda dos seus bens; pela vontade 

dos sócios; e por um processo judicial. Uma sociedade de pessoas, portanto, é considerada dissolvida quando as pessoas que 

a compõem, os bens que lhe pertencem, o acordo dos sócios, ou os processos judiciais relacionados com a mesma, chegam ao 

fim. Os sócios deixam de existir, através da alteração dos direitos civis, seja no seu maior, médio ou menor grau, seja por 

morte. O bem é considerado perdido onde nenhum permanece, ou a sua condição é alterada; pois ninguém pode ser sócio de 

um bem que já não existe, nem de um bem que tenha sido consagrado para fins religiosos, ou que tenha sido confiscado ao 

Estado. Uma parceria é rescindida pela vontade das partes, por desistência. 

 

64. Callistratus, Perguntas, Livro I. 

 

Assim, se os sócios começam a agir separadamente, e cada um deles negoceia por sua própria conta, não há dúvida de que a 

sociedade é dissolvida. 

 

65. Paulus, On the Edict, Livro XXXII. 
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A sociedade é dissolvida por processo judicial quando o objectivo para o qual foi formada é alterado, seja por estipulação ou 

por decisão judicial; pois Proculus diz que uma sociedade é dissolvida quer seja geral ou especial, sempre que são tomadas 

medidas legais com o objectivo de lhe pôr fim. 

 

(1) Labeo diz que uma sociedade de pessoas é dissolvida quando os bens de um dos sócios são vendidos pelos seus credores. 

 

(2) Labeo diz também que se a sociedade foi formada com o objectivo de comprar ou arrendar algo, que então, quaisquer 

lucros que possam ter sido obtidos, ou qualquer perda que possa ter ocorrido, devem ser divididos em comum após a morte 

de um dos sócios. 

 

(3) Declarámos que uma sociedade pode ser dissolvida pela dissidência das partes, ou seja, se todas elas forem da mesma 

opinião a este respeito. Mas, e se apenas um deles se retirar? Cassius declarou que aquele que se retira da sociedade liberta os 

seus parceiros da responsabilidade, no que lhe diz respeito, mas não se liberta da responsabilidade para com eles. Esta regra, 

contudo, só deve ser observada quando a saída é feita por motivos fraudulentos; como, por exemplo, se formarmos uma 

sociedade em nome colectivo, e depois uma herança passar para um dos sócios e ele se reformar por esta razão; se a herança 

for produtiva de qualquer perda, esta deve ser suportada pelo sócio que se retirou da sociedade, mas ele pode ser compelido 

por uma acção de sociedade a partilhar com os outros quaisquer lucros resultantes da mesma. Se ele adquirir algum bem após 

a sua desistência, este não será partilhado com os outros sócios, porque não foi cometida nenhuma fraude com referência a 

ele. 

 

(4) Além disso, se formarmos uma parceria para a compra de certos bens e depois desejar adquiri-los você mesmo, e por esta 

razão se retirar da parceria, será responsável na medida do meu interesse nos referidos bens. Mas se se retirar por a compra 

lhe ter desagradado, não será responsável mesmo que eu a compre; porque neste caso não existe fraude. Estas opiniões 

também foram defendidas por Julianus. 

 

(5) Labeo também declarou no seu trabalho sobre casos recentes, que se um sócio se retirar da associação numa altura em 

que era do interesse do outro que esta não fosse dissolvida; ele será responsável pela acção sobre a associação; pois se 

formarmos uma associação para a compra de escravos, e, depois de o fazer, se retirar da associação numa altura que não seja 

favorável à venda do escravo, neste caso, será responsável por uma acção sobre a associação, porque piorou a minha posição. 

Proculus considera que esta opinião só é correcta quando é do interesse da parceria não ser rescindida; para maior 

consideração é normalmente demonstrado o que é benéfico para a parceria, do que para a vantagem privada de um dos 

parceiros. Estas regras só são aplicáveis quando nada tiver sido acordado em relação a estas matérias, quando a parceria foi 

formada. 
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(6) Quando uma parceria foi formada durante um certo tempo, um dos sócios, ao retirar-se dela antes de decorrido esse 

tempo, exonera o seu parceiro de responsabilidade para consigo próprio, mas ele não se exime de responsabilidade para com 

o seu parceiro. Por conseguinte, se se obtiver qualquer lucro após a sua desistência, não terá direito a qualquer parte; mas se 

tiverem sido incorridas quaisquer despesas, deverá também pagar a sua parte, a menos que a sua desistência tenha tido lugar 

devido a alguma necessidade. Quando, no entanto, o tempo tiver decorrido, qualquer uma das partes é livre de se retirar, 

porque isto pode ser feito sem intenção fraudulenta. 

 

(7) Podemos também desistir de uma parceria pela agência de outros, pelo que se considera que um agente pode também 

desistir em nome do seu comitente. Consideremos, contudo, se o que foi dito sobre este ponto se aplica àquele a quem foi 

confiada a gestão geral da propriedade da parceria, ou àquele a quem foram dadas instruções especiais sobre este assunto; ou 

a retirada pode ser feita legalmente em qualquer dos casos? Esta última é a opinião mais correcta, a menos que o mandante 

tenha expressamente proibido o agente de se retirar. 

 

(8) Fica igualmente estabelecido que o meu parceiro pode notificar o meu agente da sua desistência. Servius diz numa nota 

sobre Alfenus que está no poder do comitente, quando a notificação de rescisão é feita ao seu agente, ratificá-la ou rejeitá-la a 

seu bel-prazer; por conseguinte, ele será considerado isento de responsabilidade a cujo agente foi feita a notificação de 

rescisão; mas ele, também, que notificou o agente da sua rescisão, será libertado se assim o desejar; como declarámos com 

referência a um parceiro que notifica pessoalmente o outro da sua rescisão. 

 

(9) Uma parceria é dissolvida pela morte de um dos parceiros, ainda que tenha sido formada com o consentimento de todos, e 

vários sobrevivam, a menos que algum outro acordo tenha sido feito quando a parceria foi formada; nem o herdeiro de um 

parceiro pode suceder à parceria, mas pode partilhar os lucros da mesma posteriormente. Além disso, qualquer perda 

resultante de fraude ou negligência na transacção do negócio antes da morte do sócio, deve ser reparada pelo herdeiro, bem 

como por ele. 

 

(10) Além disso, uma sociedade constituída para qualquer fim especial é extinta quando o negócio para o qual ela foi 

celebrada é concluído. Se, no entanto, um dos sócios morrer, enquanto os negócios da sociedade se mantiverem inalterados, e 

a razão da formação da sociedade só aparecer após a sua morte, devemos então fazer a mesma distinção que no caso de um 

mandato; nomeadamente, que se a morte de um dos sócios for desconhecida do outro, a sociedade continuará a existir; mas 

se for conhecida, será dissolvida. 

 

(11) Tal como a parceria não passa aos herdeiros de um sócio, também não passa a um arrogante; para que, caso contrário, 

um sócio não possa ser associado a pessoas contra a sua vontade. O partido que foi arrogado permanecerá, contudo, na 

parceria, pois mesmo que um filho sob controlo paterno deva ser emancipado, ele continuará a ser sócio. 
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(12) Declarámos que uma parceria também pode ser dissolvida pela confiscação de bens, que é considerada como 

relacionada com a confiscação de todos os bens de um parceiro ao Estado, pois este último é considerado como morto 

quando outro parceiro lhe sucede. 

 

(13) Se qualquer despesa tiver de ser feita com referência aos bens da sociedade, após a dissolução da sociedade, um sócio 

não pode recuperar essa despesa numa acção de sociedade, porque não é verdade que isso tenha sido feito em nome do outro 

sócio, ou por causa do interesse da sociedade; mas, numa acção de partilha dos bens detidos em comum, essa despesa deve 

ser tida em conta, pois embora a sociedade possa ter sido dissolvida, a partilha dos bens mantém-se. 

 

(14) Quando o dinheiro pertencente a uma sociedade de pessoas estiver nas mãos de um dos sócios, e o capital de um destes 

últimos estiver, em certa medida, diminuído; a acção só deve ser intentada contra o sócio que possua o dinheiro; e, depois de 

deduzido o que lhe é devido, todos podem intentar uma acção pelo saldo que é devido a cada um deles. 

 

(15) Por vezes é necessário intentar uma acção contra a parceria enquanto esta ainda existe; como, por exemplo, quando esta 

última foi formada para efeitos de cobrança de impostos; se, por causa de vários contratos, não for vantajoso para nenhum 

dos parceiros desistir da parceria, e um deles não colocar o que recolheu no fundo comum. 

 

(16) Quando um dos parceiros é casado, e a parceria é dissolvida durante o casamento, o referido parceiro casado pode retirar 

o dote da sua esposa da propriedade da parceria, em preferência a qualquer outra reivindicação; porque deve estar nas mãos 

daquele que suporta os encargos do casamento. Se, no entanto, a parceria for dissolvida após o casamento ter deixado de 

existir, ele deve receber o dote no próprio dia em que o mesmo deve ser pago. 

 

66. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Se no momento em que os bens da sociedade são divididos, existem circunstâncias que tornam certo que o dote, ou mesmo 

uma parte do mesmo, não deve ser abandonado; o juiz deve ordenar a sua divisão entre os parceiros. 

 

67. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Quando um dos sócios vende os bens da sociedade com o consentimento dos outros, o preço deve ser dividido, e deve ser 

dada uma garantia para o indemnizar para o futuro; e se o referido sócio já sofreu algum prejuízo, este deve ser-lhe restituído. 

Se, no entanto, o dinheiro da compra for dividido sem que seja dada qualquer garantia, e o sócio que fez a venda for obrigado 

a pagar alguma coisa por causa disso; poderá ele recuperar de alguns dos sócios o que não conseguiu cobrar aos outros, onde 

todos eles não são solventes? Proculus pensa que este fardo deve ser suportado pelos outros, se não puder ser cobrado a 
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alguns deles; e que isto pode ser defendido com base no facto de que quando a parceria foi formada, foi estabelecida uma 

comunidade de lucro bem como de perdas. 

 

(1) Quando um dos vários sócios, que não pertencia a uma parceria geral, emprestou dinheiro que pertencia a todos eles, e 

cobrou os juros, só deve dividir os juros se emprestou o dinheiro em nome da parceria; pois se o fez em seu próprio nome, 

uma vez que correu o risco de perder o capital, tem o direito de reter os juros. 

 

(2) Quando um sócio incorre em alguma despesa necessária com referência ao negócio da parceria, pode intentar uma acção 

em nome da parceria para os juros, se deveria ter emprestado o dinheiro aos juros. Mas quando utilizou o seu próprio 

dinheiro para este fim, é considerado, e não sem razão, que tem o direito de reclamar o mesmo montante de juros que poderia 

ter cobrado se tivesse emprestado o dinheiro a qualquer outra pessoa. 

 

(3) A sentença não pode ser proferida contra um parceiro na medida dos seus recursos, a menos que ele reconheça que é um 

parceiro. 

 

68. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Nenhum sócio, embora a parceria seja geral, pode alienar uma quantia maior do que a que compõe a sua parte. 

 

(1) Coloca-se a questão de saber se se considera que uma parte cometeu um acto para evitar o pagamento da quantia pela 

qual é responsável, que dispõe dos seus bens de forma fraudulenta para evitar um processo futuro, ou que não faz uso de uma 

oportunidade de lucro por esta conta? A melhor opinião é que, neste caso, o Procônsul tinha em mente uma parte que tinha 

alienado os seus bens, e isto podemos inferir dos interditos em que se insere a frase: "Porque cometeu fraude para evitar estar 

na posse". 

 

69. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Quando uma parceria é formada com o objectivo de fazer compras, e é acordado que um dos sócios fornecerá aos outros 

provisões, e deixará a transacção do negócio a seu cargo, se não lhes fornecer fornecimentos, uma acção de parceria, bem 

como uma acção de venda, pode ser intentada contra ele. 

 

70. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Uma parceria perpétua não pode ser formada. 
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71. The Same, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro III. 

 

Duas pessoas formaram uma parceria para ensinar gramática, e para partilhar entre si quaisquer lucros que pudessem ser 

obtidos com esta profissão. Depois de terem acordado nos artigos de sociedade sobre o que desejavam fazer, estipularam um 

com o outro o seguinte: "O que quer que esteja escrito acima deve ser realizado, e não pode ser oposto, e se as referidas 

disposições não forem cumpridas, serão pagos vinte mil sestércios". O inquérito levantou-se se, caso alguma destas 

disposições fosse violada, poderia ser intentada uma acção de parceria? A resposta foi que se, após o seu acordo ter sido feito 

com referência à parceria, tivessem estipulado o seguinte: "Promete que estas disposições serão observadas como aqui 

estipulado?" O resultado seria que se as partes o tivessem feito com o objectivo de alterar o seu contrato, uma acção em 

matéria de parceria não mentiria, mas toda a questão seria considerada como tendo-se tornado uma estipulação. Mas se não 

tivessem estipulado nestes termos, "Prometes que estas disposições serão observadas como aqui estabelecido?" mas, como se 

segue, "Se estas disposições não forem observadas, então o contrato de parceria será pago;" foi considerado por ele que o 

assunto não se tinha tornado uma estipulação, mas apenas o que estava relacionado com a pena tinha sido alterado, porque a 

parte que prometeu não se tinha obrigado a fazer ambas as coisas, ou seja, ele faria o pagamento e também executaria o 

acordo, e que se não o fizesse, sofreria a pena; e, portanto, estaria disponível uma acção sobre a parceria. 

 

(1) Dois companheiros libertados formaram uma parceria com o objectivo de partilhar todos os "ganhos, lucros e 

emolumentos", e depois um deles, tendo sido nomeado herdeiro pelo seu patrono, foi deixado um legado para o outro. A 

resposta foi que nenhum deles foi obrigado a colocar o que recebeu no fundo da parceria. 

 

72. Gaius, Diurnal, ou Golden Matters, Livro II. 

 

Um sócio é responsável perante outro por negligência, ou seja, por falta de acção e de diligência. Negligência neste caso, 

porém, não é entendida como falta da diligência mais exacta, pois é suficiente para ele empregar nos assuntos da parceria a 

mesma diligência que está habituado a empregar nos seus próprios assuntos; porque onde alguém leva um sócio que 

demonstra muito pouca diligência, ele só tem culpa a si próprio. 

 

73. Ulpianus, Opiniões, em Resposta a Maximin, Livro I. 

 

Quando as pessoas formam uma parceria de toda a sua propriedade, ou seja, de qualquer propriedade que se possa adquirir 

posteriormente, uma propriedade que recaia sobre qualquer uma delas deve ser colocada no fundo comum. 

 

(1) Declarou também à Maximin que, quando as pessoas formam uma parceria da totalidade dos seus bens, isto é, de tal 

forma que tudo o que for gasto ou ganho será para o lucro ou despesa comum; quaisquer somas que possam ser gastas pelos 

filhos de qualquer uma delas devem ser cobradas a ambas. 
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74. Paulus, On the Edict, Book LXII. 

 

Quando alguém formou uma parceria, e faz uma compra, esta pertence-lhe individualmente, e não ao fundo comum, mas 

pode ser obrigado por uma acção de parceria a torná-la propriedade comum. 

 

75. Celsus, Digest, Livro XV. 

 

Quando uma parceria foi formada com o entendimento de que o Titius deve ter a regulamentação das acções, e o Titius morre 

antes de tomar uma decisão, a parceria é nula; porque a intenção era que nenhuma outra parceria deveria existir para além 

daquela que está sujeita à decisão do Titius. 

 

76. Proculus, Epístolas, Livro V. 

 

Formou uma parceria comigo na condição de Nerva, o nosso amigo comum, decidir com referência às suas acções; e Nerva 

decidiu que devia ser sócio até um terço, e eu até dois terços do capital. Pergunta se isto deve ser ratificado de acordo com os 

direitos da parceria, ou se somos parceiros iguais, não obstante? Penso que teria sido melhor para si ter feito o inquérito se 

éramos parceiros na medida das acções que ele tinha estabelecido, ou na medida das que teriam sido repartidas por um bom 

cidadão; pois há dois tipos de árbitros, um cuja decisão devemos obedecer se é justa ou injusta, que regra deve ser observada 

quando se recorre à arbitragem por comum consentimento das partes. Há outro tipo, cuja decisão deve ser comparada com a 

que seria proferida por um bom cidadão, embora a parte que a deve proferir tenha sido expressamente seleccionada; 

 

77. Paulus, Perguntas, Livro IV. 

 

Por exemplo, quando está em causa a intenção de um arrendamento, e a decisão do locador é necessária. 

 

78. Proculus, Epístolas, Livro V. 

 

Penso que, no caso declarado, o julgamento de um bom cidadão deve ser seguido, e mais ainda, porque uma decisão numa 

acção de parceria é uma decisão de boa fé. 

 

79. Paulus, Perguntas, Livro IV. 

 

Portanto, se a sentença de Nerva for tão imprópria que a sua manifesta injustiça seja aparente, pode ser corrigida por um 

julgamento com base na boa fé. 
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80. Próculus, Epístolas, Livro V. 

 

Qual seria o resultado se Nerva decidisse que uma parte deveria ser um parceiro até ao limite de mil acções, e a outra até ao 

limite de duas mil acções? A decisão de um bom cidadão não poderia deixar de ser que não somos parceiros na mesma 

medida; por exemplo, tal como se um de nós trouxesse para a parceria mais mão-de-obra, habilidade, crédito, e dinheiro do 

que o outro. 

 

81. Papinianus, Perguntas, Livro IX. 

 

Onde um sócio prometeu um dote em nome da sua filha, e, antes de o pagar, morreu, tendo-lhe deixado o seu herdeiro, e ela 

depois intentou uma acção contra o seu marido pelo seu dote; foi libertada por um recibo do seu marido. Colocou-se a 

questão de saber se, se ela intentou uma acção de parceria, deveria receber o montante do dote como reclamação preferencial, 

se tivesse sido acordado entre os parceiros que o dote deveria ser retirado do fundo comum? Eu digo que o contrato não era 

injusto, desde que a rapariga não o tivesse feito apenas com referência a um dos parceiros; pois, se o acordo fosse recíproco, 

não fazia qualquer diferença se apenas um dos parceiros tivesse uma filha. Além disso, se o pai recuperasse o dote que tinha 

dado após a morte da filha durante o casamento, o dinheiro deveria ser devolvido à parceria, pois devemos interpretar o 

contrato de forma equitativa desta forma. Se, contudo, o casamento fosse dissolvido por um divórcio durante a existência da 

parceria, o dote seria recuperado com os seus acessórios, para que pudesse ser novamente dado a outro marido. Mas se o 

primeiro marido não fosse capaz de restaurar o dote, outro não poderia ser retirado dos fundos da parceria, a menos que isto 

tivesse sido expressamente acordado. No exemplo proposto, no entanto, parece mais provável que o dote tenha sido 

efectivamente pago, ou pelo menos prometido. Pois se a filha tivesse recebido o dote por operação de lei, depois de se ter 

tornado herdeira do pai, o dinheiro não deveria ser colocado no fundo da sociedade, pois ela teria direito a ele, mesmo que 

houvesse outro herdeiro. Mas, se ela fosse libertada por um recibo do seu marido, o dinheiro não deveria ser creditado à 

sociedade que não tivesse sido pago. 

 

82. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Um sócio não está vinculado às dívidas contraídas por outro, de acordo com a lei da parceria, a menos que o dinheiro tenha 

sido depositado na arca comum. 

 

83. Paulus, Manuais, Livro I. 

 

Levantou-se a questão se, onde uma árvore que cresce na linha de fronteira, ou uma pedra que se estende de cada lado da 

linha de dois terrenos contíguos, pertencerá proporcionalmente ao proprietário de cada tracto; ou, se a árvore for cortada, ou a 
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pedra for removida, permanecerá indivisa; como ocorre quando duas massas de metal pertencentes a dois proprietários são 

fundidas, a massa inteira torna-se propriedade comum de ambos; e assim, neste caso em que uma árvore é separada do solo, 

há mais razões para a considerar como pertencendo a ambos os proprietários, do que no caso de uma massa de metal; uma 

vez que forma apenas um corpo composto da mesma substância. É de acordo com a razão natural, contudo, que, após a 

separação da pedra ou da árvore, cada um dos dois proprietários deve ter a mesma quota-parte do mesmo a que tinha direito 

enquanto ela permaneceu na terra. 

 

84. Labeo, Abridgments by Javolenus, Livro VI. 

 

Sempre que uma sociedade é formada pela direcção de alguém, seja com o filho deste ou com outra pessoa, pode ser 

intentada uma acção directa contra aquele que estava em vista quando a sociedade foi formada. 
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           Livro XVIII  
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente ao contrato de compra e venda e acordos entre o comprador e o vendedor (...) 

 

2. Relativamente a uma venda condicional durante um determinado período de tempo. 

 

3. Relativamente à anulação condicional de uma venda. 

 

4. Relativo à venda de uma propriedade, ou de um crédito. 

 

5. Relativamente à rescisão de uma venda, e quando é permitida a rescisão de uma compra. 

 

6. Relativamente ao risco e vantagens inerentes aos bens vendidos. 

 

7. Relativamente à remoção de escravos (...) 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo ao contrato de compra e venda e acordos entre comprador e vendedor, e 

que coisas não podem tornar-se objectos do mesmo. 
 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 
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A origem da compra e venda deriva de trocas, pois antes não se conhecia o dinheiro, e não havia nome para a mercadoria ou 

o preço de nada, mas cada um, de acordo com as exigências da época e das circunstâncias, trocava artigos que lhe eram 

inúteis por outras coisas de que precisava; pois acontece frequentemente que aquilo de que se tem uma superabundância, falta 

a outro. Mas, pela razão de que nem sempre ou prontamente aconteceu que quando tinha o que queria, ou, por outro lado, o 

que estava disposto a tomar, uma substância foi seleccionada cujo valor público e perpétuo, pela sua uniformidade como 

meio de troca, superou as dificuldades decorrentes da troca, e essa substância, tendo sido cunhada pela autoridade pública, 

representava uso e propriedade, não tanto por causa do material em si como pelo seu valor, e ambos os artigos já não eram 

designados como mercadoria, mas um deles era chamado o preço do outro. 

 

(1) Mas embora se possa duvidar que uma verdadeira venda possa ser feita hoje sem o emprego de moeda, como, por 

exemplo, se eu desse uma toga e recebesse em vez disso uma túnica; Sabinus e Cassius pensam que, neste caso, há uma 

verdadeira compra e venda, mas Nerva e Proculus são de opinião que se trata de uma troca, e não de uma compra. Sabinus dá 

como exemplo Homero, que relata que o exército dos gregos comprou vinho com cobre, ferro, e escravos, como se segue: 

"Os gregos de cabelos comprados aqui compraram vinho, alguns com cobre, outros com ferro brilhante, outros com peles, 

outros novamente com gado, e outros ainda com escravos". Estes versos, contudo, parecem indicar uma troca e não uma 

compra, como os seguintes: "Júpiter, o filho de Saturno, obscureceu as faculdades de Glaucus até que este mudou de armas 

com Diomedes, o filho de Tídeo". Em apoio à opinião de Sabinus, pode-se citar o seguinte com maior efeito, ou seja, onde o 

mesmo poeta diz: "Ele comprou com as suas posses". A opinião de Nerva e Proculus é, contudo, a melhor, pois uma coisa é 

vender, e outra é comprar; uma coisa é ser comprador, e outra é vendedor; tal como o preço é uma coisa, e a mercadoria 

outra; mas numa troca não se pode determinar quem é o comprador e quem é o vendedor. 

 

(2) A compra é derivada da Lei das Nações, e portanto é realizada por consentimento, e pode ser contratada entre as partes 

ausentes, por um mensageiro, bem como por cartas. 

 

2. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Uma compra não pode ser contratada entre pai e filho, excepto quando tem referência a castrense peculium. 

 

1. Nenhuma venda pode ter lugar sem um preço. Não é, contudo, necessário que a compra-money seja efectivamente paga, 

mas um acordo aperfeiçoa a venda sem ter sido reduzido a escrito. 

 

(3) The Same, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Quando um artigo é vendido com o entendimento de que se não agradar ao comprador não será considerado como tendo sido 

comprado, fica estabelecido que não é vendido sob uma condição, mas que a compra pode ser anulada condicionalmente. 
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4. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Entende-se que uma compra tem lugar quando o seu objecto é um homem livre, ou um lugar sagrado ou religioso, que não é 

susceptível de venda, se for comprado por uma parte que desconhece o facto: 

 

5. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Porque um freeman não se distingue facilmente de um escravo. 

 

(6) Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Celsus, o filho, diz que não se pode comprar um homem que se sabe ser livre, nem qualquer outra propriedade se se souber 

que não está sujeito à alienação; como, por exemplo, lugares sagrados e religiosos, ou tais que não são objecto de comércio, 

mas são propriedade pública, que, embora não pertençam absolutamente ao povo, são utilizados para fins públicos, como, por 

exemplo, o Campus Martius. 

 

1. Onde um terreno foi vendido com três pagamentos anuais, com o entendimento: "Que se o dinheiro não for pago nos 

momentos indicados, a venda da terra será nula, e se o comprador, entretanto, cultivar a referida terra e colher as colheitas da 

mesma, estas serão devolvidas se a venda for anulada, e o comprador deve restituir ao vendedor o montante do preço que 

falta, se não vender a propriedade posteriormente a outra pessoa;" se o dinheiro não for pago nos momentos indicados, fica 

estabelecido que o vendedor terá direito a uma acção de venda sobre este terreno. Não devemos considerar confuso que, 

quando uma compra foi anulada, uma acção de venda possa ter lugar, pois tanto no caso da compra como no da venda a 

contrapartida deve ser paga à intenção das partes e não à língua utilizada; e, de acordo com o que foi dito com referência à 

intenção, é evidente que o entendimento foi apenas que o vendedor não deve ficar vinculado ao comprador se o dinheiro não 

for pago no momento designado, e não que as obrigações mútuas tanto do comprador como do vendedor devem ser 

libertadas. 

 

2. Uma condição estabelecida no início de um contrato pode ser posteriormente alterada por um acordo diferente; tal como 

ambas as partes podem rescindir absolutamente uma venda, quando os actos que deveriam ser realizados por ambas ainda 

não tenham sido executados. 

 

(7) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 
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Onde a venda de um escravo foi feita nos seguintes termos, nomeadamente "Depois de ele ter prestado as suas contas, 

segundo a vontade do seu senhor", é condicional. As vendas condicionais só são concluídas depois de as condições terem 

sido cumpridas. Na condição de venda acima referida, será que o próprio mestre forma o seu juízo de acordo com a sua 

própria vontade, ou, de facto, deverá isto ser considerado como tendo referência, em termos gerais, ao juízo de um bom 

cidadão? Pois se entendermos a vontade do mestre, a venda é nula; tal como se alguém fizesse uma venda sob a condição "Se 

ele estiver disposto", ou quando uma parte promete um estipulador, "Eu pagarei aurei se o desejar", pois não deve depender 

da vontade do devedor se ele está ou não vinculado. Por conseguinte, as autoridades antigas consideravam que esta cláusula 

se referia mais ao julgamento de um bom cidadão do que ao do proprietário do escravo. Assim, se este último podia ter aceite 

as contas do escravo, mas não o fez, ou, se as aceitou, e finge que não o fez, a condição da venda está preenchida, e o 

vendedor pode ser processado numa acção à venda. 

 

1. Uma compra efectuada nos seguintes termos: "Comprarei isto de vós ao mesmo preço que pagastes por ela, ou darei a 

quantia que tenho no meu peito", é válida. Pois o preço não é incerto, pois o montante pago na venda pode ser prontamente 

apurado, pois existem mais dúvidas quanto ao montante pelo qual o artigo foi comprado, do que em relação ao imóvel em si. 

 

2. Quando alguém faz uma compra nos seguintes termos: "Comprarei o vosso terreno por cem aurei, e por muito mais que 

possa vendê-lo", a venda é válida, e está imediatamente concluída: pelo preço, cem aurei é certo, ou seja, este preço, no 

entanto, será aumentado se o comprador vender o terreno por uma soma maior. 

 

8. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Nem uma compra nem uma venda podem ser realizadas sem propriedade que possa ser vendida; no entanto, as colheitas, e o 

rendimento do gado podem ser devidamente objecto de compra; e quando os nascimentos tiverem tido lugar, uma vez que a 

transacção está concluída, entende-se que a venda está concluída. Se, no entanto, o vendedor tiver conseguido que as culturas 

não devam ser criadas, ou que o gado não nasça, uma acção de compra será intentada. 

 

1. Uma venda é, no entanto, por vezes entendida como sendo contratada sem que a propriedade seja objecto da mesma, 

como, por exemplo, quando uma compra é feita dependente do acaso; o que ocorre quando peixes ou aves que ainda não 

foram capturados, ou dinheiro a ser atirado à população, são comprados. Uma compra também é contratada mesmo que nada 

aconteça, porque está relacionada com a expectativa. Quando a compra tem referência a dinheiro atirado à população, e o 

comprador é privado por despejo, do que tinha garantido, nenhuma obrigação no terreno da compra será incorrida; pela razão 

de que isto é entendido como sendo a intenção das partes. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 



1095 

 

É evidente que o consentimento de ambas as partes é necessário em todas as vendas e compras. Mas se diferirem quanto ao 

preço, ou quanto a algo mais relacionado com a venda, esta será incompleta. Portanto, se eu pensasse que estava a comprar o 

Campo Corneliano, e pensasse que me estava a vender o Campo Semproniano, pela razão de discordarmos quanto ao objecto 

da transacção, a venda será nula e sem efeito. A mesma regra aplica-se quando tinha a impressão de que me tinha vendido o 

Stichus, e acreditava que me tinha vendido o Pamphilus, que estava ausente; pois quando há um desacordo em relação ao 

objecto, é evidente que a venda não tem qualquer efeito. 

 

1. Se discordarmos com a referência ao nome, mas não há disputa quanto ao objecto, a transacção de compra e venda é sem 

dúvida válida; pois um erro no nome não tem qualquer consequência, quando o próprio bem é acordado. 

 

2. Assim, levanta-se a questão, quando não se comete qualquer erro quanto ao próprio objecto, mas existe um quanto à 

substância de que é composto; como, por exemplo, se o vinagre é vendido para vinho, o cobre para ouro, ou o chumbo para 

prata ou algo que se assemelhe a prata, se há uma compra e venda. Marcelo diz, no Sexto Livro do Digest, que, neste caso, há 

uma compra e venda, porque o objecto foi acordado, embora tenha havido um erro em relação à matéria de que foi composto. 

Sou da mesma opinião, no que diz respeito ao vinho e ao vinagre; pois, como são quase a mesma coisa, ou seja, a mesma 

substância, desde que o vinho se torne azedo, mas se não se tornou azedo, mas foi assim no início, ou seja, se continha 

vinagre, será considerado que uma coisa foi vendida por outra. Nos outros casos, porém, penso que a venda foi nula, sempre 

que foi cometido um erro com referência à substância de que os artigos eram compostos. 

 

10. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

O caso seria diferente quando uma parte tivesse realmente vendido ouro, e o comprador pensasse que se tratava de um metal 

de menor valor, pois então a venda seria válida. 

 

11. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Caso contrário, o que podemos dizer onde um cego era o comprador, ou onde foi cometido um erro na substância, ou onde 

ele não tinha qualificações para detectar a natureza das substâncias; devemos considerar que as partes concordaram quanto à 

propriedade? E como pode ele concordar com ela, quem não a tenha visto? 

 

1. Se eu pensar que estou a comprar uma escrava virgem, quando ela, de facto, é uma mulher, a compra será válida; pois não 

há erro quanto ao seu sexo. Se, no entanto, eu lhe vender uma mulher, e pensar que está a comprar um rapaz, pela razão de 

haver um erro no sexo, a compra e venda será nula. 

 

12. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXXI. 
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Em todas as perguntas acima mencionadas, a personalidade dos compradores e vendedores deve ser considerada, e não a 

daqueles através dos quais é adquirido o direito de acção sobre o contrato; pois se o meu escravo ou o meu filho que está sob 

o meu controlo, fizer uma compra em seu próprio nome, na minha presença, o inquérito não é o que a minha opinião é, mas o 

que pensa a parte que fez o contrato. 

 

(13) The Same, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se vende um escravo, sabendo que ele tem o hábito de fugir, quer a um dos meus escravos, quer a uma parte a quem eu dirigi 

para o comprar, e esta última ignora o facto, e eu não o sou; é certo que não será responsável por uma acção de compra. 

 

14. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Mas o que diremos quando ambas as partes estão enganadas tanto quanto à substância como quanto à natureza do objecto da 

venda; como, por exemplo, quando penso que estou a vender ouro, e pensa que está a comprar ouro, quando, de facto, o 

metal é latão; ou quando, por exemplo, dois co-herdeiros vendem uma pulseira que se diz ser de ouro, a um preço elevado, a 

outro co-herdeiro, e se descobre que é, na sua maioria, cobre? Considera-se que se trata de uma venda, porque a bracelete 

continha algum ouro, pois se o artigo for dourado, embora eu pense que seja ouro, a venda será válida, mas onde se vende 

cobre por ouro, a venda não será válida. 

 

(15) Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Ainda que as partes possam concordar sobre o artigo que é objecto da venda, se, de acordo com o curso da natureza, deixar 

de existir antes da conclusão da venda, a compra será nula. 

 

1. Um comprador pode tirar partido da sua ignorância, desde que não seja a de um homem extremamente descuidado. 

 

2. Se me vende a minha própria propriedade, e eu ignoro o facto, e a entrega a outro pela minha direcção, Pomponius não 

pensa que a minha propriedade passe, uma vez que não se pretendia que a minha passasse para a outra parte, mas que a sua 

passasse para a outra. Por conseguinte, aplica-se a mesma regra nos casos em que pretendo dar alguns bens meus a outro, e o 

senhor entrega-lhos sob a minha direcção. 

 

(16) Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 
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A compra dos meus próprios bens não é válida, quer os tenha feito conscientemente ou não, mas se os comprar sem o saber, 

posso recuperar o que paguei, porque não surgiu qualquer obrigação. 

 

1. No entanto, não é impedimento à venda que apenas o usufruto do imóvel em questão tenha sido usufruído pelo comprador. 

 

17. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

É, contudo, dever do juiz, num caso deste tipo, reduzir o preço. 

 

18. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro IX. 

 

Quando o bem adquirido é propriedade conjunta do comprador e de outro, deve ser dito que o preço deve ser diminuído 

proporcionalmente, e que a compra será válida em relação a uma parte do bem, e nula em relação ao restante. Quando um 

escravo, por ordem do seu senhor, ao mostrar os limites de um campo que foi vendido, quer por engano, quer por fraude, 

inclui mais terras do que as que são abraçadas no tracto, deve entender-se que apontou os limites onde o seu senhor pretendia 

que o fizesse. Alfenus afirma a mesma opinião quando a posse é entregue por um escravo. 

 

19. The Same, On Quintus Mucius, Livro XLI. 

 

O que vendi não se torna propriedade do comprador, a menos que o preço me tenha sido pago, ou que tenha sido fornecida 

uma garantia para pagamento, ou a menos que confiemos na boa fé do comprador sem qualquer garantia. 

 

20. The Same, On Sabinus, Livro IX. 

 

Sabinus deu como sua opinião que, se desejarmos que algo seja feito para nós; como, por exemplo, uma estátua, um vaso, ou 

uma peça de vestuário, com o entendimento de que nada mais daremos senão dinheiro por ela; considera-se que se trata de 

uma venda verdadeira, e que não pode ser considerada uma contratação, se o material não for fornecido pela parte para quem 

o artigo vai ser feito. O caso é diferente quando mobilo o terreno sobre o qual se vai construir uma casa; uma vez que, neste 

caso, o que constitui a substância da estrutura é fornecido por mim. 

 

21. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Labeo diz que a ambiguidade de um acordo deveria prejudicar mais o vendedor que mencionou os termos, do que o 

comprador; porque o primeiro poderia tê-los declarado mais claramente antes de qualquer coisa ter sido feita. 
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(22) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Não é supérfluo inserir a seguinte frase num contrato de venda, nomeadamente "Se a propriedade for, em qualquer aspecto, 

sagrada ou religiosa, não será incluída", uma vez que isto só se aplica a certas extensões de terra de extensão limitada; pois se 

todo o tracto for religioso, sagrado, ou público, a compra será nula. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

O comprador pode revogar o que pagou com base no facto de não ter sido devido. 

 

24. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Uma acção de compra será no caso de pequenas porções de um tracto, como acima referido; porque, embora o lugar não 

possa ser expressamente sagrado ou religioso, ainda assim, está incluído com a maior parte do que é comprado, como um 

acessório. 

 

25. The Same, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Se a venda for feita nos seguintes termos: "Este ou aquele bem", a compra aplicar-se-á a qualquer bem que o vendedor possa 

seleccionar. 

 

1. A pessoa que vende o imóvel não é obrigada a transferi-lo para o comprador, como quem faz uma promessa de terra a um 

estipulador é obrigado a fazer. 

 

(26) Pomponius, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Se eu, conscientemente, comprar algo a uma pessoa cuja propriedade seja proibida de ser vendida, ou a alguém a quem tenha 

sido concedido tempo para decidir se aceita ou não uma propriedade, em termos tais que não tenha autoridade para diminuir 

os bens da propriedade; não me tornarei o proprietário da referida propriedade. O caso será diferente, porém, se eu comprar 

propriedade a um devedor sabendo que o seu credor estava a ser defraudado. 

 

27. Paulus, On Sabinus, Livro VIII. 
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Aquele que compra propriedade a quem quer que seja, pensando que lhe pertence, compra-a de boa fé; mas aquele que 

compra qualquer coisa, a uma ala, sem a autoridade do seu tutor, ou onde é instigado por um impostor, que sabe que não é 

seu tutor, não será considerado um comprador de boa-fé; e esta opinião também foi defendida por Sabinus. 

 

28. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Não há dúvida de que qualquer pessoa pode vender propriedade pertencente a outro, pois neste caso há uma venda e compra, 

mas o comprador pode ser privado da propriedade por processo legal. 

 

29. The Same, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Quando um escravo é vendido, o seu peculiar não é vendido com ele, e portanto não é considerado para ser vendido com o 

seu peculiar, quer este não tenha sido reservado, quer tenha sido especificamente declarado que a venda não incluiu o 

peculiar. Assim, se algo que faz parte do peculiar tiver sido roubado pelo escravo, pode ser recuperado por uma acção, tal 

como qualquer outro bem roubado; desde que o referido bem tenha chegado às mãos do comprador. 

 

30. The Same, On the Edict, Livro XXXII. 

 

Penso que o vendedor tem, contudo, direito a uma acção para produção, bem como a uma acção à venda. 

 

31. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XXII. 

 

Se posteriormente tiverem sido feitas quaisquer adesões ao peculiar, estas devem ser devolvidas ao vendedor; como, por 

exemplo, a descendência de uma escrava, e tudo o que tenha sido obtido através do trabalho de uma subescrava. 

 

32. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIV. 

 

Quando alguém vende lojas utilizadas para fins bancários, ou outras que são construídas em terrenos públicos, não vende o 

terreno, mas apenas o direito; pois como estas são lojas públicas, a utilização das mesmas pertence apenas a particulares. 

 

33. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Onde a seguinte cláusula foi inserida num contrato de venda: "Os cursos de água e as caleiras devem permanecer como estão 

agora," e não se acrescenta o significado de cursos de água ou caleiras; a intenção das partes deve, antes de mais, ser 
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considerada. Se isto não for evidente, a construção será então adoptada, o que é prejudicial para o vendedor, pois a linguagem 

é ambígua. 

 

34. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Se, numa venda de uma parcela de terreno, se afirma que: "O escravo Stichus está incluído", e não se pode determinar qual 

deles é pretendido, onde existem vários escravos com esse nome e o comprador tinha um em mente e o vendedor outro; está 

estabelecido que a venda do terreno será, no entanto, válida. Labeo, contudo, diz que o Stichus deve ser entregue a quem o 

vendedor tinha em mente, e não faz muita diferença qual era o valor do escravo, se valia mais ou menos do que a propriedade 

em que estava incluído, pois por vezes compramos propriedade devido aos seus acessórios, por exemplo, onde uma casa é 

comprada por causa dos mármores, estátuas, e pinturas que contém. 

 

(1) A venda pode ser feita legalmente de todos os bens que alguém tenha na sua posse, ou que possa adquirir posteriormente; 

mas não pode haver venda daquilo que quer a Lei da Natureza ou das Nações, quer os costumes do Estado, tenham retirado 

do comércio. 

 

(2) Não podemos comprar conscientemente um homem livre, nem pode ser admitida uma compra ou estipulação baseada no 

pressuposto de que ele pode tornar-se escravo; embora tenhamos declarado que bens que ainda não existem podem ser 

adquiridos; pois não é correcto antecipar tal contingência. 

 

(3) Além disso, se tanto o comprador como o vendedor souberem que o bem vendido foi roubado, nenhuma obrigação será 

contraída de qualquer dos lados. Se apenas o comprador tiver conhecimento do facto, o vendedor não será responsável; 

mesmo assim, não poderá recuperar nada no terreno da venda, a menos que forneça voluntariamente o que concordou em 

fazer. Contudo, quando o vendedor estava ciente de que o bem tinha sido roubado, mas o comprador não tinha conhecimento 

do facto, é contraída uma obrigação de ambas as partes; e isto também foi declarado por Pomponius. 

 

(4) A compra do próprio bem é válida, apenas quando o comprador pretendia desde o início obter a sua posse do vendedor, e 

não a podia obter por nenhum outro meio. 

 

(5) Uma coisa é provar, e outra é medir tudo o que é oferecido para venda; pois o gosto é uma vantagem, dando ao 

comprador a sua própria oportunidade de o rejeitar; mas a medida apenas lhe permite determinar o montante da compra, e 

não se o artigo é vendido por uma soma demasiado grande ou demasiado pequena. 

 

(6) Se uma compra é feita nos seguintes termos: "Ou Stichus ou Pamphilus é comprado por mim", o vendedor tem o direito 

de entregar o que lhe apetecer, como é o caso nas estipulações; mas se um deles morrer, o sobrevivente tem de ser entregue, e 
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daí o risco do primeiro escravo se prender ao vendedor, e o do segundo ao comprador. Mas se ambos devem morrer, o preço 

ainda será devido, pois quem sobrevive ao outro está sempre sob o risco do comprador. O mesmo deve ser dito se o 

comprador tivesse o direito de seleccionar qual deles desejava ter; desde que só lhe fosse deixado qual deles compraria, e não 

se faria qualquer compra. 

 

(7) Um tutor, não pode comprar a propriedade de uma ala. A mesma regra estende-se a casos semelhantes, ou seja, aos de 

curadores, agentes e pessoas que transaccionam os negócios de outros. 

 

35. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Porque muitas vezes é dada seriedade onde as compras são feitas, não se segue que onde isto não é feito o acordo é nulo; mas 

apenas que se pode provar mais facilmente que o preço foi acordado. 

 

(1) Fica estabelecido que uma transacção é imperfeita quando o vendedor diz a uma parte que deseja comprar: "Pode 

comprá-la pelo preço que desejar dar, ou pelo que achar justo, ou pelo que considerar que o artigo vale". 

 

(2) Certas autoridades sustentam que um contrato não pode ser feito para a compra de veneno mortal, porque nem uma 

parceria nem um mandato têm qualquer força num caso em que a criminalidade esteja envolvida. Esta opinião pode, de facto, 

ser muito apropriadamente defendida com referência a substâncias que não nos podem ser úteis, mesmo com a adição de 

qualquer outra coisa. No entanto, no que respeita às substâncias que, depois de misturadas com outras, perdem a sua natureza 

nociva a tal ponto que se podem fazer antídotos e outros medicamentos saudáveis, deve ser dada uma opinião diferente. 

 

(3) Se alguém deve dirigir um amigo seu, que estava prestes a fazer uma viagem, para procurar o seu escravo fugitivo, e se o 

encontrou, para o vender; não se pode dizer que tenha agido em violação do Decreto do Senado, porque não o vendeu, nem o 

seu amigo, se o vendeu quando estava presente. Um comprador, também, se comprar um escravo que esteja presente, é 

entendido como tendo participado numa transacção legal. 

 

(4) Se a propriedade que é comprada se perder por roubo, deve ser considerada primeiro o que foi acordado entre as partes 

com referência à sua guarda em segurança. Se nenhum acordo parecer ter sido celebrado, deve ser exigido ao vendedor o 

mesmo cuidado na sua custódia que um bom chefe de família exerceria em relação à sua própria propriedade. Se ele usou de 

tal cuidado, e a propriedade foi no entanto, perdida, ele estará seguro, pois pode ceder o seu direito de acção para a recuperar, 

bem como o seu direito de acção pessoal ao comprador. Por conseguinte, devemos considerar a posição legal do comprador 

que vende bens pertencentes a outro, uma vez que não tem direito a uma acção para os recuperar, nem a uma acção pessoal. 

Por este motivo, deveria ter sido condenado, pois se tivesse vendido os seus próprios bens, poderia ter cedido estes direitos de 

acção ao comprador. 
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(5) Com referência aos artigos que são determinados pelo peso, número e medida (como, por exemplo, grãos, vinho, azeite e 

prata), a venda é considerada como aperfeiçoada nestes casos, bem como noutros, apenas quando foi feito um acordo com 

referência ao preço; e por vezes, mesmo quando foi feito um acordo com referência ao preço, a venda não é considerada 

como aperfeiçoada, a menos que os artigos tenham sido medidos, pesados, ou contados. No caso em que todo o vinho, azeite, 

cereais ou prata, por mais que exista, é vendido por um determinado preço, aplica-se a mesma regra que no caso de outros 

bens. Se, contudo, o vinho foi vendido em frascos separados, e o azeite em recipientes separados, o grão em medidas 

separadas, e a prata em pesos separados, sendo fixado um certo preço para cada um; coloca-se a questão de saber a que horas 

foi aperfeiçoada a compra? Esta pergunta pode também ser feita com referência a artigos que são contados, onde o preço foi 

fixado de acordo com um certo número dos referidos artigos. Sabinus e Cassius sustentam que a compra ficou completa 

quando os artigos foram contados, medidos, ou pesados; porque a venda é considerada como tendo sido feita na condição de 

os medir em recipientes individuais, ou pesá-los libra a libra, ou contá-los um a um. 

 

(6) Portanto, se um bando for vendido como um todo, por uma determinada quantidade, a venda é considerada perfeita após o 

preço ter sido acordado; mas se os animais forem vendidos pela cabeça a um determinado preço para cada um, as regras que 

acabamos de estabelecer aplicar-se-ão. 

 

(7) Quando o vinho é vendido de uma cave, por exemplo, uma centena de medidas, é perfeitamente verdade, (e isto também 

parece estar resolvido) que será inteiramente por conta e risco do vendedor antes de ser medido. Não faz diferença se foi 

fixado um preço para as cem medidas, ou se foi acordado um preço para cada uma delas. 

 

(8) Quando alguém, ao vender um terreno, esconde do comprador o nome do seu vizinho, e este, tendo tomado conhecimento 

disso, não deve comprar o imóvel, consideramos que o vendedor será responsável. 

 

36. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIII. 

 

Quando alguém, ao fazer uma venda, coloca um preço sobre o imóvel que não espera exigir, porque pretende doar o referido 

imóvel, não é considerado como tendo vendido o mesmo. 

 

37. The Same, Disputations, Livro III. 

 

Quando alguém vende um terreno que lhe tenha descido por direito hereditário, nos seguintes termos: "Pode comprar esta 

terra pela mesma quantia pela qual foi comprada pelo testador", e verifica-se posteriormente que não foi de todo comprada 

pelo testador, mas que lhe foi dada; considera-se que a venda foi feita sem qualquer preço, e portanto que se assemelhava a 

uma feita sob uma condição, que é nula se a condição não se realizou. 
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38. The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Se alguém vender um imóvel a um preço baixo com o propósito de fazer uma doação do mesmo, a venda será válida; pois 

sustentamos que uma venda feita da totalidade de qualquer coisa não é válida quando esta é feita apenas para fazer uma 

doação, mas quando o imóvel é vendido a um preço mais baixo por causa de uma doação, não há dúvida de que a venda será 

válida. Esta regra aplica-se a transacções entre particulares; mas quando uma venda é feita a um preço baixo por causa de 

uma doação entre marido e mulher, não tem qualquer força ou efeito. 

 

(39) Julianus, Digest, Livro XV. 

 

Quando um devedor tiver resgatado um bem penhorado ao seu credor, não será responsável por uma acção de venda como 

comprador do seu próprio bem, e todos os direitos do seu credor permanecerão inalterados. 

 

1. É provável que quando alguém vende azeitonas que ainda estão penduradas nas árvores, e estipula para dez libras do azeite 

a ser obtido do mesmo, que ele pretendia ser pago pelo que é obtido a partir daí, até dez libras de azeite. Portanto, se o 

comprador só puder extrair cinco libras de azeite das referidas azeitonas, é considerado por várias autoridades que não será 

responsável por mais do que as cinco libras do azeite que obteve. 

 

40. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro IV. 

 

Um homem que vendeu uma parcela de terra declarou no contrato: "Que o comprador deve medir a terra nos trinta dias 

seguintes, e deve avisá-lo da medição, e se não o fez Dentro desse prazo, o vendedor deve ser dispensado da sua obrigação". 

O comprador notificou a medição dentro do prazo estipulado, o que se verificou ser menos abrangente do que ele supunha, e 

por esta razão recebeu dinheiro do vendedor. Vendeu depois o terreno, e quando ele próprio o mediu para o seu próprio 

comprador, descobriu que havia muito menos terreno no tracto do que pensava existir. Colocou-se a questão de saber se o 

montante da deficiência poderia ser recuperado do seu vendedor. A resposta foi que os termos do contrato deveriam ser 

examinados. Pois se tivesse sido declarado "Que o comprador deveria medir o terreno nos trinta dias seguintes, e notificar o 

proprietário quanto faltava na medição", e ele notificou-o após o trigésimo dia ter passado, isso não lhe traria qualquer 

vantagem; mas se tivesse sido estabelecido no acordo "Que o comprador deve medir o terreno nos trinta dias seguintes, e 

notificá-lo da medição do mesmo", embora o tenha notificado que o tracto tinha uma dimensão menor do que a suposta, 

poderia, mesmo após vários anos, intentar uma acção para recuperar o valor da deficiência. 
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(1) Num contrato de venda de terrenos, o vendedor concedeu o direito de obter água; e surgiu a questão de saber se também 

estava incluído um direito de passagem para a água. A resposta foi que esta parecia ter sido a intenção das partes, e por isso o 

vendedor foi obrigado a conceder um direito de passagem. 

 

(2) Uma parte que vendeu um campo, declarou que este continha dezoito jugera, e estipulou que depois de ter sido medido, 

deveria receber um determinado preço por cada jugerum. Constatou-se que o campo continha vinte jugera, e foi considerado 

que o pagamento por vinte era devido. 

 

(3) O vendedor de um tracto de terra reservou o grão que tinha sido semeado com a mão, e no tracto uma cultura tinha 

crescido a partir do grão que tinha caído do talo. Colocou-se a questão de saber se isto estava incluído no contrato. A resposta 

foi que a intenção devia ser cuidadosamente considerada, mas, de acordo com os termos do acordo, a intenção parecia ser que 

o que tinha caído do talo não devia ser incluído, tal como não devia ser incluído se tivesse caído do saco do semeador, ou se 

tivesse crescido a partir de sementes caídas por aves. 

 

(4) Quando uma parte vendia um pedaço de terra e reservava toda a colheita do mesmo, era mantido que os canaviais e a 

madeira que eram cortados eram incluídos na referida colheita. 

 

(5) Um escravo declarou que os barris que se encontravam em terras pertencentes ao seu senhor eram acessórios do mesmo. 

Foi considerado que os barris, que tinham sido comprados pelo escravo que tinha cultivado a terra, e que faziam parte da sua 

peculiaridade, deveriam ser entregues ao comprador. 

 

(6) A roda também pela qual a água é puxada faz parte do edifício, bem como o balde. 

 

41. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro III. 

 

Uma certa pessoa tentou comprar um terreno a outra pessoa que o tinha sobrecarregado, com o entendimento, "de que 

deveria ser considerado como comprado por ele, se o vendedor libertasse o terreno, desde que o tivesse feito antes dos 

Kalends de Julho". Levantou-se a questão de saber se ele poderia intentar uma acção de compra devidamente fundamentada 

num tal acordo, para obrigar o vendedor a retirar o ónus do terreno. A resposta foi que deveríamos verificar a intenção do 

comprador e do vendedor, pois se a intenção fosse que o vendedor retirasse absolutamente o ónus do terreno, antes dos 

Kalends de Julho, a acção de compra deveria ser intentada para o obrigar a fazê-lo, e que a compra não era entendida como 

sendo feita sob uma condição; como, por exemplo, se o comprador se tivesse dirigido ao vendedor da seguinte forma: 

"Comprarei a sua terra se remover a hipoteca sobre a mesma antes dos Kalends de Julho", ou "Se a resgatar do Titius antes 

dessa data". Quando a compra foi feita sob uma condição, não pode ser instaurado um processo até que a condição tenha sido 

cumprida. 
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1. Vendeu-me uma mesa revestida a prata, com o entendimento de que era sólida, nenhum de nós tendo consciência de que 

não o era. A venda é nula, e o dinheiro pago por conta da mesma pode ser recuperado. 

 

42. Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

Os mestres não podem, nem eles próprios nem os seus agentes, dispor de escravos, mesmo que tenham sido culpados de 

criminalidade, com o objectivo de os fazer lutar com feras selvagens. Os Irmãos Divinos também o afirmaram num Rescript. 

 

43. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

O que quer que seja dito, enquanto as vendas são feitas, em louvor da propriedade, não vinculará o vendedor, se a verdade for 

claramente aparente; como, por exemplo, onde o vendedor diz que um escravo é bonito, ou uma casa bem construída. Se, no 

entanto, ele deve alegar que o escravo é bem educado, ou um artesão habilidoso, ele deve fazer bem as suas declarações, pois 

vendeu a propriedade por um preço mais elevado por causa deles. 

 

1. Existem certas promessas que não vinculam o vendedor se a propriedade estiver em tal estado que o comprador não possa 

ignorá-la; como, por exemplo, quando alguém compra um escravo cujos olhos foram arrancados, e o vendedor estipula no 

que diz respeito à sua solidez, pois é considerado como tendo estipulado para cada outra parte do seu corpo, com excepção 

daquela em que se engana a si próprio. 

 

2. O vendedor deve garantir que não é culpado de intenção fraudulenta; e isto aplica-se não só quando fala ambiguamente 

com o propósito de enganar, mas também quando dissimula de forma traiçoeira e artística. 

 

44. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Quando alguém compra dois escravos ao mesmo tempo pelo mesmo preço, e um deles morre antes da conclusão da venda, a 

compra daquele que sobrevive é nula. 

 

45. The Same, Regras, Livro IV. 

 

O Labeo afirma no Livro de Casos Recentes que, quando alguém compra, como novo, vestuário que foi renovado, é detido 

por Trebatius que o comprador deve ser indemnizado na medida do seu interesse, se ele ignorantemente comprou o vestuário 

renovado. Pomponius também aprova esta opinião, na qual Julianus concorda, pois diz que se o vendedor ignorasse que a 

roupa não era nova, seria responsável apenas pelo valor da propriedade em si, mas se tivesse conhecimento do facto, seria 
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também responsável pelos danos sofridos pelo comprador por essa razão, tal como se tivesse vendido ignorantemente um 

vaso revestido a ouro por um sólido, pois deve reparar o ouro que vendeu. 

 

46. O mesmo, sobre os informadores. 

 

Não é lícito a qualquer pessoa que tenha um cargo público comprar bens pertencentes ao mesmo, quer ele próprio quer 

qualquer outra pessoa; caso contrário, não só perderá o bem, como também poderá ser processado por danos quadruplicados, 

de acordo com a Constituição de Severus e Antoninus. Esta regra aplica-se ao administrador da Casa Imperial. No entanto, só 

pode ser aplicada quando a autorização para efectuar tal compra não tiver sido expressamente concedida ao funcionário em 

questão. 

 

(47) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Se a servidão de um curso de água estiver ligada a um campo, o direito de levar a água passa para o comprador, mesmo que 

nada tenha sido dito com referência a ela; tal como os tubos através dos quais a água é conduzida também fazem, 

 

(48) Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Ainda que estejam fora de casa. 

 

49. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

E mesmo que o direito de tomar a água não se siga, pela razão de que se perdeu; ainda assim, os canos e as valas, desde que 

estejam ligados, pertencem ao comprador como parte do local. Este Pomponius também afirmou no Décimo Livro. 

 

50. The Same, On the Edict, Livro XI. 

 

Labeo escreve que se me venderem uma biblioteca na condição de que os Decurions Campanian me vendam um site no qual 

eu possa construí-lo, e não tenho culpa de não o obter, não há dúvida que uma acção De praescriptis verbis pode ser trazida 

para me obrigar a cumprir. Penso que uma acção à venda também pode ser intentada, tal como se a condição tivesse sido 

cumprida, uma vez que o comprador é responsável pelo facto de não ter sido feita. 

 

51. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 
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Os bancos contíguos a um terreno que foi vendido, não são abraçados na medida deste último, porque não pertencem a 

ninguém, mas estão abertos a todos pela Lei das Nações; e isto também se aplica às auto-estradas, e aos lugares religiosos e 

sagrados. Por conseguinte, é costume prever qualquer vantagem do vendedor, declarando expressamente que as auto-

estradas, as margens dos riachos e os locais públicos não estão incluídos na medição da propriedade. 

 

52. O mesmo, No Édito, Livro LIV. 

 

O Senado decretou que ninguém deve demolir um edifício na cidade ou no campo, com vista a obter mais por ele, e que 

ninguém deve comprar ou vender qualquer dos materiais do mesmo no decurso do comércio. As penalidades fixadas para 

quem violar este Decreto do Senado são, que aquele que efectuou a compra será obrigado a pagar o dobro do montante do 

preço ao Tesouro Público, e com referência àquele que vendeu os materiais, a venda será considerada nula. É evidente que se 

me pagar a compra - dinheiro, uma vez que é obrigado a pagar o dobro do montante para o Tesouro, pode recuperar o mesmo 

de mim porque a venda é nula, no que me diz respeito. Este decreto do Senado torna-se operacional, não só quando um 

partido vende a sua sede no país ou a sua residência na cidade, mas também quando vende uma pertencente a outra. 

 

53. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVIII. 

 

Para que o imóvel seja atribuído ao comprador, não é material se o preço é pago, ou uma garantia dada sobre esta conta. O 

que declaramos com referência a uma caução deve ser entendido como sendo de aplicação mais ampla, em que a caução é 

dada ao vendedor pelo comprador-money de qualquer forma; por exemplo, por meio de outro devedor, ou pela entrega de um 

penhor; e nestes casos é o mesmo como se o preço tivesse sido efectivamente pago. 

 

54. Paulus, On the Edict of the Curule Aediles, Livro I. 

 

Quando a propriedade é vendida de boa fé, a venda não deve ser anulada por uma razão insignificante. 

 

55. The Same, On the Edict of the Curule Aediles, Livro II. 

 

Uma venda sem consideração e imaginário, é considerada como não sendo de todo realizada, e portanto a alienação do bem 

não é levada em consideração. 

 

56. The Same, On the Edict, Livro L. 

 

Quando alguém vende uma escrava na condição de não ser prostituída, e se esta for violada, terá o direito de a aceitar de 

volta; terá poder para o fazer, mesmo que a escrava tenha passado pelas mãos de vários compradores. 
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57. Paulus, On Plautius, Livro V. 

 

Comprei uma casa, sendo eu e o vendedor ignorantes na altura em que a venda foi feita de que tinha sido queimada. Nerva, 

Sabinus, e Cassius dizem que nada foi vendido, embora o local tenha permanecido, e que o dinheiro que tinha sido pago 

podia ser recuperado por processo. No entanto, se qualquer parte do edifício foi deixada, Neratius diz que, em questões deste 

tipo, é importante verificar quanto dele escapou ao consumo, e se a maior parte do mesmo foi queimada, o comprador não 

pode ser obrigado a aperfeiçoar o contrato, e pode mesmo recuperar o que quer que tenha pago. Se, no entanto, metade da 

casa, ou mesmo menos de metade, tiver sido queimada, o comprador será obrigado a cumprir as condições da venda, após 

uma avaliação do imóvel, de acordo com o julgamento de um bom cidadão; e qualquer diminuição de valor que se verifique 

ter sido ocasionada pelo incêndio deverá ser deduzida do montante a ser pago pelo comprador. 

 

1. Mas se o vendedor soubesse que a casa tinha sido queimada, e o comprador ignorasse o facto, a venda não se manteria, se 

todo o edifício tivesse sido destruído antes da transacção ter ocorrido. Se, no entanto, qualquer parte do edifício permanecer, 

a venda será válida, e o vendedor deverá reembolsar ao comprador o montante do seu interesse no que foi destruído. 

 

2. Da mesma forma, também a questão deve ser discutida do ponto de vista oposto, ou seja, onde o comprador tinha 

conhecimento de que a casa tinha sido queimada, mas o vendedor ignorou-a; e neste caso a venda deve manter-se, e o preço 

total deve ser pago pelo comprador ao vendedor, se isto ainda não tiver sido feito, pois se já foi pago não pode ser 

recuperado. 

 

3. Quando tanto o comprador como o vendedor sabiam que a casa tinha sido totalmente, ou parcialmente destruída pelo fogo, 

a transacção não tem qualquer efeito, devido à fraude cometida por ambos os lados, e um contrato que depende da boa fé não 

pode subsistir quando ambas as partes são culpadas de fraude. 

 

58. Papinianus, Perguntas, Livro X. 

 

A compra de terrenos não é considerada como tendo sido contratada para o local onde as árvores aí situadas foram 

derrubadas pelo vento, ou consumidas pelo fogo, se foi feita em consideração das referidas árvores (como, por exemplo, no 

caso das oliveiras), e isto é verdade, se o vendedor estava ciente do facto, ou ignorou-o. Pois, se o comprador tinha ou não 

conhecimento, ou se ambas as partes tinham conhecimento do facto, prevalece a mesma regra que, em casos anteriores, foi 

estabelecida com referência a edifícios. 

 

59. Celsus, Digest, Livro VIII. 
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Quando se vende um terreno e não se declara que está nas melhores condições possíveis, a opinião de Quintus Mucius está 

correcta, nomeadamente, que o vendedor deve entregar o imóvel não livre de todos os ónus, mas como estava na altura. O 

mesmo deve ser dito em relação às propriedades urbanas. 

 

(60) Marcellus, Digest, Livro VI. 

 

Foi incluído nos termos de uma venda de terreno que o comprador deveria ter direito a sessenta barris como acessórios do 

mesmo, e como havia uma centena destes, foi considerado que o vendedor tinha o poder de seleccionar aqueles que desejava 

fornecer. 

 

61. The Same, Digest, Livro XX. 

 

Penso que posso comprar a minha própria propriedade sob uma condição, porque poderia surgir um caso em que deixaria de 

ser minha. 

 

62. Modestinus, Regras, Livro V. 

 

Quando uma pessoa administra um cargo público numa província, ou aí serve como soldado, não pode comprar terras nessa 

província, a menos que a propriedade que pertencia aos seus antepassados seja vendida pelo Tesouro. 

 

1. Quando uma parte compra ignorantemente lugares sagrados, religiosos ou pub?s, supondo que pertencem a particulares, 

considera-se que a compra é nula; e uma acção à venda pode ser intentada contra o vendedor pelo comprador, para recuperar 

o montante do interesse que ele tinha em não ser enganado. 

 

2. Quando a propriedade é comprada a granel, é feita por conta e risco do comprador, desde que o vendedor não seja culpado 

de fraude, mesmo que a propriedade não tenha sido transferida. 

 

 

(63) Javolenus, On Cassius, Livro VII. 

 

Quando um mestre ordena ao seu escravo que venda um bem a uma determinada pessoa, e vende-o a outra, a venda não será 

válida. A mesma regra aplica-se a uma pessoa que é livre, uma vez que a venda não pode ser feita a uma parte à qual o 

proprietário não estava disposto a vender a propriedade. 
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1. Quando o conteúdo de um terreno tiver sido descrito, é supérfluo mencionar os limites dos trajectos adjacentes. Se forem 

mencionados, é também necessário indicar os nomes dos vendedores do mesmo, se algum deles tiver um terreno adjacente. 

 

64. The Same, Epistles, Livro II. 

 

"O tracto de terra é comprado para mim e para o Titius". Pergunto se a venda inclui uma parte do referido terreno, ou a 

totalidade do mesmo, ou se é nula? respondi: Penso que a menção de Titius é supérflua, e portanto que a compra da 

totalidade do tracto é minha. 

 

65. The Same, Epistles, Livro XI. 

 

Foi feito um acordo entre vós e eu que me venderia um certo número de azulejos a um preço especial. O que faria num caso 

deste tipo, considerá-lo-ia como uma venda ou um aluguer? A resposta foi que, se fosse acordado que eu lhe forneceria o 

material para os azulejos a serem feitos no meu terreno, penso que seria uma compra, e não um arrendamento; pois um 

arrendamento só existe quando o material do qual alguma coisa é feita permanece sempre propriedade da mesma parte, mas 

sempre que é alterado e alienado, a transacção deve ser entendida como sendo mais uma compra do que um arrendamento. 

 

66. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XXXI. 

 

Na venda de um terreno certas coisas devem ser garantidas, mesmo que não estejam contidas no contrato; por exemplo, que o 

comprador não perderá o terreno ou o usufruto do mesmo através da afirmação de um título superior. Mais uma vez, há certas 

coisas que o vendedor não é obrigado a fornecer a menos que sejam expressamente mencionadas; como, por exemplo, um 

direito de passagem, um caminho, uma estrada para conduzir gado, e um curso de água. Esta regra também se aplica a 

servidões urbanas. 

 

1. Quando o terreno vendido tem direito a uma servidão, e o vendedor não mencionou o facto, mas, estando ciente disso, 

manteve-se em silêncio, e por esta razão o comprador do imóvel, ao não fazer uso da servidão por ignorância durante o 

tempo estabelecido por lei, perdeu-o; certas autoridades consideram muito apropriadamente que o vendedor é responsável 

por uma acção de compra com fundamento em fraude. 

 

2. Quintus Mucius diz que qualquer pessoa que mencione as matérias-primas como não pertencentes a uma casa ou a um 

terreno, declara a mesma coisa duas vezes, pois as matérias-primas são coisas que não pertencem nem a uma casa nem a um 

terreno. 

 

67. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXXIX. 
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Quando é feita uma alienação de propriedade, transferimos a propriedade da mesma para a outra parte, juntamente com os 

seus acessórios, ou seja, nas mesmas condições em que a propriedade permaneceu nas nossas mãos; e esta regra aplica-se a 

todos os casos ao abrigo do Direito Civil, a menos que algo em contrário tenha sido expressamente declarado. 

 

68. Próculus, Epístolas, Livro VI. 

 

Se, ao vender uma parcela de terreno, declarar no contrato que tudo o que cobrar ao arrendatário como renda, pertencerá ao 

comprador; penso que não só deve demonstrar boa fé, mas também exercer diligência na cobrança da referida renda; ou seja, 

que não deve meramente evitar todas as intenções fraudulentas, mas também toda a negligência. 

 

1. Algumas pessoas estão habituadas a acrescentar estas palavras, "O vendedor está sem intenção fraudulenta", e, mesmo que 

isto não seja acrescentado, não deve haver intenção fraudulenta. 

 

2. O vendedor não é considerado livre de intenção fraudulenta se praticar qualquer acto, ou se algo for feito, para impedir o 

comprador de obter a posse do terreno. Neste caso, portanto, pode ser intentada uma acção de compra, não para obrigar o 

vendedor a entregar a mera posse, uma vez que pode acontecer por muitas razões que ele não o possa fazer, mas para que, se 

ele foi culpado, ou é agora culpado de má fé, possa ser feita uma avaliação dos danos pelo mesmo. 

 

69. The Same, Epistles, Livro XI. 

 

Rutilia Polla comprou o lago na esquina da propriedade de Sabatine, e três metros de terra à volta do referido lago. Pergunto 

se o lago deveria tornar-se maior, se os dez pés de terra devido a Rutilia Polla são os que estão debaixo de água, ou os dez 

pés à volta da água, depois de o lago ter aumentado de tamanho? Proculus respondeu: "Penso que o lago que Rutilia Polla 

comprou lhe foi vendido no estado em que estava na altura, com os dez pés de terra que depois rodeavam i?, e porque o lago 

depois aumentou de tamanho ela não deveria ter direito à posse de mais terra do que ela comprou". 

 

 

70. Licinius Rufinus, Regras, Livro VIII. 

 

Muitas autoridades defenderam que a compra de um homem livre poderia ser feita, desde que a transacção se realizasse entre 

as partes ignorantes dos factos. Foi decidido que a mesma regra se aplica mesmo que o vendedor saiba que este é o caso, e o 

comprador não o saiba; pois se o comprador, sabendo que um homem é livre, o compra, a compra será nula. 

 

71. Papirius Justus, Constituições, Livro I. 
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Os imperadores Antoninus e Verus fizeram uso das seguintes palavras num Rescript dirigido à Sextus Verus: "Está no poder 

das partes contratantes fixar o preço e a medida do vinho com referência ao qual estão a negociar, pois ninguém pode ser 

obrigado a vender se não estiver satisfeito com o preço ou a medida do artigo; especialmente se não houver violação do 

costume do país". 

 

(72) Papinianus, Perguntas, Livro XII. 

 

Quando, após a celebração do contrato, as partes deduzem algo do bem adquirido, este é considerado como incluído no 

contrato original, mas quando fazem adições, não pensamos que estas façam parte do contrato. Isto ocorre quando se 

acrescenta algo que apoia a compra; por exemplo, quando se fornece uma caução pelo dobro do montante, ou quando se 

fornece uma caução juntamente com uma caução. Mas no caso de o comprador intentar uma acção em que o acordo não seja 

válido, e 

 

o vendedor também traz um, ele também terá o direito de recorrer a uma excepção. A questão tem sido colocada muito 

razoavelmente se a mesma regra se aplica quando o preço foi subsequentemente aumentado, ou diminuído; uma vez que a 

substância da compra consiste no preço. Paulus afirma numa nota que, quando tudo permanece no seu estado original, e 

depois é feito um acordo com referência ao aumento ou diminuição do preço, as partes são consideradas como tendo 

rescindido o seu contrato anterior, e uma nova compra é feita. 

 

1. A Papinianus diz que quando uma venda é feita nos seguintes termos, nomeadamente "Esta venda será nula se tiver 

referência a algo sagrado, religioso ou público", e o bem não estiver em uso público, mas pertencer ao Tesouro, a sua venda 

será válida, e o vendedor não poderá recorrer a uma excepção porque não será operativo. 

 

73. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Se um templo for destruído por um terramoto, o local do edifício não é profano, e portanto não pode ser vendido. 

 

1. Se o terreno tiver sido utilizado para um jardim, ou para algum outro tipo de cultivo, dentro do muro que envolve um 

túmulo, é profano e pertence ao comprador, se o vendedor não o tiver expressamente excluído. 

 

74. The Same, Definitions, Book I. 

 

A posse é considerada como tendo sido transferida para onde foram entregues as chaves de um armazém contendo 

mercadorias, desde que estas sejam entregues no referido armazém; e quando isto é feito, o comprador adquire 
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imediatamente a propriedade, e a posse da mesma, mesmo que não abra o armazém; e se a mercadoria não pertence ao 

vendedor, o direito de usucapião começa imediatamente a correr. 

 

75. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Quando alguém vende uma parcela de terreno, sob a condição de que ele próprio a possua em regime de arrendamento ou 

pagamento de uma determinada quantia, ou que o comprador não a possa vender a mais ninguém a não ser ao próprio 

vendedor, ou quando for acordada uma disposição semelhante; o vendedor tem o direito de intentar uma acção à venda para 

obrigar o comprador a cumprir o seu contrato. 

 

(76) Paulus, Opiniões, Livro VI. 

 

As caixas que estão enterradas em armazéns são consideradas como tendo sido transferidas com a venda da primeira, a 

menos que sejam expressamente excluídas. 

 

1. A pessoa que sucede aos direitos de um comprador pode recorrer à mesma defesa que o próprio comprador poderia ter 

utilizado, incluindo a de prescrição baseada na posse prolongada, se a posse de ambos os compradores tiver durado o tempo 

estabelecido por lei. 

 

77. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro IV. 

 

Num contrato para a venda de terrenos, as pedreiras desses terrenos, onde quer que se encontrem, foram reservadas, e após 

um longo período de tempo foram encontradas pedreiras nos referidos terrenos. Tubero deu como sua opinião que elas 

pertenciam ao vendedor; Labeo sustentou que a intenção devia ser considerada, árida se isto não pudesse ser determinado, as 

referidas pedreiras não podiam ser consideradas como reservadas, pois ninguém venderia ou reservaria algo que não existia, e 

não existem pedreiras a menos que sejam visíveis e trabalhadas. No caso de ser dada uma interpretação diferente, todo o 

tracto constituiria uma pedreira se por acaso houvesse pedra debaixo de toda a pedreira. Aprovo esta opinião. 

 

(78) Labeo, Last Works, Epitomes of Javolenus, Livro IV. 

 

Foi declarado num contrato que certos tubos de água referidos numa venda pertenciam ao comprador. Colocou-se a questão 

de saber se o edifício a partir do qual a água era conduzida pelas condutas era um acessório? Eu respondi que parecia que a 

intenção era que fosse um acessório, embora isto não estivesse contido no instrumento escrito. 
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1. Adquiriu um terreno a uma certa pessoa, cuja tutela foi posteriormente administrada pelo seu filho, mas não obteve a posse 

do referido terreno. Declarei que a posse poderia ser-lhe entregue, fazendo com que a guarda e a sua família abandonassem o 

local, e que então poderia entrar na posse do mesmo. 

 

2. Um homem comprou um terreno na condição de que a posse do mesmo lhe fosse entregue logo que o preço fosse pago. 

Morreu deixando dois herdeiros, se um deles pagasse a totalidade da soma, poderia reter a sua parte numa acção de partilha; 

mas se pagasse apenas uma parte do preço, não poderia intentar uma acção de compra contra o vendedor, uma vez que uma 

dívida contraída desta forma não pode ser dividida. 

 

3. Se vender cereais não cortados, e concordar em reparar qualquer perda sofrida pela força, ou pelo mau tempo, e o referido 

cereal for destruído pela neve; se a queda foi muito grande, e mais do que o que normalmente acontecia nessa época, uma 

acção de compra pode ser intentada contra si. 

 

79. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro V. 

 

Vendeu metade de um terreno na condição de que o comprador lhe arrendasse a outra metade, que reservou para o período de 

dez anos a uma determinada renda, pagável anualmente. Labeo e Trebatius negam que uma acção à venda possa ser 

intentada, para obrigar o comprador a cumprir com o que concordou. Sou da opinião contrária, mesmo que tenha vendido o 

terreno a um preço muito baixo para que este arrendamento lhe pudesse ser feito; pois este é considerado como parte do 

preço do terreno, uma vez que foi vendido ao abrigo deste acordo. Esta é a lei actualmente em vigor. 

 

80. Labeo, Last Works, Epitomes of Javolenus, Livro V. 

 

Quando um vendedor numa venda reserva todas as culturas que foram semeadas à mão, as que foram permanentemente 

plantadas não são detidas como reservadas, mas apenas as que são habitualmente semeadas todos os anos, para que o seu 

rendimento possa ser colhido; pois, se isto fosse interpretado de outra forma, todas as videiras e árvores seriam detidas como 

reservadas. 

 

(1) Afirmei que não poderia ser feita uma compra de propriedade nos seguintes termos, nomeadamente "Terei o direito de ter 

o meu projecto de casa sobre o seu", e que, por esta razão, uma acção de compra pode ser intentada. 

 

(2) O direito de cortar madeira foi vendido pelo prazo de cinco anos, e surgiu a questão a quem pertenceriam as bolotas que 

poderiam cair? Estou ciente de que Servius deu como sua opinião que o que parecia ser a intenção das partes deve ser 

seguido neste caso. Se, no entanto, isto não puder ser determinado, as bolotas que caíram das árvores, que não foram 

cortadas, pertencerão ao vendedor, e as que ficaram nas árvores que foram cortadas, serão propriedade do comprador. 
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(3) Ninguém pode ser considerado como tendo vendido um imóvel cuja propriedade está em questão, a menos que este tenha 

sido entregue ao comprador; pois trata-se de um arrendamento, ou de qualquer outro tipo de contrato. 

 

81. Scaevola, Digest, Livro VII. 

 

Titius, quando tomou emprestado uma certa quantia a juros, penhorou ou hipotecou terras, e deu como garantia a Lucius, a 

quem prometeu libertar da responsabilidade dentro dos próximos três anos, e, se não o fizesse na altura indicada, e a garantia 

pagasse a dívida, ordenou-lhe que guardasse, como comprador, as terras que tinha hipotecado aos seus credores. Pergunto se 

Lucius, como fiador, não deveria ser libertado pelo Titius e deveria pagar ao credor, se ele seria o comprador das referidas 

terras? A resposta foi que se a caução fosse para ter o terreno como uma compra, e não por causa da obrigação, a compra foi 

feita sob uma condição, e uma obrigação foi contratada. 

 

1. Lucius Titius prometeu fornecer anualmente cem mil medidas de cereais da sua própria terra para a de Gaius Seius. Lucius 

Titius vendeu posteriormente a sua terra, e inseriu as seguintes palavras no contrato: "A terra de Lucius Titius é vendida hoje, 

e deve ser mantida sujeita aos mesmos direitos e às mesmas condições que é agora detida pelo vendedor". Pergunto se o 

comprador é responsável perante Gaius Seius pela entrega do grão. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, o 

comprador não é obrigado a fornecê-lo. 

 

 

Tit. 2. relativamente a uma venda condicional durante um determinado período de tempo. 

 

 

(1) Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Uma venda condicional durante um determinado período de tempo é feita da seguinte forma: "Sucesso e tal um pedaço de 

terra é considerado como sendo comprado por si, a menos que antes do primeiro Kalends do próximo mês de Janeiro, eu 

possa obter melhores condições através das quais eu possa renunciar à propriedade do mesmo". 

 

2. Ulpianus, No Sabinus. Livro XXVIII. 

 

Sempre que um terreno é vendido por um determinado período, deve ser determinado se a venda é absoluta, ou sob alguma 

condição, e deve ser averiguado se não é indubitavelmente condicional. Parece-me ser a melhor opinião que a interpretação 

do contrato depende de qual foi a intenção das partes, pois se foi entendido que a venda deve ser anulada se forem oferecidas 
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condições mais vantajosas, a compra é absoluta, e será rescindida se a condição se verificar. Se, contudo, a intenção era que a 

compra fosse aperfeiçoada se não fossem oferecidas melhores condições, a compra seria condicional. 

 

1. Portanto, onde, de acordo com a distinção que fizemos, a venda é absoluta, Julianus declara que aquele a quem a 

propriedade foi vendida nestas condições, pode adquiri-la por usucapião, e tem direito às colheitas e a todos os acessórios, e a 

perda será sua se a propriedade tiver de ser destruída. 

 

(3) Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Uma vez que, após a destruição da propriedade, a condição do vendedor não pode ser melhorada. 

 

4. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Quando uma venda é condicional, Pomponius nega que o comprador tem o direito de usucapião, e que as colheitas não lhe 

pertencem. 

 

(1) Julianus faz a seguinte pergunta no Livro XV, a saber Se durante o tempo designado para a venda a propriedade deve ser 

destruída, ou uma escrava deve morrer, pode a adição da sua prole ou dos lucros ser permitida por esta conta? Julianus nega 

que isto possa ser feito, porque não é habitual que a adição de propriedade, para além da que foi vendida, seja permitida. 

 

(2) Julianus também pede no mesmo Livro. Se dois escravos foram vendidos por vinte aureis condicionalmente, durante um 

certo tempo, e um deles voa, e depois um comprador aparece para comprar o escravo sobrevivente, e faz uma oferta de mais 

de vinte aureis, será o primeiro contrato anulado? Ele diz que este exemplo é diferente daquele relativo à descendência do 

escravo, e por isso, neste caso, a primeira compra é rescindida, e a segunda pode ser concluída. 

 

(3) Marcelo, no entanto, afirma no Quinto Livro do Digest que, quando um terreno é vendido sujeito à condição de uma 

melhor oferta, e esta última é feita, se o comprador tiver prometido a propriedade, esta deixará de ser onerada; pelo que se 

pode inferir que o comprador é o proprietário durante o tempo intermédio, caso contrário a penhora não será válida. 

 

(4) Julianus também diz no Oitavo Livro do Digest, que aquele que comprar terras dependentes de melhores condições a 

serem oferecidas dentro de um certo tempo, pode recorrer ao interdito Quod vi aut clam, pois ele tem direito a este interdito 

cujo interesse é que tal evento não se realize. Ele diz, no entanto, que quando a terra é vendida sob tal condição, tanto as suas 

vantagens como as suas desvantagens pertencem ao comprador antes da venda a terceiros; e, portanto, se for praticado 

qualquer acto forçado ou clandestino, o primeiro comprador terá direito a um interdito, mesmo que tenham sido oferecidas 
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melhores condições; mas diz também que pode intentar esta acção, tal como pode reclamar as colheitas que colheu da 

propriedade vendida. 

 

(5) Portanto, quando a venda é anulada após ter sido absolutamente efectuada, ou quando a condição em que foi contratada 

não é cumprida, se forem oferecidas melhores condições (supondo que haja um comprador espúrio), Sabinus declara muito 

apropriadamente que o bem pertence ao primeiro comprador, porque não parecem ser oferecidas melhores condições, uma 

vez que não apareceu outro comprador genuíno. Onde, contudo, aparece outro comprador, mas não oferece melhores 

condições do que o primeiro, também deve ser dito que tudo permanece nas mesmas condições como se ele não tivesse 

aparecido. 

 

(6) Considera-se que são oferecidas melhores condições quando é feita uma adição ao preço. Se, contudo, o preço não for 

aumentado, consideram-se melhores condições a serem oferecidas se o pagamento do preço for mais fácil, ou se for feito 

mais cedo. Mais uma vez, se for mencionado um local mais conveniente para pagamento, também se considera que foram 

oferecidas melhores condições, e este Pomponius declarou no Nono Livro do Sabinus. Diz também que melhores condições 

são igualmente consideradas como tendo sido oferecidas se uma parte mais solvente se apresentar como comprador. Assim, 

se outro comprador estiver disposto a dar o mesmo preço, mas concordar em comprar o imóvel em condições menos 

onerosas, ou não exigir segurança, consideram-se melhores condições a serem oferecidas. A mesma opinião deve ser 

aprovada se ele estiver disposto a comprar o imóvel por um preço mais baixo, mas liberta o vendedor de condições que lhe 

foram onerosas na primeira transacção. 

 

5. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Pois tudo o que contribua para a conveniência do vendedor deve ser considerado como oferecendo condições mais 

vantajosas. 

 

(6) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Além disso, o que foi declarado, nomeadamente, que as colheitas entretanto recolhidas pertencem ao primeiro comprador, só 

é verdade enquanto não aparecer um comprador que ofereça melhores termos, ou onde se provar que um que aparece é falso. 

Se, no entanto, aparecer outro comprador, fica estabelecido que o primeiro deve devolver as colheitas ao vendedor; e este 

Julianus declarou no Quadragésimo Oitavo Livro do Digest. 

 

1. Quando aparece alguém que oferece melhores condições, e depois o primeiro comprador faz uma oferta contra ele, e a 

propriedade permanece nas suas mãos; pode-se duvidar se tem direito às colheitas, como teria tido se não lhe tivessem sido 

oferecidas melhores condições; ou se pertencem ao vendedor, mesmo que o primeiro comprador seja aquele que fez a melhor 
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oferta. Penso que a última conclusão parece ser razoável, mas mesmo assim, é importante, como diz Pomponius, verificar 

qual foi a intenção das partes. 

 

7. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

O vendedor pode adjudicar o imóvel ao último comprador, onde são oferecidas melhores condições, a menos que o primeiro 

esteja disposto a oferecer uma quantia maior. 

 

8. The Same, On the Edict, Livro XXXIII. 

 

O vendedor é obrigado a notificar o primeiro comprador, onde são oferecidas melhores condições, para que, se o outro tiver 

aumentado o preço, o possa fazer da mesma forma. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Sabinus diz que o vendedor pode rejeitar as melhores condições oferecidas, e aderir à primeira proposta, se o considerar 

preferível, e nós adoptámos esta regra. Mas o que deveria ser feito, se a intenção das partes tivesse sido expressamente 

declarada como sendo a de que o comprador poderia retirar a sua oferta caso fosse feita uma melhor? Deve ser dito que a 

primeira compra é anulada, mesmo que o vendedor não aceite a segunda. 

 

10. Julianus, Digest, Livro XIII. 

 

No entanto, quando uma penhora foi vendida por um credor no caso de uma venda condicional, ele não pode ser considerado 

como tendo agido de boa fé, se não aceitar o aumento do preço. Mas e se o novo comprador fosse pobre, e tivesse intervindo 

apenas com o objectivo de impedir a venda? O credor pode adjudicar o imóvel ao primeiro comprador sem incorrer em 

qualquer risco. 

 

(11) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

A opinião do Sabinus, a saber, que o terreno não pode ser vendido uma segunda vez quando está sujeito a uma condição 

deste tipo, ele defende com o seguinte argumento. Ele defende que o terreno tornou-se imediatamente propriedade do 

primeiro comprador, tal como se as melhores condições não fossem oferecidas quando não foi adjudicado positivamente ao 

segundo comprador, mas apenas com vista a outra licitação para aumentar o preço. Julianus, no entanto, diz no Décimo 

Quinto Livro do Digest, que a intenção das partes contratantes é uma questão de grande importância, e que nada impede que 
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o terreno seja frequentemente transferido, desde que tal seja feito pelo vendedor após a primeira, segunda, ou terceira 

licitação. 

 

1. Sabinus diz também que, quando de três vendedores dois adjudicam a propriedade ao último comprador, mas um não 

consente que isso seja feito, a parte deste último pertencerá ao primeiro comprador; e isto é verdade quando os vendedores 

venderam as suas partes a diferentes partes, 

 

(12) Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Ainda que as quotas dos vendedores fossem desiguais. 

 

13. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Quando as três partes venderam as suas acções ao mesmo preço, deve dizer-se que a propriedade inteira pertence ao primeiro 

comprador; tal como se alguém me tivesse vendido um terreno inteiro durante algum tempo sob esta condição, e depois 

tivesse adjudicado metade dele a outra parte a um preço mais elevado. Celsus afirma no Oitavo Livro do Digest, que Mucius, 

Brutus, e Labeo eram da mesma opinião que Sabinus. Celsus também aprova esta opinião, e acrescenta que está surpreendido 

por ninguém lhe ter dito que se um primeiro comprador tivesse feito um contrato com o entendimento de que não estava 

disposto a fazer a compra a menos que toda a propriedade fosse incluída, não poderia ser obrigado a comprar a parte que um 

dos co-proprietários se recusasse a adjudicar a um comprador subsequente. 

 

1. É verdade, no entanto, que um dos vendedores pode ele próprio oferecer melhores condições, porque também podemos 

comprar a nossa parte juntamente com o resto da propriedade inteira. 

 

14. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Se um vendedor fingir que foram oferecidas melhores condições, quando, de facto, o preço era mais baixo; e deve vender o 

imóvel à parte por isso, ou pelo mesmo que tinha sido anteriormente oferecido, será responsável perante ambos os 

compradores pela totalidade do montante. 

 

1. Quando o comprador fornece outro que não é solvente, e o terreno lhe é adjudicado, Sabinus diz: "Não vejo como é que a 

propriedade pode ser comprada pelo primeiro, uma vez que outro e uma venda genuína foi subsequentemente feita". É 

verdade, porém, que quando o vendedor tiver sido enganado, terá direito a uma acção à venda contra o primeiro comprador, 

na medida em que estava interessado em não o ter feito. Através desta acção, o vendedor recuperará as colheitas que o 
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primeiro comprador recolheu, bem como os danos na medida em que a propriedade foi deteriorada pela negligência ou actos 

fraudulentos deste último. Esta opinião foi também defendida por Labeo e Nerva. 

 

2. Mas quando nenhuma das partes forneceu o novo comprador, mas a terra foi-lhe adjudicada por causa da maior quantia 

que ele ofereceu, embora ele possa não ser solvente, a primeira compra é anulada; porque o que o vendedor aprovou é 

entendido como sendo mais vantajoso, uma vez que ele tinha o direito de não adjudicar a propriedade ao último comprador. 

 

3. No entanto, quando uma ala adquire um bem a uma oferta superior, sem a autoridade do seu tutor, se o vendedor aceitar a 

sua oferta, a primeira compra será anulada; e a mesma regra aplica-se ao caso de um escravo pertencente a outro. Seria, no 

entanto, de outra forma, se o vendedor, por engano, adjudicasse a propriedade ao seu próprio escravo, ou ao seu filho que 

está sob o seu controlo, ou ao próprio proprietário da propriedade, porque não pode haver venda em tais circunstâncias. Por 

outro lado, se ele adjudicar a propriedade ao escravo de outro que ele acreditava ser livre, ele será responsável; e o caso será 

semelhante ao de um devedor insolvente. 

 

4. Quando um comprador oferece melhores condições, ele não adquire nada, excepto o bem que é vendido. 

 

5. No entanto, não são oferecidas melhores condições quando outra parte está disposta a pagar o mesmo preço, porque não 

obtém as colheitas que pertenciam ao primeiro comprador, uma vez que estas não são objecto da transacção entre um 

segundo comprador e o vendedor. 

 

15. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Quando a terra tiver sido vendida condicionalmente desta forma, e o vendedor morrer antes de expirar o prazo, ou o seu 

herdeiro aparecer depois, ou não aparecer de todo, a terra pertencerá ao primeiro comprador; porque não se pode 

compreender que tenham sido oferecidas melhores condições que seriam aceites pelo proprietário, uma vez que aquele que 

vendeu a propriedade já não vive. No entanto, se o herdeiro aparecer antes do fim do prazo, melhores condições podem ser-

lhe oferecidas. 

 

(1) Quando um terreno é vendido sujeito a uma condição deste tipo, e mais foi pago por ele com o entendimento de que os 

acessórios não recebidos pelo primeiro comprador serão entregues ao segundo; se estes acessórios não tiverem um valor 

inferior ao aumento de preço da segunda venda, a primeira venda será válida, porque, se forem inferiores, as condições da 

segunda venda não serão mais vantajosas do que as da primeira. Uma estimativa semelhante deverá também ser feita quando 

for concedido um prazo mais longo para - pagamento ao segundo comprador, a fim de que o cálculo dos juros possa ser 

efectuado durante o tempo adicional. 
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16. Ulpianus, On the Edict, Livro XXXII. 

 

O Imperador Severus declarou num Rescript: "Tal como quando uma casa é vendida sob esta condição, os lucros devem ser 

restituídos ao vendedor, no caso de uma oferta melhor; assim, ele terá o direito de reter os rendimentos do imóvel quando 

mostrar que não é suficiente para pagar as despesas necessárias que o primeiro comprador prove ter entretanto incorrido". 

Penso que o Imperador tinha a acção à venda na sua mente. 

 

17. Julianus, Digest, Livro XV. 

 

Onde dois escravos foram assim vendidos condicionalmente em separado por aurei, e aparece alguém que diz que pagará 

trinta por ambos; deve-se verificar se ele deseja acrescentar dez ao preço de um, ou cinco ao preço de cada um. Na primeira 

instância, o escravo a cujo preço a adição é feita, não será comprado pelo primeiro comprador, e, na segunda instância, 

ambos os escravos pertencerão ao segundo. Se for incerto o preço de qual é feita a adição, será considerado que a primeira 

compra não é anulada. 

 

18. Africanus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando uma parcela de terra foi vendida condicionalmente desta forma a dois parceiros, e um deles aumenta o preço, é muito 

correctamente considerado que a primeira venda é anulada, mesmo com referência à parte da parte que aumenta a quantia. 

 

19. Javolenus, On Plautius, Livro II. 

 

Quando uma parcela de terreno foi vendida dependente de uma melhor oferta, e um preço mais elevado é subsequentemente 

oferecido, e o vendedor adjudica a referida parcela ao segundo comprador, juntamente com outro que a conjuga, e fá-lo sem 

intenção fraudulenta; ele não será responsável perante o primeiro comprador, mesmo que não só lhe tenha vendido o que 

estava incluído na oferta a um preço mais elevado, mas também outro tratado; ainda assim, se o vendedor não foi culpado de 

fraude, a transacção com o primeiro comprador está no fim, pois só deve ser considerado se a transferência para o segundo 

comprador foi feita de boa fé. 

 

20. Papinianus, Opiniões, Livro III. 

 

O primeiro comprador, após melhores condições terem sido oferecidas por outro, não pode intentar uma acção contra o 

segundo pelo dinheiro pago ao vendedor, a menos que, em conformidade com os termos da estipulação, tenha sido feita uma 

substituição do segundo comprador para pagamento. 
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Título. 3. No que diz respeito à anulação condicional de uma venda. 

 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Quando uma parcela de terreno é vendida condicionalmente ao pagamento da compra-money, esta é considerada mais para 

ser anulada sob uma condição do que para ser contratada sob uma condição. 

 

2. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XXXV. 

 

Quando o vendedor de um terreno prevê num contrato que, se o dinheiro não for pago no momento designado, o imóvel não 

será considerado vendido, esta última cláusula é entendida como significando se o vendedor desejar que não seja vendido, 

porque esta disposição é feita em seu benefício. Pois se fosse entendido noutro sentido, e a casa que foi comprada fosse 

queimada, o comprador teria em seu poder, ao não pagar o dinheiro, anular a venda do imóvel que estava a seu próprio risco: 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Como a cláusula relativa à anulação da venda em caso de não pagamento, que está inserida no contrato, depende da vontade 

do vendedor, pois, se este não o quiser fazer, não poderá ser obrigado a levá-la à execução. 

 

(4) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Quando um terreno tiver sido vendido condicionalmente ao pagamento da compra - dinheiro, ou seja, que a venda será nula 

se o preço não for pago dentro de um determinado prazo; consideremos de que forma o vendedor pode proceder com 

referência ao terreno, bem como os lucros que recebeu do mesmo, e também no caso de o terreno se ter deteriorado através 

do acto do comprador. A compra, de facto, está no fim, mas já foi decidido que uma acção de venda irá recair, como se 

afirma nos Rescritos do Imperador Antonino e do Divino Severo. 

 

1. O que Neratius diz é, no entanto, razoável, nomeadamente, que por vezes o comprador tem direito aos lucros quando perde 

o preço que pagou. Por conseguinte, esta opinião de Neratius, que é justa, aplica-se quando o comprador pagou uma certa 

parte do dinheiro da compra. 
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2. Papinianus diz muito correctamente no Terceiro Livro de Opiniões que, logo que a cláusula do contrato se torne 

operacional, o vendedor deve determinar se deseja que a venda seja anulada, ou se vai exigir o preço; pois se optar por anular 

a venda, não pode depois adoptar um rumo diferente. 

 

3. É habitual numa venda deste tipo concordar também, "que se o vendedor vender o mesmo terreno, pode cobrar ao primeiro 

comprador o montante da deficiência no preço". Assim, neste caso, uma acção à venda pode ser intentada contra um primeiro 

comprador. 

 

4. Marcelo, no Livro XX, está em dúvida se um contrato deste tipo é operativo onde aquele que é notificado para pagar não o 

faz, ou onde, de facto, não oferece o dinheiro. Penso que a melhor opinião é que ele deve apresentar a proposta, se desejar ser 

exonerado de responsabilidade no contrato de venda. Se, no entanto, ninguém se apresentar a quem o possa oferecer, estará 

seguro. 

 

5. Neratius, Parchments, Livro V. 

 

Quando se afirma no contrato de venda de terras que se o preço não for pago dentro de um determinado prazo, a propriedade 

não será considerada vendida; deve entender-se que é intenção do comprador, entretanto, ter direito às colheitas das referidas 

terras, mas se for restituída ao vendedor, Aristo é de opinião que lhe deve ser concedida uma acção para a recuperação das 

colheitas contra o comprador, porque nada derivado da propriedade deve permanecer nas mãos da parte que não cumpriu o 

seu contrato. 

 

(6) Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Tendo sido interrogado com referência a um contrato de venda de terra dependente de pagamento, respondi que, se algo fosse 

feito pelo comprador para impedir a execução do contrato, e o vendedor desejasse executá-lo, a terra permaneceria por 

vender; e tudo o que tivesse sido pago a título sério, ou por qualquer outro motivo, deveria permanecer nas mãos do 

vendedor. 

 

1. Foi dada a mesma opinião que, nos casos em que o terreno permanecesse por vender devido ao incumprimento do 

contrato, o que quer que fosse classificado como acessório não deveria permanecer na posse do comprador. 

 

2. Um vendedor recebeu o resto da compra - dinheiro após o dia mencionado no contrato de venda. A opinião era que o 

vendedor deveria ser considerado como tendo renunciado ao privilégio do contrato, se não executasse a sua execução, e 

receber o saldo do dinheiro devido após o dia fixado para o seu pagamento. 
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7. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Se o vendedor exigir o preço, depois de decorrido o tempo mencionado no contrato para o seu pagamento, é considerado 

como tendo renunciado ao benefício do referido contrato, pois não pode fazer o contrário e recorrer ao contrato. 

 

(8) Scaevola, Opiniões, Livro VII. 

 

Uma mulher vendeu certas terras a Gaius Seius, e recebeu uma soma de dinheiro a título de garantia, tendo sido fixado um 

prazo para o pagamento do resto da quantia; e foi acordado que se o comprador não cumprisse os termos do contrato deveria 

perder a garantia, e que a propriedade deveria permanecer por vender. No dia marcado o comprador, na presença de 

testemunhas, ofereceu-se para pagar o saldo da compra - dinheiro, e selou o saco contendo o mesmo com os selos de todas as 

partes, mas o vendedor não estava presente. No dia seguinte, o comprador foi notificado pelo Tesouro, na presença de 

testemunhas, para não pagar à mulher até que uma reclamação do Tesouro fosse satisfeita. Levantou-se a questão se, neste 

caso, as terras não deveriam ser recuperadas pelo vendedor, de acordo com o seu acordo. 

 

1. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, o comprador não tinha cometido qualquer acto em violação do 

contrato de venda. 

 

 

Título. 4. Relativo à venda de uma propriedade, ou de um crédito. 

 

 

1. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se o direito de herdar uma herança é vendido durante a vida da parte que a possui, ou se é vendido onde não tem valor, a 

venda é nula, porque não existia nada que pudesse ser vendido. 

 

(2) Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIX. 

 

O vendedor de um direito a uma propriedade não é obrigado a dar segurança contra a recuperação por um título melhor, pois 

o entendimento implícito entre o comprador e o vendedor é que o primeiro não deve ter nada mais ou menos do que o 

herdeiro teria direito. É evidente que o vendedor pode ser compelido a dar segurança por aquilo que de facto conjuga nas 

suas mãos. 

 



1125 

 

1. Quando um direito de sucessão é vendido, deve ser considerado se deve ser tido em conta o montante da herança no 

momento da morte, ou quando a herança foi celebrada, ou os bens quando a venda teve lugar? A melhor opinião é que a 

intenção das partes deve ser levada à prática, e geralmente considera-se que a intenção era que tudo o que fazia parte da 

herança no momento em que a venda foi concluída é considerado como vendido. 

 

2. Pode também perguntar-se se, quando a pessoa que vendeu a herança do testador foi ela própria substituída por um 

herdeiro menor, o que chegou às mãos daquele que vendeu a herança da herança do herdeiro menor, daria fundamento a uma 

acção de compra. A melhor opinião é que não seria incluída, porque a herança de um menor é diferente da do seu pai, pois, 

embora haja apenas uma vontade, existem, no entanto, duas propriedades. É evidente que, se esta era a intenção, deve 

considerar-se que a herança do menor também está incluída na venda; sobretudo, se o direito de herança foi vendido 

enquanto a sucessão do menor ainda estava intacta. 

 

3. Levanta-se uma questão quanto à construção desta cláusula, nomeadamente: "O que quer que tenha chegado às mãos do 

herdeiro que vende o seu direito sucessório". É minha opinião que se aplica a um caso em que o vendedor ainda não obteve 

nenhum dos bens pertencentes à herança, e que apenas adquiriu o privilégio de ceder os seus direitos de acção ao comprador, 

pois onde obteve a posse da propriedade da herança, ou cobrou dívidas devidas à mesma, considera-se que a propriedade 

chegou às suas mãos num sentido mais amplo. No entanto, quando tiver obtido o preço do bem vendido antes da venda do 

seu direito de herança, é evidente que o preço do referido bem veio parar às suas mãos. Isto deveria ser retido por ele, uma 

vez que parece ter chegado efectivamente à sua posse, e não à primeira vista pareceria apenas tê-lo feito; e por isso o que 

pagou por herança não é considerado como tendo chegado às suas mãos. Além disso, quando existe qualquer endividamento, 

ou outro ónus de qualquer tipo ligado à herança, diz-se muito apropriadamente que não chegou às suas mãos. As exigências 

de equidade, no entanto, exigem que o herdeiro pague ao comprador o valor de qualquer propriedade pertencente à herança 

que este tenha cedido antes da venda. 

 

4. Mais uma vez, não só o que chegou às mãos do vendedor do direito a uma sucessão, mas também o que quer que tenha 

chegado às mãos do seu herdeiro da herança deve ser entregue ao comprador; e não só o que ele já obteve, mas também o que 

quer que possa, a qualquer momento no futuro, chegar à sua posse deve ser entregue ao comprador. 

 

5. Além disso, sempre que qualquer acto tenha sido cometido através da intenção fraudulenta das partes de impedir que os 

bens cheguem às mãos do herdeiro, isto também deve ser restituído ao comprador. É considerado culpado de má intenção 

para impedir que os bens entrem nas mãos do herdeiro que alienar qualquer dos bens da herança; ou libera o devedor da 

responsabilidade através de um recibo; ou impede fraudulentamente a aquisição da posse dos mesmos, sempre que tal possa 

ser feito. Uma parte é também responsável não só quando cometeu um acto com intenção fraudulenta, mas também quando 

foi culpada de negligência grosseira. Contudo, tudo o que tenha sido perdido ou depreciado sem intenção fraudulenta por 

parte do vendedor, não terá de ser reparado. 



1126 

 

 

6. Foi perguntado se o vendedor do direito de sucessão a uma herança deve responder perante o comprador por uma dívida 

devida pelo seu filho que estava sob o seu controlo, ou pelo seu escravo, à parte, o direito a cuja herança ele vendeu? 

Considera-se que ele só lhe deve prestar contas do que se verificou pertencer à peculiaridade do seu filho, ou que foi utilizado 

em benefício da sua própria propriedade. 

 

7. Pergunta-se frequentemente se, quando o vendedor do direito a um bem imobiliário obteve algum lucro em virtude do 

mesmo, deve fazer esse bem ao comprador? Este ponto é discutido por Julianus no Sexto Livro do Digest. Ele diz que o 

herdeiro pode reter o que quer que tenha cobrado que não era devido, e que não será responsabilizado quando tiver pago o 

que não era devido; pois a regra de que o herdeiro não é obrigado a pagar ao comprador uma dívida que cobrou que não era 

devida deve ser observada, e que ele não pode cobrar dele nada que tenha pago quando não era devido. Se, no entanto, o 

herdeiro tiver de efectuar o pagamento após a sentença ter sido proferida contra ele, será suficiente para ele que tenha sofrido 

uma decisão negativa sem qualquer fraude da sua parte, mesmo que o credor não tenha sido a parte a favor de quem a decisão 

foi proferida. Estou de acordo com esta opinião. 

 

8. Deve ser dito que o herdeiro deve ceder ao comprador não só quaisquer direitos de acção pertencentes à herança, mas 

também obrigações como as que o próprio herdeiro contraiu em seu próprio benefício, e que derivou da herança; portanto, se 

o herdeiro aceitou uma caução de um devedor à herança, deve ceder ao comprador qualquer crédito que possa ter contra a 

referida caução. No entanto, quando tiver renovado a obrigação, ou instaurado um processo judicial com referência à mesma, 

deve ceder o direito de acção que tenha obtido. 

 

9. Uma vez que todos os lucros da sucessão a uma herança são adquiridos pelo comprador, este deve também suportar 

qualquer perda que surja da mesma. 

 

10. Assim, se um herdeiro vender o direito de sucessão a uma herança, e, em consequência, tiver de ser julgado, não terá 

direito a uma acção contra o comprador; uma vez que a decisão foi tomada contra ele, não por ser o herdeiro, mas pela razão 

de ter efectuado a venda. Vejamos, contudo, se ele pagar ao comprador da sucessão o preço recebido pelo imóvel vendido, se 

haverá fundamento para uma acção de venda. Penso que haverá. 

 

11. Quando o próprio vendedor deu algo em nome da propriedade, ou o seu agente, ou qualquer outra pessoa que estava a 

transaccionar o seu negócio o fez, haverá fundamento para uma acção de venda; desde que qualquer coisa tenha sido paga a 

partir da propriedade do vendedor do direito de sucessão. Se, no entanto, o vendedor não foi pago por sua própria conta, deve 

ser considerado, em consequência, que uma acção em seu favor não mentirá. 
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12. É afirmado por Julianus que, se o vendedor de um direito de sucessão reservar um escravo sem o seu peculiar, e uma 

acção De peculio for intentada contra ele por causa do referido peculiar, ou ele for processado por dinheiro gasto em 

benefício dos bens do falecido; isso só pode ser recuperado que ele teria pago por causa do referido peculiar e teria passado 

para o comprador, ou o montante que tinha sido efectivamente gasto nos bens do falecido; pois, nestes casos, ele pagou as 

dívidas do comprador, e. em todos os outros, o vendedor terá sentença proferida contra ele em seu próprio nome. 

 

13. E então, se o vendedor do direito de sucessão a uma herança reservasse um escravo juntamente com a sua peculiaridade e 

lhe fosse movida uma acção contra a peculiaridade, seria ele obrigado a pagar? Marcelo defende no Sexto Livro do Digest, 

que isto não pode ser recuperado dele, desde que a intenção das partes fosse que o vendedor tivesse direito ao que restava do 

peculato, após o pagamento do crédito. Se, contudo, a intenção era diferente, ele diz muito apropriadamente que o comprador 

pode intentar uma acção contra ele para a sua recuperação. Quando nada foi expressamente acordado entre as partes, mas 

apenas foi feita menção ao pecídio, fica estabelecido que uma acção de venda não mentirá. 

 

14. Quando o vendedor do direito de sucessão a uma herança reserva uma casa, em virtude da qual foi dada uma garantia 

para a prevenção de danos ameaçados, a intenção das partes é uma questão importante; pois se a reserva foi feita de tal forma 

que ele deve suportar o fardo da perda, bem como o da garantia contra danos, nada pode ser recuperado do comprador; mas 

se a intenção era que o comprador pagasse esta dívida, o fardo da estipulação recairá sobre ele. Se a intenção não puder ser 

determinada, a probabilidade é que se tenha entendido que a responsabilidade por qualquer dano que tenha ocorrido antes da 

venda recairá sobre o comprador, mas que o que possa ocorrer em qualquer outro momento deve ser assumido pelo herdeiro. 

 

15. Se Titius vender à Seius o seu direito de sucessão à herança de Maevius, e, tendo posteriormente sido nomeado herdeiro 

da Seius, vender o seu direito de sucessão à Ática, pode ser intentada uma acção contra Titius com base na venda anterior? 

Julianus diz que qualquer que seja o vendedor do direito de sucessão que possa recuperar de qualquer herdeiro estrangeiro, 

ele pode recuperar do comprador do direito de sucessão. É evidente que se aparecer outro herdeiro da Seius, o que quer que o 

vendedor tenha pago por conta da herança de Maevius, pode recuperar do referido herdeiro numa acção de venda; pois se 

estipulei com Seius pelo dobro do valor de um escravo, e me tornar seu herdeiro, e vender a herança a Titius, e o escravo for 

adquirido por outra pessoa através de um título melhor, terei de restituir a propriedade a Titius. 

 

16. Quando o vendedor do direito de sucessão a uma propriedade tiver pago qualquer coisa por meio de impostos públicos, 

deve consequentemente dizer-se que o comprador será obrigado a fazer-lhe esse bem, pois estes são encargos que constituem 

uma taxa sobre a propriedade. E se o herdeiro tiver de pagar alguma coisa por causa dos impostos, a mesma regra será 

aplicada. 
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17. Se, após a realização do funeral, o herdeiro vender os seus direitos sobre a herança, poderá ele recuperar as despesas do 

funeral junto do comprador? Labeo diz que o comprador deve reembolsar as despesas do funeral, porque estas também fazem 

parte da responsabilidade da herança. Javolenus pensa que esta opinião é correcta, e eu concordo com ele. 

 

18. Quando alguém se torna herdeiro de um devedor, deixa de ser credor, através da confusão. Se, no entanto, ele deve 

vender o seu direito de sucessão à herança, considera-se perfeitamente justo que o comprador deve ocupar o lugar do 

herdeiro, e portanto ser responsável perante o vendedor ou pelo que o testador devia no momento da sua morte, (embora o 

seu endividamento tenha cessado quando o vendedor entrou na herança), ou pelo que devia dentro de um certo tempo, ou sob 

alguma condição, depois de a condição ter sido cumprida; desde que, no entanto, uma acção seja intentada contra o herdeiro 

do devedor, pois uma acção não deve ser intentada contra um comprador por qualquer motivo pelo qual possa ser intentada 

contra um herdeiro. 

 

19. Quando um herdeiro nomeado perde qualquer servidão, através da entrada sobre uma propriedade, pode intentar uma 

acção à venda contra o comprador para o obrigar a restaurar as referidas servidões. 

 

20. Se, contudo, o vendedor ainda não pagou nada, mas se vinculou de qualquer forma por causa da herança, pode, no 

entanto, intentar uma acção contra o comprador. 

 

(3) Pomponius, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Quando o vendedor de um bem imóvel perde dinheiro pertencente a este último que recolheu, sem ser culpado de fraude ou 

negligência, é considerado que não será responsável perante o comprador. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Quando um crédito é vendido, Celsus declara, no Nono Livro do Digest, que o vendedor não é obrigado a garantir a 

solvência do devedor, mas apenas que é um devedor legítimo; a menos que algo mais tenha sido acordado. 

 

5. Paulus, On the Edict, Livro XXXIII. 

 

E este é o caso sem qualquer excepção, a menos que a intenção tenha sido outra. Se, contudo, uma parte for alegadamente 

devedora por uma determinada quantia, o vendedor será responsável por essa quantia; mas se se disser que a quantia é 

incerta, e nada for devido, ele será responsável pelo montante dos juros do comprador, 

 

6. The Same, Perguntas, Livro V. 
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O direito de acção para a recuperação de um penhor também deve ser atribuído ao comprador, mesmo que o penhor tenha 

sido recebido pelo vendedor após a venda; para as vantagens do vendedor deve reverter a favor do comprador. 

 

7. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Quando uma parte vende o direito de sucessão a um bem imóvel, deve efectivamente existir um bem imóvel para que uma 

compra possa ter lugar; pois, neste caso, uma compra não é feita por acaso, como na caça, e outros casos deste tipo; uma vez 

que, quando não existe um bem imóvel, não pode ser feito um contrato de compra, e portanto o preço pode ser recuperado 

por uma acção. 

 

8. Javolenus, On Plautius, Livro II. 

 

Quando o vendedor não tem direito de sucessão sobre um bem, a fim de determinar quanto deve pagar ao comprador, deve 

ser feita uma distinção, nomeadamente: quando de facto existe um direito de sucessão, mas não pertence ao vendedor, este 

deve ser apreciado; mas se não existe qualquer direito de sucessão, com referência ao qual o acordo parece ter sido feito, o 

comprador pode recuperar do vendedor apenas o preço que pagou, e quaisquer despesas em que incorreu por causa do bem. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

E qualquer interesse que o comprador tivesse em que a venda fosse concluída. 

 

10. Javolenus, On Plautius, Livro II. 

 

Se na venda da sucessão a uma herança fosse acordado que quaisquer direitos do vendedor deveriam ser vendidos, mas que 

depois nada deveria ser garantido por ele, e mesmo que o direito de sucessão não pertencesse ao vendedor, ele não seria, no 

entanto, responsável por esta conta, porque era manifestamente a intenção de que, como qualquer lucro resultante da 

transacção pertenceria ao comprador, ele também deveria suportar o risco. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Porque é admitido que uma venda do direito de sucessão a um bem pode ser feita nos seguintes termos: "Se eu tiver 

quaisquer direitos na herança, eles são-lhe vendidos", tal como se a expectativa de um direito fosse comprada; para uma 

venda desta forma pode ser feita de qualquer coisa que seja incerta, como por exemplo, de qualquer coisa que possa ser 

apanhada numa rede. 
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12. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Mas isto só deve ser entendido como operacional quando uma parte não tem conhecimento de que não tinha direito à 

sucessão que vendeu; pois se tivesse, seria responsável com base em fraude. 

 

13. Paulus, On Plautius, Livro XIV. 

 

Se existir um direito à sucessão, embora não tenha sido acordado que o comprador tenha direito a todos os direitos que o 

vendedor possuía, então este último deve garantir que ele é o herdeiro. Se isto for inserido no contrato, o vendedor será 

libertado, se se verificar que não tem direito à sucessão. 

 

14. The Same, On the Edict, Book XXXIII. 

 

Quando alguém vende créditos contra um filho sob controlo paterno, deve também ceder quaisquer direitos de acção que 

tenha contra o pai do devedor. 

 

(1) Quando o direito de sucessão a um bem é vendido, o vendedor deve entregar o bem pertencente ao mesmo; e não faz 

diferença qual é o seu valor. 

 

15. Gaius, On the Provincial Edict, Book X. A menos que o vendedor tenha declarado o montante. 

16. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Quando, como herdeiro, vender o direito de sucessão a uma herança, uma vez que a herança deve ser restaurada de acordo 

com o Decreto Trebelliano do Senado, será responsável na medida do interesse do comprador. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIII. 

 

Estamos habituados tanto a comprar como a vender créditos devidos por devedores sob certas condições, ou que são pagáveis 

dentro de um certo tempo; pois trata-se de bens que podem ser comprados e vendidos. 

 

18. Julianus, Digest, Livro XV. 

 

Se um dos vários herdeiros deve pagar a totalidade de uma soma de dinheiro que era devida pelo testador sob uma 

penalidade, antes de os outros herdeiros terem entrado na propriedade, e deve depois vender o seu direito de sucessão à 
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referida propriedade, e não pode recuperar nada dos seus co-herdeiros por causa da sua propriedade, ele pode proceder 

correctamente contra o comprador do direito de sucessão, quer com base na estipulação, quer com base no da venda, uma vez 

que é manifesto que todo o dinheiro foi pago por ele por conta da herança, pois aplica-se o mesmo princípio que num 

processo de partilha, pelo qual cada um dos herdeiros nada mais pode recuperar do que aquilo que gastou na qualidade de 

herdeiro. 

 

19. The Same, Digest, Livro XXV. 

 

Faz uma grande diferença se um crédito é vendido sob alguma condição, ou se a obrigação é incorrida sob alguma condição e 

a venda é absoluta. No primeiro caso, se a condição não for cumprida, a venda é nula; no segundo, a venda é feita logo que 

contratada; pois, se Titius lhe deve aurei sob alguma condição, e eu lhe compro a sua nota, posso imediatamente intentar uma 

acção à venda para o obrigar a libertá-lo. 

 

20. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Se me venderes o teu direito à sucessão de Lucius Titius, e depois te tornares herdeiro do seu devedor, serás responsável por 

uma acção à venda. 

 

(1) Isto é muito mais simples no caso em que uma parte se torna herdeira do seu credor, e vende o seu direito de sucessão à 

herança. 

 

21. Paulus, Perguntas, Livro XVI. 

 

Um vendedor vendeu a um partido o seu direito de sucessão a uma herança, e concordou em transferir para ele tudo o que 

pertencia à herança. Levantou-se a questão sobre o que devia entregar de acordo com a estipulação; pois uma estipulação não 

é, de forma alguma, duplamente vinculativa, de modo que tanto a propriedade como o preço são devidos. E, de facto, se a 

parte vendeu posteriormente o imóvel, e a estipulação foi feita, pensamos que o preço está incluído na estipulação. Se, no 

entanto, a estipulação foi feita de antemão, e a parte obteve então o imóvel, neste caso, ficará a dever o imóvel. Se ele 

vendesse um escravo, e este último morresse, será que ficaria a dever o preço do referido escravo? Se aquele que tinha 

prometido a Stichus vendê-lo, estando o escravo morto na altura, não ficaria a dever o preço se não tivesse estado em falta. 

Onde, no entanto, vendi o direito de sucessão a uma propriedade, e depois me desfiz da propriedade pertencente à mesma, 

será considerado que estava a transaccionar o negócio do comprador, em vez do negócio da propriedade. Mas isto não se 

aplica a um caso em que se trate de qualquer propriedade em particular, pois se eu lhe vender um escravo, e, antes de ele ser 

entregue, vendo-o novamente a uma terceira pessoa, e recebo o preço, e o escravo morre; consideremos se não lhe devo algo 

por causa da compra, uma vez que não estava em falta na entrega, pois o preço do escravo que foi vendido ao segundo 
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comprador não foi cobrado por causa da propriedade, mas sim por causa da transacção; e por isso o resultado é como se eu 

não tivesse vendido o escravo a outro, pois ficar-lhe-ei a dever a propriedade, e não o direito de acção contra o segundo 

comprador. No entanto, quando um direito à sucessão de uma propriedade é vendido, considera-se tacitamente acordado que 

se eu fizer alguma coisa como herdeiro, devo torná-la boa para o comprador, da mesma forma como se estivesse a 

transaccionar o seu negócio; tal como o vendedor de uma parcela de terra é obrigado por considerações de boa fé a entregar 

as colheitas, mesmo que não tenha sido de todo culpado por negligenciar as colheitas pertencentes a outro, a menos que 

pudesse ser chamado a prestar contas por negligência. Mas e se eu vendesse a propriedade enquanto outra parte estivesse na 

posse, e aceitasse os danos avaliados, será que ficaria a dever à parte a propriedade ou o preço da mesma? Certamente que 

lhe ficaria a dever a propriedade, pois não seria obrigado a transferir-lhe os meus direitos de acção, mas a propriedade em si. 

Se eu fosse privado do bem pela força, ou tivesse sido condenado a pagar uma indemnização dupla por causa de uma acção 

de furto, isto não afectaria de modo algum o comprador, pois se o vendedor deixasse de possuir o bem sem culpa sua, seria 

obrigado a ceder os seus direitos de acção e também os danos que recebeu, mas não o bem; e no caso de um edifício ser 

consumido pelo fogo, ele deveria transferir o terreno em que se encontrava. 

 

 

22. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

O vendedor do direito de sucessão a uma propriedade recebeu uma parte do preço, mas o comprador não lhe pagou o resto. 

Colocou-se a questão de saber se o bem pertencente à sucessão poderia ser retido com base no penhor? Respondi que não 

havia nada nos factos declarados que impedisse a sua detenção. 

 

23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

O vendedor de um crédito que tem contra um devedor principal é obrigado a transferir todos os direitos de acção decorrentes 

do mesmo, não só contra o próprio devedor, mas também contra as garantias do referido crédito, a menos que tenha sido 

acordado o contrário. 

 

(1) O vendedor de um crédito é obrigado a entregar intacto ao comprador o que quer que este tenha obtido, quer por 

compensação, quer por cobrança. 

 

24. Labeo, Last Works, Epitomes of Javolenus, Livro IV. 

 

Vendeu o seu direito de sucessão à herança de Cornelius; depois Attius (a quem Cornelius legou um legado pelo qual foi 

acusado, como herdeiro) antes de receber o legado do comprador, morreu, tornando-o seu herdeiro. Penso que uma acção à 

venda pode ser devidamente intentada por si para que o pagamento da herança lhe possa ser feito, porque o direito de 
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sucessão foi vendido a um preço mais baixo para que o comprador pudesse pagar a herança; nem faz qualquer diferença se o 

dinheiro era devido a Ácio, que o nomeou seu herdeiro, ou ao legatário. 

 

25. O mesmo, Probabilidades, Livro II. 

 

Quando o direito de sucessão a uma herança é vendido, com excepção de uma parcela de terra que lhe pertence, e depois o 

vendedor adquire algo por causa dessa parcela de terra, deve entregá-la ao comprador do direito de sucessão. Paulus diz que, 

num caso deste tipo, deve ser sempre feita uma investigação sobre a intenção das partes. Se, no entanto, isto não puder ser 

determinado, o vendedor deve transferir o bem por ele adquirido desta forma para o comprador; pois parece ter chegado às 

suas mãos por causa da sucessão, e não de outra forma; tal como se na alienação da sucessão ele não tivesse excluído o 

referido tracto do terreno. 

 

 

Título. 5. Quanto à rescisão de uma venda, e quando é permitida a rescisão de uma compra. 

 

 

1. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

Celsus, o mais novo, era de opinião que se um filho sob controlo paterno me vendesse uma propriedade que fizesse parte da 

sua peculiaridade, ainda que tivesse sido feito um acordo para que a venda fosse anulada, esta deveria ser celebrada entre o 

pai, o filho, e eu próprio; pois se eu fizesse o acordo apenas com o pai, o filho não ficaria isento de responsabilidade; e foi-me 

perguntado se tal contrato não seria absolutamente nulo, ou se, de facto, eu não seria libertado e o filho permaneceria 

vinculado; como, por exemplo, no caso em que uma ala fizesse um contrato sem a autoridade do seu tutor, ele próprio seria 

libertado, mas a parte com quem ele fizesse o contrato não o seria. Porque o que Aristo declarou não é verdade, 

nomeadamente, que um contrato poderia ser celebrado para que apenas uma das partes contratantes fosse responsável, porque 

uma delas não pode anular um acordo de venda; portanto, se o contrato for renovado por uma das partes, considera-se que tal 

acordo não é válido. Deve, contudo, dizer-se que quando um pai faz um contrato, e a outra parte é exonerada de 

responsabilidade, o filho também será exonerado ao mesmo tempo. 

 

2. The Same, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Se, depois de lhe ter comprado algo, volto a comprá-lo a um preço superior ou inferior, entende-se que anulámos a primeira 

venda; pois a venda continua a ser considerada incompleta pelo nosso acordo enquanto os assuntos permanecem inalterados, 

e assim a venda subsequente manter-se-á, tal como se nenhuma outra a tivesse precedido. Mas não podemos aplicar o mesmo 
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princípio se a venda for renovada depois de o preço ter sido pago, porque depois de ter sido paga não poderíamos tornar a 

venda incompleta. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

A compra e venda são contratadas de comum acordo, pelo que também podem ser rescindidas de comum acordo antes de a 

transacção estar concluída. Portanto, levantou-se a questão de saber se a obrigação poderia ser rescindida pela mera vontade 

das partes, se o comprador tivesse aceite uma caução, ou se o vendedor tivesse entrado numa estipulação. Julianus diz que 

então, de facto, uma acção de venda não mentiria, porque excepções baseadas no contrato estão incluídas num acordo de boa-

fé. Deve ser considerado, no entanto, se estaria disponível uma excepção para liberar a garantia. Sou de opinião que se o 

comitente deve ser libertado, a caução também o será. A mesma regra é aplicável quando, se o vendedor instituir 

procedimentos com base na estipulação, pode ser impedido por uma excepção. A lei é também a mesma quando o comprador 

tenha incluído a entrega do imóvel na estipulação. 

 

4. Paulus, Notes on the Digest of Julianus, Livro VIII. 

 

Quando um contrato era para a compra de uma toga, ou prato, e o vendedor concordou que um dos referidos artigos não 

deveria ser vendido, penso que apenas a obrigação com referência a esse artigo é rescindida. 

 

5. Julianus, Digest, Livro XV. 

 

Quando o comprador liberta o vendedor ou o vendedor liberta o comprador da responsabilidade, parece ser intenção de 

ambas as partes que a transacção termine; e o resultado é o mesmo como se tivesse sido acordado entre elas que nenhuma das 

duas deve reclamar nada da outra. Neste caso, porém, é mais evidente que a desresponsabilização não é válida devido à sua 

natureza, mas através da força do acordo. 

 

(1) Uma venda é anulada pelo mero acordo das partes, se a transacção não tiver sido concluída. 

 

(2) Quando um escravo que tenha sido vendido morre, a venda é considerada como estando nas mesmas condições que se 

tivesse sido entregue; ou seja, o vendedor é isento de responsabilidade, e a perda do escravo deve ser suportada pelo 

comprador. Por conseguinte, a menos que algum outro acordo legal tenha sido celebrado, as acções de compra e venda serão 

intentadas. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro II. 
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Se foi acordado entre as partes que a propriedade que foi vendida será devolvida dentro de um determinado prazo, se não 

tiver sido feita uma acção de compra, Sabinus pensa que uma acção de compra mentirá, ou que uma acção de facto, 

semelhante a uma acção de compra, deverá ser concedida. 

 

7. The Same, Perguntas, Livro V. 

 

Se eu comprar uma segunda vez, sob uma condição, algo que já tenha adquirido absolutamente, a compra subsequente é nula. 

 

(1) Quando uma ala faz pessoalmente um contrato sem a autoridade do seu tutor, e depois faz uma compra com o seu 

consentimento, embora o vendedor já esteja vinculado por um contrato com ele, ainda assim, porque a ala não é responsável, 

a venda é renovada para que eles possam estar mutuamente vinculados. Se a autoridade do tutor foi interposta em primeiro 

lugar, e depois a ala efectuou uma compra sem a sua autoridade, a segunda compra é nula. A questão também pode ser 

levantada se a compra puder ser anulada, quando um acordo foi celebrado pela ala sem a autoridade do seu tutor, uma vez 

que tal acordo tem o mesmo efeito que se a ala tivesse, em primeiro lugar, feito a compra sem a autoridade do seu tutor, e 

portanto ele próprio não é responsável; mas se ele interpuser uma acção pelo bem, pode o vendedor retê-lo até que seja pago? 

Pode razoavelmente considerar-se, no entanto, que, uma vez que a compra foi devidamente contratada no início, é pouco 

coerente com a boa fé que um acordo deva ser respeitado se, por meio dele, a outra parte for prejudicada; e este é 

especialmente o caso se esta última foi induzida em erro por um erro plausível. 

 

8. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Titius, o agente da Seius, foi nomeado herdeiro deste último aquando da sua morte, e Titius, não tendo conhecimento de que 

estava morto, vendeu uma parcela de terra através de um escravo pertencente à propriedade, e assinou o seu nome como 

agente. Colocou-se a questão de saber se o agente poderia ter anulado a venda, se tivesse tido conhecimento da morte antes 

de a compra estar concluída? A resposta foi que se o próprio Titius não tivesse vendido a propriedade, não seria responsável 

por uma acção civil, pela razão de ter assinado o contrato do escravo que fez a venda, mas que seria responsável por uma 

acção pretoriana em nome do referido escravo. 

 

9. The Same, Digest, Livro IV. 

 

Uma determinada parcela de terra que pertencia a Lucius Titius foi vendida por causa de um imposto público. Lucius Titius, 

tendo reconhecido que era o devedor, disse que estava disposto a pagar a totalidade do imposto; e, como a venda da 

propriedade não era suficiente para pagar a totalidade da quantia, o Governador da província rescindiu a venda, e ordenou 

que as terras fossem restituídas a Lucius Titius. Colocou-se a questão se, após a decisão do Governador e antes de o terreno 

ter sido restaurado, foi incluído na propriedade de Lucius Titius? A resposta foi que este não era o caso antes de o preço ter 
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sido reembolsado ao comprador, ou se o preço ainda não tinha sido pago por ele antes de o pedido de impostos ter sido 

satisfeito. 

 

10. The Same, Digest, Livro VII. 

 

A Seius comprou uma parcela de terra a Lucius Titius na condição de que a propriedade permaneceria por vender se o 

pagamento não fosse efectuado até um certo tempo. Seius, tendo pago uma parte do preço de uma só vez, e tendo o vendedor 

falecido, foi nomeado tutor dos filhos menores de Titius, juntamente com outros, mas não pagou o resto do preço aos seus 

companheiros de tutela, em conformidade com o contrato, e não colocou o montante entre os bens da tutela. Colocou-se a 

questão de saber se a compra era nula. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, a venda foi considerada como 

não tendo qualquer efeito. 

 

(1) O comprador de certas terras, suspeitando que a Numeria e a Sempronia levantariam uma controvérsia com referência à 

venda das mesmas, acordou com o vendedor que uma certa parte do preço deveria permanecer nas suas mãos até que lhe 

fosse fornecida uma caução pelo vendedor. O vendedor inseriu posteriormente a seguinte disposição no contrato, 

nomeadamente "Que se todo o dinheiro não fosse pago até um certo tempo, e o vendedor não desejasse que as terras fossem 

vendidas, estas permaneceriam por vender". Entretanto, o vendedor ganhou o seu caso contra uma das suas adversárias, e fez 

um compromisso com a outra, para que o comprador pudesse obter a posse das terras sem qualquer disputa. Surgiu a questão, 

uma vez que não foi fornecida qualquer garantia, e a soma total do dinheiro não foi paga no momento designado, de acordo 

com os termos do contrato, se as terras permaneciam por vender? A resposta foi que se o acordo tivesse sido que o dinheiro 

não deveria ser pago antes da prestação da caução por conta da venda, e nada tivesse sido feito pelo comprador para impedir 

a execução do contrato, a última parte do mesmo não poderia ser executada. 

 

 

 

Título. 6. Quanto ao risco e vantagens inerentes aos bens vendidos. 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Se o vinho se tornar azedo após ter sido vendido, ou se sofrer qualquer outro defeito, o comprador deve suportar a perda; tal 

como se tivesse sido derramado por causa dos recipientes em que estava contido terem sido quebrados, ou por qualquer outro 

motivo. Se, no entanto, o vendedor assumir o risco, deve fazê-lo pelo tempo durante o qual se submete a ele próprio; mas se 

não tiver designado o tempo, o vinho ficará por sua conta e risco até ser consumido, porque, quando isso for feito, a venda é 

então totalmente concluída. Portanto, quer seja acordado que o vinho correrá ou não por sua conta e risco, ele será 
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responsável por ele até que seja consumido. Se, contudo, antes de ser consumido, os recipientes ou barris que o contêm forem 

selados pelo comprador, consideramos que o vinho continuará a correr o risco do vendedor, a menos que seja feito algum 

outro acordo. 

 

(1) O vendedor também deve ser responsável pela guarda do vinho até que este seja medido, pois antes de ser medido, em 

certa medida, não é considerado vendido. Após a medição ter sido feita, o vinho deixa de correr o risco do vendedor, e, 

mesmo antes de ser medido, ele será exonerado da responsabilidade se não o tiver vendido por medida, mas vendido em 

frascos ou em barris. 

 

(2) Quando um barril tiver sido selado pelo comprador, Trebatius diz que se considera que o mesmo lhe foi entregue; Labeo, 

no entanto, afirma o contrário. A opinião deste último é correcta, pois é habitual selar um barril para que o vinho não possa 

ser alterado, em vez de considerar que é entregue no momento. 

 

(3) O vendedor tem o direito de verter o vinho se tiver designado uma determinada hora para a sua medição, e isto não é feito 

no dia que foi designado. Não deve, contudo, despejá-lo antes de notificar o comprador, na presença de testemunhas, ou para 

retirar o vinho, ou avisá-lo de que, se não o fizer, o despejará. Será mais louvável, contudo, se não o deitar fora quando tinha 

o direito de o fazer. Assim, ele pode exigir alguma compensação pela utilização dos barris, mas apenas se for do seu interesse 

que os barris que continham o vinho estejam vazios; como, por exemplo, se ele estava prestes a alugá-los, ou se era 

necessário que ele alugasse outros em vez disso. No entanto, é mais conveniente alugar outros recipientes, e não entregar o 

vinho até que o aluguer dos outros tenha sido pago pelo comprador, ou vender o vinho de boa fé; ou seja, conseguir fazer 

tudo sem se incomodar a si próprio, de modo a que a menor perda possível possa resultar para o comprador. 

 

(4) Se comprar vinho em barris, e nada tiver sido acordado quanto ao momento da sua entrega, a intenção será a de que o 

vinho seja retirado antes de os barris serem necessários para a próxima vindima. Se não forem esvaziados até essa altura, 

deve ser tomado o curso adoptado pelos antigos; ou seja, o vendedor deve medir o vinho através de um cesto, e deixá-lo 

fugir, pois as antigas autoridades estabeleceram esta regra por causa da medição, de modo a que a quantidade da medição não 

fosse aparente, mas que a perda sofrida pelo comprador fosse conhecida. 

 

2. Gaius, Daily Occurrences, Livro II. 

 

Também é verdade o seguinte: se o vendedor tiver necessidade dos recipientes para a nova colheita, e for um comerciante 

com o hábito de comprar e vender vinho, deve ser considerado o momento em que o vinho pode ser convenientemente 

retirado da posse do vendedor. 
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(1) Além disso, vejamos de que forma o vendedor deve cuidar do vinho antes do tempo designado para o medir; deve ele 

exercer uma diligência exacta ou ordinária, ou é apenas responsável por fraude? Penso que o vendedor deve meramente 

exercer a diligência ordinária, e é desculpável em caso de acidente inevitável ou de exibição de força superior. 

 

3. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

O vendedor deve exercer o mesmo cuidado que deve ter onde os artigos são emprestados para uso; ou seja, deve exercer uma 

diligência mais exacta do que exerceria com referência aos seus próprios bens. 

 

4. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Se alguém deve vender o seu vinho, e declarar que este deve ser provado dentro de um certo tempo, e ele, depois, deve ser 

culpado por isso não ter sido feito; deve o vendedor suportar o risco do luto ou bolor do vinho, apenas pelo tempo que passou 

antes do dia que foi fixado? Ou será ele também responsável após o tempo decorrido; ou, se o vinho foi estragado após esse 

tempo, deverá o vendedor assumir o risco? Ou deveria antes considerar-se que a venda foi concluída, uma vez que tinha sido 

feita sob uma condição, ou seja, que o vinho deveria ser testado antes de uma determinada data? A intenção das partes é uma 

questão de importância. Penso, no entanto, que se a intenção não puder ser verificada, deve considerar-se que a compra ainda 

subsiste, e que o vendedor deve assumir o risco mesmo depois do dia designado para provar o vinho ter passado, porque isso 

foi causado por ele próprio. 

 

(1) Se o vinho for vendido a granel, o vendedor só é responsável pela sua guarda; e daí resulta que, se não for vendido na 

condição de ser provado, o vendedor não será responsabilizado pelo seu luto, ou pelo seu molde, mas o comprador deve 

assumir a totalidade do risco. É, contudo, invulgar que alguém compre vinho sem o provar; e, portanto, se não tiver sido 

nomeado um dia para o efeito, o comprador pode prová-lo quando lhe apetecer, e até ao momento em que o fizer, o vendedor 

deve ser responsável pela sua acidez ou bolor; pois quando o dia para a prova tiver sido fixado, torna o estado do comprador 

melhor. 

 

(2) Quando o vinho foi vendido a granel, a sua guarda cessa quando chega o momento da sua remoção; e isto deve ser 

entendido como aplicável quando o momento é mencionado. Se, no entanto, não deve ser mencionado, deve ser considerado 

se o vendedor é obrigado a tomar conta dele indefinidamente. A melhor opinião é (de acordo com o que explicámos acima) 

que ou a intenção das partes com referência à hora deve ser verificada, ou o comprador deve ser notificado para remover o 

vinho. É certo que o vinho deve ser retirado antes de os barris serem necessários para a vindima. 

 

5. Paulus, On Sabinus, Livro V. 
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Se foi culpa do comprador que o vinho não tenha sido retirado no momento designado, o vendedor não é obrigado a ser 

responsável por ele posteriormente, a menos que o atraso tenha sido causado por intenção fraudulenta da sua parte. Se, por 

exemplo, uma centena de frascos de vinho numa determinada adega foram vendidos, o vendedor deve suportar o risco até 

que sejam medidos, a menos que o comprador tenha sido o responsável pelo atraso. 

 

6. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se eu comprar um determinado vinho, sendo excluído o que é azedo e bolorento, Proculus diz que, embora esta excepção seja 

feita em benefício do comprador, se ele estiver disposto a aceitar vinho ácido, tranquilo, ácido e bolorento não será incluído 

na venda; pois o que o comprador não estiver disposto a aceitar, não deve ser obrigado a aceitar, pois isto é injusto, e o 

vendedor não deve ser autorizado a vender o vinho a outro. 

 

7. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Se, após uma venda, for feita uma adição à terra por depósito aluvial, ou a sua quantia for diminuída pela mesma causa, o 

comprador gozará da vantagem, ou sofrerá o inconveniente. Pois se, após a venda, todo o campo for coberto por um rio, o 

comprador deverá suportar a perda, e portanto, da mesma forma, terá direito a qualquer benefício daí decorrente. 

 

(1) Tudo o que é vendido deve ser transportado com o terreno, a menos que tenha sido acordado que tal não deve ser feito. 

Tudo o que não puder ser medido deve também ser transferido, se foi este o entendimento; como, por exemplo, estradas, 

fronteiras, e bosques adjacentes às instalações. Quando, no entanto, nada foi dito sobre o assunto, estes não precisam de ser 

transferidos; e, portanto, é costume prever expressamente que os bosques, e as estradas públicas que se encontram no traçado 

do terreno devem ser todos medidos, e incluídos na transferência. 

 

8. O mesmo, No Édito, Livro XXXIII. 

 

É necessário verificar quando a venda estiver concluída, pois saberemos então quem deve ser responsável pelo risco; como, 

quando a venda tiver sido aperfeiçoada, o comprador deve assumi-la. Se a qualidade e quantidade do bem a ser vendido 

forem determinadas, bem como o preço do mesmo, e este for vendido sem qualquer condição, a transacção está concluída. 

Se, no entanto, for vendido sob uma condição, e a condição não deve ser cumprida, a venda é nula, tal como no caso de uma 

estipulação. Proculus e Octavenus dizem que o imóvel está sob o risco do comprador assim que a condição é cumprida, e 

Pomponius aprova esta opinião no Nono Livro. Se, no entanto, enquanto a condição ainda estiver pendente, ou o comprador 

ou o vendedor morrer, fica estabelecido que se a condição for cumprida, os seus herdeiros também ficarão vinculados, tal 

como se a transacção tivesse sido concluída com referência a algum tempo decorrido. Mas, se o imóvel for entregue enquanto 

a condição estiver pendente, o comprador, enquanto tal, não o pode adquirir por usucapião, e pode recuperar qualquer do 
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preço que possa ter pago, enquanto as colheitas recolhidas durante o tempo intermédio pertencerão ao vendedor; da mesma 

forma que as estipulações e os legados condicionais são rescindidos se, o imóvel deve ser destruído enquanto a condição 

permanecer por cumprir. É evidente que se o bem sobreviver, embora em estado danificado, o comprador deve suportar a 

perda. 

 

(1) Quando uma venda é feita nos seguintes termos: "Este escravo é vendido quer um determinado navio chegue, quer não, 

da Ásia". Julianus é de opinião que a venda é imediatamente concluída, uma vez que é certo que o contrato está completo. 

 

(2) Se me vender o usufruto de determinada propriedade, faz diferença se se limita a dispor do direito de a usar e usufruir, 

que só a si lhe pertence, ou se, se for proprietário da propriedade, me vende o usufruto da mesma; pois, em primeira 

instância, mesmo que morra imediatamente, o seu herdeiro não me deve nada, mas se viver, o direito passará para o meu 

herdeiro. Na segunda instância, nada passará para o meu herdeiro, mas o seu herdeiro incorrerá na obrigação. 

 

9. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Se, após o exame de uma parcela de terreno, e antes de ser feito o contrato de venda, as árvores da referida parcela forem 

derrubadas pela força do vento, coloca-se a questão de saber se também elas devem ser entregues ao comprador? A resposta é 

que não devem, porque ele não as comprou, uma vez que antes de comprar o terreno, deixaram de fazer parte dele. No 

entanto, quando o comprador não sabia que as árvores tinham sido derrubadas, mas o vendedor sabia-o e não o informou, 

será responsável por danos no montante dos juros do comprador, desde que a venda se realize. 

 

10. Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 

 

Quando, numa venda condicional, foi também acordado que o bem deve permanecer sob o risco do comprador, penso que o 

acordo será válido. 

 

(1) Scaevola diz numa nota sobre o Sétimo Livro de Julianus, que um comprador não pode intentar uma acção para a 

recuperação de um terreno que foi vendido, quando, antes da sua medição, uma parte do referido terreno foi destruída por 

uma inundação, ou por um terramoto, ou por qualquer outro acidente. 

 

11. Alfenus Verus, Digest, Livro II. 

 

Onde uma casa que foi vendida é queimada, pois um incêndio não pode ter lugar sem que alguém seja responsável, qual é a 

lei? A resposta é que, porque um incêndio pode ocorrer sem culpa do chefe da casa, se não foi causado pela negligência dos 

seus escravos, o dono não será necessariamente o culpado. Assim, se o vendedor exercer a mesma diligência em cuidar da 
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casa que os homens parcimoniosos e diligentes estão habituados a fazer, e qualquer acidente deve acontecer, ele não será 

responsável. 

 

12. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro III. 

 

O aedile partiu algumas camas que uma parte tinha comprado, e que tinham sido deixadas na auto-estrada. Se estas tivessem 

sido entregues ao comprador, ou se ele fosse o culpado por não terem sido entregues, ele teria de suportar a perda. 

 

13. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro III. 

 

O comprador teria direito a uma acção ao abrigo da Lex Aquilia contra o Aedile, se agisse ilegalmente; ou terá certamente 

uma acção à venda contra o vendedor, para o obrigar a ceder-lhe os direitos de acção que tem contra o Aedile. 

 

14. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro III. 

 

Se as camas não tivessem sido entregues, e o comprador não tivesse impedido a sua entrega por atraso, a perda deveria ser 

suportada pelo vendedor. 

 

(1) Quando os materiais que foram comprados são perdidos por roubo, após a entrega, considera-se que o comprador deve 

suportar a perda; caso contrário, o vendedor deve fazê-lo. Considera-se que as madeiras foram entregues assim que o 

comprador as tenha marcado. 

 

15. Gaius, Daily Occurrences, Livro II. 

 

Quando o vinho em barris é vendido, e é estragado devido à sua natureza, antes de ser removido pelo comprador, e o 

vendedor tiver garantido a boa qualidade do vinho, ele será responsável perante o comprador; mas se não tiver dito nada a 

este respeito, o comprador deve suportar a perda, ou porque não provou o vinho, ou, se o provou, formou uma opinião 

incorrecta, e tem apenas a si próprio a culpa. É evidente que se o vendedor soubesse que a boa qualidade do vinho não 

duraria até ao dia em que o mesmo deveria ser retirado, e não notificou o comprador, será responsável na medida do interesse 

deste último em ser avisado. 

 

16. Javolenus, On Cassius, Livro VII. 
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Quando o comprador de um escravo pede permissão para o contratar até poder pagar o seu preço, não adquire nada através 

dos serviços do referido escravo, uma vez que não é considerado entregue cuja posse é retida pelo vendedor através da sua 

contratação. O comprador será responsável pelo escravo, onde tudo lhe acontece sem a fraude do vendedor. 

 

17. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXXI. 

 

Note-se que, assim que o comprador começa a estar em falta, o vendedor será responsável, não por negligência, mas apenas 

por fraude. Se tanto o vendedor como o comprador estiverem em falta, Labeo diz que o comprador será assim mais 

prejudicado do que o vendedor. Deve, contudo, ser considerado, se a parte que está em último lugar em falta, não é a mais 

prejudicada, pois qual seria o caso se eu notificasse o vendedor, e ele não entregasse o imóvel que comprei, e depois, quando 

ele o licitar, eu recusasse a aceitá-lo? É evidente que, neste caso, deveria ser eu a sofrer com o incumprimento. Mas se o 

incumprimento foi causado pelo comprador, e depois, enquanto tudo estava intacto, o vendedor deveria estar em falta quando 

pôde fazer a entrega, é apenas que deveria sofrer pelo atraso posterior. 

 

18. Papinianus, Opiniões, Livro III. 

 

Quando a obrigação de fornecimento de um alojamento aos libertados é rescindida pela sua morte, o comprador do bem não 

será responsável perante o vendedor por esta conta; se não tiver sido feito outro acordo que não seja o de fornecer um 

alojamento aos libertados em conformidade com a vontade do falecido, para além do preço pago. 

 

(1) Quando surge uma controvérsia, com referência à propriedade do bem, antes do pagamento do preço; o comprador não é 

obrigado a pagá-lo, a menos que sejam fornecidas pelo vendedor garantias solventes contra o seu despejo. 

 

19. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Se o comprador estiver em falta ao vendedor para o pagamento do preço, só lhe deve pagar juros, e não será responsável por 

nada que o vendedor pudesse ter obtido, se não tivesse havido atraso; como, por exemplo, se o vendedor fosse um 

comerciante, e o preço tivesse sido pago, poderia ter ganho mais com a venda da sua mercadoria do que com os juros. 

 

 

Título. 7. Quanto à remoção de escravos, e quando um escravo é vendido sob a condição de ser manumumitido, ou o 

contrário. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 
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Quando um escravo é vendido sob a condição de não permanecer num determinado lugar, a parte que o vendeu sob esta 

condição pode remeter essa parte do contrato, e permitir que ele permaneça em Roma. Papinianus diz no Terceiro Livro que 

esta condição deve ser observada devido à segurança do mestre, para evitar que ele seja exposto ao perigo. 

 

2. Marcianus, Public Affairs, Livro II. 

 

Quando um escravo é vendido na condição de ser removido de Itália, ele pode permanecer numa província, a menos que tal 

tenha sido expressamente proibido. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Quando um escravo é vendido sob a condição de que seja manumitido dentro de um certo período de tempo, se não for 

manumitido, torna-se livre; não obstante a parte que o vendeu ainda poder aderir à sua intenção original. Não é necessário 

verificar o desejo do herdeiro. 

 

4. Marcellus, Digest, Livro XXIV. 

 

Se um menor com menos de vinte anos lhe vende um escravo e o entrega, na condição de o manumitar, a transferência não 

tem qualquer efeito; embora ele possa tê-lo entregue com a intenção de que, quando tivesse atingido a idade de vinte anos, o 

manumite; pois faz muito pouca diferença se a data da sua liberdade for adiada, pois a lei opõe-se a uma disposição deste tipo 

por não estar bem fundamentada. 

 

5. Papinianus, Perguntas, Livro X. 

 

Quando um escravo é proibido por um acordo com o vendedor de residir nos subúrbios de uma certa cidade, também é 

considerado proibido de residir na própria cidade. E, de facto, embora isto tenha sido prescrito pelos Editos dos Imperadores, 

o seu significado é óbvio, pois aquele que é privado de residência nas partes menos importantes de uma cidade, não pode 

usufruir de uma nas partes mais importantes da mesma. 

 

6. O mesmo, Perguntas, Livro XXVII. 

 

Quando um vendedor recebe segurança de um comprador de que não irá manumitar uma escrava, ou sujeitá-la à prostituição, 

e, se algum acto for cometido em violação desta disposição, ela pode ser recuperada pelo seu senhor ou considerada livre, e 

uma penalidade pode ser exigida com base numa estipulação; certas autoridades sustentam que uma excepção baseada na má 
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fé pode ser invocada, mas Sabinus pensa que isto não pode ser feito. A razão, contudo, sugere que uma estipulação não pode 

ser legal, se a condição, "Que ela não seja manumitted", for deixada de fora, pois é incrível que se tenha tido a intenção de ter 

manumitted um escravo, e não se tenha tido em mente um acto que o cumprisse. Mas quando se prevê que o escravo não 

deve ser sujeito à prostituição, não há razão para que a pena não deva ser processada e cobrada, uma vez que o comprador 

teria trazido vergonha ao escravo e impugnado as intenções do vendedor ao mesmo tempo; pois, deixando a estipulação 

completamente fora de consideração, ficou estabelecido que uma acção à venda mentirá. 

 

(1) Quando um comprador ou comete, ou não comete um acto contrário às disposições que regem a venda, decidimos por 

vezes que o vendedor não pode intentar uma acção à venda para que seja punido, a menos que o vendedor tivesse um 

interesse pecuniário na questão, como, por exemplo, porque ele próprio tinha prometido uma sanção; mas não é conveniente 

acreditar que um bom cidadão considerasse que era do interesse do vendedor que a sua raiva fosse apaziguada desta forma. A 

opinião de Sabinus, no entanto, induz-me a defender o contrário, pois ele pensa que uma acção pode ser devidamente 

intentada, uma vez que o escravo parece ter sido vendido por um preço mais baixo devido à condição. 

 

7. O mesmo, Perguntas, Livro X. 

 

Um escravo foi vendido sob a condição de não permanecer em Itália, e foi acordado entre as partes, sem qualquer 

estipulação, que se a condição não fosse cumprida o comprador deveria pagar uma multa. É difícil concluir que o vendedor 

pode intentar uma acção por este motivo através de um desejo de vingança; mas pode fazê-lo adequadamente se a condição 

não for cumprida, e a responsabilidade pela penalidade prometida deve ser atribuída. O resultado disto será, que ele só poderá 

intentar uma acção por aquilo que o comprador é obrigado a pagar, pois o que quer que seja que exceda isso é uma 

penalidade, e não uma tentativa de recuperar o imóvel. Se, no entanto, o acordo tivesse sido no sentido de que o escravo não 

deveria ser removido a título de pena, uma acção pode ser devidamente intentada com base no afecto; nem estes dois casos 

parecem ser antagónicos, uma vez que é do interesse de um homem que outro seja beneficiado; pois, de facto, a indignidade 

da pena que não é infligida possui apenas o atributo da crueldade. 

 

8. O mesmo, Perguntas, Livro XXVII. 

 

Levantou-se a questão se, onde um homem vendeu o seu próprio escravo, e determinou que ele deveria ser manumitido 

dentro de um certo tempo, e depois mudou de ideias, e o comprador, no entanto, manumitiu-o, ele teria direito a qualquer 

acção com este fundamento. Afirmei que o direito de acção no terreno da venda se extinguiria se o escravo fosse 

manumitido, ou se o vendedor mudasse de ideias. 

 

9. Paulus, Perguntas, Livro V. 
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Titius vendeu um escravo na condição de que, se permanecesse em Roma, lhe fosse permitido prendê-lo. O comprador 

vendeu-o a outra parte sob a mesma condição, e o escravo escapou do segundo comprador, e permaneceu em Roma. 

Pergunto se ele poderia ser preso, e se fosse esse o caso, por quem? Respondi, não havia dúvida de que, sendo ele um 

fugitivo, nada seria considerado contrário à condição, pois não tinha o direito de deixar o seu senhor; nem, pelo simples facto 

de ser um fugitivo, poderia estabelecer a sua residência em Roma. Se, no entanto, ele lá permanecesse com o consentimento 

do segundo comprador, a parte que impôs a condição deveria ser preferida, e o segundo vendedor só é considerado como 

tendo recorrido a ela com o objectivo de avisar o comprador, e libertar-se da responsabilidade; pois ele não poderia, de forma 

alguma, privar o seu vendedor do benefício dado pela condição, como se ele prometesse pagar uma penalidade, ele seria 

responsável mesmo que ele próprio também tivesse estipulado a mesma penalidade. Mas onde uma pena é prometida, duas 

acções irão mentir, e o escravo pode ser preso. Se, no entanto, o primeiro vendedor fizesse a venda sob a condição de que, se 

o escravo se tornasse uma prostituta, ela deveria ser livre, e o segundo que ela pudesse ser apreendida; a liberdade será 

preferida ao direito de prisão. É evidente que se a primeira condição incluía o direito de apreensão, e a última a de liberdade, 

deve considerar-se que a que lhe concede a liberdade terá a preferência; uma vez que ambas as condições são acrescentadas 

em benefício da escrava, e, como a detenção pelo vendedor a liberta do mal, a liberdade produz o mesmo efeito. 

 

10. Scaevola, Digest, Livro VII. 

 

Um certo homem vendeu Pamphilus e Stichus, e inseriu no contrato de venda que, como tinha vendido os referidos escravos 

a um preço baixo, eles não deveriam estar sujeitos a nenhuma servidão a não ser a de Seius, e que, após a sua morte, eles 

deveriam permanecer em liberdade. Colocou-se a questão de saber se os escravos, relativamente aos quais este acordo tinha 

sido feito entre o comprador e o vendedor, se tornariam livres por mera operação da lei, após a morte do comprador? A 

resposta foi que, de acordo com a Constituição do Divino Adriano, promulgada com referência a este ponto, se Pamphilus e 

Stichus, os escravos em questão, não fossem manumumáticos, não se tornariam livres. Cláudio diz que o Divino Marcus 

decidiu que quando uma condição de liberdade fosse inserida no contrato de venda, os escravos tornar-se-iam livres em seis 

meses, mesmo que não fossem manumumáticos, embora o vendedor tivesse adiado a sua liberdade até à morte do comprador. 
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            Livro XIX  
 

 

 

 

 

 

 

1. Concruzar as acções de compra e venda. 

 

2. Relativamente ao arrendamento e à contratação. 

 

3. Relativamente às acções de estimativa do valor do imóvel. 

 

4. Relativamente à permuta de bens imóveis. 

 

5. Relativamente às acções praescriptis verbis, e de factoum. 

 

 

 

 

 

Título. 1. A respeito das acções de compra e venda. 
 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

Se o imóvel vendido não for entregue, o comprador terá direito a uma acção para recuperar o montante do seu interesse em 

que isso seja feito. Este interesse é por vezes superior ao preço do próprio imóvel, onde vale mais para o comprador do que o 

valor do imóvel, ou o que foi comprado com ele. 

 

(1) Se o vendedor soubesse que o imóvel estava sujeito a uma servidão, e escondesse o facto, não poderia evitar uma acção 

de compra, desde que o comprador ignorasse que era esse o caso; pois tudo o que é feito em violação da boa fé está incluído 
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numa acção de compra. Entendemos que o vendedor está ciente do ónus, e que o oculta, não só quando não notifica o 

comprador, mas também quando nega que a referida servidão é devida, quando questionado sobre o assunto. Se sugerir, 

como exemplo, que o vendedor disse: "Nenhuma servidão é devida, mas no caso de alguém aparecer inesperadamente, eu 

não serei responsável", penso que ele será responsável por uma acção de compra, porque a servidão era devida, e ele sabia 

disso. Se, no entanto, o vendedor tomou medidas para impedir o comprador de verificar que uma servidão era devida, 

considero que ele será responsável por uma acção de compra. E, em geral, devo dizer que, se ele agiu fraudulentamente ao 

ocultar a existência da servidão, deve ser considerado responsável, mas não depois de ter consentido em fornecer a garantia. 

Estes princípios são correctos, quando o comprador não sabia que a servidão existia, porque não se considera que tenha 

ocultado algo onde a outra parte tenha conhecimento, nem deve ser informado quem não desconheça os factos. 

 

2. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando as dimensões de um terreno são mencionadas no momento da venda, e a quantidade não é entregue, uma acção de 

compra recairá sobre o comprador. A plena posse de um bem não é entendida como sendo transferida para um comprador, se 

qualquer legatário ou administrador nomeado para a sua conservação estiver na posse do mesmo, ou se qualquer credor a 

possuir. O mesmo deve ser dito quando uma criança por nascer está na posse, pois o termo posse plena também se aplica a 

este caso. 

 

3. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

A entrega da posse que deve ser feita pelo vendedor é de tal natureza que se alguém puder legalmente privar o comprador da 

mesma, a posse não será entendida como tendo sido entregue. 

 

(1) Quando o comprador estipula a entrega total da posse, e intenta uma acção sobre a estipulação, os lucros não serão 

incluídos na referida acção; porque quando alguém estipula a entrega da terra, entende-se que a posse total da mesma deve 

ser entregue, e a entrega das colheitas não é abrangida por tal estipulação, uma vez que nada mais deve ser incluído nela do 

que a mera transferência da terra; mas uma acção sobre a compra para a entrega das colheitas mentirá. 

 

(2) Se eu comprar um caminho, um caminho para o gado, um direito geral de passagem, ou o direito de conduzir a água 

através das suas instalações, não haverá entrega de mera posse; e, por conseguinte, deverá fornecer-me segurança de que 

nada será feito por si para impedir o exercício do meu direito. 

 

(3) Quando um vendedor de vinho está em falta com referência à sua entrega, deve ser condenado a pagar o preço mais 

elevado por esse vinho, quer no momento da venda, quer quando os danos foram avaliados em tribunal, e também o seu 

maior valor, quer no local onde a venda foi feita, quer no local onde a acção foi intentada. 
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(4) Quando o comprador é responsável pelo incumprimento, o valor do vinho deve ser estimado no momento em que a acção 

foi intentada, e com referência ao preço mais baixo do mesmo no local onde a acção foi intentada. Diz-se que o 

incumprimento ocorre quando o vendedor não é impedido por nenhuma dificuldade de entregar o vinho, especialmente se ele 

esteve sempre pronto para o entregar. Além disso, não é necessário considerar o preço do vinho no local onde o fato é 

trazido, mas onde o vinho deve ser entregue, pois se o vinho for vendido em Brindisi, ainda que o contrato possa ter sido 

feito noutro local, deve ser entregue em Brindisi. 

 

4. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Se me venderes um escravo, sabendo que ele é um ladrão ou que cometeu algum dano, e eu desconheço o facto, mesmo que 

me tenhas prometido danos duplos, serás responsável perante mim numa acção de compra até ao montante do que o meu 

interesse teria sido em conhecer o carácter do escravo; porque não posso intentar uma acção contra ti com base na 

estipulação, antes de eu próprio ter realmente perdido alguma coisa. 

 

1. Quando a medição de um campo for inferior ao que tinha sido declarado, o vendedor será responsável pela quantidade da 

deficiência; porque quando a medição for inferior, a qualidade do terreno que não existe não pode ser determinada. E não só 

o comprador terá direito a uma acção em que a medição de um campo seja insuficiente na sua totalidade, mas também com 

referência a qualquer parte do mesmo; como, por exemplo, se fosse declarado que existem tantos jugera numa vinha, ou num 

olival, e a quantidade for menor. Por conseguinte, nestes casos, deve ser feita uma estimativa com referência à boa qualidade 

do solo. 

 

(5) The Same, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando um herdeiro é acusado por vontade de vender um bem pertencente à propriedade, e o faz, pode ser intentada uma 

acção contra ele, quer por venda, quer por causa da vontade, por todos os acessórios pertencentes à propriedade adquirida. 

 

1. No entanto, quando ele, acreditando erroneamente que é acusado da venda do bem imóvel, o vende; deve considerar-se 

que uma acção à venda não pode ser intentada contra ele, uma vez que pode ser impedido por uma excepção com base em 

intenção fraudulenta; tal como se ele, trabalhando sob um erro, tendo prometido que entregaria o bem sujeito a tal acusação, 

pudesse proibir a outra parte se intentar uma acção, invocando uma excepção baseada em intenção fraudulenta. Pomponius 

sustenta mesmo que pode intentar uma acção por uma quantia indeterminada, a fim de obter a sua libertação. 

 

(6) Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 
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Um vendedor será responsável por uma acção à venda, mesmo que não estivesse ciente de que a medição do campo era 

inferior ao que tinha sido representado. 

 

1. Se eu lhe vender uma casa por uma certa quantia, na condição de que repare outra casa que me pertence, posso intentar 

uma acção à venda para o obrigar a repará-la. Se, no entanto, apenas tivesse sido acordado que deveria reparar a referida 

casa, uma compra e venda, como diz Neratius, não é considerada como tendo sido feita. 

 

2. Além disso, se eu lhe vender um lote vago por um determinado preço, e o entregar, na condição de que, depois de ter 

construído uma casa, volte a transmitir-me metade do mesmo; é certo que tenho direito a uma acção à venda para o obrigar a 

construir, e também a fazer a transferência para mim após a conclusão do edifício; enquanto qualquer condição relativa ao 

imóvel vendido não for cumprida por si, fica estabelecido que tenho direito a uma acção à venda. 

 

3. Se comprar terreno para um cemitério, e uma casa for construída pelo vendedor perto do referido local, antes de qualquer 

enterramento, poderá recorrer a uma acção contra ele. 

 

4. Se me vender uma embarcação de qualquer tipo, e declarar que ela tem uma certa capacidade, ou um certo peso, se ela for 

deficiente em qualquer dos aspectos, posso intentar uma acção à venda contra si. Mas se me vender um vaso, e me garantir 

que é perfeito, e que não o deve ser, tem de me reparar qualquer perda que eu possa ter sofrido por esse motivo; mas se não 

se entender que me garante que é perfeito, só será responsável por fraude. O Labeo tem uma opinião diferente, e pensa que só 

se deve considerar que a parte deve garantir que o vaso é perfeito, quando o contrário não tinha sido acordado; e esta opinião 

é correcta. Minicius afirma que Sabinus deu como sua opinião que uma garantia semelhante deve ser entendida como sendo 

feita onde os barris foram contratados. 

 

5. Se eu lhe vender um direito de passagem, só me pode notificar para provar o meu título de propriedade do mesmo onde a 

terra pela qual deseja adquirir a servidão é sua; pois seria injusto que eu fosse responsável, se não pudesse adquirir a servidão 

porque não era o proprietário da terra adjacente. 

 

6. Se, no entanto, eu lhe vender uma parcela de terra, e declarar que um direito de passagem estava ligado ao mesmo; serei 

certamente responsável por causa do direito de passagem, porque estou vinculado como vendedor de ambos os direitos de 

propriedade. 

 

7. Se um filho sob controlo paterno me vender e entregar uma propriedade, ele será responsável, tal como se fosse o chefe de 

família. 
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8. Se o vendedor tiver cometido qualquer acto fraudulento com referência ao bem vendido, o comprador terá direito a uma 

acção de compra com esse fundamento. Pois é necessário considerar qualquer fraude no julgamento do caso, e tudo o que o 

vendedor prometeu fornecer deve ser entregue ao comprador. 

 

9. Se o vendedor vender intencionalmente um bem que está onerado, ou que pertence a outro, e se estiver estabelecido no 

contrato que se vincula a si próprio por nada, é necessário ter em consideração a sua conduta fraudulenta que deveria estar 

sempre ausente na transacção de uma venda que é de boa fé. 

 

7. The Same, On Sabinus, Livro X. 

 

Quando me vendeu uma parcela de terreno cujo usufruto estava reservado, declarou que o referido usufruto pertencia ao 

Titius, quando, de facto, permaneceu nas suas mãos. Se deves intentar uma acção para recuperar a posse do referido usufruto, 

não posso recorrer a ti enquanto Titius estiver vivo; e ele não se encontra numa situação tal que, mesmo que o usufruto fosse 

dele, perdê-lo-ia, pois, (isto é, se Titius perdesse os seus direitos civis, ou morresse) eu poderia recorrer a ti como vendedor. 

A mesma regra de direito aplica-se se declarar que o usufruto pertence ao Titius, enquanto que, na realidade, pertence à 

Seius. 

 

8. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Se eu lhe entregar um campo livre de qualquer ónus, quando, de facto, deveria tê-lo entregue como sujeito a uma servidão; 

terei o direito de intentar uma acção para a recuperação de uma quantia não sujeita a servidão, a fim de o compelir a permitir 

a servidão que está para ser imposta. 

 

1. Se eu transferir um campo sujeito a uma servidão, que devo transferir para si como livre; terá direito a uma acção de 

compra, a fim de libertar a referida servidão, a qual não lhe deverá ser imposta. 

 

9. Pomponius, On Sabinus, Livro XX. 

 

Se aquele que comprou pedras num pedaço de terra se recusar a removê-las, uma acção à venda pode ser intentada contra ele 

para o obrigar a fazê-lo. 

 

10. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVI. 

 

Não é raro que uma pessoa seja responsável por duas obrigações com referência ao mesmo assunto, ao mesmo tempo; pois 

quando um que tem um vendedor vinculado torna-se herdeiro de outro a quem o mesmo vendedor é responsável, é 
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estabelecido que há dois direitos de acção concorrentes unidos na mesma pessoa, um que tem como seu, e outro que deriva 

da propriedade; e o herdeiro nomeado, se desejar, para sua própria conveniência, valer-se das duas acções separadamente, 

deve intentar uma acção contra o vendedor antes de entrar na sucessão, e depois de o ter feito, trazer a que é derivada desta 

última. Se ele entrar primeiro na propriedade, só pode intentar uma acção, mas pode fazê-lo de modo a obter a maior 

vantagem de ambos os contratos. Por outro lado, se um vendedor deve tornar-se herdeiro do outro, é evidente que deve 

garantir ao comprador o dobro contra o despejo. 

 

11. The Same, On the Edict, Livro XXXII. 

 

Aquele que faz uma compra pode recorrer à acção de compra. 

 

1. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que, num caso deste tipo, só deve ser introduzido o que pode ser devidamente objecto 

de uma garantia, pois como se trata de uma acção de boa-fé, nada é mais coerente com a boa-fé do que aquilo que foi 

acordado entre as partes contratantes. Se, no entanto, nada tiver sido especialmente acordado, as partes contratantes serão 

então responsáveis entre si por tudo o que naturalmente se enquadre no âmbito da transacção. 

 

2. Primeiro, o vendedor deve transferir o bem em si, ou seja, entregá-lo; e a propriedade do referido bem passará para o 

comprador, se, de facto, este pertencesse ao vendedor. Se não lhe pertencesse, o vendedor só ficará vinculado em caso de 

despejo, desde que o preço tenha sido pago, ou a garantia fornecida para o mesmo. O comprador, contudo, pode ser obrigado 

a pagar a compra - dinheiro ao vendedor. 

 

3. Tanto Labeo como Sabinus defendem que a restituição do preço em caso de um título defeituoso também é abraçada na 

transacção de compra; e nós aprovamos a sua opinião. 

 

4. O vendedor deve também garantir a solidez dos animais e aquele que vende animais de carga promete normalmente que 

comerá e beberá como deve fazer. 

 

5. Quando alguém pensa que está a comprar uma escrava fêmea como virgem, quando ela é mulher, e o vendedor lhe permite 

conscientemente cometer este erro; uma acção para a restituição do preço não residirá, contudo, neste caso, mas uma acção 

pode ser intentada no momento da compra para a rescisão do contrato, e quando o preço é restituído, a escrava fêmea deve 

ser devolvida. 

 

6. Quando uma pessoa compra vinho, e paga uma certa quantia a título sério, e depois é acordado que a compra será anulada; 

Julianus diz que uma acção de compra pode ser intentada para a recuperação do sério, e que uma acção de compra equitativa 

também será intentada com o objectivo de anular a venda. Proponho a seguinte questão, a saber Suponhamos que um anel é 
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dado a título sério, e que a venda é concluída, o preço pago e o imóvel entregue, mas o anel não é devolvido; que processo 

deve ser instaurado? Deverá ser um processo pessoal de recuperação, em que algo foi dado para um determinado fim e o fim 

foi cumprido; ou deverá ser instaurada uma acção de venda? Julianus diz que uma acção à venda mentirá. É certo que uma 

acção pessoal de recuperação pode ser intentada, pois o anel está agora nas mãos do vendedor sem qualquer razão. 

 

7. Neratius diz que o vendedor será responsável perante o comprador, se este lhe vender um escravo como não tendo o hábito 

de fugir, mesmo que não tenha conhecimento do facto. 

 

8. Neratius diz que a mesma regra se aplica, mesmo que venda um escravo pertencente a outro, e que é obrigado a garantir 

que ele está livre de responsabilidade em caso de furto, ou danos de qualquer tipo; e que foi geralmente considerado por 

todas as autoridades que uma acção de compra mentirá, a fim de permitir que o comprador seja fornecido como garantia para 

deter o escravo sem interferência, e, também, que a posse pode ser-lhe entregue. 

 

9. Diz também que, se o vendedor não entregar o escravo, será pronunciada sentença contra ele pelo montante do interesse do 

comprador; e se não fornecer uma garantia, será pronunciada sentença contra ele pelo montante mais elevado pelo qual um 

vendedor pode ser responsável. 

 

10. Neratius diz também que, em todos estes casos, deve ser dada uma garantia pelo maior montante que pode ser 

recuperado; ou seja, em caso de acção subsequente, os danos devem ser avaliados após dedução do montante da garantia. 

 

11. Também defende muito correctamente que, se não for prestada uma garantia para um artigo, quando esta tiver sido feita 

para outros, o julgamento deve ser feito sem qualquer dedução. 

 

12. Diz também no Segundo Livro de Opiniões: "Quando um comprador tem um julgamento proferido contra ele numa acção 

de noxal, só pode recuperar, numa acção de compra, o menor montante pelo qual poderia ser libertado". Sustenta igualmente 

que, se uma acção por estipulação foi intentada pelo comprador, quer este tenha ou não defendido a acção noxal, pelo facto 

de ser evidente que o escravo tinha cometido um dano, pode, no entanto, proceder por uma acção por estipulação, ou por uma 

acção de compra. 

 

13. Neratius diz também que um vendedor deve, ao entregar a propriedade, colocar o comprador numa posição tal que ele 

terá a vantagem de concorrer à sua posse. Julianus, no entanto, no Décimo Quinto Livro do Digest, afirma que o imóvel não 

deve ser retido para ser entregue, se o melhor título de posse não for usufruído pelo comprador. Por conseguinte, uma acção 

de compra mentirá, a menos que esta vantagem seja conferida. 
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14. Cassius diz que uma parte que tenha obtido uma avaliação de danos baseada numa dupla estipulação não pode recuperar 

nada por causa de outros bens, com referência aos quais é habitual fornecer segurança em caso de venda. Julianus pensa que 

quando não há dupla estipulação, deve ser intentada uma acção de compra. 

 

15. Finalmente, ele diz no Décimo Livro sobre Menos, "que se alguém vender um escravo na condição de pagar uma dupla 

indemnização no prazo de trinta dias se o título não for bom, e que não será, após esse prazo, responsável por nada", e o 

comprador não exigir que o montante seja pago no prazo designado, o vendedor não será responsável, desde que tenha 

vendido ignorantemente um escravo pertencente a outro; pois, neste caso, só é obrigado a garantir ao comprador que o título 

não será contestado por ele próprio ou pelos seus herdeiros. Quando alguém vende conscientemente um escravo pertencente 

a outro, ele considera que o vendedor não está livre de fraude e, portanto, será responsável por uma acção de compra. 

 

16. Penso que a opinião de Julianus com referência a penhoras é também perfeitamente correcta; pois onde o credor vende 

legalmente uma penhora, e depois o comprador é privado dela por alguém com um título melhor, ele não será responsável, e 

não poderá ser processado numa acção de compra pela recuperação do preço; pois este ponto foi resolvido por várias 

Constituições Imperiais. É evidente que o vendedor deve dar uma garantia contra a fraude; pois obriga-se expressamente a 

este respeito, mas mesmo que não o faça, e vende o imóvel, sabendo que não tinha qualquer direito sobre ele, ou que não 

pertencia à parte que o prometeu; será responsável por uma acção de compra, porque demonstrámos que deve ser responsável 

pela má-fé. 

 

17. Se alguém vender uma propriedade, e declarar na altura que os seus acessórios passarão para o comprador, tudo o que 

dissemos em relação à venda da propriedade será aplicável neste caso, excepto que o vendedor não será responsável por 

danos duplos em caso de despejo, mas apenas será obrigado a manter o comprador na posse, e isto aplica-se não só a si 

próprio mas a todos os outros. 

 

18. Quando uma pessoa que faz uma venda concorda em manter o comprador na posse, vamos ver até que ponto ele se torna 

responsável. Penso que faz uma diferença considerável se ele promete que o comprador não será perturbado nem por ele nem 

por pessoas descendentes dele, ou se ele concorda que a sua posse não será contestada por quem quer que seja; pois onde ele 

faz a promessa para si próprio não é tido a garantir o título contra outros. Assim, se o bem for recuperado por alguém com 

um título melhor, ou se for feita uma estipulação, o vendedor não será responsável nos termos da estipulação; ou, se não for 

feita uma estipulação, ele não será responsável pelo motivo da compra. Julianus, contudo, declara no Décimo Quinto Livro 

do Digest que, mesmo que o vendedor declare claramente que o comprador terá posse inalterada, no que lhe diz respeito a ele 

e aos seus herdeiros; a defesa pode ser feita de que a parte não é responsável na compra pelo montante do interesse do 

comprador, mas apenas será responsável pelo reembolso do preço. Diz também que a mesma regra se aplica quando está 

claramente indicado no contrato de venda que não é dada qualquer garantia contra o despejo, e que, caso o despejo ocorra, o 

vendedor será responsável pelo preço pago, mas não por qualquer indemnização, uma vez que os contratos feitos de boa fé 
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não permitem a celebração de um acordo pelo qual o comprador possa perder o imóvel, e o vendedor mantenha o preço; a 

menos que, como ele diz, qualquer pessoa consinta em cumprir todos os acordos acima mencionados, tal como acontece 

quando o vendedor recebe o dinheiro e a mercadoria não chega às mãos do comprador; como, por exemplo, quando 

compramos um futuro lançamento de uma rede por um pescador, ou qualquer caça que possa ser capturada em armadilhas 

colocadas por um caçador, ou quaisquer aves capturadas por um caçador; pois mesmo que nada seja capturado, o comprador 

será, no entanto, obrigado a pagar o preço. O contrário, porém, deve ser mantido com referência aos acordos acima 

mencionados, a menos que o vendedor tenha vendido intencionalmente a propriedade de outro; pois então, de acordo com a 

opinião de Julianus acima citada por nós, deve ser considerado que ele será responsável por uma acção de compra, pelo 

motivo de ter cometido um acto fraudulento. 

 

12. Celsus, Digest, Livro XXVII. 

 

Se eu comprar o lançamento da rede de um pescador, e este se recusar a lançar a sua rede, a incerteza do resultado deve ser 

tida em conta na avaliação dos danos. Se o pescador se recusar a entregar-me o peixe que pescou, deve ser feita uma 

estimativa do que pescou. 

 

(13) Ulpianus, On the Edict, Livro XXXII. 

 

Julianus, no Livro XV, faz uma distinção com referência a uma decisão numa acção de compra entre uma pessoa que vendeu 

conscientemente a propriedade, e alguém que o fez ignorantemente; pois ele diz que qualquer pessoa que vendeu um bando 

que está doente, ou uma viga defeituosa, e o fez ignorantemente, deve tornar a reclamação boa numa acção de compra, na 

medida em que o comprador teria pago menos se tivesse tido conhecimento dos referidos defeitos. Se, no entanto, tivesse 

conhecimento deles, e se mantivesse em silêncio, e enganasse o comprador, seria obrigado a reparar todos os prejuízos que o 

comprador sofreu com a dita venda. Portanto, se um edifício cair devido ao defeito no preço da madeira acima referido, todo 

o seu valor deve ser estimado na avaliação dos danos; ou se o rebanho morrer devido ao contágio da doença, o comprador 

deve ser indemnizado na medida do interesse que tinha na venda do imóvel em bom estado. 

 

1. Além disso, se alguém vender um escravo que seja ladrão, ou que tenha o hábito de fugir, e o fizer conscientemente, deve 

indemnizar o comprador até ao montante do seu interesse em não ser enganado. Se, no entanto, ele ignorou isto quando lhe 

vendeu o escravo, será responsável em relação a um escravo que tem o hábito de fugir na medida da menor quantia que o 

comprador teria pago se soubesse que tinha esse hábito; mas não será responsável de todo, quando o escravo é um ladrão. A 

razão para esta distinção é que um escravo fugitivo não pode ser mantido em custódia, e o vendedor é considerado 

responsável, por assim dizer, em caso de despejo; mas podemos deter um escravo que é um ladrão. 
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2. Muito está incluído na cláusula que mencionámos, nomeadamente: "Ao montante do interesse do comprador em não ser 

enganado", como, por exemplo, se ele tivesse solicitado a outros que fugissem com ele, ou se tivesse roubado propriedade no 

momento em que fugiu. 

 

3. No entanto, qual seria o caso se o vendedor não soubesse que o escravo era um ladrão, e tivesse dado a garantia de que era 

frugal e fiel, e o tivesse vendido a um preço elevado? Vejamos se ele estaria sujeito a uma acção de compra. Penso que ele 

seria responsável, mas suponhamos que ignorava o carácter do escravo? Ele não deveria afirmar de forma tão positiva algo 

que não soubesse. Há então uma diferença entre este caso e aquele em que o vendedor conhecia o carácter do escravo, pois 

quem sabe deveria avisar o comprador de que é um ladrão, mas no outro caso, não deveria estar tão pronto a fazer uma 

declaração precipitada. 

 

4. Quando o vendedor cometeu um acto fraudulento para vender a propriedade a um preço mais elevado; por exemplo, se 

mentiu sobre a habilidade do escravo, ou com referência à sua peculiaridade, ele será responsável numa acção de compra, 

pelo montante adicional que lhe foi pago pelo escravo no pressuposto de que tinha propriedade privada, ou era hábil em 

algum comércio. 

 

5. Por outro lado, Julianus também diz que Terentius Victor morreu deixando ao seu irmão o seu herdeiro, e que um 

mordomo se abstraiu da propriedade da propriedade de certos artigos, documentos, e escravos, e depois de estes terem sido 

levados, a propriedade foi facilmente feita parecer de pouco valor; e o mordomo persuadiu o herdeiro a transferir para ele os 

seus direitos na mesma. Estaria ele sujeito a uma acção à venda? Julianus diz que uma acção de venda só mentirá na medida 

em que a propriedade teria sido mais valiosa se a referida propriedade não tivesse sido removida. 

 

6. Julianus diz também que o vendedor é normalmente responsável por fraude, e explica isto através do seguinte caso. 

Quando um vendedor soube que o terreno que ofereceu para venda era cobrado com legados a vários municípios, e declarou 

no anúncio que só estava endividado a um município, mas posteriormente inserido no contrato de compra e venda que, se 

quaisquer tributos, impostos, ou qualquer coisa a título de imposições, ou para a reparação de estradas, deveriam ser devidos, 

o comprador deve fazer o pagamento, realizar tais actos, e ser responsável; o vendedor será responsável por uma acção de 

compra como tendo enganado o comprador. Esta opinião é correcta. 

 

7. Mas como foi, de facto, sugerido que certos tutores tinham agido desta forma que venderam bens pertencentes a uma ala, 

ele diz que a questão é se a ala deve ser responsabilizada pela fraude dos seus tutores? Se, de facto, os referidos tutores 

venderam o imóvel, não há dúvida de que são responsáveis por uma acção de compra. No entanto, quando a ala vendeu o 

imóvel pela sua autoridade, ele só será responsável pelo montante pelo qual lucrou com a transacção, e o julgamento deve ser 

feito contra os tutores pelo resto, sem referência à limitação de tempo, porque a responsabilidade por actos fraudulentos dos 

seus tutores não é atribuída à ala depois de chegar à puberdade. 
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8. Quando o comprador intenta uma acção de compra, o preço deve ser oferecido por ele; e, portanto, mesmo que ele apenas 

proponha uma parte do preço, uma acção de compra não mentirá, pois o vendedor tem o direito de reter a propriedade que 

vendeu, a título de penhora. 

 

9. Por conseguinte, coloca-se a questão de onde parte do preço é paga e o imóvel é entregue, mas é depois perdido através da 

prova de um título superior, pode o comprador proceder por uma acção de compra para recuperar a totalidade do preço do 

imóvel, ou apenas o que pagou? Penso que a melhor opinião é que ele só pode recuperar o que pagou; caso contrário, seria 

confrontado com uma excepção por motivo de fraude. 

 

10. Quando um campo é vendido em que as colheitas já tenham amadurecido, fica estabelecido que também devem ser 

entregues ao comprador; a menos que algum outro acordo tenha sido feito. 

 

11. Se, contudo, o campo foi arrendado, o aluguer deve ser pago à parte que o arrendou. A mesma regra aplica-se a 

propriedades urbanas, a menos que algum acordo expresso seja feito em contrário. 

 

12. No entanto, se o vendedor tiver adquirido quaisquer direitos de acção por ferimentos cometidos contra o imóvel; por 

exemplo, para a prevenção de ferimentos ameaçados, ou para o cuidado de águas pluviais, ou sob a Lex Aquilia, ou um 

interdito contra a posse clandestina ou violenta, estes devem ser cedidos ao comprador. 

 

13. Mais uma vez, quando qualquer lucro tenha sido obtido com o trabalho de escravos, ou com o transporte por animais de 

carga, ou navios, deve ser entregue ao comprador, bem como qualquer aumento da peculiaridade dos escravos; mas não, 

contudo, quando qualquer ganho tenha sido adquirido por meio da propriedade do vendedor. 

 

14. Titius vendeu um terreno contendo noventa jugera, e foi declarado no contrato de venda que havia uma centena de jugera 

no referido terreno, e antes de a medida ser tomada dez jugera foram-lhe acrescentadas por depósito aluvial; concordo com a 

opinião de Neratius, que afirmou que se o vendedor tivesse conhecimento da deficiência quando vendeu o terreno, uma acção 

de compra poderia ser intentada contra ele, mesmo que dez jugera tivessem sido acrescentadas ao terreno; porque ele era 

culpado de fraude que não foi removida pela adição. Se, no entanto, ele fez a venda ignorantemente, uma acção de compra 

não mentirá. 

 

15. Se me vender um terreno pertencente a outro, e depois se tornar meu por um bom título, terei, no entanto, direito a uma 

acção de compra contra si. 
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16. No entanto, com respeito a essas coisas, que é costume fornecer com o imóvel adquirido, penso que o vendedor será 

responsável não só por fraude mas também por negligência; como Celsus afirma no Oitavo Livro do Digest que, quando for 

acordado que o vendedor cobrará qualquer renda vencida, e a pagará ao comprador, em caso de não o fazer, será responsável 

não só por fraude mas também por negligência. 

 

17. Celsus também diz no mesmo livro: Vendeu a sua parte de um terreno que tinha em comum com o Titius, e antes de 

entregar a posse foi forçado a participar numa acção de partilha. Se a parcela de terreno foi inteiramente adjudicada ao seu 

co-proprietário, pode recuperar do Titius, nesta conta, o montante que é obrigado a pagar ao comprador; mas se todo o tracto 

for adjudicado a si, ele diz que pode transferir tudo para o comprador, de tal forma, que este terá de pagar ao Titius o 

montante pelo qual foi julgado contra si nesta matéria, e que terá de fornecer uma garantia contra o despejo com referência à 

parte que vendeu; mas no que diz respeito ao restante, só será responsável por fraude. Com efeito, é apenas que o comprador 

deve ser colocado na mesma posição como se a acção de partilha tivesse sido intentada contra ele. Se, no entanto, o juiz 

dividiu a via entre si e o Titius por certos limites, não há dúvida de que deverá entregar ao comprador o que quer que lhe 

tenha sido adjudicado. 

 

18. Se um vendedor tiver dado alguma coisa a um escravo que foi vendido antes da sua entrega, isto também deve ser 

entregue ao comprador, bem como a quaisquer propriedades, e a todos os legados adquiridos pelo escravo; nem deve ser feita 

qualquer distinção em relação a ele, por quem estas coisas foram deixadas. Além disso, o que tiver sido obtido pelo trabalho 

do escravo deve ser entregue ao comprador, a menos que o dia da entrega tenha sido adiado por acordo, a fim de que o 

produto do trabalho do escravo possa pertencer ao vendedor. 

 

19. O vendedor tem direito a uma acção de venda para recuperar do comprador tudo o que este lhe for obrigado a dar. 

 

20. Todos os assuntos adiante indicados estão incluídos nesta acção; primeiro, o preço pelo qual o bem foi vendido, bem 

como os juros sobre o mesmo após o dia da entrega, pois quando o comprador goza do bem, é perfeitamente justo que ele 

pague juros sobre a compra - dinheiro. 

 

21. Temos de compreender que a entrega da posse deve ter lugar mesmo quando a posse é precária; pois só devemos 

considerar se o comprador tem o poder de recolher as colheitas. 

 

22. Mais uma vez, o vendedor pode também recuperar quaisquer despesas incorridas com referência à propriedade vendida, 

intentando uma acção de venda; por exemplo, se algo foi gasto nos edifícios que foram alienados; uma vez que Labeo e 

Trebatius dizem ambos que uma acção de venda pode ser intentada neste terreno. A mesma regra aplica-se nos casos em que 

foram efectuadas despesas para a cura de um escravo doente antes da sua entrega, ou nos casos em que algo foi gasto em 

instrução, que é provável que o comprador deseje que seja assim gasto. O Labeo vai ainda mais longe, e diz, que quando algo 
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foi gasto no funeral de um escravo morto, deve ser recuperado numa acção de venda, desde que o escravo tenha morrido sem 

qualquer culpa relacionada com o vendedor. 

 

23. Além disso, se, quando a propriedade foi vendida, foi acordado que um devedor solvente deve ser fornecido pelo 

comprador, o vendedor pode proceder através de uma acção à venda para o obrigar a fazê-lo. 

 

24. Se for acordado entre o comprador e o vendedor de certos terrenos, que, se o comprador ou o seu herdeiro venderem 

esses terrenos por um preço mais elevado do que aquele que pagou, reembolsará ao vendedor metade do montante do 

excesso; e o herdeiro do comprador vender esses terrenos por um preço mais elevado, o vendedor pode, através de uma acção 

de venda, recuperar o montante da sua parte do excesso pelo qual o imóvel foi vendido. 

 

25. Se um agente deve fazer a venda e fornecer garantias ao comprador; coloca-se a questão de saber se deve ser concedida 

uma acção a favor do proprietário, ou contra ele? Papinianus, no Terceiro Livro de Opiniões, pensa que uma acção equitativa 

na compra pode ser intentada contra o proprietário da mesma forma que uma Acção de Institutoria, desde que o proprietário 

tenha dirigido o imóvel a ser vendido. Assim, por outro lado, deve ser dito que uma acção equitativa de compra pode ser 

intentada pelo proprietário. 

 

26. Papinianus diz, no mesmo local, que deu a sua opinião de que, se tivesse sido acordado que se o preço não fosse pago no 

momento designado, o dobro do montante deveria ser pago ao vendedor, tal disposição parecia ter sido acrescentada em 

violação da constituição, porque excedia os juros legais; e declarou também que o caso de uma rescisão condicional de uma 

venda era diferente desta; pois, nesse caso, os juros ilegais não são acordados, e os termos do contrato não são considerados 

desonrosos. 

 

27. Quando alguém, agindo em conluio com o meu agente, faz uma compra dele, pode intentar uma acção de compra contra 

mim? Penso que ele pode, ao ponto de me obrigar ou a respeitar a compra, ou anulá-la. 

 

28. Se alguém se aproveitar de outro com menos de vinte e cinco anos, conceder-lhe-emos uma acção de compra, na mesma 

medida em que a que mencionámos no primeiro caso. 

 

29. Quando alguém faz uma compra a uma enfermaria sem a autoridade do seu tutor, o contrato só é válido de um lado; pois 

quem faz a compra é responsável perante a enfermaria, mas não faz com que a enfermaria seja responsável perante ele. 

 

30. Quando um vendedor reserva um alojamento, por exemplo, que será permitido a um inquilino residir na casa, ou que um 

inquilino, que era agricultor, terá direito às colheitas durante um certo tempo; Servius pensa que a melhor opinião é a de que 

uma acção de venda será uma acção de venda. Finalmente, Tubero diz que, se o referido arrendatário causar algum dano, o 
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comprador, ao intentar uma acção de compra, pode obrigar o vendedor a proceder contra o arrendatário numa acção de 

arrendamento, e pagar ao comprador o que quer que ele recupere. 

 

31. Quando uma casa é vendida ou concebida, estamos habituados a declarar que tudo está incluído na casa que é 

considerada como parte da mesma, ou é utilizada em seu benefício; como, por exemplo, a borda de pedra de um poço. 

 

(14) Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XXXI. 

 

Ou seja, através do qual se obtém a utilização do poço. 

 

15. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Os poços e as bacias, as caleiras projectantes, e também os tubos ligados a estas últimas, embora possam projectar uma 

distância considerável para além do edifício, pertencem a estas últimas, bem como às caleiras. Os peixes, contudo, que 

podem estar num reservatório, não pertencem nem à casa nem à terra; 

 

(16) Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XXXI. 

 

Não mais do que as galinhas ou outros animais nas instalações. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Nada pertence à terra, a menos que esteja ligado ao solo. Não se deve esquecer que muitas coisas fazem parte de um edifício 

que não estão ligadas ao mesmo, como por exemplo, fechaduras, chaves, e parafusos. Há também muitas coisas enterradas na 

terra que não pertencem à terra, ou a uma casa agrícola, por exemplo, cubas de vinho e prensas, pois como estas são bastante 

consideradas alfaias, também estão presas aos edifícios. 

 

1. Além disso, estabelece-se que o vinho, e as colheitas que foram colhidas, não pertencem à casa. 

 

2. Quando uma parcela de terra é vendida ou concebida, os excrementos e palhas pertencem ao comprador ou ao legatário, a 

madeira, no entanto, pertence ao vendedor ou ao herdeiro; pela razão de que os primeiros não constituem parte da terra, ainda 

que possam ter sido recolhidos em benefício dos mesmos. No que diz respeito às pilhas de estrume, é feita uma distinção por 

Trebatius, que defende que se foram preparadas para efeitos de fertilização do solo, pertencem ao comprador, mas se para 

efeitos de venda, o vendedor tem direito a elas, a menos que tenha sido feito algum outro acordo; e que não faz diferença se o 

estrume permanece num estábulo ou se foi colocado numa pilha. 
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3. Quaisquer pinturas presas à parede, bem como qualquer mármore incrustado na mesma, pertencem à casa. 

 

4. As redes sobre as colunas e sofás em volta das paredes, assim como os pendurados de pano de cabelo, não são partes da 

casa. 

 

5. Além disso, qualquer coisa que tenha sido preparada para uma casa mas que ainda não tenha sido acabada, mesmo que 

possa ser colocada no edifício, não é, no entanto, considerada como parte da mesma. 

 

6. Onde, numa venda, é feita reserva de tudo o que foi retirado, ou cortado; areia, cal e outras coisas deste tipo são 

considerados como tendo sido retirados, e árvores que foram cortadas, carvão, e outros artigos semelhantes são considerados 

como tendo sido cortados. Gallus Aquilius, no entanto, cuja opinião é dada por Mela, afirma muito correctamente que uma 

disposição com referência a artigos que foram retirados e cortados é incluída, sem efeito, num contrato de venda; porque se 

não forem expressamente vendidos, uma acção pode ser intentada para os obrigar a serem produzidos; como vendedor não é 

obrigado a dar segurança com referência a qualquer material que tenha sido cortado, ou para pedra ou areia, tal como não o é 

para outras coisas que sejam mais valiosas. 

 

7. O Labeo declara, como proposta geral, que tudo o que está num edifício para o seu uso perpétuo lhe pertence, mas aquilo 

que é apenas para uso temporário não o faz; como, por exemplo, os tubos que só estão presos a ele durante algum tempo, não 

pertencem à casa, mas se estão fixos a ela permanentemente, fazem parte dela. 

 

8. Reservatórios revestidos de chumbo, poços, e as tampas destes últimos que são colocados sobre o terreno, mas que não 

estão ligados a ele, pertencem à casa. 

 

9. Também se assentou que pequenas imagens, colunas e figuras através das bocas das quais a água está habituada a correr, 

pertencem à casa. 

 

10. Qualquer coisa que tenha sido retirada de um edifício com a intenção de ser substituída, faz parte dele; mas qualquer 

coisa que tenha sido preparada para ser colocada sobre ele, não o faz. 

 

11. As estacas que foram preparadas para uma vinha não fazem parte do terreno antes de terem sido colocadas em posição, 

mas pertencem-lhe se tiverem sido compradas com o entendimento de que assim serão colocadas. 

 

18. Javolenus, Sobre Cassius, Livro VII. 
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Os celeiros, que normalmente são feitos de tábuas, pertencem ao edifício, se as suas fundações estiverem na terra; mas se 

estiverem acima do solo, devem ser classificados como bens móveis. 

 

1. Os azulejos que ainda não foram colocados nos edifícios, embora tenham sido trazidos para esse fim, estão incluídos na 

classe dos bens pessoais. Uma regra diferente aplica-se aos que foram retirados com a intenção de serem substituídos, pois 

são acessórios da casa. 

 

19. Gaius, Sobre o Edito do Pretor, Título "Publicanos". 

 

Os antigos, ao falarem de compra e venda, faziam uso destes termos sem distinção. 

 

20. The Same, Sobre o Édito Provincial, Livro XXI. A mesma regra aplica-se aos casos de arrendamento e contratação. 

21. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Quando uma escrava é vendida com os seus descendentes, e ela se revela estéril, ou com mais de cinquenta anos de idade, e o 

comprador ignorou o facto, o vendedor estará sujeito a uma acção à venda. 

 

(1) Quando o vendedor de um terreno se abstém conscientemente de mencionar qualquer imposto que seja devido sobre o 

mesmo, estará sujeito a uma acção sobre a compra. Mas, se ele não o notificar por ignorância, porque, por exemplo, o terreno 

pertencia a uma propriedade, ele não será responsável. 

 

(2) Embora tenhamos declarado acima que, embora possamos concordar com a referência ao objecto de uma venda, mas 

discordemos quanto à sua qualidade, uma venda terá lugar; ainda assim, o vendedor deverá ser responsável pelo montante do 

interesse que o comprador tinha em não ser enganado, mesmo que o vendedor também desconheça os factos; como, por 

exemplo, quando as mesas são vendidas como sendo feitas de madeira de cedro, quando na realidade não o são. 

 

(3) Quando o vendedor é culpado por não entregar a propriedade, todo o interesse do comprador na sua entrega, que apenas 

tem referência à própria propriedade, deve ser tomado em consideração; onde, por exemplo, poderia ter lucrado com a venda 

de vinho, isto não precisa de ser tomado em consideração mais do que se tivesse comprado trigo, e, por não ter sido entregue, 

os seus escravos sofriam de fome; pois o valor do trigo, e não o dos escravos prestes a morrer de fome, era o objecto da 

reclamação. A obrigação também não se torna maior, onde os processos são instituídos posteriormente, mesmo que o vinho 

possa ter aumentado de valor. Isto é razoável, porque se o vinho tivesse sido entregue, o comprador teria a posse dele; mas 

nos casos em que isto não foi feito, o vendedor é de qualquer forma obrigado a entregar, de momento, o que deveria ter 

entregue muito antes. 
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(4) Se lhe vender um terreno na condição de o poder arrendar por uma determinada quantia, terei direito a uma acção à 

venda, porque esta transacção é, por assim dizer, uma parte do preço. 

 

(5) Mesmo que lhe tenha vendido um terreno na condição de que não o vendesse a ninguém a não ser a mim, por esta razão 

uma acção à venda mentirá se o vender a outro. 

 

(6) Um homem vendeu uma casa e reservou para si próprio um alojamento durante todo o tempo em que viveu, ou em 

consideração ao pagamento de uma renda de aurei todos os anos. No primeiro ano, o comprador preferiu pagar o 

arrendamento de aurei, no segundo ano, ele mobilou o alojamento. Trebatius diz que tinha o direito de mudar de ideias, e que 

podia cumprir uma das condições todos os anos, e desde que estivesse disposto a fazê-lo, não haveria qualquer causa de 

acção. 

 

22. Julianus, Digest, Livro VII. 

 

Se o vendedor fizer uma falsa declaração sobre a qualidade da terra, mas não sobre a sua quantidade, ele ainda será 

responsável perante o comprador. Pois suponha que ele alegou que existiam cinquenta jugera de vinha e cinquenta de prado, 

e verificou-se que havia menos do que isso na vinha, e mais no prado, haveria, no entanto, cem jugera no total. 

 

23. The Same, Digest, Livro XIII. 

 

Se alguém manumitar um escravo, depois de o ter vendido juntamente com o seu peculiar, será responsável não só pelo 

peculiar que o escravo tinha na altura em que foi manumitido, mas também pelo que adquiriu depois; e deve, além disso, 

fornecer segurança para restaurar qualquer coisa que lhe possa vir a chegar às mãos a partir da propriedade do libertado. 

Marcellus diz numa nota que o vendedor é obrigado, numa acção de venda, a entregar o que quer que o comprador tivesse 

obtido se o escravo não tivesse sido manumitido. Portanto, nada é incluído que ele teria adquirido se o escravo não tivesse 

sido manipulado. 

 

24. Julianus, Digest, Livro XV. 

 

Quando um escravo em quem tinha um usufruto compra uma parcela de terra, e, antes da compra-money ser paga, perde os 

seus direitos civis, mesmo que tenha pago o preço, não terá direito a uma acção de compra, devido à sua perda de direitos 

civis, mas pode intentar uma acção contra o vendedor para recuperar dinheiro que não era devido. Não faz qualquer diferença 

se você, ou o escravo, efectuou o pagamento a partir da peculiaridade que lhe pertence, quando isso é feito antes da sua perda 

de direitos civis, pois, em ambos os casos, terá direito a uma acção de compra. 
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1. Comprei o seu escravo a um ladrão de boa fé, sem saber que tinha sido roubado, e o referido escravo comprou outro com o 

peculiar que lhe pertencia, e entregou-mo; Sabinus diz que você pode intentar uma acção pessoal contra mim para recuperar 

o último escravo. Se, no entanto, eu tiver perdido alguma coisa pela transacção, que ele negociou, posso, por outro lado, 

intentar uma acção no terreno do peculiar contra si. Cassius afirma que esta opinião do Sabinus é correcta, com a qual 

também concordo. 

 

2. Quando um escravo, tendo vendido outro, fornece uma caução, este último deve garantir a validade da venda pela qual 

ficará vinculado na mesma medida como se estivesse a dar garantia a um freeman; uma vez que é concedida uma acção ao 

comprador contra o senhor, com o objectivo de recuperar tudo o que ele poderia ter recuperado se a venda tivesse sido feita 

por um freeman; mas o senhor não pode ter julgado contra ele por uma quantia superior ao valor do peculiar. 

 

(25) The Same, Digest, Book LIV. 

 

Quando alguém compra uma vindima que ainda não foi vindimada, e que é proibida pelo vendedor de colher as uvas, pode 

recorrer a uma excepção contra ele, se lhe for instaurado um processo pela compra - dinheiro, e não pela recuperação da 

propriedade que foi vendida, mas não entregue. Mas se, após a entrega ter sido feita, o comprador for proibido de prensar as 

uvas que foram colhidas, ou de remover o novo vinho, ele pode intentar uma acção por produção, ou por danos cometidos, tal 

como se lhe fosse proibido remover qualquer outro bem que lhe pertencesse. 

 

26. Alfenus Verus, Digest, Livro II. 

 

Se alguém, quando vendeu um terreno, declarou que havia uma centena de barris no local, que eram acessórios do mesmo; 

embora só houvesse lá um barril, ele será, no entanto, obrigado a fornecer uma centena de barris ao comprador. 

 

27. Paulus, Epítomes de Alfenus, Livro III. 

 

O que quer que o vendedor declare ser um acessório deve ser entregue são e em bom estado; como, por exemplo, quando ele 

diz que um certo número de barris são um acessório para a terra, ele deve fornecê-los inteiros e não partidos. 

 

28. Julianus, On Urseius Ferox, Livro III. 

 

Vendeu-me certas terras, e foi acordado entre nós que eu deveria realizar algum acto, e que, se não o fizesse, deveria ser 

sujeito a uma penalização. Foi dada a opinião de que o vendedor pode intentar uma acção à venda antes de processar pela 

penalidade ao abrigo da estipulação, e se recuperar um montante igual ao fixado como penalidade, será impedido por uma 

excepção com base em fraude, se intentar uma acção ao abrigo da estipulação. Se tiver de recuperar a sanção através de uma 
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acção sobre a estipulação, será impedido por acção judicial de intentar uma acção sobre a venda, a menos que o montante da 

sentença seja inferior ao interesse do vendedor em que o contrato seja executado. 

 

29. The Same, On Minicius, Livro IV. 

 

Quando um bem foi deixado a alguém sob uma condição, e este, ignorando o facto, compra-o ao herdeiro, o comprador pode 

recuperar o preço através de uma acção de compra, porque não tem a posse do bem como derivado do legado. 

 

30. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Um escravo que me comprou juntamente com a sua peculiaridade, cometeu um roubo contra mim antes de ser entregue a si. 

Embora a propriedade que ele roubou tenha sido destruída, terei, no entanto, o direito de reter o seu valor fora do peculiar, ou 

seja, o acto do escravo diminui o peculiar na medida em que ele se tornou meu devedor por causa do seu crime. Pois mesmo 

que ele me roubasse algo após a sua entrega, ou eu não teria direito a uma acção de recuperação do peculiar por esse motivo, 

ou eu teria direito a ela na medida em que o peculiar fosse aumentado pela adição do bem roubado; eu ainda teria o direito, 

no caso proposto, de reter o peculiar, e poderia intentar uma acção pessoal de recuperação com base no facto de ter pago mais 

do que o devido, se todo o risco que lhe estava associado. De acordo com isto, deve considerar-se que se o referido escravo 

me tivesse roubado algum dinheiro, e você, ignorando o facto de ter sido roubado, deveria tomá-lo e utilizá-lo como parte do 

peculiar; terei direito a uma acção de recuperação contra si com o fundamento de que bens que me pertencem tinham 

chegado às suas mãos sem qualquer consideração. 

 

1. Se me venderem conscientemente bens pertencentes a outro, enquanto eu ignorava o facto, Julianus sustenta que eu posso 

intentar uma acção judicial de compra contra vós, mesmo antes de ser privado do bem com base num título melhor, por uma 

quantia igual ao meu interesse em que o mesmo se torne meu; pois embora, por outro lado, seja verdade que o vendedor só é 

responsável pela entrega do imóvel ao comprador, e não pela transferência do título para ele, ainda assim, pela razão de que 

deve garantir que não está a cometer fraude, aquele que conscientemente vende o imóvel de outro a alguém que desconhece 

que não é seu, é responsável. Esta regra é especialmente aplicável se ele manumitar um escravo, ou vender propriedade que 

deveria ser dada em penhor. 

 

31. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 

 

Se a propriedade que sou obrigado a entregar de acordo com o contrato de venda me for retirada à força, embora me seja 

exigido que seja responsável pela sua guarda, é ainda mais correcto que me seja exigido apenas que transfira para o 

comprador os meus direitos de acção para a recuperação da referida propriedade; porque a sua guarda em segurança tem 
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muito poucas vantagens quando é utilizada violência. Devo atribuir-lhe não só os direitos de acção relacionados com o lucro, 

mas também os que têm referência à perda, para que possa obter todos os ganhos, bem como ser responsável pelas despesas. 

 

1. Devo ceder-lhe não só o que eu próprio adquiri através da referida propriedade, mas também o que o comprador teria 

adquirido se o escravo lhe tivesse sido entregue de imediato. 

 

2. Dois de nós comprámos a mesma propriedade a uma parte que não era o proprietário, a compra e venda foram concluídas 

sem má fé. e a propriedade foi entregue. Quer tenhamos ambos feito a compra à mesma pessoa, quer a duas pessoas 

diferentes, ele deve ser protegido quem primeiro adquiriu o seu direito; ou seja, aquele a quem a entrega foi feita pela 

primeira vez. Quando uma das duas partes faz uma compra ao proprietário do imóvel, ele deve ser protegido por todos os 

meios. 

 

(32) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Se alguém me comprar óleo, e o aceitar depois de ter empregado pesos falsos para me enganar, ou se o comprador for 

aproveitado pelo vendedor através do uso de pesos demasiado leves, Pomponius diz que o vendedor terá direito a uma acção 

para obrigar o comprador a pagar o valor do excesso; o que é razoável. Assim, o comprador terá igualmente direito a uma 

acção de compra com o objectivo de obter satisfação. 

 

33. The Same, On the Edict, Livro XXIII. 

 

Quando vários artigos são comprados por um único preço, uma acção de compra e venda pode ser intentada com referência a 

cada um deles. 

 

(34) The Same, On the Edict, Livro XVIII. 

 

Quando um terreno é vendido, e é cometida uma fraude com referência à qualidade da jugera, uma acção de compra será 

intentada. 

 

35. The Same, On the Edict, Livro LXX. 

 

Quando alguém compra uma parcela de terra presumivelmente livre de direitos de passagem, e é proibido de passar por ela, e 

é derrotado em tribunal; terá direito a uma acção de compra. Pois embora não tenha sido feita qualquer estipulação com 

referência ao despejo, porque a sentença proferida com referência à servidão não é definitiva, no que diz respeito à 

propriedade em si, ainda assim deve ser dito que uma acção de compra será intentada. 
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36. Paulus, On Plautius, Livro VII. 

 

O vendedor de uma casa deve entrar numa estipulação relativa à ameaça de dano antes de a transmitir, pela razão de que é 

obrigado a exercer os devidos cuidados e diligências antes de entregar a posse do imóvel, e faz parte dos referidos cuidados e 

diligências fazer tal estipulação, e portanto, se negligenciar fazê-lo, será responsável perante o comprador. 

 

37. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Uma vez que, como é justo que um comprador de boa fé não seja prejudicado pela fraude de outro, é injusto que o próprio 

vendedor lucre com a sua própria fraude. 

 

(38) Celsus, Digest, Livro VIII. 

 

Quando o vendedor de um escravo declarou que o seu peculiar consistia na posse de uma aurei, que não o privaria de nada 

disso, e que, se incluísse mais, entregaria tudo; se fosse mais do que isso, deveria dar tudo, a não ser que a intenção fosse a de 

apenas entregar a aurei da posse; se fosse menos do que isso, deveria pagar a dez, e dar a um escravo possuidor de um 

peculiar dessa quantia. 

 

1. Quando o comprador é responsável pela não entrega do escravo a si próprio, Sextus Aelius e Drusus declararam que ele 

pode ser obrigado por arbitragem a indemnizar o vendedor pela manutenção do escravo; e esta opinião parece-me ser 

perfeitamente justa. 

 

2. O Firmus perguntou à Proculus se as condutas que conduzem a água de um reservatório de chumbo debaixo do solo para 

um recipiente descaroçado construído à volta dos lados de uma casa devem ser consideradas parte deste último? Ou devem 

ser considerados como bens pessoais, unidos e estacionários, que não pertencem à casa? Ele respondeu que a intenção das 

partes deve ser tida em conta. Mas e se nem o comprador nem o vendedor tivessem prestado qualquer atenção ao assunto, 

como muito frequentemente acontece em casos deste tipo? Não pareceria melhor que se considerasse que o que está inserido 

e encerrado num edifício forma uma parte do mesmo? 

 

39. Modestinus, Regras, Livro V. 

 

Pergunto se alguém deveria vender um terreno sob a condição de que tudo fosse considerado vendido, o que possuía dentro 

de certos limites, e o vendedor, no entanto, bem sabia que não possuía uma certa parte do referido terreno, e não notificou o 

comprador do facto; seria ele responsável por uma acção de venda, uma vez que esta regra geral não deveria aplicar-se às 
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parcelas do terreno que a parte que as vendeu sabia que não lhe pertenciam, e ainda assim não as excluiu? Caso contrário, o 

comprador seria aproveitado, que se soubesse disso, talvez não tivesse comprado o imóvel; ou teria comprado a um preço 

inferior se tivesse sido notificado com referência ao seu verdadeiro valor; uma vez que este ponto foi resolvido pelas 

autoridades antigas, em relação a uma pessoa que abriu uma excepção, nos seguintes termos: "Quaisquer servidões devidas, 

permanecerão devidas". Para as pessoas informadas na lei, a sua opinião foi que, se um vendedor, sabendo que as servidões 

eram devidas a certas pessoas, não notificasse o comprador, seria responsável por uma acção de compra; pois esta excepção 

geral não se refere a assuntos de que o vendedor tinha conhecimento, e que podia e devia excepto expressamente, mas a 

coisas de que ignorava, e sobre as quais não podia notificar o comprador. Herennius Modestinus era de opinião que se o 

vendedor no caso declarasse ter feito algo com o objectivo de enganar o comprador, poderia ser processado numa acção de 

compra. 

 

(40) Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XXXI. 

 

Quintus Mucius declarou o seguinte caso. O proprietário de um terreno vendeu as árvores em pé no mesmo, e, depois de ter 

recebido o dinheiro pela propriedade, recusou-se a entregá-lo. O comprador perguntou que rumo deveria tomar, e receou que 

as referidas árvores não fossem consideradas como pertencendo a ele. Pomponius respondeu que as árvores em pé sobre o 

terreno não estavam separadas destas últimas, e por isso o comprador não podia trazer processo para recuperar as árvores 

como proprietário das mesmas, mas teria direito a uma acção de compra. 

 

41. Papinianus, Opiniões, Livro III. 

 

Num contrato de venda, nada foi declarado com referência ao pagamento anual devido por um aqueduto que passava por 

baixo de uma casa em Roma. Tendo o comprador sido enganado, teria direito a uma acção de compra por este motivo; e, por 

conseguinte, se fosse processado numa acção de venda pelo preço, o encargo inesperado que lhe foi imposto deveria ser 

tomado em consideração. 

 

42. Paulus, Perguntas, Livro II. 

 

Se o vendedor de duas parcelas de terreno fizer declarações com referência às medidas de cada uma, e depois entregar ambas 

por um único preço, e a quantia total faltar a uma das parcelas, mas a outra deve conter mais; por exemplo, se declarar que 

uma delas continha cem jugera, e as outras duzentas, não lhe seria vantajoso que uma delas contivesse duzentas, e a outra 

faltasse dez. Uma decisão sobre este ponto é dada por Labeo. Mas será que se pode duvidar que uma excepção com base na 

má-fé estará disponível pelo vendedor? Por exemplo, se faltasse uma porção muito pequena de floresta, e o tracto incluísse 

uma extensão de vinha maior do que a prometida, não seria culpado de fraude aquele que se aproveitasse do seu direito 

perpétuo? Pois no caso em que a quantidade de terra é considerada maior do que tinha sido declarado de outra forma, isto não 
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é em benefício do vendedor, mas sim do comprador; e o vendedor é responsável sempre que a medição for verificada como 

sendo curta. Vejamos, contudo, se o vendedor não tem qualquer motivo de queixa em relação ao mesmo terreno, onde se 

verifica que a vinha inclui mais do que o prado, e que a medição do todo está correcta. A mesma questão pode surgir no caso 

de duas extensões de terra, como quando alguém vende dois escravos condicionalmente com direito à sua liberdade, por um 

preço, e diz que um foi condenado a pagar a renda de aurei quando deveria ter pago quinze; pois será responsável por uma 

acção à venda, mesmo que o comprador tenha recebido vinte aurei dos dois. Contudo, é mais justo, em todos os casos acima 

mencionados, que o lucro seja imputado ao prejuízo, e se algo faltar ao comprador, quer na medida quer na qualidade do 

terreno, este deverá ser indemnizado pelo mesmo. 

 

43. O mesmo, Perguntas, Livro V. 

 

Quando Titius morreu, deixou Stichus, Pamphilus, e Arescusa em confiança a Seia, e ordenou que a todos eles fosse dada a 

sua liberdade após o lapso de um ano. Como o legatário não estava disposto a aceitar a confiança, e ainda não podia libertar o 

herdeiro da reivindicação que tinha contra ele, o herdeiro vendeu os referidos escravos a Sempronius, sem mencionar que a 

sua liberdade tinha sido legada pelos termos da confiança. O comprador, depois de ter feito uso do trabalho dos escravos 

acima referidos durante vários anos, manumitiu Arescusa; e quando os outros escravos, tendo averiguado as intenções do 

falecido, exigiram a sua liberdade concedida sob o fideicomisso, e levaram o herdeiro perante o Pretor, os escravos foram 

manumitido pelo primeiro, por ordem do Pretor. Arescusa respondeu que não estava disposta a ter o comprador para o seu 

protector. Quando o processo foi instaurado pelo comprador numa acção de compra para recuperar do vendedor o preço pago 

pelos escravos incluindo Arescusa; foi lido um parecer da Domitius Ulpianus, no qual se sustentava que se Arescusa 

recusasse ter o comprador para o seu patrono, o seu acto era justificado por uma rescisão das Constituições Imperiais, mas 

que o comprador, após a sua manumissão, não podia recuperar nada do vendedor. Lembro-me que Julianus sustentou, com 

referência a esta opinião, que o direito a uma acção de compra continuava a existir mesmo após a manumissão, e pergunto 

qual é a opinião correcta? Neste processo, foi pedido em nome do comprador, que as despesas em que este incorrera na 

instrução de um dos escravos lhe fossem reembolsadas. Pergunto também, uma vez que Arescusa recusou ter o comprador 

como seu patrono, por cujo acto foi libertada, e se podia ter ou o legatário que não a libertou, ou o herdeiro como seu 

patrono, pois os outros dois escravos foram manumimados pelo herdeiro. Respondi que sempre aprovei a opinião de Julianus, 

que pensava que o direito de acção não se extinguia desta forma pela manumissão. Mas com referência às despesas em que o 

comprador incorreu na instrução do escravo, há um ponto a considerar, pois penso que uma acção de compra será suficiente 

num caso deste tipo, uma vez que não só o preço está envolvido, mas todo o interesse do comprador em não ser privado do 

escravo por despejo. É evidente que se a despesa incorrida no caso sugerido exceder o preço de tal forma que o vendedor não 

teria pensado que seria tanto; como, por exemplo, se supusermos que o escravo foi comprado por uma pequena quantia e 

instruído como um caritativo ou actor, e o proprietário foi posteriormente privado dele por despejo, pareceria injusto que o 

vendedor fosse responsável por uma quantia maior. 
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44. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

E suponha que o vendedor estava apenas em circunstâncias moderadas, ele não pode ser obrigado a pagar mais do dobro do 

preço. 

 

45. Paulus, Perguntas, Livro V. 

 

Africanus afirma que Julianus tinha a mesma opinião, e isto é justo, pois o montante a ser pago será diminuído se o valor do 

escravo tiver depreciado enquanto estiver nas mãos do comprador, quando ele for recuperado por um título melhor. 

 

1. O seguinte é considerado mais conveniente, nomeadamente, se me venderem um terreno vago pertencente a outro, e eu 

deva construir sobre ele, e o proprietário do imóvel deva recuperá-lo por despejo; uma vez que este último, ao intentar uma 

acção para recuperar o referido imóvel, pode ser impedido por uma excepção com base na má fé, a menos que pague o custo 

dos edifícios, a melhor opinião é que o vendedor não é responsável por isso. Também deve ser considerado no caso de um 

escravo que, se for recuperado sob um título melhor, enquanto ainda estiver em escravatura e não depois de ter sido libertado, 

o proprietário tem de compensar quaisquer gastos e despesas incorridas por sua conta. Se o comprador não estiver na posse 

do edifício ou do escravo, terá direito a uma acção de compra. Em todos estes casos, se alguém vender intencionalmente bens 

pertencentes a outro, será, inquestionavelmente, responsável. 

 

2. Resta ainda o terceiro ponto, ou seja, quem será o patrono da mulher libertada Arescusa, que se recusou a aceitar o 

comprador como tal? Considera-se, e não sem razão, que ela deve tornar-se a mulher libertada da pessoa por quem é vendida, 

ou seja, do herdeiro, porque ele próprio é responsável por uma acção de compra. Isto só se aplica quando Arescusa não 

selecciona o comprador como seu patrono, pois se o fizer, ela continuará a ser a sua mulher livre, e ele não terá direito a uma 

acção de compra, pois ele já não tem qualquer interesse, uma vez que a tem como sua mulher livre. 

 

46. The Same, Perguntas, Livro XXIV. 

 

Quando alguém vender propriedade pertencente a outro, e, entretanto, se tornar herdeiro do proprietário da referida 

propriedade, será obrigado a concluir a venda. 

 

47. The Same, Opiniões, Livro VI. 

 

Lucius Titius, tendo recebido dinheiro em pagamento por materiais vendidos sob uma penalidade fixa, com o entendimento 

de que se não fossem entregues em boas condições dentro de um determinado prazo, a penalidade poderia ser cobrada, 

falecido, depois de uma parte dos materiais ter sido entregue. Então, uma vez que o testador se tornou responsável pela 
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sanção, e o seu herdeiro não produzirá os materiais restantes, poderá ser processado pela sanção e pelos juros, especialmente 

quando o comprador tiver pedido emprestado o dinheiro a uma taxa de juros muito elevada? Paulus respondeu que, nos 

termos do contrato, tal como foi declarado, o herdeiro do vendedor poderia ser processado pela penalidade, e que, também, 

numa acção de compra, o tribunal teria em consideração os juros a partir do dia em que o vendedor começou a estar em falta. 

 

(48) Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Titius, herdeiro de Sempronius, vendeu uma parcela de terreno a Septicius, como se segue: "Vendo-vos o campo que 

pertencia a Sempronius, juntamente com quaisquer direitos usufruídos por Sempronius no mesmo, por tanto dinheiro". 

Entregou a mera posse da referida terra, mas não indicou os limites da mesma. Levantou-se a questão, se ele poderia ser 

obrigado, numa acção de compra, a mostrar através de documentos pertencentes à propriedade quais os direitos que o 

falecido tinha nas referidas terras, e a apontar os seus limites? Respondi que tudo deveria ser feito ao abrigo deste contrato 

escrito, que as partes entenderam ter sido intencional. Se isto não puder ser determinado, o vendedor deve apresentar os 

documentos relativos ao terreno, e indicar os seus limites, pois isto é consistente com a boa fé do contrato. 

 

(49) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Se alguém, com o objectivo de enganar o comprador, produzir um falso arrendatário que esteja em conluio com ele, será 

responsável por uma acção de compra; nem pode defender-se afirmando que assume a responsabilidade pelo arrendatário, e a 

renda por cinco anos, se, por este meio, se esforçar mais facilmente por ocultar a fraude. 

 

1. Quando o capital do preço tiver sido pago, embora isto tenha sido feito após o incumprimento, não podem ser reclamados 

juros sobre o mesmo, porque não está incluído na obrigação, mas depende da decisão do Tribunal. 

 

50. Labeo, Later Epitomes by Javolenus, Livro IV. 

 

A boa fé não tolera que, quando um comprador, através da indulgência de alguma lei, não é obrigado a pagar o preço do 

imóvel adquirido antes de este lhe ser entregue, o vendedor seja obrigado a entregá-lo, e abandone a posse do mesmo. No 

entanto, quando a posse já tiver sido entregue, o resultado será que o vendedor perderá o imóvel; por exemplo, quando o 

comprador se opuser ao vendedor, que reclama o imóvel, com uma excepção no terreno da venda e entrega; e, portanto, o 

caso será o mesmo como se o reclamante não tivesse vendido ou entregue o imóvel a ele. 

 

51. The Same, Later Epitomes by Javolenus, Book V. 
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Quando o comprador e o vendedor estão ambos em falta com referência à entrega e aceitação, o resultado será o mesmo 

como se o comprador fosse o único responsável. Pois o vendedor não pode ser considerado como estando em falta com 

referência ao comprador, quando este também é ele próprio culpado de atraso. 

 

1. Quando adquiriu uma parcela de terreno na condição de que pagaria a compra-money nos Kalends de Julho; embora, 

quando o tempo tinha expirado, o vendedor fosse culpado pelo não pagamento do dinheiro, e depois fosse culpado por não o 

ter pago; declarei que o vendedor podia beneficiar da condição estipulada no contrato, como contra si; porque ao fazer a 

venda era intenção das partes que se o comprador estivesse em falta por não pagamento do dinheiro, seria responsável pela 

penalidade mencionada no contrato. Penso que esta opinião é correcta, a menos que o vendedor tenha sido culpado de fraude 

na transacção. 

 

52. Scaevola, Digest, Livro VII. 

 

Um credor possuía um terreno que lhe estava onerado, e também tinha na sua posse recibos de impostos previamente pagos 

pelo devedor que tinham sido depositados com ele; e vendeu o terreno a Maevius na condição de que o comprador pagasse 

quaisquer impostos que pudessem tornar-se devidos. O referido terreno foi vendido pelo cobrador de impostos do distrito em 

que estava situado, por causa dos impostos que já tinham sido pagos; o mesmo Maevius comprou-o e pagou a quantia. 

Colocou-se a questão de saber se o comprador podia processar o vendedor numa acção de compra, ou em qualquer outra 

acção, e obrigá-lo a entregar os recibos dos pagamentos acima mencionados. A resposta foi que o comprador podia proceder, 

através de uma acção de compra, para obrigar à apresentação dos documentos em questão. 

 

1. Tendo um pai dado à sua filha, a título de dote, um determinado pedaço de terra cujo valor tinha sido avaliado, verificou-se 

que a referida terra estava onerada a um credor. Colocou-se a questão de saber se um filho, que tinha aceite a propriedade do 

seu pai, seria responsável por uma acção de compra para obter uma libertação do credor, e fornecer a propriedade sem ónus 

para o marido, uma vez que a filha, contente com o seu dote, se tinha recusado a aceitar a sua parte da propriedade. A 

resposta foi que ele seria responsável. 

 

2. Ficou acordado entre o vendedor e o comprador de um escritório no exército, que o salário devido ao primeiro deveria ser 

pago ao comprador. Colocou-se a questão sobre o montante que o comprador deveria exigir, e o que o vendedor deveria 

pagar ao comprador numa transacção deste tipo? A resposta foi que o vendedor deveria atribuir o extraordinário direito de 

acção que detinha sobre esta conta. 

 

3. Uma parte que tinha uma casa na costa marítima construiu um muro para que a costa, bem como a casa, fosse fechada por 

ela, e depois vendeu a casa a Gaius Seius. Pergunto se a costa que foi delimitada com a casa pelo vendedor também pertencia 
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ao comprador pelo direito de compra? A resposta foi que a casa seria vendida no mesmo estado em que se encontrava antes 

de a venda estar concluída. 

 

53. Labeo, Probabilidades, Livro I. 

 

Quando num contrato é declarado que o aluguer de uma casa deve pertencer ao comprador; o que quer que a referida casa 

seja alugada deve ser pago ao comprador. Paulus diz que isto não é totalmente verdade, pois se alugar uma casa inteira a um 

inquilino por uma determinada quantia, e o inquilino a subarrenda por uma quantia maior, e, ao vender a casa, declara que a 

renda deve ser paga ao comprador, que só está incluída a que o inquilino lhe deve pela casa inteira. 

 

1. Se vendeu um terreno em que tem um lugar de enterro e não o fizer expressamente, não terá qualquer garantia sobre esta 

conta. Paulus diz que esta opinião não é, de forma alguma, justa, desde que uma via pública passe ao lado do local do enterro. 

 

2. Se, quando uma casa é vendida, os alojamentos na mesma são reservados aos ocupantes nos termos da venda, tal reserva é 

devidamente feita com referência a todos os ocupantes da referida casa, com a excepção do proprietário. Paulus, no entanto, 

diz que se tivesse dado alojamentos gratuitos a qualquer pessoa da casa que vendeu, e se fizesse a reserva de forma a que os 

ocupantes, ou qualquer um deles, tivessem de pagar a renda num determinado momento, não o providenciaria devidamente; 

pois é necessário fazer uma reserva expressa com referência a eles. Por conseguinte, o comprador pode, impunemente, 

impedir os ocupantes de se alojarem na casa. 

 

54. O mesmo, Probabilidades, Livro II. 

 

Quando um escravo a quem vendeu parte uma perna ao fazer algo pela sua encomenda, o risco não é seu, se o tiver mandado 

fazer algum acto que ele estava habituado a fazer antes da venda, e se o tiver mandado fazer algo que o teria mandado fazer, 

mesmo que ele não tivesse sido vendido. Paulus diz que esta opinião não é de modo algum correcta; pois se o escravo 

estivesse habituado a executar alguma tarefa perigosa antes da venda, ser-lhe-ia imputada a culpa por isso; como, por 

exemplo, se estivesse habituado a obrigar o seu escravo a descer para um cofre, ou para um esgoto. A mesma regra de direito 

aplica-se se estivesse habituado a ordenar-lhe que fizesse algo que o sábio e diligente chefe de família não ordenaria ao seu 

escravo que fizesse. E se isto devesse ser o fundamento de uma excepção? Ele pode, no entanto, ordenar ao escravo que 

desempenhe alguma nova tarefa que não o teria ordenado se não tivesse sido vendido; por exemplo, se ele o mandasse ir à 

casa do comprador, que vivia num lugar distante, pois certamente que isso não seria por sua conta e risco. Por conseguinte, 

toda a questão tem apenas uma referência à fraude e negligência do vendedor. 

 

1. Quando se afirma no contrato que havia oitenta barris enterrados no chão, que eram acessórios ao terreno, e há mais do que 

isso; o vendedor deve dar ao comprador o número acima mencionado, fazendo a sua selecção de todos os outros como ele 
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desejar, desde que entregue os que são sólidos. Quando são apenas oitenta, pertencem ao comprador, tal como são; e o 

vendedor não será obrigado a pagar-lhe nada por aqueles que não são perfeitos. 

 

55. Pomponius, Epístolas, Livro X. 

 

Quando um escravo que foi comprado ou prometido está no poder do inimigo, Octavenus pensa que a melhor opinião é que a 

venda e estipulação são válidas, porque é uma transacção celebrada entre o comprador e o vendedor; pois a dificuldade existe 

mais em fornecer o que foi acordado, do que na natureza da transacção, pois mesmo que a entrega do escravo deva ser 

ordenada pelo juiz, esta deve ser adiada até que possa ter lugar. 

 

 

Tit. 2. relativo ao arrendamento e contratação. 

 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

O leasing e a contratação é uma transacção natural comum a todas as nações, e é contratado não por palavras mas por 

consentimento, tal como a compra e venda. 

 

(2) Gaius, Eventos Diários, Livro II. 

 

O leasing e a contratação assemelha-se à compra e venda, e é estabelecido pelas mesmas regras da lei. Pois como a compra e 

venda é contratada através de um acordo sobre o preço a pagar, também o leasing e a locação são entendidos como 

contratados quando é feito um acordo sobre o aluguer. 

 

1. A compra e venda é considerada como tendo tal semelhança com o aluguer e a locação que, em alguns casos, é costume 

fazer-se o inquérito sobre se a transacção é de compra e venda, ou de aluguer e locação; por exemplo, se eu tiver um contrato 

com um ourives para me fazer alguns anéis de um certo peso, e de uma forma designada, e ele concordar em fazê-los por 

trezentos aurei; isto é uma compra e venda, ou um aluguer e locação? Considera-se que se trata apenas de uma única 

transacção, e é antes uma compra e venda do que um arrendamento e uma locação. Se, no entanto, lhe fornecer o ouro, e for 

acordada uma compensação pelo seu trabalho, não há dúvida de que se trata de um leasing e de uma contratação. 

 

3. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 



1174 

 

Quando uma parcela de terra é arrendada, e o arrendatário recebe as alfaias para o seu cultivo após terem sido avaliadas, 

Proculus diz que a intenção das partes é que o arrendatário tenha as alfaias, como sendo adquiridas; tal como quando 

qualquer propriedade, após ter sido avaliada, é dada por meio de dote. 

 

4. The Same, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Um arrendamento, ou um arrendamento precário, é feito nos seguintes termos, nomeadamente: "Desde que aquele que 

arrenda ou dá o imóvel possa estar disposto a fazê-lo", e termina com a morte do proprietário do imóvel. 

 

(5) Ulpianus, On the Edict, Livro XXVIII. 

 

Se eu lhe arrendar um alojamento e depois lhe remeter o aluguer, uma acção sobre o aluguer e a locação mentirá. 

 

6. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Se alguém tiver arrendado um imóvel, não é obrigado a entregar o que recuperou por causa do referido imóvel numa acção 

por roubo. 

 

7. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Se eu lhe arrendar uma casa pertencente a outra por cinquenta aurei, e o senhor alugar a mesma casa ao Titius por sessenta, e 

o Titius for proibido pelo proprietário de a ocupar; está estabelecido que o senhor pode intentar uma acção contra mim, para 

recuperar sessenta aurei, porque o senhor mesmo é responsável perante o Titius por sessenta. 

 

8. Tryphoninus, Disputations, Livro IX. 

 

Vamos ver se nem sessenta nem cinquenta aurei devem ser pagos, mas uma quantia igual aos juros que o arrendatário tem no 

usufruto do imóvel arrendado, para que o segundo arrendador só possa recuperar a quantia que deve à parte que lhe alugou o 

imóvel; e uma vez que o lucro do arrendamento deve ser calculado de acordo com o montante da renda mais elevada, o 

resultado é que a quantia recuperada deve ser maior. O primeiro arrendador terá ainda o direito de reclamar os cinquenta 

aurei que teria cobrado ao primeiro arrendatário, se o proprietário não tivesse proibido o último arrendatário de ocupar a casa. 

Esta é a nossa prática. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 
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Se alguém me arrendar uma casa ou um terreno que tenha sido adquirido de boa fé, e for despejado do mesmo sem fraude ou 

negligência da sua parte; Pomponius diz que o locador será, no entanto, responsável por uma acção sobre o arrendamento, a 

fim de que o locatário possa usufruir da propriedade que lhe foi arrendada. É evidente que se o proprietário não lhe permitir 

ocupar o local, e o locador estiver pronto a mobilar-lhe outra casa que seja igualmente conveniente, ele diz que seria 

perfeitamente justo que o locador fosse libertado da sua obrigação. 

 

1. O que Marcelo afirmou no Sexto Livro do Digest pode ser acrescentado, nomeadamente: "Se um usufrutuário aluga uma 

parcela de terra sujeita a um usufruto, durante cinco anos, e morre; o seu herdeiro não será responsável por lhe permitir 

usufruir do mesmo, tal como um locador não será responsável perante um locatário depois de uma casa ter sido destruída 

pelo fogo. Mas se o arrendatário será responsável por uma acção sobre o arrendamento para cobrar a renda durante o tempo 

em que esteve no usufruto da referida propriedade, é uma questão colocada por Marcelo; tal como ele teria sido obrigado a 

pagar, se tivesse arrendado os serviços de um escravo sujeito a um usufruto, ou um alojamento. Ele afirma que a melhor 

opinião é que ele será responsável; e isto é perfeitamente justo. Pergunta também se o arrendatário deve incorrer em alguma 

despesa por causa da terra, na expectativa de usufruir dela durante cinco anos, se pode recuperar o mesmo. Diz que não o 

pode fazer, porque deveria ter previsto que isto teria lugar. Mas e se o usufrutuário não lhe tivesse arrendado o terreno como 

tal, mas como proprietário do mesmo? Ele será certamente responsável, pois enganou o arrendatário; e isto os imperadores 

Antoninus e Severus declararam num Rescript. Afirmaram também que, quando a casa foi destruída pelo fogo, o aluguer 

deve ser pago pelo tempo em que o edifício esteve de pé. 

 

2. Julianus diz no Décimo Quinto Livro do Digest, que, quando alguém arrenda um terreno na condição de que se algo lhe 

acontecer através do exercício de força irresistível, ele será responsável pelo mesmo; ele deve cumprir o contrato. 

 

3. Quando, nos termos de um arrendamento de um terreno, o arrendatário foi notificado para ter cuidado com o fogo, e algum 

acidente causou um conflito, ele não será obrigado a reparar a perda. Mas quando o dano for causado pela negligência do 

arrendatário, pela qual ele foi responsável, ele será responsável. 

 

4. O Imperador Antonino, juntamente com o seu pai, declarou num Rescript com referência a um rebanho de cabras, que uma 

parte tinha contratado, e que lhe tinha sido roubado, "Se for possível provar que os ladrões expulsaram as cabras sem 

qualquer fraude da sua parte, não será obrigado a ser responsável pela ocorrência numa acção de arrendamento, e poderá 

recuperar qualquer renda pelo tempo subsequente ao roubo como sendo dinheiro pago que não era devido". 

 

5. Celsus também declara no Oitavo Livro do Digest que a falta de perícia deve ser classificada com negligência. Quando um 

partido aluga bezerros para serem alimentados, ou tecidos para serem reparados, ou um artigo para ser polido, ele deve ser 

responsável por negligência, e qualquer culpa que cometa por falta de perícia é negligência, porque aluga a propriedade na 

personagem de um artesão. 
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6. Se me arrenda uma casa pertencente a outra, que me tenha sido legada ou dada, não sou responsável pelo aluguer numa 

acção de arrendamento. Vejamos, no entanto, se alguma coisa é devida pelo tempo decorrido antes do legado ter sido feito. 

Penso que o aluguer deve ser pago por esse tempo. 

 

10. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro III. 

 

E posso intentar uma acção adequada ao contratar, ou com o propósito de o obrigar a libertar-me do contrato. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Vejamos se o arrendatário é responsável pela negligência do seu escravo, e daqueles a quem subalugou a propriedade, e 

também em que medida é responsável; deverá ele entregar o escravo a título de reparação, ou será responsável em seu 

próprio nome; e, com referência àqueles a quem subalugou a propriedade, deverá ele apenas atribuir ao proprietário 

quaisquer direitos de acção que possa ter contra eles, ou será responsável tal como se a negligência fosse sua? É minha 

opinião que ele é responsável em seu próprio nome pela negligência dos seus subtenentes, apesar de nada ter sido acordado 

em relação a isto: desde que, no entanto, tenha cometido negligência ao subarrendar a propriedade a tais pessoas, quer aos 

seus próprios escravos, quer aos seus inquilinos. Pomponius aprova isto no Sessenta Terceiro Livro do Édito. 

 

1. Se, na altura do contrato de arrendamento, tiver sido acordado que o arrendatário não podia ter fogo, e que, no entanto, o 

tem, ele será responsável, mesmo que um acidente possa causar um conflito, porque não tinha direito a tê-lo. A regra é 

diferente quando é permitido ao arrendatário ter um incêndio que não causará danos, pois, neste caso, é permitido ao 

arrendatário tê-lo, desde que não cause danos. 

 

2. O arrendatário deve também ter o cuidado de não ferir o bem, ou qualquer direito ligado ao mesmo, nem permitir que isso 

seja feito. 

 

3. Quando uma parte contratou os seus serviços para o transporte de vinho da Campânia, e depois, tendo surgido uma 

controvérsia entre ele próprio e outra, selou os barris com o seu próprio selo e o da outra pessoa, e colocou o vinho num 

armazém; ele será responsável por uma acção de contratação para devolver a posse do vinho ao seu empregador, sem 

qualquer disputa, a menos que o empregado tenha sido culpado de negligência. 

 

4. Foi acordado entre um locador e um locatário que o feno não deveria ser colocado num edifício de uma cidade. No 

entanto, foi lá colocado, e um escravo, tendo depois ateado fogo ao feno, suicidou-se. Labeo diz que o arrendatário está 
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sujeito a uma acção, porque ele próprio foi a causa da catástrofe, ao trazer o feno em violação dos termos do contrato de 

arrendamento. 

 

12. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Além disso, mesmo que algum estranho tivesse ateado o fogo, o arrendatário seria responsável pelos danos causados. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

A questão também é colocada, onde o condutor de um veículo, enquanto tenta passar por outros, derruba um, e fere ou mata 

um escravo, que curso deve ser seguido? Penso que uma acção sobre a contratação de um escravo será contra ele, pois ele 

deveria ter sido mais cuidadoso. Além disso, uma acção pretoriana ao abrigo da Lex Aquilia ser-lhe-á concedida. 

 

1. Se o comandante de um navio deve receber uma carga para ser levada para Minturn?, e, como o seu navio não conseguiu 

subir o rio, deve transferir a mercadoria para outro que se perdeu na foz do rio; neste caso, o primeiro comandante será 

responsável. Labeo diz que se não foi culpado de negligência, não será responsável; mas se agiu contra o consentimento do 

proprietário, ou transferiu a carga numa altura em que não o deveria ter feito, ou carregou-a numa embarcação menos 

navegável do que a sua; uma acção de contratação pode ser intentada contra ele. 

 

2. Quando o comandante de um navio a leva para um rio sem piloto, e, tendo surgido uma tempestade, não pode gerir o navio 

e perde-o; os proprietários da carga terão direito a uma acção sobre a contratação contra ele. 

 

3. Se alguém alugar um escravo com o propósito de o instruir, e o levar para um país estrangeiro onde seja capturado pelo 

inimigo, ou perca a sua vida, considera-se que uma acção de contratação mentirá, desde que não o tenha contratado com o 

propósito de o levar para um país estrangeiro. 

 

4. Julianus também diz no Octogésimo Sexto Livro do Digest que se um sapateiro, insatisfeito com um rapaz por ele 

empregado, o atingir no pescoço com um último golpe tão duro que lhe destrua o olho, uma acção sobre a contratação pode 

ser intentada pelo seu pai; pois embora seja permitido aos mestres infligir castigos leves, ainda assim, isto é imoderado. 

Afirmámos acima que uma acção ao abrigo da Lex Aquilia também mentirá. Julianus nega que possa ser intentada uma acção 

sobre lesões, porque a parte não cometeu o acto com o objectivo de causar lesões, mas sim no decurso da instrução. 

 

5. Quando uma pedra preciosa foi dada a um artesão com o propósito de ser colocada ou gravada, e está quebrada; se isto foi 

causado por qualquer defeito na pedra, uma acção sobre a contratação não mentirá, mas onde ocorreu por falta de habilidade, 
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pode ser trazida. Deve ser acrescentado a esta opinião, "a menos que o trabalhador tenha assumido o risco", pois, mesmo que 

o acidente tenha sido causado por um defeito, uma acção sobre a contratação mentirá. 

 

6. Se um trabalhador mais cheio receber roupa para ser limpo, e os ratos a roerem, será responsável por uma acção sobre a 

contratação, porque deveria ter providenciado contra isso. Se um mais cheio muda de capa, e dá uma a uma pessoa que 

pertence a outra, será responsável por uma acção no momento da contratação, mesmo que o tenha feito de forma ignorante. 

 

7. Um inquilino deixou as instalações na aproximação de um exército, e os soldados removeram depois as janelas e outras 

coisas da casa; se o inquilino não notificou o proprietário quando saiu, ele será responsável por uma acção na altura da 

contratação. Labeo diz que se ele pudesse ter resistido, e não o fez, será responsável; e esta opinião é verdadeira. Mas se ele 

não pudesse notificar o proprietário, penso que ele não seria responsável. 

 

8. Onde alguém aluga medidas, e um magistrado ordena a sua destruição; se fossem falsas, Sabinus faz uma distinção onde o 

locatário estava ciente do facto, e onde não estava. Se ele soubesse que elas eram falsas, uma acção de contratação mentiria, 

caso contrário não. Se as medidas estivessem correctas, ele só será responsável onde tiver sido culpado pelo acto do Aedile. 

Esta opinião é também defendida por Labeo e Mela. 

 

9. Dois arrendatários podem ser considerados responsáveis pela totalidade do montante envolvido. 

 

10. Quando estiver incluído no contrato de aluguer de mão-de-obra, que se o artigo não for concluído até um certo tempo 

pode ser dado a outra pessoa, o primeiro arrendatário não será responsável por uma acção sobre a contratação, a menos que o 

artigo seja dado a outra pessoa ao abrigo do mesmo contrato; nem isto pode ser feito até ao dia fixado para a sua conclusão. 

 

11. Quando, após o termo do seu contrato de arrendamento, o arrendatário permanece no local, não só é considerada como 

tendo sido feita uma renovação do contrato de arrendamento, mas também quaisquer promessas que tenham sido dadas como 

garantia continuam a ser consideradas como sobrecarregadas. No entanto, isto só é verdade quando outra parte não tinha 

sobrecarregado o imóvel no momento do contrato de arrendamento original, caso contrário, será necessário o seu novo 

consentimento. A mesma regra aplica-se quando os terrenos tenham sido arrendados ao governo. O que declarámos, 

nomeadamente, que o arrendatário é considerado como tendo feito um novo arrendamento através do silêncio de ambas as 

partes, deve ser entendido como significando que, nos casos em que se mantiveram em silêncio, o arrendamento é renovado 

por um ano, mas isto não se aplica aos anos seguintes, embora o prazo do arrendamento devesse, no início, ter sido de cinco 

anos. Além disso, se no segundo ano após o fim do prazo de cinco anos não tiver sido feito nenhum acordo em contrário, o 

contrato de arrendamento será considerado renovado para esse ano, uma vez que as partes são consideradas como tendo 

consentido para o ano durante o qual se mantiveram em silêncio. Esta regra deve também ser observada posteriormente para 

cada ano subsequente. Outra regra é aplicável às propriedades urbanas, no entanto, para um arrendatário é responsável por 
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todo o tempo que ocupar o local, a menos que um certo prazo que fixe a duração do arrendamento seja mencionado no 

instrumento escrito. 

 

(14) The Same, On the Edict, Book LXXI. 

 

Quando alguém aluga um terreno durante um certo tempo, permanece inquilino mesmo depois de este ter expirado; pois 

entende-se que quando um proprietário permite que um inquilino permaneça no terreno, volta a arrendá-lo a ele. Um contrato 

deste tipo não requer nem palavras, nem escrita para o estabelecer, mas torna-se válido por mero consentimento. Portanto, se 

o proprietário da propriedade se tornar louco ou morrer entretanto, Marcelo declara que não se pode considerar que o 

arrendamento seja renovado; e isto é correcto. 

 

15. The Same, On the Edict, Livro XXXII. 

 

A acção sobre a contratação é concedida ao arrendatário. 

 

1. Além disso, a acção residirá, até certo ponto, nos seguintes casos; por exemplo, quando a parte não puder usufruir do 

imóvel que arrendou, talvez porque a posse de um campo inteiro ou de uma parte do mesmo não lhe foi dada; ou uma casa, 

ou um estábulo, ou o local onde os rebanhos devem ser mantidos, não foi reparado; ou quando algo não for mobilado que foi 

acordado nos termos do contrato de arrendamento; uma acção sobre o arrendamento residirá. 

 

2. Consideremos se o locador é obrigado a fazer alguma coisa pelo locatário, quando o mau tempo tenha causado a última 

perda. Servius diz que o locador deve indemnizar o locatário por qualquer violência a que não tenha sido possível resistir; 

como, por exemplo, a causada pelo transbordamento de rios, por aves de diferentes tipos, ou por qualquer acidente 

semelhante, ou onde ocorra uma invasão de inimigos. Se qualquer defeito surgir com referência à própria propriedade, a 

perda deve ser suportada pelo arrendatário; como, por exemplo, onde o vinho se torna azedo, ou onde as colheitas são 

arruinadas por ervas daninhas. Se, contudo, ocorrer um terramoto, e destruir todas as culturas, a perda não será suportada 

pelo arrendatário, pois este não pode ser obrigado a pagar o aluguer da terra, para além da perda da semente. No entanto, se a 

cultura da azeitona tiver sido estragada pelo fogo, ou isto tiver ocorrido devido ao calor invulgar do sol, o proprietário da 

terra deve suportar a perda; mas se nada de extraordinário acontecer, o inquilino será responsável por ela. O mesmo deve ser 

dito quando um exército que passava por ali removeu qualquer coisa em mera falta de vontade. Mas se um campo estiver tão 

arruinado por um terramoto que nada resta dele, a perda deve ser suportada pelo proprietário, pois este é obrigado a fornecer 

o terreno ao arrendatário em condições tais que este possa usufruir dele. 

 

3. Quando um arrendatário alegou que tinha ocorrido um incêndio na terra, e pediu que a renda fosse remetida; foi declarado 

num Rescript, "Se cultivou a terra, tem direito a um alívio razoável devido à ocorrência de um incêndio inesperado". 
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4. Papinianus diz no Quarto Livro de Opiniões que quando um senhorio remeteu a renda a um inquilino durante um ano por 

causa da esterilidade, e houve um grande rendimento durante o ano seguinte, o senhorio não perdeu nada por causa da 

remissão da renda, e pode mesmo reclamar a renda do ano que remeteu. Ele deu a mesma opinião com referência à perda ao 

abrigo de um contrato de arrendamento perpétuo. No entanto, se o senhorio remeteu a renda por um ano por causa da 

esterilidade, como um presente, aplicar-se-á a mesma regra, uma vez que se trata mais de um acordo do que de uma doação. 

Mas e se ele remeter a renda por causa da esterilidade durante o último ano do contrato de arrendamento? Considera-se mais 

correcto que, se os anos anteriores foram frutíferos, e o senhorio estava ciente do facto, ele não deve chamar o inquilino à 

responsabilidade por aquele que era estéril. 

 

5. É afirmado num Rescript of the Divine Antoninus que não deve ser dada atenção a um arrendatário que se queixa da 

pequenez das colheitas. É também afirmado noutra resolução, "Está a reivindicar algo invulgar, quando pede que a renda lhe 

seja remetida por causa da idade das videiras". 

 

6. Mais uma vez, quando um certo indivíduo, no caso da perda de uma embarcação, exigiu o que tinha pago pelo transporte 

com o fundamento de que se tratava de um empréstimo; foi declarado num Rescript do Imperador Antonino que o Procurador 

Imperial não tinha exigido indevidamente o frete ao proprietário da embarcação, uma vez que não tinha cumprido o seu dever 

no transporte da propriedade. Esta regra deve ser igualmente observada no caso de todas as outras pessoas. 

 

7. Sempre que haja motivo para a remissão do aluguer pelas razões acima mencionadas, o arrendatário não poderá recuperar 

quaisquer juros a que possa ter direito, mas será libertado do pagamento do aluguer na proporção do tempo. Finalmente, já 

foi declarado que a perda da semente deve ser suportada pelo arrendatário. 

 

8. É evidente que se o proprietário do imóvel não permitir ao arrendatário usufruí-lo, quer porque ele próprio o alugou, quer 

pela razão de alguém ter alugado o imóvel de outro agindo como seu agente, ou como se fosse seu próprio, deverá 

indemnizar o arrendatário na medida dos seus interesses. Proculus defendia esta opinião quando uma parte fingia ser um 

agente. 

 

9. Julianus diz no Décimo Quinto Livro do Digest que, por vezes, é intentada uma acção de arrendamento com o objectivo de 

libertar as partes do contrato; como, por exemplo, onde aluguei terras ao Titius, e ele morreu depois de nomear uma ala seu 

herdeiro, e, como o tutor tinha feito com que a ala rejeitasse a herança, aluguei as referidas terras a outra parte a uma renda 

mais elevada; e depois a ala obteve a posse dos bens do seu pai. Numa acção de contratação, ele nada mais pode recuperar do 

que ser exonerado de responsabilidade no seu contrato, pois eu tinha uma boa razão para voltar a arrendar a propriedade: 

 

16. Julianus, Digest, Livro XV. 
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Uma vez que, nessa altura, não me foi concedido qualquer direito de acção contra a ala. 

 

17. Ulpianus, On the Edict, Livro XXXII. 

 

Diz também que a ala tem direito a uma acção contra o seu tutor, se ele não deveria ter rejeitado a propriedade. 

 

18. Julianus, Sobre Julianus, Livro XV. 

 

Também serão incluídos nesta acção quaisquer lucros que a a ala pudesse ter obtido com o arrendamento do terreno. 

 

(19) Ulpianus, On the Edict, Livro XXXII. 

 

Mas deve acrescentar à opinião de Julianus que, se eu estivesse em conluio com o tutor, seria responsável por uma acção 

sobre a contratação na medida do interesse da ala. 

 

1. Quando alguém aluga barris defeituosos, não sabendo que são tais, e o vinho depois vaza, será responsável pelo montante 

do interesse da parte, e a sua ignorância não será desculpável. Esta opinião foi defendida por Cassius. O caso é diferente se 

alugou um terreno para pastagem em que cresciam ervas venenosas; pois, neste caso, se algum do gado morreu, ou foi 

depreciado em valor, e sabia da existência das ervas, deve indemnizar o arrendatário pelo montante dos seus juros; e se 

ignorou a sua existência, não pode cobrar a renda. Isto também foi mantido por Servius, Labeo, e Sabinus. 

 

2. Temos de considerar onde alguém arrenda uma parcela de terreno que implementa que deve fornecer ao arrendatário, e se 

não o fizer, se será responsável numa acção de arrendamento. Existe uma carta de Neratius a Aristo sobre este ponto que 

afirma que os barris devem ser fornecidos ao arrendatário, bem como um lagar e um lagar, equipados ?com cordas, e se 

estiverem em falta, o proprietário deve fornecê-los, e ele deve igualmente reparar um lagar se este estiver fora de serviço. Se 

algum dos utensílios for danificado por culpa do inquilino, este será responsável por uma acção sobre o arrendamento. 

Neratius diz que o arrendatário também é obrigado a fornecer os recipientes que utilizamos para a prensagem das azeitonas. 

Se o azeite for prensado por meio de cestos, o proprietário deve fornecer a prensa, o molinete, os cestos, a roda, e as roldanas 

com as quais a prensa é levantada. Deve também fornecer a chaleira descaroçada na qual o azeite é lavado com água quente, 

bem como os outros utensílios necessários para o manuseamento do azeite, juntamente com as pipas de vinho, que o 

arrendatário deve cobrir com breu para uso presente. Todas estas coisas devem ser fornecidas desta forma, a menos que tenha 

sido feito algum outro acordo especial. 
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3. Quando o senhorio insere no contrato de arrendamento que deve ter direito a uma determinada quantidade de cereais a um 

determinado preço, e se recusa a aceitá-la, e não está disposto a fazer qualquer dedução ao aluguer, pode intentar uma acção 

para recuperar a totalidade do montante; mas o resultado será que, no cumprimento do seu dever, o juiz deve ter em conta o 

interesse que o arrendatário tinha em entregar os cereais, em vez de pagar dinheiro a título de aluguer. O mesmo deve ser 

feito quando é intentada uma acção sobre o arrendamento. 

 

4. Que acção será intentada quando um arrendatário acrescenta uma porta ou qualquer outra coisa a uma casa? A melhor 

opinião é a da Labeo, nomeadamente, que uma acção sobre o arrendamento mentirá para permitir que o inquilino a retire; 

desde que, no entanto, dê segurança contra ferimentos ameaçados, para que não possa tornar a casa de menor valor em algum 

aspecto quando retirar o que acrescentou, mas apenas que restaure o edifício ao seu estado original. 

 

5. Se um inquilino trouxer uma arca de metal para uma casa, e o proprietário subsequentemente tornar a entrada mais 

pequena; é um facto que uma acção de arrendamento, bem como uma acção de produção de propriedade, recairá contra o 

proprietário, quer este estivesse ciente ou ignorante do facto. É dever do juiz obrigá-lo a fornecer uma passagem que permita 

ao inquilino retirar a arca, evidentemente à custa do senhorio. 

 

6. Se alguém arrendar uma casa por um ano, e pagar a renda por todo o período, e, seis meses depois, a casa cair, ou for 

consumida pelo fogo; Mela diz muito apropriadamente que terá direito a uma acção sobre o arrendamento para a recuperação 

da renda pelo tempo restante, mas não a uma acção para a recuperação de dinheiro que não era devido; pois não pagou mais 

por engano, mas que poderia ser beneficiado com referência ao arrendamento. O caso é diferente quando alguém arrenda um 

imóvel por arrendamento aurei e paga quinze; pois se pagou esta soma por engano, com a impressão de que tinha arrendado o 

imóvel por quinze aurei, não terá direito a uma acção sobre o arrendamento, mas só pode processar pela recuperação do 

dinheiro; pois há uma grande diferença entre aquele que paga por engano, e aquele que paga a renda inteira antecipadamente. 

 

7. Quando alguém faz um contrato para o transporte de uma mulher por mar, e depois lhe nasce uma criança no navio, ficou 

estabelecido que nada é devido por causa da criança; pois o transporte não foi mais caro, nem a criança consumiu nada do 

que foi fornecido para o uso daqueles que navegam no navio. 

 

8. É evidente que uma acção de contratação também pode passar para um herdeiro. 

 

9. Quando um certo copista alugou os seus serviços e a parte que tinha contratado para eles morreu; os imperadores 

Antoninus e Severus declararam o seguinte num Rescript, em resposta a um pedido do copista: "Uma vez que, como alega 

que não tem culpa de não ter prestado os serviços para os quais foi contratado a Antoninus Aquilia, é apenas que, se não 

recebeu qualquer salário de outro durante o ano, o contrato deve ser executado". 
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10. Papinianus afirma no Quarto Livro de Opiniões que, em caso de morte de um enviado do Imperador, os seus assistentes 

devem ser remunerados pelo tempo restante do seu tempo de serviço; desde que os referidos assistentes não estivessem, 

durante esse tempo, ao serviço de outros. 

 

 

20. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

Um aluguer, como uma venda, pode ser feito sob uma condição. 

 

(1) Não pode, contudo, ser contratado por meio de doação. 

 

(2) Por vezes o locador não está vinculado, mas o locatário está; como, por exemplo, onde o comprador aluga um terreno até 

pagar a compra - dinheiro. 

 

21. Javolenus, Epístolas, Livro XI. 

 

Quando vendi uma parcela de terreno, o acordo era que, até o montante total ser pago, o comprador deveria arrendá-la por 

um determinado aluguer. Quando o dinheiro é pago, deve ser dado um recibo pelo aluguer? A resposta foi que a boa fé exige 

que se faça o que foi acordado, mas que o comprador não seja responsável perante o vendedor por uma soma maior do que a 

renda do imóvel seria durante o tempo em que o dinheiro não fosse pago. 

 

22. Paulus, On the Edict, Livro XXXIV. 

 

Além disso, quando estiver inserido no contrato que se o preço não for pago, o imóvel não será comprado, será intentada uma 

acção de arrendamento. 

 

1. Tão frequentemente quanto qualquer obra é dada para ser executada, é um contrato de arrendamento. 

 

2. Quando contrato a construção de uma casa, com o entendimento de que a pessoa que emprego é responsável por todas as 

despesas, ele transfere para mim a propriedade de todo o material utilizado, e ainda assim a transacção é um arrendamento; 

para o artesão arrenda-me os seus serviços, ou seja, a necessidade de executar a mão-de-obra. 

 

3. Tal como numa transacção de compra e venda é naturalmente admitido que as partes podem ou comprar ou comprar algo 

mais ou menos, e assim restringir-se mutuamente, assim a regra é a mesma no aluguer e na contratação. 
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(23) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

E, portanto, um contrato de arrendamento, uma vez celebrado, não pode ser rescindido sob o pretexto de que a compensação 

foi demasiado baixa, onde não pode ser provada qualquer fraude pela parte contrária. 

 

24. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

Quando estiver incluído no contrato de arrendamento que a obra deve ser aprovada pelo proprietário, considera-se que isto 

significa de acordo com o julgamento de um bom cidadão. A mesma regra é observada quando se deve recorrer ao 

julgamento de qualquer outra pessoa, seja quem for; pois a boa fé exige que tal julgamento seja feito como convém a um bom 

cidadão. Este tipo de julgamento faz referência à qualidade da obra, e não à prorrogação do prazo prescrito pelo contrato, a 

menos que este tenha sido incluído no contrato. O resultado é que quando a aprovação da obra tenha sido obtida pela fraude 

da parte contratada, não tem qualquer efeito, e pode ser intentada uma acção sobre o arrendamento. 

 

1. Quando um arrendatário arrenda uma parcela de terreno, a propriedade de um sublocatário não está vinculada ao 

proprietário, mas as colheitas permanecem no estado de penhor, tal como se o primeiro arrendatário as tivesse recolhido. 

 

2. Quando uma casa ou uma parcela de terra é arrendada pelo período de cinco anos, o proprietário pode imediatamente 

intentar uma acção contra o arrendatário, se este abandonar o cultivo do solo, ou desocupar a casa. 

 

3. Pode, também, intentar uma acção com referência às coisas que o inquilino deve fazer sem demora; como, por exemplo, 

alguma mão-de-obra que deve realizar, como a plantação de árvores. 

 

4. Se um inquilino não puder usufruir da propriedade, pode legalmente intentar uma acção de imediato durante todo o seu 

período de cinco anos, embora o proprietário possa ter-lhe permitido usufruí-la durante os anos restantes, uma vez que o 

proprietário nem sempre será libertado pela razão de ter permitido ao inquilino usufruir da propriedade durante o segundo ou 

terceiro ano. Pois onde o arrendatário foi expulso ao abrigo do contrato de arrendamento, e se instalou noutra quinta, não 

poderá cultivar ambos, nem será obrigado a pagar a renda, e poderá recuperar o montante do lucro que teria obtido se não 

tivesse sido molestado; pois a permissão para desfrutar da propriedade chega demasiado tarde onde é oferecida numa altura 

em que o arrendatário, estando ocupado com outros assuntos, não pode tirar partido da mesma. Se o senhorio impedir o seu 

usufruto do imóvel, e depois mudar de ideias, os negócios do arrendatário são considerados inalterados; e o atraso de alguns 

dias não diminui em nada a obrigação. Mais uma vez, uma parte pode intentar uma acção judicial sobre o arrendamento, a 

quem certos artigos não tenham sido fornecidos em conformidade com o contrato, ou onde seja impedido pelo proprietário de 

usufruir da propriedade, ou onde isso seja feito por um estranho que o proprietário possa controlar. 
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5. Se um senhorio arrendar um terreno durante vários anos, e cobrar ao seu herdeiro pela sua vontade de libertar o 

arrendatário, e o herdeiro não permitir que este último usufrua da propriedade durante o resto do seu prazo, será intentada 

uma acção sobre o arrendamento. Se ele o permitir, mas não remeter a renda, será responsável por uma acção ao abrigo do 

testamento. 

 

(25) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Quando o aluguer foi prometido em termos gerais, a ser decidido por um terceiro, não se considera que tenha sido feito um 

contrato de arrendamento. Mas quando for declarado que o montante do aluguer será estimado pelo Titius, o aluguer será 

válido sujeito a esta condição; e se a parte mencionada fixar o aluguer, este deverá, por todos os meios, ser pago de acordo 

com a sua estimativa, e o aluguer tornar-se-á operativo. Se, no entanto, ele se recusar a fazê-lo, ou não conseguir fixar o 

aluguer, o aluguer não terá qualquer efeito, tal como se o montante do aluguer não tivesse sido determinado. 

 

1. Quando um homem tiver arrendado a alguém um terreno a ser cultivado, ou uma casa a ser ocupada, e, por alguma razão 

ou outra, vender o terreno ou a casa, deve certificar-se de que o comprador permite ao arrendatário usufruir do terreno ou 

ocupar a casa, de acordo com os termos do mesmo contrato; caso contrário, se for impedido de o fazer, pode intentar uma 

acção de arrendamento contra o vendedor. 

 

2. Quando um vizinho, ao construir uma casa, corta a luz de uma divisão, o senhorio será responsável perante o inquilino. 

Não há dúvida que o inquilino pode desistir do arrendamento num caso deste tipo; e também, se for intentada uma acção 

contra ele pela renda, a compensação deve ser tida em conta. Entendemos que a mesma regra se aplica quando o senhorio não 

repara quaisquer portas ou janelas que possam ter sido danificadas ou destruídas. 

 

3. O arrendatário deve fazer tudo de acordo com os termos do contrato de arrendamento e, acima de tudo, deve ter o cuidado 

de realizar o trabalho na exploração no momento adequado, para que o cultivo fora de época não provoque a deterioração do 

solo. Deve também tomar conta dos edifícios, a fim de evitar que sejam danificados. 

 

4. Ele também será considerado culpado se o seu vizinho, através da inimizade, cortar as árvores. 

 

5. Se ele próprio as cortar, será responsável não só por um acto de arrendamento, mas também por aqueles sob a Lex Aquilia 

e a Lei das Doze Mesas com referência ao corte furtivo de árvores, e ao interdito com base num acto violento ou clandestino. 

É, sem dúvida, uma parte do dever do juiz que ouve o caso em arrendamento, fazer com que o arrendador abandone as outras 

acções. 
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6. A força superior, a que os gregos chamam "Poder Divino", não deve causar qualquer prejuízo ao arrendatário onde as 

colheitas são feridas num grau invulgar, caso contrário, ele deve suportar qualquer dano moderado com uma mente não 

perturbada, onde não é privado de qualquer lucro extraordinário. É evidente, porém, que estamos a falar de um inquilino que 

paga a sua renda em dinheiro; por outro lado, onde divide as colheitas, como no caso de uma sociedade, deve também 

partilhar a perda e o ganho com o proprietário da terra. 

 

7. Quando alguém se encarrega do transporte de uma coluna, e esta é quebrada quando é levantada, ou enquanto está a ser 

transportada, ou quando é descarregada, será responsável pelos danos, sempre que isto tenha acontecido por sua culpa, ou por 

qualquer dos trabalhadores que emprega. No entanto, ele não terá culpa se forem tomadas todas as precauções que um 

homem muito diligente e cuidadoso deve tomar. Compreendemos, evidentemente, que a mesma regra se aplica quando 

alguém aceita transportar barris ou madeira, bem como outras coisas que devem ser transportadas de um local para outro. 

 

8. Se um alfaiate ou um alfaiate perder o vestuário, e satisfazer o proprietário do mesmo, este último deve ceder-lhe os seus 

direitos de acção para recuperar a propriedade. 

 

26. Ulpianus, Disputations, Livro II. 

 

Se alguém tiver contratado os seus serviços a dois empregadores ao mesmo tempo, deve satisfazer aquele que primeiro o 

empregou. 

 

(27) Alfenus, Digest, Livro II. 

 

Nem sempre é necessário fazer uma dedução à renda no caso de os inquilinos terem sido colocados a um pequeno 

inconveniente, com referência a uma parte do seu alojamento; pois o inquilino está numa posição tal que se alguma coisa cair 

sobre o edifício, e por isso o proprietário deve ser obrigado a demolir uma parte do mesmo, deve suportar o ligeiro 

inconveniente daí resultante; mas, ao fazê-lo, o proprietário não deve abrir a parte da casa de que o inquilino está habituado a 

fazer o maior uso. 

 

1. Mais uma vez, coloca-se a questão, se um inquilino deve sair por medo, será ele obrigado a pagar a renda, ou não? A 

resposta é que, se ele tivesse boas razões para ter medo, mesmo que não houvesse realmente qualquer perigo, não seria 

obrigado a pagar a renda; mas se não houvesse um motivo justo para ter medo, ainda assim seria devido. 

 

(28) Labeo, Later Epitomes by Javolenus, Livro IV. 

 

No entanto, quando o inquilino ainda faz uso da casa, deve pagar a renda. 
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1. Labeo pensa que a renda é devida, mesmo que a casa esteja fora de reparação. 

 

2. A mesma regra de direito aplica-se quando o inquilino tem o poder de arrendar a casa e pagar a renda. Se, no entanto, o 

senhorio não der autoridade ao inquilino para alugar a casa em que ele vive, e ele, no entanto, a alugar, Labeo pensa que deve 

indemnizá-lo por tudo o que pagou sem intenção fraudulenta. Mas se o inquilino ocupava a casa gratuitamente, deve ser feita 

uma dedução proporcional ao tempo restante do arrendamento. 

 

(29) Alfenus, Digest, Livro VII. 

 

O seguinte foi inserido no contrato de arrendamento: "O arrendatário não deve cortar árvores, nem cinzelá-las ou queimá-las, 

nem permitir que alguém as cinze, corte ou queime". Colocou-se a questão de saber se o arrendatário deveria impedir alguém 

que visse fazer algo deste tipo, ou se deveria manter uma tal vigilância sobre as árvores que ninguém pudesse fazer isto. 

Respondi que a palavra "permitir" inclui ambos os significados, mas que o locador parecia ter a intenção de que o locatário 

não só impedisse qualquer pessoa a quem visse cortar árvores, mas que também tivesse cuidado e tomasse tais precauções 

que ninguém as pudesse cortar. 

 

30. The Same, Digest of Epitomes de Paulus, Livro III. 

 

Um homem que alugou uma casa por trinta aureis, subalugou os quartos separados em condições tais que recolheu quarenta 

por todos eles. O proprietário do edifício demoliu-a, porque disse que estava prestes a cair. Levantou-se a questão de saber 

qual deveria ser o montante dos danos, e se a parte que alugou a casa inteira poderia intentar uma acção sobre o 

arrendamento. A resposta foi que se o edifício estivesse em tão mau estado que fosse necessário demoli-lo, deveria ser feita 

uma estimativa, e os danos avaliados na proporção do montante pelo qual o proprietário tinha arrendado o local, e que o 

tempo em que os inquilinos não puderam ocupá-lo também deveria ser tomado em consideração. Se, contudo, não foi 

necessário demolir a casa, mas o proprietário fê-lo porque desejava construir uma melhor, o juízo deve ser feito pelo 

montante dos juros que o inquilino tinha nos seus subarrendatários não sendo obrigado a abandonar o local. 

 

1. Um edil alugado numa determinada cidade durante o período de um ano, a fim de poderem ser utilizados gratuitamente 

pelos cidadãos. Tendo os banhos sido destruídos pelo fogo após três meses, considerou-se que uma acção de arrendamento 

poderia ser intentada contra o proprietário dos banhos, que uma parte do preço deveria ser reembolsada na proporção do 

tempo durante o qual os banhos não estavam disponíveis. 

 

2. Foi feito um inquérito sobre a acção a intentar quando um homem alugou mulas para serem carregadas com um 

determinado peso, e quem as alugou lesionou-as com cargas mais pesadas. A resposta foi que o proprietário podia proceder 
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legalmente ou sob a Lex Aquilia ou numa acção de arrendamento, mas que, sob a Lex Aquilia, só podia processar a parte que 

tinha conduzido as mulas na altura; mas, por uma acção de arrendamento, podia proceder correctamente contra aquele que as 

tinha contratado, mesmo que outra pessoa as tivesse ferido. 

 

3. Um homem que contratou para a construção de uma casa, declarado no contrato: "Eu fornecerei a pedra necessária para a 

obra, e o proprietário pagará ao empreiteiro sete sestércios por cada pé, e tanto para a pedra como para a mão-de-obra". 

Colocou-se a questão de saber se a obra deve ser medida antes, ou depois da sua conclusão. A resposta foi que deveria ser 

medida enquanto ainda estava inacabada. 

 

4. Um inquilino recebeu uma casa sob a condição de a devolver sem lesões, excepto na medida em que os danos pudessem 

resultar de violência ou da idade. Um escravo do inquilino queimou a casa, mas não acidentalmente. Foi dada a opinião de 

que este tipo de violência não pareceria ter sido excluída; e que não foi acordado que o inquilino não deveria ser responsável 

se um escravo a queimasse, mas que ambas as partes pretendiam que a violência exercida por estranhos deveria ser excluída. 

 

31. The Same, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro V. 

 

Várias pessoas carregaram o navio de Saufeius com grãos sem os separar; Saufeius entregou a um deles os seus grãos da 

pilha comum, e o navio foi depois perdido. Levantou-se a questão de saber se os outros poderiam intentar uma acção contra o 

comandante do navio com referência à sua parte do grão no solo que ele tinha desviado a carga. A resposta foi que existem 

dois tipos de leasing de propriedade, um deles em que o artigo em si tem de ser devolvido, como quando o vestuário é 

confiado a um mais cheio para ser limpo, ou quando algo do mesmo tipo tem de ser devolvido; como, por exemplo, quando 

uma massa de prata é dada a um trabalhador para ser transformada em vasos, ou o ouro é dado para ser transformado em 

anéis. Na primeira instância, a propriedade ainda pertence ao proprietário; na segunda, ele torna-se o credor pelo seu valor. A 

mesma regra de direito aplica-se aos depósitos, pois quando uma parte depositou uma soma de dinheiro sem a ter fechado em 

nada, ou selado, mas simplesmente depois de a contar, a parte com quem fica não está obrigada a fazer nada, mas a 

reembolsar a mesma quantia de dinheiro. De acordo com isto, o grão parece ter-se tornado propriedade de Saufeius, e ele 

desistiu muito apropriadamente de uma parte dele. Se, no entanto, o grão de cada uma das partes tivesse sido encerrado 

separadamente através de tábuas, ou em sacos, ou em barris, de modo a que o que pertencia a cada uma pudesse ser 

distinguido, não poderia ser alterado; pois então o proprietário do trigo que o comandante do navio tinha entregue poderia 

intentar uma acção para a sua recuperação, e, por conseguinte, as autoridades não aprovam acções no terreno do desvio da 

carga neste caso, porque a mercadoria que foi entregue ao comandante era toda da mesma espécie e tornou-se imediatamente 

sua, e o proprietário tornou-se seu credor (pois não se considera que tenha havido um desvio da carga desde que esta se 

tornou propriedade do comandante); ou o artigo idêntico que foi entregue deve ser restaurado, e neste caso, uma acção de 

furto seria contra o capitão, e por conseguinte uma acção no terreno do desvio da carga seria supérflua. Contudo, quando a 

mercadoria fosse entregue com o entendimento de que a mesma espécie deveria ser devolvida, a parte que a recebesse só 
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seria responsável por negligência, uma vez que a responsabilidade por negligência existe quando o contrato é feito em 

benefício de ambas as partes, e não pode existir negligência quando o mestre devolvia a um dos proprietários uma parte do 

grão, uma vez que era necessário que ele entregasse a sua parte a um deles antes dos outros, mesmo que ele estivesse em 

melhores condições do que os outros ao fazê-lo. 

 

32. Julianus, On Minicius, Livro IV. 

 

Um homem que alugou uma parcela de terra a ser cultivada por um período de vários anos, morreu, e concebeu a referida 

terra. Cassius negou que o arrendatário pudesse ser obrigado a cultivar a terra, porque o herdeiro não tinha qualquer interesse 

na mesma. No entanto, se o arrendatário desejasse cultivá-la, e fosse impedido de o fazer pela parte a quem a terra tinha sido 

deixada, teria direito a uma acção contra o herdeiro, e a perda deveria ser suportada pelo herdeiro; tal como acontece quando 

alguém vende algo e o deixa a outro antes de o entregar; pois, neste caso, o herdeiro será responsável tanto perante o 

comprador como perante o legatário. 

 

33. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Quando um terreno que me arrendou é confiscado, será responsável por uma acção de arrendamento que me permita usufruir 

dele, embora não seja culpa sua que eu não o possa fazer; da mesma forma que se for mantido se contratar a construção de 

uma casa, e o terreno sobre o qual vai ser erguido for destruído, será, no entanto, responsável. Pois se me vender um terreno, 

e este for confiscado antes da entrega, será responsável por uma acção de compra; e isto é verdade na medida em que deverá 

devolver o preço, e não que será obrigado a indemnizar-me por algo mais do que o meu interesse em que o terreno vago me 

seja entregue. Assim, penso que a regra também se aplica a um arrendamento, de modo que deve devolver o aluguer que 

paguei pelo tempo em que não pude usufruir da propriedade, mas não pode ser obrigado a fazê-lo por qualquer outra acção 

de arrendamento; pois se o seu inquilino for impedido de usufruir da propriedade, quer por si, quer por outra parte a quem 

tenha o poder de impedir de o fazer, deve indemnizá-lo na medida do seu interesse em usufruir da propriedade, e nisto o seu 

lucro também está incluído. Se, no entanto, for impedido por alguém que não possa controlar, devido à sua força ou 

autoridade superior, não será responsável perante ele por outra coisa que não seja libertar o aluguer que não tenha sido pago, 

ou reembolsar o que tenha sido pago. 

 

(34) Gaius, On the Provincial Edict, Livro X. 

 

Tal como se isto tivesse acontecido através de um ataque de assaltantes. 

 

35. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 
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Esta distinção corresponde à que foi introduzida por Servius, e foi aprovada por quase todas as autoridades; ou seja, quando 

um senhorio impede um inquilino de usufruir do uso da casa, fazendo reparações sobre ela, deve ser considerado se a casa foi 

ou não demolida por necessidade; para que diferença faria se o senhorio de um edifício é obrigado a repará-la por causa da 

sua idade, ou quando o senhorio de um terreno é obrigado a suportar ferimentos de uma parte que não pode impedir de a 

infligir? Deve entender-se, contudo, que fazemos uso desta distinção com referência a uma pessoa que arrendou o seu terreno 

para ser usufruído, e que negociou o negócio de boa fé; e não a uma pessoa que arrendou fraudulentamente um terreno 

pertencente a outro e não é capaz de resistir ao proprietário do mesmo, quando este impede o arrendatário de o usufruir. 

 

(1) Quando temos terras em comum, e for acordado entre nós que teremos o arrendamento das mesmas durante anos 

alternados por um determinado montante, e o senhor, quando o seu ano tiver expirado, destruir intencionalmente a colheita 

do ano seguinte, posso proceder contra si por meio de duas acções, uma baseada na propriedade, e outra no terreno de um 

arrendamento; pois a minha parte está envolvida na acção sobre a propriedade, e a sua apenas na acção sobre o arrendamento. 

Então, pergunta-se, não será o facto de que, no que diz respeito à minha parte, a perda por minha causa deve ser reparada 

através de uma acção de partilha? Esta opinião é correcta, mas, no entanto, penso que a de Servius também é verdadeira, 

nomeadamente: "Que onde eu fizer uso de uma das acções acima referidas, a outra será destruída". Esta questão pode ser 

colocada de forma mais simples, se for sugerido que, sempre que tenha sido acordado entre duas partes que tenham parcelas 

de terra separadas que lhes pertençam, cada uma terá o direito de arrendar a terra da outra, com o entendimento de que as 

culturas serão entregues a título de renda. 

 

36. Florentinus, Institutos, Livro VII. 

 

Quando o trabalho tiver de ser feito ao abrigo de um contrato, fica por conta e risco do empreiteiro até ser aceite. Mas, de 

facto, se tiver sido contratado para ser pago a pé ou por medida, será por conta e risco do empreiteiro, até que seja medido; e 

em ambos os casos, o risco deve ser suportado pelo empregador, se ele for o culpado pelo trabalho não ter sido aceite ou 

medido. Se, no entanto, o trabalho tiver de ser destruído por força superior, antes de ser aceite, ficará por conta e risco do 

empregador, a menos que tenha sido feito algum outro acordo. O empreiteiro não é obrigado a ser responsável perante o 

empregador por algo mais do que poderia ter conseguido com os seus cuidados e trabalho. 

 

37. Javolenus, On Cassius, Livro VIII. 

 

Se uma obra for destruída por força superior antes de ter sido aceite pelo empregador, ele deve suportar a perda, se a obra era 

de tal natureza que deveria tê-la aceite. 

 

38. Paulus, Regras. 
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Um homem que tenha contratado os seus serviços tem direito a uma indemnização por todo o tempo para o qual foi 

contratado, se não tiver sido culpado por não ter realizado o trabalho. 

 

1. Os advogados também não são obrigados a devolver os seus honorários, se não forem culpados por não terem julgado um 

caso. 

 

39. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Um arrendamento não altera normalmente a propriedade da propriedade. 40. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

Aquele que recebe uma indemnização pela guarda de qualquer propriedade é responsável pela custódia da mesma. 

 

41. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Julianus, No entanto, diz que uma acção não pode ser intentada contra uma pessoa por um dano cometido por outra; pois em 

que grau de cuidado pode ele impedir que danos ilegais sejam causados por outra pessoa? Marcelo, porém, diz que isto pode 

por vezes ser feito onde a parte poderia ter tomado tal cuidado da propriedade que não poderia ter sido ferida, ou onde ele 

próprio, tendo sido acusado, cometeu o dano. Esta opinião de Marcelo deve ser aprovada. 

 

(42) Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Se roubar um escravo que lhe tenha sido arrendado, uma de duas acções está disponível contra si: a acção sobre o 

arrendamento, e a acção por roubo. 

 

43. The Same, On the Edict, Livro XXI. 

 

Se ferir um escravo que lhe tenha sido alugado, a acção ao abrigo da Lex Aquilia ou a acção de arrendamento pode ser 

intentada por causa da ferida, mas o queixoso deve contentar-se com uma ou outra destas; e isto faz parte do dever do juiz 

perante o qual o processo baseado no arrendamento é instaurado. 

 

44. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VII. Ninguém pode arrendar uma servidão. 

45. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Se eu vos arrendar uma casa e os meus escravos vos causarem qualquer dano, ou cometerem um roubo, não serei responsável 

perante vós no contrato de arrendamento, mas numa acção noxal. 
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1. Se eu lhe arrendar um escravo para ser empregado na sua loja, e ele cometer um roubo, pode ser duvidoso que uma acção 

de contratação seja suficiente neste caso; pois está longe de estar de acordo com a boa fé implícita no contrato que o senhor 

deve sofrer qualquer perda por causa da propriedade que contratou; ou deve ser declarado que, para além do direito de acção 

baseado na contratação, existe também um baseado no crime de roubo, e que esta infracção dá origem a um peculiar direito 

de acção próprio? Esta é a melhor opinião. 

 

46. Ulpianus, On the Edict, Book LXIX. 

 

Quando alguém arrenda uma propriedade por uma moeda de valor insignificante, o arrendamento é nulo, pois isto assemelha-

se a uma doação. 

 

47. Marcellus, Digest, Livro VI. 

 

Quando se verifica que um comprador ou arrendatário vendeu ou alugou o imóvel a várias outras partes, de tal forma que 

cada uma delas é responsável pela totalidade do montante, só podem ser obrigadas a pagar as suas quotas quando se 

estabelece que todas elas são solventes; embora, talvez, fosse mais justo que, mesmo quando todas elas são solventes, o 

reclamante não fosse privado do direito de processar qualquer uma delas que deseje, se não se recusar a ceder os direitos de 

acção que tem contra as outras. 

 

(48) The Same, Digest, Livro VIII. 

 

Se eu contratar alguém para executar algum trabalho que eu próprio concordei em fazer, fica estabelecido que terei direito a 

uma acção de arrendamento contra ele. 

 

1. Se uma parte se recusar a restaurar-me um escravo, ou qualquer outro bem móvel que eu tenha alugado, será proferida 

sentença contra ele pelo montante dos danos por mim jurados em tribunal. 

 

49. Modestinus, Desculpas, Livro VI. 

 

Quando tiverem sido designados tutores ou curadores, é-lhes proibido alugar qualquer bem pertencente ao Imperador antes 

de terem prestado as suas contas. E se alguém, ocultando o facto, aparecer com o propósito de alugar terras pertencentes ao 

Imperador, será punido como falsificador. Esta decisão o Imperador Severus também foi sancionada. 

 

(1) Em consequência disto, pessoas que estejam a administrar uma tutela ou uma curadoria estão proibidas de alugar qualquer 

coisa ao Tesouro. 
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50. The Same, Pandects, Book X. 

 

Quando alguém alugando ignorantemente bens a um soldado, acreditando ser um civil, fica estabelecido que pode cobrar-lhe 

o aluguer, pois como não sabia que era um soldado, não é culpado de violação da disciplina militar. 

 

51. Javolenus, Epístolas, Livro XI. 

 

Aluguei uma parcela de terra sob a condição de que, se não fosse cultivada em conformidade com os termos do 

arrendamento, eu deveria ter o direito de a alugar novamente a outro, e que o arrendatário me indemnizasse por qualquer 

perda que eu pudesse suportar. Neste caso, não foi acordado que, se eu alugasse a terra por mais dinheiro, o excesso lhe fosse 

pago; e, como ninguém cultivava a terra, eu, no entanto, alugei-a por mais. Pergunto se devo dar o montante do excesso ao 

primeiro arrendatário. A resposta foi que, em obrigações deste tipo, devíamos prestar especial atenção ao que foi acordado 

entre as partes. Considera-se, no entanto, que neste caso, foi tacitamente acordado que nada deveria ser pago se o terreno 

fosse arrendado por mais dinheiro; ou seja, esta disposição foi inserida no contrato apenas em benefício do locador. 

 

(1) Contratei trabalho a ser feito sob a condição de pagar um determinado montante todos os dias pelo referido trabalho à 

parte empregada. Sendo o trabalho mal feito, posso intentar uma acção contra ele no contrato de arrendamento? A resposta 

foi, se contratou este trabalho para ser feito na condição de que o contraente contratado para o fazer seja responsável perante 

si pela sua boa execução, ainda que tenha sido acordado que uma certa soma de dinheiro deveria ser paga por cada trabalho, 

o contraente continuará a ser responsável perante si se o trabalho tiver sido mal feito. Com efeito, não faz diferença se o 

trabalho é executado por um preço, ou se o pagamento é feito por cada parte do mesmo, desde que o empreiteiro tenha de o 

executar na íntegra. Por conseguinte, uma acção de arrendamento pode ser intentada contra aquele que executou mal a obra, a 

menos que tenha sido providenciado o pagamento de partes separadas da mesma, de modo a que a mesma possa ser 

executada de acordo com a aprovação do proprietário; pois então o empreiteiro não é considerado para garantir ao 

proprietário a excelência de toda a obra. 

 

52. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXXI. 

 

Se eu lhe arrendar um terreno para arrendamento aurei, e pensar que o estou a alugar por cinco, o contrato é nulo. Se, no 

entanto, eu pensar que o estou a alugar por menos, e o senhor pensar que o está a alugar por mais, o arrendamento não será 

por uma soma maior do que eu pensava que era. 

 

53. Papinianus, Opiniões, Livro XI. 
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Quando uma caução aparece para um arrendatário de terras públicas perante um oficial que tenha a seu cargo, e que o 

referido oficial tenha arrendado ao arrendatário, ele não será responsável perante o governo; mas as colheitas, neste caso, 

permanecerão como penhor. 

 

(54) Paulus, Opiniões, Livro V. 

 

Pergunto se um fiador que aparece por um arrendatário também será responsável pelos juros sobre o aluguer que não foi 

pago, ou se pode tirar partido das constituições pelas quais se prevê que aqueles que pagam dinheiro por outros só são 

obrigados a ser responsáveis pelo capital que é devido. Paulus respondeu que mesmo que a própria garantia se vincule a tudo 

o que se relacione com o arrendamento, também será obrigado a pagar juros; tal como o arrendatário é obrigado a fazer, 

quando estiver em falta para o pagamento da renda. Pois, nos contratos celebrados de boa fé, ainda que os juros possam não 

decorrer tanto da obrigação, como depende da decisão do juiz, ainda assim, quando a caução se torna responsável por tudo o 

que se relaciona com o contrato do arrendatário, parece, mas apenas que ele também deve suportar o ónus dos juros, se se 

obrigou da seguinte forma: "Vincular-se ao montante de uma sentença justa?" Ou com estas palavras: "Promete indemnizar-

me?" 

 

1. Foi acordado pelo locador e pelo arrendatário de um terreno que o arrendatário, Seius, não deveria ser expulso contra a sua 

vontade durante o período do arrendamento, e se fosse expulso, o locador, Titius, deveria pagar-lhe uma multa de aurei; ou, 

se o arrendatário, Seius, desejasse desistir durante o período do arrendamento, deveria ser obrigado a pagar a aurei ao 

locador, Titius, e as partes estipuladas reciprocamente com referência a isto. Pergunto, uma vez que o arrendatário, Seius, não 

pagou a renda durante dois anos consecutivos, se poderia ser expulso sem que o Titius receasse incorrer na penalidade. 

Paulus respondeu que embora nada fosse estipulado na estipulação penal com referência ao pagamento da renda, ainda assim, 

é provável que tenha sido acordado que o arrendatário não deveria ser expulso durante o período do arrendamento, se pagasse 

a renda, e cultivasse a terra, como deveria fazer; de modo a que, se entendesse que deveria processar a penalidade, e não 

tivesse pago a renda, o arrendador poderia recorrer a uma excepção com base na má fé. 

 

2. Paulus deu como sua opinião que, se alguém atribuir um escravo ao seu inquilino depois de estimar o seu valor, ficará sob 

o risco do inquilino; e, portanto, se ele morrer, o seu valor, tal como avaliado, deve ser recuperado pelo herdeiro do inquilino. 

 

55. O mesmo, Sentenças, Livro II. 

 

Quando um celeiro tiver sido arrombado e saqueado, o proprietário não será responsável, a menos que lhe tenha sido 

imputada a guarda do seu conteúdo. Mas os escravos da pessoa com quem foi feito o contrato podem ser exigidos para serem 

torturados, devido ao conhecimento do edifício que possuem. 
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(1) Quando um terreno é arrendado e o arrendatário faz algum acréscimo ao mesmo, através do seu trabalho, que seja 

necessário ou útil, ou ergue um edifício, ou faz algum melhoramento que não tenha sido acordado, ele pode proceder através 

de uma acção de arrendamento contra o proprietário do imóvel para a recuperação do montante que gastou. 

 

(2) Quando um arrendatário, contrariamente às disposições do seu contrato de arrendamento, abandona o terreno sem justa 

causa ou causa razoável antes do termo do seu prazo, pode ser processado numa acção de arrendamento pelo pagamento da 

renda durante todo o prazo, e pela indemnização do arrendador na medida dos seus interesses. 

 

56. O mesmo, Sobre os Deveres do Prefeito da Vigilância da Noite. 

 

Quando os proprietários de revistas e armazéns desejarem a sua abertura devido ao não aparecimento dos arrendatários, e à 

sua falta de pagamento do aluguer durante o período do arrendamento, e desejarem ter um inventário do conteúdo feito pelos 

funcionários públicos a quem compete fazê-lo, serão ouvidos. O tempo a considerar em casos deste tipo deve ser de dois 

anos. 

 

(57) Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro IX. 

 

Um homem que era proprietário de uma casa alugou um espaço vazio adjacente ao seu vizinho seguinte. O referido vizinho, 

enquanto construía sobre o seu próprio terreno, atirou a terra para a escavação sobre o referido espaço vazio, e amontoou-a 

mais acima do que a fundação de pedra do locador; e a terra, tendo-se molhado por chuvas constantes, enfraqueceu a parede 

do locador com humidade a tal ponto que o edifício desabou. O Labeo diz que apenas uma acção sobre o arrendamento 

mentirá, porque não foi o amontoamento da terra em si, mas a humidade daí resultante que subsequentemente causou o dano, 

mas que uma acção sobre o solo de danos ilícitos apenas mentirá quando o dano não tiver sido produzido por alguma causa 

externa. Aprovo esta opinião. 

 

58. Labeo, Later Epitomes by Javolenus, Livro IV. 

 

Alugou uma casa inteira por uma quantia bruta, e depois vendeu-a na condição de que a renda dos inquilinos pertencesse ao 

comprador. Mesmo que o arrendatário possa ter subalugado a referida casa por uma quantia maior, esta, no entanto, 

pertencerá ao comprador, porque o arrendatário lha devia a si. 

 

1. Foi declarado num contrato de trabalho que este deveria ser realizado antes de um determinado dia, e depois, se tal não 

fosse feito, o arrendatário deveria ser responsável por uma quantia igual aos juros do locador. Penso que esta obrigação é 

contraída na medida em que um bom cidadão repararia os danos com referência ao tempo; porque a intenção das partes 

parece ter sido a de que o trabalho deveria ser concluído dentro do tempo durante o qual poderia ser feito. Um certo indivíduo 
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alugou um banho numa cidade durante quarenta dracmas por mês, e foi acordado que lhe deveriam ser fornecidas cem 

dracmas para a reparação do forno, dos tubos, e outras partes do banho, e o arrendatário exigiu as cem dracmas. Penso que 

lhe eram devidas, se ele desse garantias de que o dinheiro seria gasto para reparações. 

 

59. Javolenus, On the Lost Works of Labeo, Livro V. 

 

Marcius foi empregado para construir uma casa pela Flaccus. Depois das obras terem sido parcialmente executadas, o 

edifício foi destruído por um terramoto. Massurius Sabinus diz que se o acidente ocorreu através de alguma força da 

natureza, como por exemplo, um terramoto, Flaccus deve assumir o risco. 

 

60. Labeo, Last Epitomes de Javolenus, Livro V. 

 

Quando uma casa é arrendada durante vários anos, o locador deve não só permitir ao locatário ocupá-la desde os Kalends de 

Julho de cada ano, mas também subalugar a mesma durante o período do seu arrendamento, se assim o desejar. Portanto, se a 

referida casa permanecer em estado dilapidado desde os Kalends de Janeiro até aos Kalends de Julho, para que ninguém a 

possa ocupar, e não pode ser mostrada a ninguém; o locatário não será obrigado a pagar qualquer renda ao locador. Nem, de 

facto, poderá ser obrigado a ocupar a casa, se esta tiver sido reparada após os Kalends de Julho, a menos que o locador 

estivesse pronto para lhe fornecer outra casa adequada para a sua residência. 

 

1. Penso que o herdeiro de um arrendatário, mesmo que não seja inquilino, deterá, no entanto, a posse para o proprietário da 

propriedade. 

 

2. Se um arrendatário perde a sua roupa, e tem os meios para a recuperar, mas não deseja usufruir dela; pode, no entanto, 

intentar uma acção de arrendamento contra o arrendatário. O juiz, contudo, deve decidir se não será melhor para si intentar 

uma acção contra o ladrão e recuperar a sua propriedade dele; claro, às custas do proprietário mais completo. Mas se ele 

considerar que isto é impossível, deve então julgar a seu favor contra o pleno, e obrigá-lo a ceder-lhe os seus direitos de 

acção. 

 

3. Tendo sido celebrado um acordo, uma casa foi contratada na condição de ser sujeita à aprovação ou desaprovação do 

proprietário, ou do seu herdeiro. O empreiteiro, com o consentimento da outra parte, fez certas alterações na obra. Tenho 

como opinião que a obra não parecia ter sido realizada em conformidade com os termos do contrato, mas como as alterações 

tinham sido feitas com o consentimento do proprietário, o empreiteiro deveria ser libertado. 

 

4. Dei-lhe instruções para fazer uma estimativa da quantia que iria pedir para construir uma casa, e respondeu-me que a 

construiria por duzentos aurei. Dei-lhe o contrato por uma determinada quantia, e posteriormente verifiquei que a casa não 
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poderia ser construída por menos de trezentos aurei. Já te tinha pago cem, uma parte da qual tinhas gasto, e depois proibi-te 

de prosseguir com a obra. Sustentei que se continuasse a fazer a obra, teria direito a uma acção de arrendamento contra si, 

para o obrigar a reembolsar-me o resto do dinheiro. 

 

5. O senhor retira uma colheita, enquanto o arrendatário está a olhar, quando tem conhecimento de que pertence a outra 

pessoa. Labeo diz que o proprietário pode processá-lo pelo grão, e que o arrendatário tem o direito, nos termos do seu 

contrato de arrendamento, de intentar uma acção contra o proprietário para o obrigar a fazê-lo. 

 

6. O locador de um armazém tinha afixado nele que não receberia depósitos de ouro, prata, ou jóias por sua conta e risco, e 

depois, conscientemente, permitiu que artigos deste tipo fossem deixados no referido armazém. Assim, declarei que ele seria 

responsável perante si, tal como se a cláusula no aviso tivesse sido apagada. 

 

7. Empregou um escravo meu que era um tropeiro, e perdeu uma mula devido à sua negligência. Se ele se contratou a si 

próprio, considero que tenho de reparar os danos que lhe causei em virtude da propriedade empregada em meu benefício, mas 

apenas na medida da peculiaridade do escravo. Se, contudo, eu próprio o aluguei, não serei responsável perante vós por outra 

coisa que não seja fraude e negligência. Mas se me alugou um tropeiro sem a designação da sua pessoa, e eu lhe entrego 

aquele por cuja negligência o animal pereceu, digo-lhe que devo ser responsável por negligência, porque seleccionei o 

escravo que lhe causou este tipo de perda. 

 

8. Contratou um veículo para transportar a sua bagagem e fazer uma viagem, e quando uma ponte foi atravessada, e o 

detentor exigiu portagem, surgiu a questão de saber se o condutor deveria pagar portagem apenas pela sua carruagem. Penso 

que, se ele soubesse quando alugou o seu veículo que iria atravessar a ponte, deveria pagar a portagem. 

 

9. Considero que o locatário de um armazém inteiro não deve ser responsável perante o proprietário do mesmo pela custódia 

da propriedade, pela qual o próprio proprietário deve ser responsável perante aqueles que o alugaram, a menos que tenha sido 

acordado o contrário no contrato de arrendamento. 

 

61. Scaevola, Digest, Livro VII. 

 

Um arrendatário, embora não estivesse incluído nos termos do seu arrendamento que devia plantar vinha, plantou-a no 

terreno, e, devido ao rendimento do mesmo, o campo era arrendado para arrendamento aurei mais a cada ano. Colocou-se a 

questão de saber se o proprietário podia processar o arrendatário, que tinha sido expulso do terreno por não pagamento de 

renda, no terreno em que a renda era devida; ou se podia recuperar as despesas lucrativamente incorridas com a plantação das 

vinhas onde foi apresentada uma excepção por fraude. A resposta foi que ou podia recuperar a despesa, ou que não seria 

responsável por mais nada. 
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1. Um homem alugou por uma certa soma um navio para navegar desde a província de Cirene até Aquileia, sendo carregado 

com três mil medidas de óleo e oito mil alqueires de cereais. Aconteceu, porém, que o navio, enquanto carregado, foi detido 

na referida província durante nove meses, e a carga foi confiscada. Colocou-se a questão de saber se a carga acordada poderia 

ser recolhida pelo proprietário do navio da parte que a contratou, em conformidade com o contrato. A resposta foi que, em 

conformidade com os factos declarados, isto poderia ser feito. 

 

62. Labeo, Probabilidades, Livro I. 

 

Se fizer um contrato de escavação de um canal, e o completar, e, antes de ser aceite, for destruído por acidente, o risco será 

seu. Paulus diz que, mesmo que o acidente tenha ocorrido por alguma falha do solo, a parte que contratou o trabalho a ser 

feito deve ser responsável; mas se aconteceu porque o trabalho era defeituoso, você deve suportar a perda. 

 

 

Título. 3. Quanto às acções para a estimativa do valor da propriedade. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

A acção para a estimativa do valor de um bem foi inventada com o objectivo de eliminar dúvidas. Pois quando um imóvel 

que tinha sido avaliado era dado a outro para ser vendido, era duvidoso se uma acção de venda baseada no valor estimado 

mentiria; ou se estaria disponível uma acção de arrendamento, pois parecia ter arrendado o imóvel para efeitos de venda; ou 

se poderia ser intentada uma acção de arrendamento, uma vez que contratei os serviços da parte para o vender, ou se poderia 

ser interposto recurso a uma acção de mandato? Parecia, portanto, que se apostava na entrega do imóvel, pois era necessário 

indicar especificamente a renda, e não apenas uma parte do que poderia ser produzido. 

 

(1) A estimativa do imóvel, porém, é feita por conta e risco da pessoa que o recebe, e por isso deve ou restaurar o próprio 

imóvel em estado intacto, ou pagar o montante da avaliação acordada. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Esta acção é equitativa, e implica uma indemnização. 

 

 

Título. 4. Sobre a troca de bens. 
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1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Tal como uma coisa é vender, e outra comprar, e como existe uma diferença entre comprador e vendedor, assim o preço é 

uma coisa, e a propriedade outra. Numa troca, no entanto, não se pode determinar quem é o comprador e quem é o vendedor. 

As trocas diferem muito, pois um comprador é responsável por uma acção de venda, a menos que pague a compra - dinheiro 

ao vendedor; e é suficiente que o vendedor se vincule em caso de despejo, entregue a posse e esteja livre de fraude, e 

portanto, se o bem vendido não for perdido por um título melhor, ele não deve nada. Numa troca, porém, se a propriedade de 

cada parte for considerada como o preço da outra, o título de cada artigo deve passar, mas se for considerada como 

mercadoria, também não é exigido que transfira a propriedade. Mas, enquanto numa venda deve haver simultaneamente 

propriedade e preço, não pode ser determinado numa troca qual é a propriedade, e qual é o preço, nem a razão permite que a 

mesma coisa seja de imediato a propriedade vendida e o preço do que é comprado. 

 

(1) Por conseguinte, se um dos artigos que recebi ou dei for posteriormente retirado através de um título melhor, considera-se 

que uma acção de facto deve ser concedida. 

 

(2) Além disso, a compra e venda é contratada pela mera vontade das partes que consentem na mesma; uma troca, porém, dá 

origem a uma obrigação pela entrega do bem. Caso contrário, se o imóvel não fosse entregue, consideramos que uma 

obrigação poderia ser contratada por mero consentimento, o que só é aplicável a acordos deste tipo que tenham as suas 

próprias designações específicas, como compra, venda, arrendamento, e mandato. 

 

(3) Por conseguinte, Pedius diz que quando uma parte dá um bem que pertence a outra, não é contratada uma troca. 

 

(4) Assim, quando a entrega é feita por uma parte, e a outra se recusa a entregar os seus bens, não podemos instaurar um 

processo pelo motivo de que é do nosso interesse ter recebido o artigo a respeito do qual o acordo foi feito; mas haverá 

fundamento para um processo pessoal de recuperação para nos obrigar a devolver o bem, como se a transacção não tivesse 

tido lugar. 

 

2. The Same, On Plautius, Livro V. 

 

Aristo diz que uma troca assemelha-se a uma venda num caso em que deve ser dada uma garantia de que um escravo é são, e 

livre de responsabilidade de detenção por roubo ou danos cometidos, e que não é um fugitivo que deve ser rendido por esta 

razão. 
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Título. 5. No que respeita a acções praescriptis verbis, e de factoum. 

 

 

1. Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Por vezes acontece que as acções existentes e comuns não mentem, e não conseguimos encontrar o nome próprio para o 

processo; por isso recorremos prontamente às designadas de factoum. Para que os exemplos não faltem, vou dar alguns. 

 

(1) O Labeo afirma que uma acção civil de factoum deve ser concedida ao proprietário da mercadoria contra o comandante 

de um navio, onde não é certo se este alugou o navio, ou contratou os serviços do comandante, para o transporte da sua 

mercadoria. 

 

(2) Do mesmo modo, quando alguém entrega bens a outro para exame a fim de estabelecer o preço dos mesmos, uma 

transacção que não é nem um depósito nem um empréstimo para uso, e a parte não demonstra boa fé, uma acção civil de 

facto pode ser intentada contra ele. 

 

2. Celsus, Digest, Livro VIII. 

 

Pois quando faltam causas comuns e ordinárias de acção, deve ser instaurado um processo ao abrigo do disponível para a 

explicação dos termos do contrato. 

 

3. Julianus, Digest, Livro XIV. 

 

É necessário recorrer a esta acção sempre que existam contratos, cujos nomes não tenham sido declarados pelo Direito Civil: 

 

4. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Pois resulta da natureza das coisas, que há mais transacções comerciais do que termos para as designar. 

 

5. Paulus, Perguntas, Livro V. 

 

O meu filho natural está ao vosso serviço, e o vosso filho está ao meu. Está acordado entre nós que manumitareis o meu, e 

que eu manumitareis o vosso. Eu fi-lo, mas tu não o fizeste. Levantou-se a questão de saber sob que acção sereis responsável 

perante mim. Na consideração deste ponto, todo o tipo de transacção relativa à entrega de bens deve ser tido em conta, o que 
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é mostrado no exemplo seguinte, nomeadamente: Ou dou-lhe que me pode dar, ou dou-lhe que pode realizar algum acto, ou 

realizo algum acto que me pode dar, ou realizo algum acto para si que pode realizar outro para mim. Nestes casos pode ser 

perguntado que obrigação surge. 

 

(1) Se, de facto, eu der dinheiro que possa receber em troca de algum bem, a transacção é de compra e venda. Se, no entanto, 

der um artigo para receber outro, pelo facto de não se considerar que uma troca de propriedade seja uma compra, não há 

dúvida de que surge uma obrigação civil em virtude da qual pode ser intentada uma acção, não para o obrigar a devolver o 

que recebeu, mas para me indemnizar na medida do meu interesse em receber o artigo que foi objecto do contrato; ou se 

preferir receber os meus bens, pode ser intentada uma acção para recuperar o que foi dado, porque a propriedade foi dada de 

um lado mas não do outro. Se, no entanto, eu lhe der certas taças para que me possa dar Stichus, a Stichus correrá o meu 

risco, e você será responsável apenas por negligência. Esta é a explicação do acordo: "Eu dou para que possas dar". 

 

(2) Mas quando eu dou para que possa realizar algum acto, e o acto é tal que pode ser contratado; por exemplo, para que 

possa pintar um quadro, e o dinheiro é pago, será uma contratação, tal como uma compra foi feita no primeiro caso. Quando 

a transacção não é uma contratação, ou surge uma acção civil com referência ao meu interesse, ou um processo para a 

recuperação do imóvel mentirá. Mas se o acto for tal que não possa ser objecto de um contrato de aluguer, como, por 

exemplo, que manumite um escravo, se é adicionado um certo tempo dentro do qual ele deve ser manumitido, e quando 

poderia ter sido manumitido o tempo decorrido durante a vida do escravo; ou se o tempo não tinha decorrido, mas tinha 

passado um período suficiente quando ele poderia e deveria ter sido manumitido, pode ser intentada uma acção para a sua 

recuperação, ou uma acção para a construção do contrato. O que já declarámos é aplicável a estes casos. Se, no entanto, lhe 

dei um escravo para que manumitasse o seu escravo, e o fez, e o que lhe dei se perdeu através de um título melhor; se o dei 

sabendo que era propriedade de outro, Julianus diz que uma acção baseada na fraude deveria ser concedida contra mim. Se eu 

ignorasse o facto, uma acção civil de facto poderia ser intentada contra mim. 

 

(3) Se eu executar algum acto para que me possa dar alguma coisa, e depois de eu ter executado o acto, recusa-se a dá-lo; 

uma acção civil não mentirá, e portanto uma acção baseada na má fé será concedida. 

 

(4) Se eu executar algum acto para que possa executar outro, isto inclui várias transacções. Pois se você e eu concordarmos 

que pode cobrar um crédito do meu devedor em Cartago, e que eu posso cobrar um do seu em Roma, ou, que pode construir 

uma casa no meu terreno, para que eu possa construir uma no seu, e eu construo a minha, você não constrói a sua; considera-

se que, no primeiro exemplo, é dado um mandato, por assim dizer, sem o qual o dinheiro não pode ser cobrado em nome de 

outro. Pois embora as despesas devam ser feitas de ambos os lados, ainda assim, cada um de nós está a fazer um serviço um 

para o outro, e um mandato fundamentado num acordo pode estender-se para além dos seus limites naturais. Pois posso 

ordenar-lhe que seja responsável pela guarda da propriedade, e que, ao cobrar a dívida, não gaste mais do que aurei. Quando 

ambos gastamos o mesmo montante, não pode haver motivo para contestação, mas se apenas um deles executar o acto, de 
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modo que neste caso parece ter sido dado um mandato, por exemplo, de que deve reembolsar um ao outro as despesas 

incorridas por cada um, não lhe dou qualquer mandato com referência ao seu próprio bem. No entanto, será mais seguro, 

tanto na construção de casas como na cobrança de dívidas, sustentar que deve ser concedida uma acção para a interpretação 

do contrato, que se assemelha a uma acção sobre mandato, tal como nos primeiros casos existe uma semelhança entre a acção 

sobre contratação e a acção sobre venda. 

 

(5) Por conseguinte, se estas coisas forem verdadeiras, onde foi acordado por ambas as partes realizar actos recíprocos, o 

mesmo pode ser dito com referência à questão proposta; e segue-se necessariamente que o julgamento deve ser feito contra si 

na medida do meu interesse no escravo que eu manumitei. Deve ser feita uma dedução porque agora tenho um libertado? 

Isto, no entanto, não pode ser tomado em consideração. 

 

6. Neratius, Opiniões, Livro I. 

 

Vendi-lhe uma casa com a condição de que reparasse outra. Foi dada a opinião de que não houve venda, mas que uma acção 

civil poderia ser intentada por uma quantia incerta de danos. 

 

7. Papinianus, Opiniões, Livro II. 

 

Se te dei aurei para que manumitasses Stichus, e não o fizeste; posso imediatamente intentar uma acção praescriptis verbis 

para te obrigar a pagar o montante dos meus juros; e se não tiver juros, posso intentar uma acção contra ti para te obrigar a 

restaurar a aurei. 

 

8. The Same, Questions, Book XXVII. 

 

Quando um senhor, após ter declarado o valor do seu escravo, o entregou para ser submetido a tortura quando foi acusado de 

roubo, e não foi considerado culpado, e aquele a quem foi entregue não o devolveu, pode ser intentada uma acção civil contra 

ele por este motivo; embora, em determinadas circunstâncias, uma parte a quem foi entregue um escravo possa retê-lo. Pois 

pode reter um escravo se o proprietário preferir receber o dinheiro, ou se tiver sido apanhado a cometer um crime; pois então 

a quantia pela qual foi avaliado deve ser paga pelo seu senhor. Mas a questão, porém, coloca-se, por que acção o dinheiro 

pode ser recuperado, se o dono optar por receber o valor avaliado do escravo? Afirmei que, embora o que foi acordado entre 

as partes não estivesse prescrito nos termos de uma estipulação, ainda assim, se a intenção do contrato não fosse obscura, 

uma acção praescriptis verbis poderia, neste caso, ser intentada, e que não se deveria considerar que tinha sido feito um mero 

acordo sem consideração, uma vez que se podia provar que a propriedade foi dada sob uma determinada condição. 

 

9. The Same, Opinions, Livro XI. 
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Se alguém for exonerado de responsabilidade na condição de delegar a sua obrigação no Titius, como devedor, e não cumprir 

a condição do contrato, será responsável por uma acção por um montante incerto de danos. Por conseguinte, é dever do juiz, 

não ver que a antiga obrigação seja restabelecida, mas que a promessa seja cumprida, ou que o julgamento seja proferido. 

 

10. Javolenus, Epístolas, Livro XIII. 

 

Um certo homem legou o usufruto de um terço dos seus bens. A propriedade do seu herdeiro foi vendida pelos seus credores, 

e a mulher a quem foi feito o legado recebeu, no lugar do usufruto, o valor da avaliação da terceira parte da propriedade, e, 

por ignorância, a estipulação ordinária foi omitida. Pergunto se o herdeiro da mulher pode trazer um processo pelo dinheiro 

que lhe foi dado, em vez do usufruto do usufruto, e em caso afirmativo, que tipo de processo? Respondi que uma acção de 

facto deveria ser concedida. 

 

11. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXXIX. 

 

Pela razão de que o número de acções não é suficiente em todos os casos, o recurso, em geral, é feito àqueles de facto. No 

que diz respeito às acções prescritas pelas leis, quando uma é justa e necessária, o Pretor fornece-a, se não tiver sido feita 

qualquer provisão para o caso pela legislação. Isto ele faz ao abrigo da Lex Aquilia, concedendo acções de facto adaptadas ao 

objectivo, o que a utilidade da referida lei exige. 

 

12. Próculus, Epístolas, Livro XI. 

 

Quando um homem vendeu certas terras à sua esposa, e foi celebrado um acordo na altura em que, se o casamento fosse 

dissolvido, a esposa deveria transferir para o seu marido as referidas terras pelo mesmo preço, se ele assim o desejasse, penso 

que uma acção de facto deveria ser concedida, e que esta regra também deveria ser observada com referência a outras 

pessoas. 

 

13. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Se eu lhe der uma propriedade para ser vendida por um determinado preço, com o entendimento de que se a vender por mais 

pode ficar com o excedente, considera-se que nem uma acção sobre mandato, nem uma acção sobre parceria mentirá, mas 

que de facto deve ser intentada, como no caso de agência voluntária; pela razão de que um mandato deve ser gratuito, e não 

se considera que uma parceria deve ser formada com referência a uma pessoa que não o admite como parceiro na venda, mas 

reserva uma certa parte do produto para si próprio. Julianus declara no Décimo Primeiro Livro do Digest: "Se eu lhe der a 

propriedade de um terreno não ocupado que me pertence, na condição de que, depois de ter construído uma casa sobre ele, 
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me transmita uma parte do mesmo; esta transacção não é uma venda, porque recebo uma parte da minha própria propriedade 

em vez do preço; nem é um mandato, porque não é gratuito, nem uma sociedade, porque ninguém, ao entrar numa sociedade, 

deixa de ser o proprietário da sua própria propriedade". Mas se eu lhe der as referidas terras com o propósito de instruir um 

rapaz, ou para pastorear um rebanho, ou para o sustento de um rapaz com o entendimento de que, se elas forem vendidas 

após o decurso de um certo número de anos, a compra-money será dividida entre nós; esta é uma transacção muito diferente 

da relativa à terra não ocupada, porque neste caso aquele que anteriormente era proprietário da propriedade não deixa de ser o 

proprietário da mesma, e portanto uma acção sobre a sociedade de pessoas mentirá. Se, no entanto, eu lhe transferir a 

propriedade de um jovem escravo, aplicar-se-á a mesma regra, como no caso da terra, porque a propriedade deixa de 

pertencer ao antigo proprietário. Qual é, então, a regra? Julianus pensa que deve ser concedida uma acção de facto, ou seja, 

uma para a interpretação do contrato. Assim, se a parte não transferir a propriedade do terreno, mas permitir que se construa 

sobre ele com o entendimento de que ou o terreno, ou o preço do mesmo, se vendido, será dividido, esta será uma parceria. O 

mesmo princípio aplica-se quando o proprietário transfere a propriedade de uma parte do terreno, reservando a do restante, e 

permite que uma casa seja construída sob a mesma condição. 

 

 

 

14. The Same, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Quando alguém atira para o mar mercadoria pertencente a outro com o objectivo de salvar a sua, não será responsável por 

qualquer acção. Se, no entanto, o fizer sem qualquer razão, estará sujeito a uma acção de facto; e se o fizer com intenção 

maliciosa, estará sujeito a uma acção sobre esse terreno. 

 

(1) Se alguém despojar um escravo pertencente a outro, e este morrer de frio, uma acção no terreno do roubo da sua roupa, 

bem como uma acção de facto por causa do escravo, pode ser levada; o direito de proceder criminalmente contra o ladrão que 

permaneça intacto. 

 

(2) Se alguém atirar ao mar uma taça de prata pertencente a outro, Pomponius, no Décimo Sétimo Livro do Sabinus, diz que 

nem uma acção de roubo, nem uma acção por danos ilícitos mentirá, mas que de facto pode ser instaurada uma acção. 

 

(3) Quando a bolota cai sobre a minha terra de uma árvore que lhe pertence, e eu permito que o meu gado se alimente dela, 

Aristo diz que não conhece nenhuma acção legal pela qual eu possa prosseguir, porque a acção com referência à pastagem do 

gado não pode ser intentada ao abrigo da Lei das Doze Mesas, uma vez que não pastagemvam nas suas instalações, nem uma 

por transgressão, nem uma por danos ilícitos. Por conseguinte, uma acção de facto deve ser intentada. 

 

15. The Same, On Sabinus, Livro XLII. 



1205 

 

 

As pessoas que sabem onde os escravos fugitivos estão escondidos devem informar os seus senhores, e isto não os torna 

culpados de roubo; pois é habitual que recebam uma recompensa por o fazerem, se revelarem o esconderijo dos referidos 

escravos, e o presente neste caso não é considerado ilegal; portanto, a parte que recebe a recompensa não precisa de temer um 

processo pela sua recuperação, porque a recebeu por uma boa razão, e não por uma que seja desonrosa. No entanto, quando 

nada foi pago, mas foi celebrado um acordo com referência à informação, ou seja, que uma certa quantia deve ser dada à 

parte se esta revelar o esconderijo do escravo, e este for apreendido, vejamos se uma acção pode ser intentada. De facto, não 

se trata de um acordo sem consideração, do qual se pode considerar que não surgirá uma acção, mas que inclui uma 

determinada transacção, podendo, portanto, tornar-se o fundamento de uma acção civil; ou seja, um praescriptis verbis, a não 

ser que alguém possa dizer que, neste caso, um processo por fraude mentirá, onde a má fé pode ser estabelecida. 

 

16. Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Permitiu-me cavar giz na sua terra na condição de encher o lugar de onde o tirei. Tirei o giz, mas não enchi a escavação. 

Levantou-se a questão, a que acção tem direito? É certo que uma acção civil por uma quantidade não determinada de danos 

mentirá. No entanto, onde me vendeu o giz, pode prosseguir através de uma acção de venda. Se, depois de retirar o giz, eu 

encher a escavação, e não me permitir retirar o giz, terei então o direito de acção por produção contra si, porque me pertence, 

como o escavei com o seu consentimento. 

 

(1) Deu-me permissão para semear cereais nas suas terras, e para retirar a colheita. Semeei-a, mas não me permitiu retirar o 

grão. Aristo diz que uma acção civil não mentirá, e pode ser uma questão de saber se uma acção de facto deve ser concedida, 

mas que uma acção por má fé estará certamente disponível. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Se eu lhe der um alojamento gratuito em minha casa, posso proceder contra si no fundamento de um empréstimo para uso? 

Vivianus diz que posso; mas é mais seguro trazer fato para a construção do contrato. 

 

(1) Se eu lhe der uma jóia cujo valor tenha sido avaliado, na condição de que me devolva ou me pague o preço da mesma; e 

esta deve ser destruída antes da conclusão da venda, quem deve suportar a perda? Labeo diz, e Pomponius também defende 

que se eu, como vendedor, lhe pedir que se desfaça dela, o risco será meu, mas se me pedir que o faça, será seu; e se nenhum 

dos dois pedir ao outro, mas apenas fizermos um acordo, só será responsável por fraude e negligência, e, neste caso, uma 

acção praescriptis verbis certamente mentirá. 
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(2) O Papinianus declara no Oitavo Livro das Perguntas: "Se lhe dei um artigo com o objectivo de o examinar, e alega tê-lo 

perdido, uma acção para a construção do contrato só mentirá se eu não souber onde está o artigo. Pois se eu souber que está 

na sua posse, posso intentar uma acção de furto, ou uma acção de recuperação do bem, ou uma acção de produção do mesmo. 

Assim, se entreguei o artigo a alguém para ser examinado, ou em seu próprio benefício, ou em benefício de ambos, considero 

que ele deve ser responsável perante mim por fraude e negligência, por causa da vantagem que lhe advém; mas não pela sua 

perda. No entanto, nos casos em que lhe dei o artigo para meu próprio benefício, ele só será responsável pela fraude, porque 

esta transacção assemelha-se muito a um depósito". 

 

(3) Quando o meu vizinho e eu próprio tivermos um boi, e for acordado entre nós que lhe emprestarei o meu por dez dias, e 

que ele me emprestará o seu pelo mesmo espaço de tempo, com o objectivo de fazer o nosso trabalho; e qualquer dos bois 

morrer enquanto estiver na posse da outra parte, uma acção de empréstimo para uso não mentirá, porque o empréstimo não 

foi gratuito, mas poderá ser instaurado um processo para a construção do contrato. 

 

(4) Onde, quando pretendia vender-me roupa, pedi que a deixasse comigo para a poder mostrar a outros mais habilidosos em 

tais matérias do que eu, e foi destruída pelo fogo, ou por alguma outra força irresistível; não serei minimamente responsável 

pelo seu valor. Do qual é manifesto que sou responsável apenas pela falta de cuidados vulgares. 

 

(5) Quando alguém recebe anéis para ser retido como segurança por uma aposta, e não os entrega a quem os ganha, uma actio 

praescriptis verbis pode ser trazida contra ele. A opinião de Sabinus, que pensa que, neste caso, uma acção de recuperação, e 

uma acção por roubo, mentirá, não deve ser adoptada. Pois como pode ele intentar uma acção de furto com referência a bens 

cuja posse ou propriedade ele nunca desfrutou? É claro, porém, que se a aposta foi desonrosa, a parte vencedora só pode 

recuperar o seu próprio anel. 

 

18. The Same, On the Edict, Livro XXX. 

 

Se eu depositar consigo uma soma de dinheiro para você dar a Titius se ele trouxer de volta o meu escravo fugitivo, e você 

não lha der porque ele não me restituiu o referido escravo, e você não me devolver o dinheiro, o melhor método é proceder 

por uma acção para a construção do contrato, uma vez que o perseguidor do escravo fugitivo e eu próprio não depositámos o 

referido dinheiro, como se faz no sequestro. 

 

19. The Same, On the Edict, Book XXXI. 

 

Pediu-me que lhe emprestasse dinheiro, e como não o tinha, dei-lhe certos bens para serem vendidos, para que pudesse fazer 

uso das receitas. Se não vendeu o referido bem, ou se o vendeu e não aceitou o preço recebido como empréstimo, é mais 
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seguro proceder, como diz Labeo, por uma acção para a interpretação do contrato, como se tivesse havido um certo acordo 

celebrado entre nós. 

 

(1) Se eu hipotecar uma parcela de terreno em vosso benefício, e se depois for acordado entre nós que me fornecerão uma 

caução, e não o fizerem; digo que o melhor plano será intentar uma acção para a interpretação do contrato, a menos que 

esteja envolvida alguma compensação, pois se estiver, uma acção para a interpretação do contrato de arrendamento mentirá. 

 

20. The Same, On the Edict, Book XXXII. 

 

É perguntado por Labeo, "Se eu vos der os cavalos que tenho à venda para serem julgados, na condição de os devolverem 

dentro de três dias se não vos agradarem, e vós, sendo artista de circo, cavalgardes esses cavalos e ganhardes o prémio, e 

depois vos recusardes a comprá-los; pode uma acção à venda ser intentada contra vós"? Penso que a melhor opinião é que 

deve ser intentada uma acção para a construção do contrato, pois foi acordado entre nós que deveria levar os referidos 

cavalos com o objectivo de os experimentar gratuitamente, e não que deveria entrar neles numa corrida. 

 

(1) A seguinte pergunta é feita por Mela: "Se eu vos deixar ter algumas mulas com o propósito de as experimentar, com o 

entendimento de que se elas vos agradarem, comprá-las-eis, mas se não vos agradarem, pagar-me-eis uma certa quantia por 

cada dia, e as mulas forem roubadas por ladrões dentro do tempo dado para o julgamento; o que deve ser reparado, o dinheiro 

e as mulas, ou apenas as mulas? Mela diz que faz diferença se a compra já tinha sido concluída, ou se viria a ser concluída 

posteriormente, pois se a transacção foi concluída, o processo pode ser trazido pelo preço; mas se não, só pode ser trazido 

pelas mulas. Ele não menciona, contudo, que acções estão disponíveis, mas penso que se a compra foi aperfeiçoada, uma 

acção à venda mentirá; mas se não for esse o caso, essa acção pode ser instaurada como a que foi concedida contra o artista 

de circo. 

 

(2) Se quando desejar comprar uma placa de prata, e um ourives traz alguma para si e a deixa, e, como não lhe convém, 

entrega-a ao seu criado para ser devolvida, e é perdida sem fraude ou negligência da sua parte; a perda deve ser suportada 

pelo ourives, porque foi enviada em seu benefício, bem como em seu proveito. Labeo diz que é certo que é responsável pela 

negligência daqueles a quem os artigos foram cometidos para guarda e entrega; e penso que uma acção para a construção do 

contrato residirá neste caso. 

 

21. The Same, Disputations, Livro II. 

 

Onde quer que uma acção ordinária ou excepção não caiba, uma acção ou excepção pretoriana estará disponível. 

 

22. Gaius, On the Provincial Edict, Livro X. 
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Se eu lhe der roupa para ser limpa ou reparada, e se se comprometer a fazer o trabalho gratuitamente, surge uma obrigação de 

mandato; mas se tiver sido dada ou acordada uma compensação, a transacção é de aluguer e contratação. Se, no entanto, o 

cliente não o realizou gratuitamente, e a compensação não foi dada na altura nem prometida, mas a transacção foi celebrada 

com o entendimento de que posteriormente o pagamento deveria ser feito ao montante acordado entre nós; está estabelecido 

que uma acção de facto deveria ser concedida, como no caso de uma nova transacção, ou seja, um processo para a 

interpretação do contrato. 

 

23. Alfenus, Epitomes of the Digest of Paulus, Livro III. 

 

Duas pessoas estavam a caminhar ao longo do Tibre; uma delas tendo pedido à outra para lhe mostrar o seu anel, fê-lo, e, 

enquanto o examinava, este caiu das suas mãos e rolou para dentro do Tibre. Foi dada a opinião de que estava disponível uma 

acção de facto. 

 

24. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Titius emprestou trinta aurei a Sempronius, tendo sido acordado entre eles que, na devolução do dinheiro, Sempronius 

deveria pagar os impostos que Titius devia, sendo os juros calculados em seis por cento; e no caso de os juros serem 

superiores aos impostos, Sempronius deveria devolver o excedente dos referidos juros a Titius, e no caso de os impostos 

serem superiores aos juros, o excedente deveria ser deduzido do capital; mas se o montante dos impostos exceder tanto o 

capital como os juros, o Titius deve restituir o montante ao Sempronius; e nenhuma estipulação formal com referência ao 

assunto foi feita entre as partes. Titius pediu um parecer sobre a acção que poderia levar a cabo para recuperar do Sempronius 

o restante dos juros, após o pagamento dos impostos. A resposta foi que os juros sobre o dinheiro emprestado não eram 

efectivamente devidos, a menos que tivesse sido estipulado o mesmo; mas no caso declarado, deveria ser considerado se a 

transacção não deveria ser considerada como um mandato acordado entre as partes, em vez de um empréstimo a juros, a 

menos que os juros cobrados excedessem seis por cento. A acção para a recuperação do capital não se basearia, de facto, no 

dinheiro emprestado; pois se Sempronius tivesse perdido o dinheiro sem má fé, ou o tivesse mantido desempregado, deve ser 

dito que não seria de todo responsável por esse motivo. Por conseguinte, é o plano mais seguro para uma acção de facto a ser 

concedida para a construção do contrato, especialmente quando também é acordado que se o montante dos impostos exceder 

os juros deve ser deduzido do capital, o que vai além das disposições da lei e dos termos do contrato para o dinheiro 

emprestado. 

 

25. Marcianus, Regras, Livro III. 
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Quando alguém fornece os serviços do seu escravo, que é um artesão, a outro, em troca dos de um escravo semelhante 

pertencente a este último, durante o mesmo período de tempo, o processo pode ser instaurado por uma actio praescriptis 

verbis, tal como no caso em que uma parte dá capas em troca de túnicas. Isto também não é inaplicável, se serviços que não 

eram devidos devem ser prestados por engano, pois estes não podem ser recuperados; pois ao dar uma coisa em troca de 

outra contraímos uma obrigação ao abrigo da Lei das Nações, mas quando algo é dado que não é devido, ou a restituição 

deve ser legalmente exigida, ou uma quantia igual da mesma coisa deve ser devolvida, e por nenhum destes métodos os 

serviços acima mencionados podem ser recuperados. 

 

26. Pomponius, On Sabinus, Livro XXI. 

 

Se eu vos der algumas taças com o entendimento de que as ireis devolver-me, uma acção de empréstimo para uso mentirá. 

Se, no entanto, eu lhas entregar na condição de me entregar o seu peso em prata, seja qual for; uma exigência para a 

recuperação deste peso deve ser feita através de uma acção para a construção do contrato, bem como uma acção para prata da 

mesma finura que aquela de que as taças foram compostas. Mas, se for acordado que deve devolver as taças, ou uma 

quantidade de prata igual ao seu peso, aplicar-se-á a mesma regra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1210 

 

              Livro XX  
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente a penhoras e hipotecas e à forma como são contratadas (...) 

 

2. Em que casos é tacitamente contratada uma penhora de uma hipoteca. 

 

3. Que bens não podem ser legalmente penhorados ou hipotecados. 

 

4. Que credores são preferidos em casos de penhor ou hipoteca (...) 

 

5. Quanto à venda de bens penhorados e hipotecados. 

 

6. De que forma é libertado o penhor sobre bens penhorados ou hipotecados. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Quanto às penhoras e hipotecas e à forma como são contratadas, e aos acordos 

pelos quais são feitas. 
 

 

 

1. Papinianus, Opiniões, Livro XI. 
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É válido um acordo geral de penhora de bens, mesmo que seja obtido posteriormente. No entanto, num caso em que tenha 

sido feito um acordo com referência a um bem pertencente a outro que não lhe era devido, mas a propriedade do mesmo é 

posteriormente adquirida pelo devedor, o credor dificilmente terá direito a uma acção equitativa, se não ignorasse que o bem 

pertencia a outra pessoa, mas a retenção do bem na sua posse será o melhor modo de procedimento. 

 

(1) Quando um escravo é dado em penhor, o credor não pode vender a sua peculiaridade, a menos que tenha sido 

expressamente celebrado um acordo sobre este ponto. Não faz qualquer diferença quando o escravo ou o seu senhor 

adquiriram o bem peculiar. 

 

(2) Quando uma parcela de terra é dada em penhor, e é expressamente acordado que as suas culturas também serão 

penhoradas e que um comprador de boa-fé consumiu essas culturas, ele não pode ser obrigado a restaurá-las através de uma 

acção equitativa ao abrigo da Lex Servia; pois considera-se que o penhor do penhor não é retirado por usucapião, uma vez 

que a questão do penhor é distinta da intenção do proprietário. O caso é diferente do que envolve as culturas, uma vez que 

nunca pertenceram ao devedor. 

 

(3) Foi acordado num contrato que, se os juros de uma dívida não fossem pagos no vencimento, as colheitas da propriedade 

hipotecada deveriam ser imputadas aos juros, até ao limite do que era lícito. Embora matérias de menor importância tenham 

sido incluídas na estipulação quando esta foi feita, considera-se que o acordo não é nulo; uma vez que, se a taxa de juro mais 

baixa não devesse ser paga no momento designado, as partes poderiam concordar devidamente em pagar mais do que a taxa 

de juro legal. 

 

(4) Quando uma mulher tinha dado um terreno ao seu marido e ele o tinha prometido, e após o divórcio, a mulher recuperou a 

posse do seu terreno, e deu-o em penhor ao credor por causa da dívida, neste caso o penhor parece ter sido feito apenas com 

referência ao dinheiro pelo qual estava endividada ao seu marido por ter melhorado o terreno; ou seja, onde ele tinha 

incorrido em despesas maiores do que o valor das colheitas que lhe tinha tirado; pois a mulher é considerada como tendo 

apenas transaccionado o seu próprio negócio nesse montante, e não como tendo-se comprometido a transaccionar o de outro. 

 

2. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Quando uma fiadora que tenha tido penhoras ou hipotecas que lhe tenham sido atribuídas depois de ter pago uma dívida por 

dinheiro emprestado, procede contra o devedor a título de mandato, ou intenta uma acção contra ele por ser seu credor; se 

tiver sido culpada de negligência em relação às penhoras, este facto deve ser tomado em consideração. Não pode, no entanto, 

processá-lo através da acção directa em penhora. 

 

3. The Same, Perguntas, Livro XX. 
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Quando um devedor que intentou uma acção pelos seus bens perdeu a sua causa por não ter provado que os bens lhe 

pertenciam; a Acção da Sérvia será também concedida ao credor, onde este prova que a mesma se aplicava a todos os 

empréstimos de bens pessoais em que a devolução era feita em espécie, caso contrário, tratava-se de uma venda. Os bens 

estavam nas mãos do devedor no momento em que foi feito o contrato de penhor. No entanto, quando o devedor que 

reclamou uma herança é derrotado, o juiz que preside à Acção da Sérvia sem prestar atenção à decisão proferida com 

referência à herança, deve examinar os fundamentos com base nos quais a propriedade foi penhorada. Considera-se que é 

diferente nos casos que têm como referência legados e libertados, em que uma decisão é proferida a favor daquele que 

reclamou uma herança legítima. Ainda assim, um credor não pode ser devidamente comparado em todos os aspectos com um 

legatário, uma vez que os legados, de facto, não são válidos, a menos que a vontade também seja decidida; pois pode 

acontecer que uma penhora possa ser devidamente assumida, e a acção com referência ao mesmo seja intentada de forma 

imprópria. 

 

(1) Um homem que apresentou um processo para a recuperação dos seus bens foi derrotado por uma decisão injusta, e depois 

penhorou os bens. O credor não pode ter mais direito sobre estes bens do que a parte que os deu em penhor; por conseguinte, 

será impedido por uma excepção com o fundamento de que o caso já foi alienado, embora a parte que ganhou o caso não 

possa de forma alguma instaurar um processo para recuperar o que não é seu, pois neste caso deve ser tomado em 

consideração não o que não tinha, mas que direito teria o devedor sobre os bens dados em penhor. 

 

4. Gaius, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

A hipoteca é contratada através de um acordo informal, em que uma parte consente que os seus bens sejam hipotecados por 

causa de alguma obrigação. Não importa em que termos o contrato é declarado, como é o caso das obrigações contraídas com 

o consentimento das partes; e portanto, se for acordado sem um instrumento por escrito que os bens serão hipotecados, e isto 

pode ser provado, os bens ficarão vinculados à extensão do contrato. Os documentos são elaborados com referência a estas 

matérias para permitir que a intenção das partes seja mais facilmente estabelecida, e o que foi acordado é válido sem eles se 

puder ser provado, tal como um casamento é válido, embora possa não haver provas escritas do mesmo. 

 

5. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

É preciso lembrar que os bens podem ser hipotecados para qualquer tipo de obrigação em caso de empréstimo de dinheiro, 

dote, compra ou venda feita, arrendamento e contratação celebrados, ou mandato dado; também quando a obrigação é 

absoluta, ou quando é por um certo tempo, ou sob alguma condição, ou quando é assumida na sequência de um acordo, ou 

para assegurar um endividamento presente, ou um endividamento previamente contratado. Os bens podem também ser 

hipotecados por conta de uma obrigação a ser contratada a seguir, pode ser feito não só para garantir o pagamento de uma 



1213 

 

soma total, mas também apenas de uma parte da mesma, e está também disponível em obrigações civis ou pretorianas, bem 

como naquelas que são meramente naturais. A hipoteca numa obrigação condicional não é, no entanto, vinculativa, a menos 

que a condição seja cumprida. 

 

(1) A diferença entre um penhor e uma hipoteca é apenas uma das palavras. 

 

(2) Uma parte pode hipotecar bens não só por uma obrigação própria, mas também por uma obrigação de outra. 6. Ulpianus, 

Sobre o Édito, Livro LXXIII. 

 

Por uma obrigação geral, que afecta todos os bens que a parte agora tem ou poderá ter no futuro, não estão incluídas as coisas 

que provavelmente não teriam sido especialmente onerosas, como por exemplo, os bens domésticos. O vestuário também 

deve ser deixado com o devedor, e entre os escravos aqueles que ele usa tanto que é certo que ele não os teria dado em 

penhor, porque os seus serviços são muito necessários para ele, ou ele valoriza-os por causa do afecto que ele nutre por eles. 

 

7. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

A Acção Serviana não está disponível com referência a artigos que estão em uso diário. 

 

(8) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Finalmente, fica estabelecido que uma concubina, crianças naturais e aprendizes, ou quaisquer outros acompanhantes deste 

tipo, não estão incluídos numa obrigação geral. 

 

9. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Esta regra também deve ser observada com referência aos bens pertencentes ao devedor no momento em que o acordo foi 

feito. O que quer que seja capaz de compra e venda também pode ser objecto de penhor. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Quando um devedor penhora os seus bens a duas pessoas ao mesmo tempo, de modo a ficar inteiramente vinculado a cada 

uma delas, ambas podem recorrer à Acção da Sérvia pela totalidade do montante contra outras pessoas. Quando surge uma 

disputa entre eles, a condição do possuidor é a melhor, e ele terá direito à excepção: "Poderia ficar com os bens, se não 

tivesse sido acordado que também me deviam ser dados em garantia". Se, contudo, fosse intenção das partes que o bem fosse 
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onerado a cada uma delas igualmente, uma acção equitativa recairá entre si e contra terceiros, através da qual cada uma delas 

poderá obter a posse de metade do bem. 

 

11. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Quando aquele que tem a cargo bens pertencentes ao governo empresta dinheiro por eles, pode onerar o bem. 

 

1. Quando é celebrado um contrato em que o credor pode fazer uso do que quer que seja penhorado, e alguém se encarrega 

do terreno ou da casa, pode reter a posse do mesmo em vez do penhor, até que o dinheiro lhe seja pago; uma vez que pode 

ficar com os lucros em vez dos juros, quer alugando-os, quer recolhendo-os ele próprio, quer ocupando as instalações. Assim, 

se ele perder a posse do imóvel, é costume fazer uso de uma acção de facto. 

 

2. Colocou-se a questão se um usufruto pode ser dado em penhor ou hipoteca, se o proprietário do imóvel concordar com 

isso, ou apenas aquele que tem direito ao usufruto dá o seu consentimento? Papinianus, no Décimo Primeiro Livro de 

Opiniões, diz "que o credor deve ser protegido, e se o proprietário desejar instaurar um processo contra ele para impedir o 

uso do direito de usufruto contra o seu consentimento, o Pretor protegê-lo-á por uma excepção, se não tiver sido acordado 

entre o credor e a parte a quem o usufruto pertencia, que o usufruto deve ser penhorado; pois como o Pretor protege o 

comprador do usufruto, por que razão não há-de ele também proteger o credor"? Com base no mesmo princípio, pode ser 

apresentada uma excepção contra o devedor. 

 

3. As servidões das propriedades urbanas não podem ser dadas em penhor, e portanto não pode ser feito um acordo para a sua 

hipoteca. 

 

12. Paulus, On the Edict, Book LXVIII. 

 

Pomponius diz que se deve considerar que um acordo pode ser feito para penhorar um direito de passagem, e o direito de 

conduzir gado, ou de conduzir água em termos tais que, se o dinheiro não for pago, o credor pode fazer uso de tais servidões, 

desde que tenha terras adjacentes; e se o dinheiro não deve ser pago dentro de um certo tempo, ele pode vender as referidas 

servidões. Este parecer deve ser adoptado em virtude do seu benefício para as partes contratantes. 

 

13. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Quando um rebanho é responsável por penhor, qualquer aumento futuro do mesmo será também responsável. Se, no entanto, 

todo o rebanho deve ser renovado através da morte daqueles que se comprometeram anteriormente, continuará a ser 

responsável como prometido. 
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1. Um escravo que deve ser livre condicionalmente pode ser penhorado, embora o direito ao penhor, como garantia, se 

extinga assim que a condição for cumprida. 

 

2. Como se considera que a propriedade em penhor também pode ser onerada pelo credor, desde que ambas as dívidas sejam 

devidas, o penhor ficará vinculado ao segundo credor, devendo ser-lhe concedida uma excepção, bem como uma acção 

equitativa. No entanto, se o proprietário tiver de pagar a dívida, o penhor também será libertado. Contudo, pode ser duvidado 

se uma acção equitativa deve ou não ser concedida ao credor com base no facto de o dinheiro ter sido pago. E se a obrigação 

tiver sido cumprida? O que Pomponius escreveu no Sétimo Livro do Édito é correcto, nomeadamente, que se quem deu o 

bem em penhor deve dinheiro, depois de este ter sido cobrado, deve pagar o seu próprio credor com ele. Se, no entanto, 

devesse algum artigo, e o entregasse, deveria permanecer com o segundo credor a título de penhor. 

 

3. Um credor pode legitimamente reclamar o que quer que se encontre na superfície da terra, contra qualquer possuidor, seja 

ele quem for; se foi celebrado um mero acordo informal com referência ao seu ónus, ou se foi entregue a posse da terra que 

foi subsequentemente perdida. 

 

4. Mesmo que o credor obtenha uma sentença contra o seu devedor, a hipoteca continua a existir, porque uma acção 

hipotética tem a sua própria condição; ou seja, continua a ser eficaz quando o dinheiro não é pago ou a garantia é dada. Se eu 

intentar pessoalmente uma acção contra o defensor de uma acção, mesmo que ele me tenha dado uma garantia e perdido o 

seu caso, a hipoteca continua em vigor. Com muito mais razão, portanto, quando o processo é instaurado pessoalmente ou 

contra o devedor principal, ou contra a caução, ou contra ambos em conjunto, ainda que a decisão tenha sido proferida contra 

eles, a obrigação hipotética continua em vigor. Com isto parece que o credor não ficou satisfeito, porque obteve um direito de 

acção sobre a sentença. 

 

5. Quando os bens são condicionalmente onerados devido a uma dívida, deve considerar-se que o processo não pode ser 

devidamente instaurado antes de a condição ter sido preenchida; uma vez que nada é devido entretanto. Mas quando a 

condição de que a dívida depende chega, se tivesse sido contraída sob uma condição, a parte pode então intentar uma acção. 

Se, contudo, a dívida for devida imediatamente, e a hipoteca tiver sido feita sob uma condição, e o credor tiver interposto a 

acção hipotética antes de a condição ter sido cumprida, é, de facto, verdade que o dinheiro não foi pago, mas seria injusto que 

a hipoteca fosse libertada. Por conseguinte, uma caução deve ser executada por ordem do tribunal, desde que, se a condição 

for cumprida e o dinheiro não for pago, o bem hipotecado deve ser desistido, se existir. 

 

6. Se a hipoteca foi feita para garantir os juros também, os juros devem ser pagos. Dizemos que a mesma regra se aplica com 

referência a uma penalização. 
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14. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIII. 

 

Colocou-se a questão se seria permitido, se o dia de pagamento ainda não tivesse chegado, tomar medidas com referência às 

penhoras? Penso que deveria ser concedida autorização para o fazer, porque a parte tem interesse em o fazer. A Celsus 

também dá a mesma opinião. 

 

1. Nos casos em que existe uma obrigação natural, fica estabelecido que a penhora continua a ser onerada. 

 

(15) Gaius, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Propriedade que ainda não existe mas que virá a existir no futuro, pode ser hipotecada, como por exemplo, os frutos nas 

árvores, a descendência de uma escrava fêmea, o aumento de rebanhos, e outras coisas que podem ser produzidas, estão 

sujeitos a hipoteca. A mesma regra deve ser observada, quer o proprietário da terra faça um acordo com referência ao 

usufruto da mesma, quer em relação a qualquer coisa que nela possa vir a existir, ou se aquele que tem o usufruto o faz; como 

Julianus afirmou. 

 

1. Quando se declara que o credor deve provar que o artigo em questão foi incluído nos efeitos do devedor quando o contrato 

foi celebrado, isto refere-se a um contrato expressamente celebrado, e não ao que é habitual inserir diariamente nas empresas; 

nomeadamente, que nos casos em que certos bens tenham sido especificamente hipotecados, o que quer que continue na 

posse do devedor, ou o que quer que este venha a adquirir posteriormente, será responsável; tal como se os referidos bens 

tivessem sido explicitamente onerados. 

 

2. Quando as partes que já sobrecarregaram os seus bens também se vinculam a um segundo credor, a fim de evitar o risco 

que aqueles que estão habituados a correr e que hipotecam várias vezes a mesma coisa, é normal que prevejam que o bem 

não é hipotecado a mais ninguém excepto Lucius Titius, por exemplo; e que é de tal modo responsável que o ónus excederá a 

obrigação anterior, de modo que será penhorado ao montante do excesso, ou ao montante total, quando o bem for libertado 

do penhor para a primeira dívida. Neste caso, deve ser considerado se o bem é assim onerado se tal acordo tiver sido feito, ou 

se foi simplesmente acordado que apenas o excedente será sujeito a hipoteca. Presume-se que a totalidade do bem é incluída 

no contrato após ter sido libertado pelo primeiro credor. Não haverá ainda uma parte dos mesmos onerados? A opinião que 

primeiro declarámos é a melhor. 

 

(16) Marcianus, On the Hypothecary Formula. 

 

Onde a terra que foi hipotecada é depois aumentada por um depósito aluvial, é tudo responsável. 
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1. Se a propriedade for hipotecada sem o conhecimento do proprietário, e este ratificar posteriormente a transacção, deve 

considerar-se que o que ele ratificou tinha a intenção de ter um efeito retroactivo à data do acordo; mas só serão observados 

os desejos daqueles que têm o direito de penhorar a propriedade. 

 

2. Onde um bem é hipotecado, e a sua forma é posteriormente alterada, uma acção hipotecária continuará a existir; tal como 

onde uma casa é hipotecada, e o seu local se torna depois um jardim. A mesma regra aplica-se quando o acordo foi feito com 

referência a um terreno vago, e uma casa é subsequentemente construída sobre ele; ou quando foram plantadas vinhas sobre 

um terreno que estava sem elas quando foi hipotecado. 

 

3. A questão é colocada, quando é intentada uma acção para a recuperação de um penhor, se aquele que é processado está na 

posse da propriedade que é objecto da acção. Pois, se não estiver na posse do mesmo, e não tiver cometido fraude para evitar 

estar na posse, deve ser exonerado. Se, contudo, estiver na posse, e pagar a dívida, ou entregar o bem, também deve ser 

exonerado, mas se não fizer nenhuma destas coisas, o julgamento deve ser feito contra ele. Se estiver disposto a desistir, mas 

não o puder fazer porque não está à mão, ou está à distância, ou numa província, é habitual que seja prestada uma caução, 

uma vez que, se a parte der caução para a entregar, será exonerada. Mas se ele tiver deixado de deter a posse por fraude, e 

embora, tendo feito todos os esforços, não possa entregar o bem, o julgamento será feito contra ele pelo montante a que o 

queixoso jurará em tribunal, como noutras acções reais; pois se o julgamento deve ser feito contra ele pelo montante devido, 

de que vantagem seria uma acção real, uma vez que ele poderia recuperar o mesmo montante, trazendo um pessoal? 

 

4. O juiz deve por vezes decidir com referência aos lucros obtidos pela pessoa a partir do bem que é objecto da acção, e 

julgar contra ela pelos lucros a partir do momento em que essa questão foi juntada. Mas e se o terreno deve ter menos valor 

do que a dívida? Pois ele não poderia decidir nada com referência aos lucros anteriormente obtidos, a menos que estes ainda 

existissem, e a propriedade não fosse suficiente para satisfazer o crédito. 

 

5. A pergunta é feita: "Como pode um credor obter para si próprio o bem hipotecado que lhe foi adjudicado por um decreto 

do tribunal? Ele não pode intentar uma acção para recuperar a sua propriedade, mas pode intentar uma acção hipotética; e se 

for recebido pelo possuidor com uma excepção com o fundamento de que o caso já foi decidido, ele pode responder que 

"essa decisão é favorável a mim". 

 

6. Se um devedor tiver sido condenado por uma quantia superior ao capital e aos juros juntos, porque se recusou a entregar o 

penhor; e se apenas pagar o montante da dívida, será a hipoteca libertada? Não aprovo isto, na medida em que diz respeito à 

subtileza da lei e à autoridade do parecer; pois toda a obrigação parece ser transferida para a decisão, e portanto o dinheiro é 

devido; mas penso que é mais equitativo que a hipoteca seja libertada, se a parte só pagar a quantia que efectivamente deve. 

 

7. A propriedade de outro pode ser legalmente hipotecada sob a condição de se tornar propriedade do devedor. 
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8. Quando dois credores celebram um acordo com referência a bens hipotecados, coloca-se a questão de saber até que ponto 

cada um tem uma hipoteca sobre o mesmo; quer pelo montante total da dívida, quer por uma parte igual com o outro? É a 

melhor opinião que cada um tem uma penhora sobre o montante da dívida. Mas como seria se ambos instaurassem um 

processo contra o possuidor; será o bem onerado pelo montante devido a cada um, ou pela totalidade do montante, como se 

estivesse vinculado pelo todo a cada um deles? Deve considerar-se que só podem intentar uma acção por uma parte, se o bem 

foi prometido separadamente a ambos no mesmo dia. Se, no entanto, o entendimento foi de que deveria ser onerado a ambos 

ao mesmo tempo, cada um deles pode proceder legalmente com referência à totalidade do bem; caso contrário, cada um só 

pode intentar uma acção com referência a uma parte do mesmo. 

 

9. Um penhor ou uma hipoteca pode ser feito da seguinte forma: "Se a dívida não for paga dentro de um determinado prazo, 

o credor pode deter a posse do bem pelo direito de um comprador, devendo então ser feita uma estimativa do valor do mesmo 

a um preço justo". Neste caso, a transacção é considerada como uma espécie de venda condicional. O Divino Severus e 

Antoninus declararam isto num Rescript. 

 

(17) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

O direito de fazer uso da sua penhora dá ao credor uma acção in rem. 

 

18. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Se eu receber bens em penhor de qualquer pessoa que possa fazer uso da Acção da Editora, porque ele não tem a propriedade 

dos mesmos, o Pretor proteger-me-á pela Acção da Sérvia na mesma medida em que o devedor o fará pela Editora. 

 

19. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Quando uma parte recebe vários artigos em penhor, não é obrigada a libertar um deles, a menos que receba a totalidade da 

quantia que lhe é devida. 

 

20. The Same, On the Edict, Livro LXIII. 

 

Quando é acordado que uma parte que tenha emprestado dinheiro para a reparação de uma casa receberá das rendas, a título 

de penhor, o dinheiro que lhe foi emprestado, também tem direito a uma acção equitativa contra os inquilinos; tal como no 

caso de uma garantia que o devedor tenha dado ao credor a título de penhor. 
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21. The Same, On the Edict, Livro LXXIII. 

 

Se for feito um acordo entre um inquilino e o meu agente com referência a um penhor, e eu ratificar o acordo, ou ordenar que 

seja feito; considera-se que é celebrado entre o inquilino e eu próprio. 

 

1. Quando um devedor compra de boa fé um escravo a alguém que não é seu senhor, e o promete, e retém a posse dele, há 

fundamento para a Acção da Sérvia; e se o credor procede contra ele, ele pode fazer face à excepção através de uma resposta 

com fundamento em fraude. Esta foi a opinião de Julianus, e é razoável. 

 

2. Qualquer outra vantagem ou desvantagem que surja acidentalmente com referência ao penhor deve ser usufruída, ou 

sustentada pelo devedor. 

 

3. Se o bem penhorado não for devolvido, os danos devem ser avaliados em tribunal contra o possuidor; mas é evidente que o 

montante não será o mesmo quando o processo for instaurado contra o devedor, como quando o for contra qualquer outro 

possuidor; pois, no que diz respeito ao devedor, um credor não pode cobrar mais do que o primeiro deve, porque não tem 

maior interesse, mas de outros possuidores pode recuperar o valor do penhor para além do montante da dívida, e deve 

restituir o mesmo ao devedor, se for instaurada contra ele uma acção sobre o penhor. 

 

22. Modestinus, Differences, Livro VII. 

 

Quando alguém, sem o meu conhecimento, penhora os meus bens a Titius, seu credor, e eu me torno herdeiro de Titius, o 

penhor, que de facto não era válido no início, não o torna imediatamente, mas uma acção equitativa sobre o penhor será 

concedida ao credor. 

 

(23) The Same, Rules, Book III. 

 

Um credor pode legalmente arrendar terrenos que lhe tenham sido hipotecados em penhor. 

 

1. A obrigação de penhor também pode ser legalmente contratada entre as partes que estão ausentes. 

 

24. The Same, Regras, Livro V. 

 

Quando alguém está proibido de adquirir propriedade dentro de certos limites, não está proibido de receber tal propriedade 

em penhor. 
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25. The Same, Opiniões, Livro VIII. 

 

Quando o contrato de penhor é nulo ou inútil, não há motivo para a retenção do penhor pelo credor, nem mesmo se os bens 

deste último pertencem ao Tesouro. 

 

26. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Uma garantia obteve autorização do tribunal que, antes de pagar a dívida, podia obter a posse das penhoras, desde que 

satisfizesse os credores. Ele não os satisfez, e depois o herdeiro do devedor ofereceu-se para pagar aos credores. Pergunto se 

a garantia pode ser obrigada a devolver as penhoras; e Modestinus respondeu que pode ser obrigado a fazê-lo. 

 

1. Um pai convenceu facilmente o seu filho emancipado, Seius, que pediu emprestada uma soma de dinheiro a Septicius, a 

escrever um reconhecimento de dívida com a sua própria mão, porque ele próprio não o podia fazer na altura, com o 

objectivo de dar uma casa pertencente ao seu referido filho em penhor ao seu credor. Colocou-se a questão de saber se a 

Seius poderia legalmente manter a posse desta casa com a sua outra propriedade, uma vez que tinha renunciado à propriedade 

do seu pai, e poderia ser interferido pela única razão de ter escrito o referido documento com a sua própria mão, pela direcção 

do seu pai, uma vez que não deu o seu consentimento ao seu pai nem com o seu próprio selo nem por qualquer outra 

declaração por escrito. Modestinus respondeu que quando Seius escreveu com a sua própria mão que a sua casa seria 

hipotética, era evidente que ele deu o seu consentimento à obrigação. 

 

2. Lucius Titius hipotecou certas terras e os escravos que a elas estavam ligados. Os seus herdeiros tendo dividido as terras 

entre eles, substituíram outros escravos por aqueles que morreram. O credor vendeu depois as terras juntamente com os 

escravos; e levantou-se a questão de saber se o comprador poderia intentar uma acção para recuperar os escravos que tinham 

sido recentemente colocados sobre as terras. Modestinus respondeu que se os escravos não fossem eles próprios prometidos, 

e não fossem descendentes de escravas que tinham sido sobrecarregadas, não estavam, de forma alguma, vinculados ao 

credor. 

 

(27) Marcellus, Digest, Livro V. 

 

Um certo homem deu um escravo em penhor, e depois acorrentou-o por algum delito menor, e depois libertou-o; e, porque o 

devedor não pagou a dívida, o credor vendeu o escravo por um preço mais baixo do que o que valia quando se comprometeu. 

Pode o credor intentar uma acção contra o devedor porque a acção sobre o empréstimo não foi suficiente para lhe permitir 

recuperar a deficiência? E se o devedor deveria ter matado ou cegado o escravo? Se o tivesse matado, seria obrigado a 

apresentá-lo em tribunal, mas se o tivesse cegado, deveríamos conceder uma acção por danos maliciosos ao montante dos 

juros do credor; porque ao incapacitar ou confinar o escravo, o devedor tinha diminuído o valor da penhora. Suponhamos que 
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nenhuma acção será intentada com base num empréstimo, pela razão de que o caso foi perdido. Não creio que o assunto seja 

indigno da atenção e assistência do Pretor. Ulpianus diz, numa nota, que se o devedor acorrentar o escravo para ferir o credor, 

ele será responsável; mas se o fez por merecer uma punição, não o será. 

 

28. Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando um legado foi deixado a um filho sob controlo paterno em determinada condição, o seu pai recebeu a sua própria 

propriedade do herdeiro em penhor. Estando o pai morto, ou o filho emancipado, e tendo sido cumprida a condição na qual o 

legado se baseava, o legado torna-se devido ao filho. O pai não podia legalmente intentar uma acção para recuperar o penhor, 

nem o filho, que tinha agora iniciado os procedimentos para esse fim, o podia fazer; nem podia ter qualquer direito ao penhor 

que foi adquirido durante o tempo anterior; tal como foi declarado no caso de uma caução. 

 

29. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Paulus era de opinião que um acordo geral abrangendo todos os bens do devedor era suficiente para estabelecer a obrigação 

de penhor; mas que os bens que não estavam incluídos no do falecido, mas que foram posteriormente adquiridos pelo 

herdeiro de alguma outra forma, não podiam ser recuperados numa acção por um credor do testador. 

 

1. Quando as escravas são penhoradas, as crianças nascidas delas são também consideradas como sendo oneradas. Ainda 

assim, o que declarámos com referência à responsabilidade dos seus filhos, quer tenha sido feito um acordo expresso com 

referência a eles ou não, só se aplica quando a sua propriedade é adquirida pela pessoa que os onerou, ou ao seu herdeiro. No 

entanto, se as crianças nasceram enquanto as escravas estavam na posse de outro senhor, nenhuma responsabilidade lhes será 

imputada ao abrigo do penhor. 

 

2. Uma casa que foi dada em penhor foi queimada; Lucius Titius comprou o terreno em que se encontrava, e ergueu um 

edifício sobre ele. Levantou-se a questão de saber o que aconteceu com o penhor? Paulus respondeu que o direito ao penhor 

ainda permanecia, e por isso o direito do solo foi mantido para seguir o usufruto; ou seja, no que diz respeito ao direito ao 

penhor; mas os possuidores de boa fé não serão obrigados a entregar a casa, a menos que o construtor receba as despesas 

incorridas na sua construção, na medida em que a propriedade foi tornada mais valiosa. 

 

3. Quando um escravo, com o conhecimento e consentimento do seu senhor, celebra um acordo para que todos os bens deste 

último sejam hipotecados, o próprio escravo, que fez o contrato, fará parte do bem penhorado. 

 

30. The Same, Opinions, Livro VI. 
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O risco de um crédito garantido por penhor que é vendido pelo credor, deve ser assumido pelo comprador, se o primeiro 

provar que o bem estava efectivamente hipotecado. 

 

31. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

A condição sob a qual certos terrenos sujeitos ao pagamento de renda ao Estado era, que se, após um certo tempo, a renda 

não fosse paga, o terreno reverteria a favor do proprietário. Foi depois dado em penhor pelo proprietário, e surgiu a questão 

de saber se isto poderia ser legalmente feito? A resposta foi que o penhor era bom quando o pagamento de dinheiro estava 

envolvido. Foi também perguntado onde o devedor, bem como o credor, estavam em falta para o pagamento da renda, e por 

esta razão tinha sido proferido um decreto judicial de que o terreno pertencia ao proprietário em conformidade com os termos 

do contrato, cuja posição era preferível? A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, uma vez que a renda tinha 

sido paga, o proprietário podia fazer uso do seu privilégio, e o direito ao penhor era extinto. 

 

32. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Um devedor concordou que tudo o que pertencesse à sua terra e tudo o que lhe fosse acrescentado, colocado sobre ela, 

trazido até ela, nascido sobre ela, ou derivado dela, deveria ser sobrecarregado. Uma parte da referida terra estava sem 

inquilinos, e o devedor, por esta razão, deu-a ao seu administrador para ser cultivada, e forneceu-lhe ao mesmo tempo os 

escravos necessários para o efeito. Levanta-se a questão, se o escravo, Stichus, que era o mordomo, e os outros escravos 

designados para o cultivo da terra, bem como os escravos subalternos de Stichus, estavam sobrecarregados. A resposta foi 

que apenas aqueles que foram trazidos para lá com a intenção do senhor de permanecerem permanentemente, e não aqueles 

que foram empregados temporariamente, estavam sujeitos ao penhor. 

 

33. Tryphoninus, Disputations, Livro VIII. 

 

Quando alguém promete pagar ou a si ou a Titius, não pode recuperar o que pagou a Titius; mas se lhe deu uma promessa, e 

este último a recebeu antes do pagamento, pode recuperá-la. 

 

34. Scaevola, Digest, Livro XXVII. 

 

Quando um devedor deu em penhor uma loja ao seu credor, surgiu a questão de saber se a transacção era nula, ou se deveria 

ser considerado que sob a designação de "loja" todos os bens nela contidos foram penhorados. E se a parte deveria vender a 

referida mercadoria, de vez em quando, e comprar outros bens e colocá-los na referida loja, e depois morrer, poderia o credor 

recuperar por uma hipotética acção tudo o que aí foi encontrado, uma vez que a mercadoria tinha sido alterada, e outros 
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artigos substituídos? A resposta foi que tudo o que foi encontrado na loja no momento da morte do devedor foi considerado 

como tendo sido penhorado. 

 

(1) Foi também perguntado, onde uma carta, como a seguinte, foi enviada, nomeadamente "Quando vos pedi quinhentos 

denários emprestados, pedi que não aceitassem uma garantia, mas que aceitassem um penhor de mim, pois sabeis 

absolutamente e com certeza que a minha loja e os meus escravos não estão sobrecarregados a mais ninguém senão a vós 

próprios, e que tendes confiança em mim como um homem honesto". É a obrigação de um juramento incorrida? Ou será esta 

carta sem força, porque não tem data, nem qualquer referência ao cônsul? A resposta foi que, como um acordo com 

referência a penhoras parece ter sido feito, a obrigação derivada de um penhor não é nula, apenas porque a data e o nome do 

cônsul não aparecem, e nenhum selo é anexado ao documento. 

 

(2) Um credor aceitou de um devedor, a título de penhor, todos os bens que tinha ou poderia ter posteriormente. Colocou-se a 

questão de saber se o dinheiro que o referido devedor tinha pedido emprestado à outra parte, tal como estava incluído nos 

seus bens, ficaria vinculado ao credor por meio de penhor? A resposta foi que o faria. 

 

35. Labeo, Probabilidades dos Epítomes, de Paulus, Livro I. 

 

Se uma casa que tem o direito de vender nos termos de um contrato de penhor é consumida pelo fogo, e é depois reconstruída 

pelo seu devedor, terá o direito com referência ao novo edifício. 

 

 

 

Título 2: Em que casos é tacitamente contratado um penhor de uma hipoteca. 

 

 

 

(1) Papinianus, Opiniões, Livro X. 

 

Por decreto do Senado promulgado sob o imperador Marco, o penhor de uma casa dada a um credor que tinha emprestado o 

dinheiro para reparar o edifício, estender-se-á também àquele que forneceu o dinheiro, sob a direcção do proprietário, ao 

trabalhador que fez as reparações. 

 

2. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 
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Pomponius, no Livro dos Quarenta Extractos Diversos, disse que, "Tudo trazido para uma casa por um arrendatário foi 

prometido, não só pelo aluguer, mas também por qualquer deterioração do imóvel causada por negligência do arrendatário, 

por conta da qual o proprietário teria direito a uma acção de arrendamento contra ele". 

 

3. Ulpianus, On the Edict, Livro LXXIII. 

 

Neratius pensa que quando um armazém é arrendado, quer o contrato se refira a outras coisas ou apenas ao espaço ocupado, 

existe um acordo tácito com referência a tudo o que nele é colocado, e que a regra também se aplica neste caso; o que é 

correcto. 

 

4. Neratius, Pergaminhos, Livro I. 

 

É nossa prática que o que quer que seja colocado em propriedades urbanas é considerado como sendo prometido, por assim 

dizer, por acordo tácito; em propriedades rústicas, contudo, a regra contrária é observada. 

 

(1) Pode-se duvidar se os estábulos que não estão ligados a outros edifícios devem ser considerados como estando incluídos 

nestas propriedades? E, de facto, não há dúvida no que diz respeito às propriedades urbanas, uma vez que estão separadas de 

outros edifícios. Contudo, com referência a um compromisso tácito deste tipo, não diferem muito dos imóveis urbanos. 

 

5. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Pomponius afirma, no Décimo Terceiro Livro de Extractos Diversos, que se um arrendatário me der um alojamento gratuito 

numa casa que tenha alugado, qualquer bem pessoal trazido por mim não será considerado como tacitamente penhorado ao 

outro da casa. 

 

1. Diz também que se deve considerar que uma penhora pode ser trazida pelo consentimento do proprietário de tal forma que 

este possa ser responsável por uma parte do endividamento. 

 

2. Quando alguém se torna fiador, e a sua propriedade foi dada em penhor pelo devedor pelo qual se tornou responsável, 

entende-se certamente por este acto de dar garantia que ele, por assim dizer, ordenou que a sua propriedade fosse responsável 

pela dívida. Se, no entanto, os seus bens forem hipotecados posteriormente à sua fiança, não serão legalmente onerados. 

 

(6) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIII. 
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Embora, no caso de propriedades urbanas, seja costume entender-se que foi celebrado um acordo tácito no sentido de que a 

propriedade que é trazida ou colocada na casa é responsável, tal como se tivesse sido feito um contrato expresso com 

referência a ela; é certo que um penhor deste tipo não afecta a liberdade de um escravo. Esta opinião Pomponius aprova, pois 

diz que não impede, de forma alguma, a manumissão, em que o penhor é responsável pelo aluguer. 

 

7. Pomponius, Extractos Diversos, Livro XIII. 

 

As culturas produzidas em propriedades rústicas são entendidas como sendo tacitamente penhoradas ao proprietário da terra 

arrendada, mesmo que não haja um acordo expresso nesse sentido. 

 

1. Consideremos se tudo o que foi trazido ou colocado numa casa é penhorado, ou apenas a propriedade que foi trazida para 

aí ser mantida. Esta última é a melhor opinião. 

 

8. Paulus, Sentenças, Livro II. 

 

Se um devedor utilizar dinheiro emprestado sem juros, o credor pode reter para si próprio os lucros do bem onerado até ao 

montante da taxa de juro legal. 

 

9. O mesmo, Sobre os Deveres do Prefeito da Vigilância Nocturna. 

 

Existe uma diferença entre a propriedade tacitamente responsável pelo aluguer e a que é onerada por acordo por causa de um 

penhor manifesto; pois não podemos manumitar os escravos que foram penhorados, mas podemos manumitar aqueles que 

residem numa casa e que são tacitamente responsáveis pelo aluguer; desde que o façamos antes de serem apreendidos por 

causa do não pagamento do aluguer, pois então não podemos libertar os escravos que foram detidos por penhor. Nerva, o 

jurista, merece ser ridicularizado por afirmar que os escravos que foram detidos como garantia de renda podem ser libertados, 

bastando mostrá-los a uma janela. 

 

10. Scaevola, Digest, Livro VI. 

 

O herdeiro de um tutor celebrou um acordo com o herdeiro da ala, e quando pagou a maior quantia da dívida, deu uma 

penhora pelo resto. Colocou-se a questão de saber se a propriedade estava legalmente onerada nos termos do contrato 

original. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, estava sobrecarregado. 
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Título. 3. Que bens não podem ser legalmente penhorados ou hipotéticos. 

 

 

 

1. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Uma ala não pode hipotecar um bem sem a autoridade do seu tutor. 

 

1. Quando um filho sob controlo paterno, ou um escravo, hipoteca bens pertencentes ao seu peculiar por outra pessoa, deve 

ser dito que o bem não é responsável mesmo que ele possa ter a livre gestão do seu peculiar, tal como não é permitido a essas 

pessoas darem o seu peculiar; pois nenhuma delas tem a gestão ilimitada dos seus bens. No entanto, isto envolve uma questão 

de facto, de até que ponto cada uma delas parece ter sido autorizada a gerir a sua peculiaridade. 

 

2. O Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Cláudio Saturnino, que qualquer propriedade que uma parte não possa 

adquirir porque não é um objecto de comércio, não pode ser tomada em penhor. Mas e se alguém receber em penhor terra, 

cujo título está em litígio, seria impedido por uma excepção? Octavenus era da opinião que uma excepção estaria disponível 

mesmo num caso de penhor. Scaevola diz, no Terceiro Livro de Várias Perguntas, que este é o método de procedimento, uma 

vez que uma excepção está disponível onde quer que o bem, cujo título está em litígio, seja móvel. 

 

2. Gaius, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Se alguém hipoteca bens em nome de uma mulher que se tornou fiadora de outra, ou em nome de um filho sujeito ao controlo 

paterno a quem foi emprestado dinheiro em violação do Decreto do Senado, a questão que se coloca é se tem direito à 

reparação? No caso de ele ter sobrecarregado os seus próprios bens para a mulher, pode facilmente dizer-se que ele tem 

direito a uma franquia, tal como é concedida uma excepção à caução de tal mulher. No entanto, quando o partido hipotecou 

os seus bens em nome de um filho sob controlo paterno, devem ser estabelecidas as mesmas regras que se aplicam à caução 

de um filho em tais circunstâncias. 

 

(3) Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

Aristo escreveu a Neratius Priscus que mesmo quando fosse feito um contrato com uma parte a quem fosse emprestado 

dinheiro para ser pago a outra em nome do credor, ele não teria êxito no direito de penhor, a menos que concordasse 

expressamente que os mesmos bens lhe fossem onerados; pois o segundo credor não deveria ter êxito nos direitos do 

primeiro, que não fez ele próprio qualquer acordo com referência a um penhor; e, neste caso, a posição do comprador torna-

se preferível. Finalmente, se o primeiro credor contratou com o devedor com referência à venda do penhor, e o segundo 
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negligenciou assegurar o mesmo privilégio de venda, não por esquecimento, mas porque foi entendido que o penhor não 

podia ser vendido; vejamos se o direito do primeiro credor passará para o segundo de modo a permitir-lhe vender o penhor. 

Penso que isto deve ser admitido, pois acontece frequentemente que uma pessoa pode reclamar por meio de um terceiro algo 

a que não tem pessoalmente direito. 

 

(4) The Same, Opinions, Livro V. 

 

Titius, quando estava prestes a pedir dinheiro emprestado a Maevius, executou um compromisso e indicou certos bens a 

serem dados em penhor, e depois, após ter vendido alguns dos referidos bens, recebeu o dinheiro. Colocou-se a questão de 

saber se o imóvel vendido era responsável perante o credor? A resposta foi que, uma vez que estava no poder do devedor, 

após ter sido dada caução, não receber o dinheiro, a obrigação parecia ter sido contratada com referência ao penhor no 

momento em que o dinheiro foi pago; e, portanto, os bens que o devedor tinha em sua posse quando o dinheiro foi pago 

deveriam ser tidos em conta. 

 

5. O mesmo, Sentenças, Livro V. 

 

Um credor que aceite conscientemente um filho sob controlo parental como penhor do seu pai, será condenado à 

despromoção. 

 

 

 

Título. 4. Quais são os credores preferidos em caso de penhor ou hipoteca, e relativamente àqueles que estão sub-rogados em 

credores anteriores. 

 

 

 

1. Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Um certo homem que prometeu um dote para uma mulher aceitou um penhor ou uma hipoteca para assegurar a restituição do 

dote a si próprio. Tendo pago uma parte do mesmo, o marido deu depois o mesmo bem em penhor a outra parte, e depois o 

resto do dote foi pago. Surgiu uma questão relacionada com a penhora. Uma vez que a parte que prometeu o dote é obrigada 

a pagar a totalidade da quantia por causa da sua promessa, os tempos de pagamento não devem ser tidos em conta, mas sim a 

data em que a obrigação foi contraída. Não se pode dizer devidamente que está no poder da parte não pagar o restante do 

dinheiro, porque, nestas circunstâncias, a mulher não parece ser dotada. 
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1. O caso daquele que recebe um penhor é diferente, quando este é feito para garantir o pagamento de uma dívida dentro de 

um certo tempo; onde, por exemplo, a propriedade foi penhorada a outro antes de o dinheiro ser pago. 

 

2. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Aquele que, em termos gerais, recebeu a propriedade de um devedor em penhor, está numa posição melhor do que aquele a 

quem é posteriormente hipotecado um terreno que faz parte da propriedade do devedor. Se, no entanto, o acordo foi feito com 

o primeiro credor de que outros bens só serão responsáveis por penhor quando o seu direito ao que aceitou sob uma hipoteca 

geral não for suficiente para garantir a dívida, e o segundo acordo falhar, o segundo credor será considerado o único, e não o 

preferido, no que diz respeito à penhora posteriormente dada. 

 

3. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Quando um credor recebeu penhoras que também tinham sido recebidas por um segundo credor de acordo com os termos de 

outro contrato, e tendo sido posteriormente renovadas, acrescentou outras penhoras às primeiras, considerou-se que a 

vantagem da prioridade permanecia com o primeiro credor, uma vez que ele tinha sido praticamente sub-rogado a si próprio. 

 

1. Quando uma parcela de terra era devida ao Titius por causa de um mandato, e aquele para quem o negócio tinha sido 

transaccionado o penhorou antes de lhe ter sido entregue a posse da mesma, e depois de ter sido entregue, voltou a penhorar a 

mesma terra a outra parte, a posição do primeiro credor parece ser preferível, se o segundo credor não pagasse o preço do 

terreno à parte que transaccionou o negócio, e seria considerado que a sua posição seria preferível, dependendo do montante 

que pagou e dos juros sobre o mesmo, a menos que o primeiro credor se oferecesse para lhe devolver o dinheiro. Se, no 

entanto, o devedor pagar dinheiro proveniente de alguma outra fonte, o primeiro credor deve ser preferido. 

 

2. Após uma divisão de uma parcela de terra por certos limites, foi acordado entre dois irmãos que, se um deles não libertasse 

a sua parte indivisa da terra, que tinha sido dada a um credor em penhor, o outro irmão poderia vender metade da parte do seu 

irmão obtida pela divisão. Pensei que se deveria entender que tinha sido celebrado um contrato de penhor, mas que o 

primeiro credor não deveria ser preferido ao segundo, uma vez que o segundo penhor parecia aplicar-se à parte que o irmão 

não podia onerar para além da sua própria quota, sem o consentimento do seu co-proprietário. 

 

4. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Se um devedor, antes de resgatar o seu penhor do seu primeiro credor, deve penhorar os mesmos bens a outro por dinheiro 

emprestado, e, antes de pagar o que é devido a qualquer um dos credores, vende outros bens ao primeiro credor com o 

objectivo de deduzir a dívida do preço do bem vendido; deve considerar-se que isto tem o mesmo efeito que se o dinheiro 
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tivesse sido pago ao primeiro credor, pois não faz qualquer diferença se ele libertou a dívida por pagamento, ou por 

compensação, e portanto a posição do segundo credor é preferível. 

 

5. Ulpianus, Disputations, Livro III. 

 

Por vezes a posição do segundo credor é preferível à do primeiro; por exemplo, onde o dinheiro que o segundo credor pediu 

emprestado foi gasto para a preservação do próprio bem; como por exemplo, onde um navio foi penhorado, e emprestei 

dinheiro com o objectivo de o equipar ou reparar. 

 

6. The Same, On the Edict, Book LXXIII. 

 

Daí que o dinheiro do segundo credor assegure a segurança de todo o penhor. Este é também o caso em que o dinheiro é 

emprestado para apoio aos marinheiros, sem o qual o navio não poderia chegar com segurança ao seu destino. 

 

1. Além disso, sempre que alguém tenha emprestado dinheiro em mercadorias que se tenham comprometido quer para a sua 

conservação quer para cobrir as despesas de transporte, será preferido, mesmo que seja um segundo credor; pois as despesas 

de transporte são um penhor prévio. 

 

2. A mesma regra aplica-se quando é devido o aluguer de um armazém, ou de terra, ou de transporte de mercadoria por 

animais de carga; pois, em tais circunstâncias, este credor será preferido. 

 

7. O mesmo, Disputas, Livro III. 

 

A mesma regra aplica-se aos bens adquiridos com o dinheiro de uma ala. Portanto, se a propriedade foi comprada com o 

dinheiro de duas alas, cada uma delas terá direito ao penhor na proporção das somas despendidas para a compra. Se, contudo, 

o imóvel não tiver sido inteiramente comprado com o dinheiro de um credor, cada credor terá direito a participar, ou seja, o 

primeiro credor e aquele com cujo dinheiro o imóvel foi comprado. 

 

1. Se eu lhe impuser qualquer propriedade que possa obter posteriormente, e hipotecar expressamente ao Titius um 

determinado terreno, desde que eu deva, a seu tempo, adquirir a sua propriedade, e que a adquira posteriormente; Marcelo 

defende que ambos os credores têm o direito ao penhor. Pois não é muito importante se o devedor pagou ou não o terreno 

com os seus próprios fundos, uma vez que, como foi comprado com dinheiro obtido em penhor, a propriedade não deve ser 

considerada penhorada apenas porque o dinheiro foi obtido de tal fonte. 

 

(8) The Same, Disputations, Livro VII. 
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Quando o governo toma expressamente a propriedade em penhor, deve dizer-se que será preferida ao Tesouro, se o devedor 

ficar depois vinculado ao Tesouro; porque os particulares, num caso deste tipo, seriam preferidos. 

 

9. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Um certo homem alugou um banho do próximo Kalends, e foi acordado que o escravo Eros deveria ser detido pelo locador 

em penhor até que o aluguer fosse pago. O arrendatário deu o mesmo Eros em penhor a outra pessoa por dinheiro emprestado 

antes dos Kalends de Julho. Tendo sido dado parecer sobre se, quando este credor apresentou queixa para a recuperação de 

Eros, o Pretor devia proteger o locador, a opinião era que ele devia; pois embora o escravo tenha sido dado em penhor numa 

altura em que não era devida renda, porque nessa altura Eros tinha começado a estar numa posição tal que o direito de penhor 

a ele ligado não podia ser libertado sem o consentimento do locador, a sua posição devia ser considerada preferível. 

 

1. A autoridade vai ainda mais longe e defende que, quando o dinheiro é emprestado sob uma condição, um credor deve ser 

protegido contra um credor subsequente, desde que a condição não possa ser cumprida sem o consentimento do devedor. 

 

2. Se, no entanto, um herdeiro fizer um penhor sobre os seus bens por causa de legados legados sob uma condição, e depois 

penhorar os mesmos bens já onerados por causa do dinheiro emprestado, e a condição da qual os legados dependem for 

posteriormente cumprida; considera-se que, neste caso, aquele a quem o penhor foi primeiro dado deve ser protegido. 

 

3. Titia deu um terreno que não era seu em penhor a Titius, e subsequentemente penhorou-o a Maevius, e depois, tendo-se 

tornado proprietária da propriedade, concedeu-o ao seu marido como dote, depois de o seu valor ter sido avaliado. Foi 

decidido que se o dinheiro fosse pago a Titius, Maevius não teria melhor direito ao penhor por essa razão; pois onde o direito 

do primeiro credor foi libertado, o do segundo foi confirmado, uma vez que a propriedade foi considerada como pertencente 

ao devedor. No caso proposto, porém, o marido ocupa a posição de comprador, e portanto, uma vez que nem quando o 

imóvel foi onerado a Maevius, nem quando o pagamento foi feito ao Titius, era propriedade da mulher, em momento algum o 

penhor a Maevius poderia ser válido. Isto, porém, só é verdade quando o marido aceitou a terra como dote depois de esta ter 

sido avaliada, e fê-lo de boa fé; isto é, se ele não tivesse conhecimento de que a mesma foi hipotecada a Maevius. 

 

10. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Se, após a sentença ter sido pronunciada, um penhor deve ser tomado num caso pela autoridade de alguém que possa ordenar 

que isso seja feito, o herdeiro da parte a quem o penhor foi dado será preferido através do privilégio de prioridade de tempo. 

 

(11) Gaius, Sobre a Fórmula Hipotecária. 



1231 

 

 

No caso de um penhor, é preferível o credor que primeiro emprestou o dinheiro e aceitou a hipoteca; embora o devedor 

tivesse previamente acordado com outro que se lhe pedisse dinheiro emprestado os mesmos bens deveriam ser vinculados, 

mesmo que posteriormente recebesse o dinheiro dele; pois apesar de ter previamente concordado em fazê-lo, não era 

obrigado a receber o dinheiro. 

 

1. Vejamos se o mesmo princípio se aplica quando uma estipulação é feita sob uma condição, e uma hipoteca executada; e, 

enquanto a transacção estava pendente, outro credor fez um empréstimo absolutamente, e recebeu os mesmos bens 

hipotecados como garantia; e então, se a condição da primeira estipulação deve ser cumprida, terá o credor que depois 

emprestou o dinheiro direito à preferência? Receio, no entanto, que neste caso se deva ter outra opinião; pois, quando a 

condição tiver sido cumprida, o resultado será que terá o mesmo efeito como se nenhuma condição fosse prescrita no 

momento em que a estipulação foi introduzida. Esta é a melhor opinião. 

 

2. Quando um arrendatário concorda que tudo o que é trazido sobre o terreno ou com origem no mesmo será penhorado, e, 

antes de trazer qualquer coisa para lá, hipoteca o seu imóvel a outro, e depois o traz sobre o terreno, será preferido esse 

credor que recebeu absoluta e expressamente o penhor; pela razão de que o imóvel não é responsável nos termos do primeiro 

contrato, mas sim nos termos do que é trazido sobre o terreno, o que foi feito na transacção posterior. 

 

3. Quando um contrato é feito com referência à hipoteca de um bem a ser adquirido no futuro, como, por exemplo, com 

referência à prole de uma escrava; coloca-se a questão de saber se a escrava estava incluída na propriedade do devedor no 

momento da execução do contrato; e com referência às colheitas, em que é acordado que serão sujeitas ao penhor, também se 

deve verificar se a terra ou o direito de usufruto pertenciam ao devedor quando o contrato foi celebrado. 

 

4. Se o segundo credor estiver disposto a pagar ao primeiro o que lhe é devido, vejamos se terá direito à Acção Hipotecária, 

se o primeiro credor se recusar a aceitar o dinheiro. Consideramos que a acção não pode ser intentada pelo primeiro credor, 

uma vez que ele foi responsável pelo facto de o dinheiro não ter sido pago. 

 

12. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Quando um primeiro credor tenha recebido bens em penhor, ou esteja na posse dos mesmos, e outro processe para os receber 

por meio da Acção Hipotecária; o primeiro credor pode legitimamente recorrer à excepção: "Se os bens não me tivessem sido 

anteriormente onerados por penhor ou hipoteca". Ou, se a outra parte estiver na posse, o primeiro credor pode intentar uma 

acção para recuperar o bem por meio da Acção Hipotecária, e se se lhe opuser a excepção," "Se o acordo não tivesse sido 

feito para que o bem lhe fosse onerado," ele pode responder da forma acima mencionada. No entanto, quando o segundo 
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credor procede contra outra parte na posse, pode fazê-lo legalmente, e o bem hipotecado pode ser-lhe adjudicado, mas de tal 

forma que o primeiro credor pode privá-lo do mesmo através de uma acção. 

 

1. Se um possuidor tiver sido julgado da forma anteriormente indicada, por não ter devolvido o bem penhorado, e também 

tiver sido condenado a pagar os danos avaliados; coloca-se a questão de saber se continuará a ser responsável perante o 

segundo credor, mesmo que o dinheiro tenha sido pago ao primeiro? Penso que esta opinião deve ser adoptada. 

 

2. Onde o primeiro credor emprestou dinheiro sem garantia, e o segundo fez a mesma coisa, mas recebeu uma garantia, e 

depois o primeiro recebeu os mesmos bens em hipoteca pela sua dívida; não há dúvida de que o segundo credor tem direito à 

preferência. Por conseguinte, se for feito um contrato com referência à hipoteca dos bens ao primeiro credor dentro de um 

certo tempo, o seu crédito será sem dúvida preferido; mesmo que, antes do tempo decorrido, o devedor tenha celebrado um 

acordo absoluto hipotecando os mesmos bens ao outro credor. 

 

3. Quando o mesmo credor empresta duas somas em momentos diferentes, ou seja, antes e depois do segundo credor, ele será 

preferido ao segundo credor, e no outro caso ele será o terceiro. 

 

4. Se um devedor hipoteca bens a si e, em seguida, onera os mesmos bens a outro com o seu consentimento, o segundo credor 

será preferido. A questão coloca-se muito correctamente, onde o dinheiro é pago ao segundo credor, será que o bem ainda 

está onerado para si? Uma questão de facto que depende da intenção das partes está aqui envolvida; pois, quando o primeiro 

credor permitiu que o bem fosse onerado a outro, a questão é se foi inteiramente liberado do penhor, ou se a ordem habitual 

deve ser observada, e o primeiro credor deve tomar o lugar do segundo. 

 

5. O Papinianus afirma no Décimo Primeiro Livro que se o primeiro credor, após uma renovação da obrigação, tomar as 

mesmas penhoras juntamente com outros, fica então sub-rogado a si próprio; mas se o segundo credor não lhe oferecer o 

dinheiro, pode vender o penhor de modo a obter apenas o primeiro dinheiro gasto, e não o que subsequentemente emprestou; 

e qualquer excesso acima do primeiro empréstimo que receber, deve pagar ao segundo credor. 

 

6. Deve ter-se em conta que, mesmo que o devedor não queira, o bem será responsável perante o segundo credor, não só pela 

sua própria dívida, mas também pela do primeiro credor, bem como pelos juros, e pelo que pagou ao primeiro credor; mas 

quando o segundo credor pagou os juros devidos ao primeiro, não recupera os seus próprios juros, pois não estava a fazer o 

negócio de outro, mas realmente o seu próprio negócio. Papinianus também declara isto no Terceiro Livro de Opiniões, e é 

correcto. 

 

7. Quando uma simples hipoteca tiver sido acordada pelo segundo credor, ele pode recuperar os bens hipotecados de 

qualquer outro possuidor, excepto o primeiro credor e qualquer pessoa que os adquira a ele. 
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8. Um homem que tenha pedido dinheiro emprestado ao Titius, fez um acordo com ele para que as suas terras lhe fossem 

penhoradas ou hipotecadas. Depois pediu dinheiro emprestado a Maevius, e concordou com ele que, se a referida terra 

deixasse de ser onerada ao Titius, deveria ser-lhe onerada. Então um terceiro empresta o dinheiro ao devedor na condição de 

que este pague ao Titius, e celebra um acordo com ele de que a mesma terra lhe será penhorada ou hipotecada, e que ele será 

sub-rogado ao Titius. Levanta-se a questão de saber se o segundo credor deve ser preferido ao terceiro, que concordou que, 

tendo o dinheiro sido pago ao Titius, a condição deve ser cumprida, e o terceiro credor deve apenas culpar-se a si próprio 

pela sua própria negligência. Neste caso, o terceiro credor deve ser preferido ao segundo. 

 

9. Quando um terceiro credor permite a venda dos bens que lhe foram prometidos, para que o produto possa ser pago ao 

primeiro credor, e que este possa ser sub-rogado no primeiro com referência a outros penhores; o Papinianus diz, no Décimo 

Primeiro Livro de Opiniões, que lhe será sub-rogado, e de facto o segundo credor não tem outro direito, excepto o de pagar o 

crédito do primeiro, e suceder no seu lugar. 

 

10. Quando a propriedade é hipotecada ao primeiro credor, mas nada foi acordado em relação à sua venda, e foi feito um 

acordo com um credor subsequente para a venda da mesma; é a melhor opinião que o crédito do primeiro credor deve ser 

preferido. Pois é estabelecido com referência a um penhor, que quando é feito um acordo com o primeiro credor, embora o 

bem deva ser entregue ao segundo, o primeiro tem direito à prioridade. 

 

13. Paulus, On Plautius, Livro V. 

 

Vendi-lhe uma casa, com o entendimento de que a renda do primeiro ano deve pertencer-me, e a dos anos seguintes deve 

pertencer-lhe, e que o direito de cada um de nós deve estar dependente das penhoras dadas pelo inquilino. Nerva e Proculus 

sustentam que, a menos que os compromissos sejam suficientes para garantir a renda devida tanto ao vendedor como ao 

comprador, o direito a todos os compromissos pertence-me em primeiro lugar, porque nada foi claramente declarado sobre se 

as somas devem ou não ser divididas pro rata com referência a todos os compromissos, e se restar algum excedente após o 

primeiro ano, este lhe pertencerá. Paulus diz que esta é uma questão de facto, mas é provável que a intenção das partes fosse 

que o direito nos penhores seguisse a primeira renda devida. 

 

14. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Se alguém, que não seja o proprietário, deve penhorar o mesmo imóvel a duas pessoas em momentos diferentes, a primeira 

tem direito à preferência; embora quando recebemos um penhor de partes diferentes que não são os proprietários, a posição 

do possuidor do referido imóvel é a melhor. 
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15. The Same, On the Edict, Book LXVIII. 

 

Um edifício construído sobre o solo de outro pode ser dado em penhor, de tal forma, porém, que a reivindicação do 

proprietário do solo será preferida, se o título do mesmo não tiver sido transferido por ele. 

 

16. Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

Cláudio Félix hipotecou o mesmo terreno a três pessoas diferentes, primeiro à Eutychiana, depois à Turbo, e finalmente a um 

terceiro credor. Eutychiana tendo sido processada pelo terceiro credor, lutou pelos seus direitos em tribunal, e tendo sido 

derrotada, não recorreu, enquanto Turbo, que também perdeu o seu caso perante outro juiz, recorreu. Colocou-se a questão de 

saber se o terceiro credor, que tinha obtido uma sentença contra o primeiro, deveria também derrotar Turbo, ou se foi 

afastado do processo, se Turbo deveria ter preferência sobre o terceiro credor. É evidente que quando o terceiro credor pagar 

o primeiro com o seu próprio dinheiro, ficará sub-rogado no montante que pagou. Algumas autoridades defenderam que, 

também neste caso, o terceiro credor deveria ter direito à preferência, mas isto não me parece de todo justo. Pois, 

suponhamos que o primeiro credor tinha intentado uma acção contra o terceiro, e tinha sido derrotado por meio de uma 

excepção, ou de alguma outra forma, poderia o terceiro credor que tinha derrotado o primeiro beneficiar de uma excepção 

com base numa sentença proferida contra Turbo, que tinha emprestado o dinheiro em segundo lugar? Ou, por outro lado, se, 

após a primeira decisão pela qual o primeiro credor tinha sido derrotado pelo terceiro, o segundo credor deveria obter uma 

sentença a seu favor contra o terceiro, poderia ele próprio recorrer a uma excepção, com base numa decisão proferida, contra 

o primeiro credor? De modo algum, na minha opinião; e, portanto, o terceiro credor não está sub-rogado no primeiro a quem 

derrotou, pois quando um assunto foi decidido entre duas partes, não pode beneficiar nem prejudicar um terceiro, mas todo o 

seu direito permanece intacto ao segundo credor, sem qualquer prejuízo resultante do primeiro decreto. 

 

17. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Quando alguém compra um terreno que foi onerado pelo devedor a outro, só deve ser protegido na medida em que o produto 

da venda tenha chegado às mãos do primeiro credor. 

 

18. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Lucius Titius emprestou dinheiro com juros e recebeu penhores, e Maevius emprestou dinheiro ao mesmo devedor com os 

mesmos penhores. Pergunto se Titius não deveria ser preferido, não só no que diz respeito ao capital e aos juros acumulados 

antes de Maevius ter feito o seu empréstimo, mas também no que diz respeito ao que foi posteriormente acumulado. A 

resposta foi que Lucius Titius tinha direito à preferência com referência a tudo o que lhe era devido. 
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19. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Uma mulher deu um pedaço de terra, que tinha sido prometido como dote ao seu marido, e por vontade própria nomeou, 

como herdeiros, o seu marido e os seus filhos por ele e por um ex-marido. O credor, embora pudesse ter intentado uma acção 

contra os herdeiros, que eram solventes, recorreu à terra. Pergunto se, se um possuidor legítimo lhe oferecesse o montante da 

dívida, seria obrigado a transferir para ele os seus direitos de acção. A resposta é que o que foi pedido não parece ser injusto. 

 

20. Tryphoninus, Disputations, Livro VIII. 

 

A questão surgiu se, depois de ter feito um contrato com uma parte e antes de lhe emprestar mais dinheiro, Seius deveria 

emprestar ao mesmo devedor cinquenta aurei, e o devedor deveria onerar-lhe o bem numa quantia superior ao valor do que 

lhe tinha sido prometido, e depois deveria emprestar ao mesmo credor, por exemplo, quarenta aurei, que era o excesso do 

valor do bem que emprestou em primeiro lugar; será que o excedente do penhor lhe seria imputável pelos cinquenta aureis, 

ou a si pelos quarenta que emprestou? Suponha que a Seius estava pronta para lhe oferecer o montante emprestado em 

primeiro lugar. Defendi que o resultado seria que a Seius seria preferível com referência ao valor excedente do penhor, e se a 

soma emprestada em primeiro lugar, juntamente com os juros, fosse oferecida por ele, ele seria preferível ao primeiro credor, 

no que diz respeito ao montante que tinha subsequentemente emprestado ao mesmo devedor. 

 

(21) Scaevola, Digest, Livro XXVII. 

 

Titius hipotecou a Seia todos os bens que possuía ou poderia adquirir posteriormente, por causa de uma sentença que lhe 

tinha sido proferida por uma soma de dinheiro que lhe devia por causa da sua tutela. Posteriormente, tendo contraído um 

empréstimo do Tesouro, hipotecou todos os seus bens, e pagou à Seia uma parte do que lhe era devido, e prometeu pagar-lhe 

o restante após ter renovado a obrigação; e, como antes, foi feito um acordo relativo a penhoras. Colocou-se a questão de 

saber se Seia deveria ser preferida ao Tesouro, tanto em relação aos bens que o Titius tinha no momento da primeira 

obrigação, como em relação aos que tinha adquirido após a referida obrigação ter sido contraída, até que todo o seu 

endividamento tivesse sido liquidado. A resposta foi que não havia nada no que foi declarado que a impedisse de ser 

preferida. 

 

1. Um credor fez um empréstimo a um comerciante de mármore sobre uma penhora de lápides, cujo preço tinha sido pago 

aos vendedores a partir do dinheiro fornecido pelos credores. O devedor era arrendatário de certos armazéns pertencentes ao 

Imperador, e, como o aluguer dos mesmos não tinha sido pago durante alguns anos, o funcionário encarregado da sua 

cobrança procedeu à venda das lápides. Colocou-se a questão de saber se o credor tinha o direito de as reter por causa do 

penhor. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ele tinha esse direito. 
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Título. 5. Sobre a venda de bens penhorados e hipotecados. 

 

 

 

1. Papinianus, Perguntas, Livro XXVI. 

 

Um credor recebeu certas terras em penhor, e depois outro credor emprestou o mesmo dinheiro devedor, e celebrou um 

acordo pelo qual a totalidade dos bens do devedor foi penhorada; depois o primeiro obrigou o segundo a executar uma 

obrigação semelhante com referência a todos os seus bens para garantir ou outro, ou o mesmo contrato. Antes de o segundo 

credor ser pago, o primeiro vendeu os outros bens com base no facto de terem sido penhorados, sem ter qualquer direito de o 

fazer; e por esta razão, uma acção pessoal não seria intentada contra o devedor em favor do credor, nem lhe poderia ser 

concedida uma acção equitativa para recuperar os seus penhores. Nem poderia ser devidamente processado numa acção de 

furto, com referência aos bens pessoais, porque o credor, ao instaurar o processo, agiu em seu próprio nome, estando 

enganado em relação à ordem que deveria ser observada na venda do artigo; especialmente porque o outro credor não perdeu, 

por furto, a posse de bens que nunca esteve nas suas mãos. O segundo credor não pode instaurar um processo de produção, 

porque o primeiro não está na posse, e não agiu de forma fraudulenta para evitar estar na posse. Segue-se, então, que o 

segundo credor deve processar aqueles que estão na posse do bem. 

 

2. O mesmo, Opiniões, Livro II. 

 

Quando uma caução foi processada, obteve uma ordem do tribunal para manter o terreno hipotecado ao credor, através do 

direito de compra. Um segundo credor que tinha posteriormente feito um contrato com referência ao mesmo penhor, terá, no 

entanto, o privilégio de oferecer o dinheiro que a caução tinha pago, juntamente com os juros que, entretanto, tinham 

acumulado; para uma venda deste tipo, que é concluída com o objectivo de transferir a posse da propriedade penhorada, 

normalmente é feita por causa das exigências da lei. 

 

3. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Quando o primeiro credor vende o penhor em conformidade com os termos do contrato, fica estabelecido que o segundo 

credor não tem o direito de oferecer o dinheiro. 
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1. No entanto, quando o devedor vende um penhor sem consultar os seus credores, e paga o preço do mesmo ao primeiro 

credor, o segundo credor pode oferecer ao comprador o montante pago ao primeiro, juntamente com os juros entretanto 

acumulados; pois não faz diferença se o devedor vende o imóvel penhorado, ou se o penhora uma segunda vez. 

 

(4) The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Quando o prazo para o pagamento do dinheiro é prolongado por consentimento, considera-se que foi acordado que o poder 

de vender o penhor não deve ser exercido antes de decorrido esse prazo. 

 

5. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Quando um segundo credor, tendo pago o crédito do primeiro, lhe for sub-rogado, pode legalmente vender o penhor por 

conta do dinheiro que pagou e emprestou. 

 

1. Quando um segundo credor, ou uma caução, tendo pago a dívida, recebe as penhoras dadas pelo mesmo, o devedor pode 

oferecer-lhe devidamente o montante pago, mesmo que as penhoras sejam mantidas sob o título de compra. 

 

(6) Modestinus, Regras, Livro VIII. 

 

Quando um segundo credor adquire um penhor do primeiro, entende-se que não lhe pagou o dinheiro com o objectivo de 

adquirir a propriedade do mesmo, mas que detém o bem em penhor em seu próprio benefício; e, portanto, o dinheiro pode 

ser-lhe oferecido pelo devedor. 

 

7. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Quando um credor vende um penhor, ou um terreno que foi hipotecado, na condição de ter o direito de reembolsar o dinheiro 

e recuperar o penhor; pode fazê-lo se o devedor estiver pronto a pagar o dinheiro? Julianus afirma no Décimo Primeiro Livro 

do Digest que o penhor, de facto, parece ter sido vendido regularmente, mas que o devedor pode intentar uma acção contra o 

credor para o obrigar a ceder-lhe quaisquer direitos de acção que possa ter. O que Julianus diz com referência a um penhor 

também se aplica à hipoteca. 

 

1. Deve ser considerado se, quando um bem hipotecado é vendido, o devedor deve ser autorizado a recuperá-lo, pagando o 

dinheiro ao comprador. Se, de facto, tiver sido vendido na condição de a compra ser rescindida, se o dinheiro for 

reembolsado pelo devedor dentro de um determinado prazo, e se for pago dentro desse prazo, o devedor pode recuperar o 

bem hipotecado. Mas se o tempo tiver decorrido, e esta questão não tiver sido resolvida por acordo, a venda não pode ser 
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rescindida, a menos que o devedor tenha menos de vinte e cinco anos de idade, ou seja uma ala, ou esteja ausente em 

negócios públicos, ou que exista alguma outra causa em virtude da qual a franquia seja concedida pelo Édito. 

 

2. É colocada a questão, quando o credor tenha exigido um acordo de que o devedor não será autorizado a vender um bem 

que tenha sido hipotecado ou penhorado, qual é a lei, e se um acordo deste tipo é nulo tendo sido feito contrariamente à lei, e, 

portanto, o bem pode ser vendido. É certo que as partes devem respeitar um tal acordo, e que uma venda feita em violação do 

mesmo será nula. 

 

8. Modestinus, Regras, Livro IV. 

 

O credor tem o direito de vender qualquer das penhoras sobre as quais tem direito, a fim de obter o que lhe é devido. 

 

(9) Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

Levantou-se a questão de saber se o devedor seria libertado quando o credor não pudesse obter o preço do penhor do 

comprador. Penso que se o credor não fosse de forma alguma culpado, o devedor continuaria a ser responsável; porque uma 

venda não liberta necessariamente o devedor, a menos que o dinheiro da compra fosse recebido. 

 

1. Além disso, Pomponius diz no Segundo Livro de Extractos que, quando são dadas penhoras, é costume acrescentar, 

nomeadamente, que quando uma penhora é vendida e o preço não satisfaz o crédito, o devedor deve compensar a deficiência, 

é supérfluo; porque isto entra em vigor por operação da lei, e portanto não deve ser acrescentado. 

 

10. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Embora uma pessoa que adquire um bem sujeito à condição de penhor não possa recorrer ao vendedor no caso de ser privado 

do mesmo por um título melhor; ainda assim, o credor que vendeu o terreno não deve ser ouvido, se tentar instaurar um 

processo por qualquer outro motivo com referência ao mesmo bem. 

 

(11) Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um árbitro nomeado para a partilha de uma propriedade, na divisão da propriedade pertencente à mesma, atribuiu certos 

créditos, como um todo, que eram devidos separadamente pelos devedores da propriedade. Levantou-se a questão de saber 

se, se os devedores não pagassem, cada um dos herdeiros poderia vender a propriedade prometida, a fim de obter o preço 

total. Respondi que ele podia. 
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12. Tryphoninus, Disputations, Livro VIII. 

 

Foi declarado num Rescript pelo Imperador, em resposta a um pedido feito pelo Papinianus, que um credor podia comprar 

uma penhora ao seu devedor, porque ainda pertencia ao devedor. 

 

1. Quando um bem pertencente a outro tiver sido penhorado, e o credor o vender, vejamos se o preço recebido pelo credor 

libertará o devedor da responsabilidade para uma acção pessoal com base no dinheiro emprestado. E, de facto, poderia 

responder-se que isso é verdade se a venda fosse feita na condição de que nenhuma obrigação seria incorrida em caso de 

despejo, porque o preço pago em tais circunstâncias beneficiaria certamente o devedor, e também seria uma fonte de lucro 

para o credor, sempre que tal resultasse de qualquer contrato feito, ou obrigação assumida pelo devedor; o devedor será, 

contudo, libertado apenas no que diz respeito ao credor, mas continuará a ser responsável perante o proprietário do bem 

quando o penhor ainda não tiver sido perdido através de despejo, ou será responsável perante o comprador, após o despejo, 

numa acção equitativa para impedir o seu lucro com a perda de outro. Se, por exemplo, um credor, enquanto procede contra 

um possuidor do bem penhor, o priva de uma quantidade de colheitas superior à que lhe é devida, deve recebê-las a título de 

satisfação do que lhe é devido. E quando, devido a uma decisão judicial injusta, um credor privou o proprietário de bens que 

não pertenciam ao devedor, sob o pretexto de que lhe eram onerados; e foi-lhe perguntado se; se o crédito foi pago, deveria 

ser restituído ao devedor, o nosso Scaevola defendeu que deveria ser restituído. Se, contudo, o credor que vendeu o imóvel 

não o fizesse de forma a ter a certeza absoluta de manter o preço, mas fosse obrigado a devolvê-lo em determinadas 

circunstâncias, penso que, entretanto, nada pode ser recuperado do seu devedor, mas que a sua libertação permaneceria em 

suspenso. Mas se o credor for processado numa acção de venda e tiver de indemnizar o comprador, pode recuperar o 

montante da dívida junto do devedor, porque é evidente que não foi libertado. 

 

(13) Paulus, Decretos, Livro I. 

 

Um credor que, valendo-se do seu privilégio, vende um penhor, é obrigado a ceder os seus direitos; e se estiver na posse de 

um penhor, deve certamente transferi-lo. 

 

14. Scaevola, Digest, Livro VI. 

 

Os árbitros nomeados para a partilha de uma herança entre herdeiros, tendo dividido a propriedade da mesma, atribuíram aos 

herdeiros, individualmente, certos créditos em massa, que se deviam a vários herdeiros da herança. Surgiu a questão; onde a 

parte de um devedor que tinha sido cedida a um herdeiro não foi paga, se o referido herdeiro poderia vender o penhor dado 

pelo devedor, a fim de que o preço pudesse ser creditado sobre o montante total do crédito. Respondi que ele o poderia fazer. 
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Título. 6. De que forma é libertado o penhor sobre a propriedade penhorada ou hipotética. 

 

 

 

(1) Papinianus, Opiniões, Livro XI. 

 

O amigo de um devedor ausente encarregou-se do seu negócio, e, com o seu próprio dinheiro, libertou as penhoras sem que 

estas tivessem sido oferecidas para venda. Sustenta-se que o proprietário foi restaurado à sua condição anterior, e por isso a 

parte que transaccionou o seu negócio não pode pedir-lhe justamente que lhe seja concedida uma acção pretoriana sob a Lex 

Servia. No entanto, se estiver na posse do imóvel que foi prometido, pode proteger-se por uma excepção com base na má fé. 

 

1. Quando um vendedor vendeu um terreno, e o recebeu em penhor como garantia por uma parte do dinheiro da compra, e 

depois apresentou o restante do preço ao comprador por carta enviada ao mesmo, tendo o vendedor falecido, foi decidido que 

uma doação feita desta forma era nula. O Tesouro, que sucedeu ao vendedor, apareceu como reclamante, mas não foi 

autorizado a intentar uma acção judicial pelo terreno com o fundamento de que tinha sido prometido, porque se considerou 

que a penhora sobre o mesmo tinha sido libertada pela vontade da parte que fez a doação, uma vez que a lei torna nula a 

doação de dinheiro quando não há fundamento para a libertação de uma penhora. 

 

2. Uma parte que compareceu em defesa de outra que estava ausente, comprometeu-se a executar a sentença. Tendo a 

condução do processo sido posteriormente transferida para a própria parte principal, as garantias dadas por aquele que 

compareceu em defesa para assegurar a execução da sentença, não serão responsáveis, nem as promessas que prestaram serão 

também responsáveis. 

 

(2) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Se um credor deve intentar uma acção para recuperar uma penhora do possuidor ao abrigo da Acção da Sérvia, e o possuidor 

deve obter uma avaliação do bem em tribunal, e o devedor intenta uma acção contra ele para a recuperação do bem; não lhe 

será permitido fazê-lo, a menos que pague primeiro o que é devido ao credor. 

 

3. Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 

 

Quando o bem tenha sido vendido na condição de que, a menos que seja feita uma oferta melhor, a venda se mantenha, e o 

bem seja entregue, e o comprador, antes que o tempo para a oferta de um melhor preço tenha passado, prometa o referido 

bem, Marcelo diz no Quinto Livro do Digest que o direito ao penhor se extingue, se devem ser oferecidas melhores 
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condições; embora quando o bem é vendido na condição de que agrade ao comprador, ele não pensa que o direito ao penhor 

se extingue. 

 

4. The Same, On the Edict, Book LXXIII. 

 

Onde um devedor, cuja propriedade foi penhorada na sua totalidade, restaura como escravo insensato que tinha comprado; a 

Acção da Sérvia deixa de estar disponível? A melhor opinião é que não, a menos que isso tenha sido feito com o 

consentimento do credor. 

 

1. Quando um credor consente na venda de um penhor, ou que o devedor possa trocar a propriedade, doá-la, ou doá-la por 

meio de dote, deve ser dito que o penhor é libertado, a menos que tenha consentido na venda, ou noutras coisas, com 

excepção da propriedade penhorada; pois muitos credores estão habituados a dar o seu consentimento com esta reserva. No 

entanto, quando o próprio credor vende o bem, com o entendimento de que não libertará o penhor a menos que esteja 

satisfeito; deve ser considerado que uma excepção não o prejudicará. Mas se ele não consentir que o penhor seja vendido, 

mas ratificar a venda após a mesma ter sido feita, o mesmo parecer deve ser adoptado. 

 

2. Uma boa questão surge no caso de uma venda de bens especialmente onerada: se ela é válida, ou se a transacção deve 

prejudicar o credor, porque ele deu o seu consentimento; por exemplo, quando algum princípio de direito impede a venda. 

Deve ser considerado que a venda será válida. 

 

5. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Os bens sujeitos a hipoteca são libertados quando o credor renuncia ao seu direito, ou concorda que não reclamará o dinheiro; 

a menos que seja alegado que foi feito um acordo de que a dívida não será cobrada pessoalmente ao devedor. Mas que curso 

deve ser seguido se outra pessoa estiver na posse do bem hipotecado? No entanto, quando um acordo dá origem a uma 

excepção perpétua, também se pode dizer neste caso que a parte renunciou ao seu direito sobre o bem hipotecado. 

 

1. Se o credor consentir em não exigir o dinheiro no prazo de um ano, entende-se que o acordo também se aplica ao bem 

hipotecado. 

 

2. Quando for acordado entre as partes que será prestada uma caução em vez de uma hipoteca, e isto for feito, será 

considerado que a satisfação é dada ao credor, e que o penhor sobre o bem hipotecado é libertado. O caso é diferente quando 

o credor vende o seu direito ao crédito e recebe o dinheiro; pois, neste caso, todas as obrigações permanecem inalteradas, 

porque o dinheiro é recebido como o preço do crédito, e não como meio de pagamento. 
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3. Fica entendido que o credor foi satisfeito se um juramento tiver sido feito, e a parte jura que o imóvel não foi hipotecado. 

 

(6) Ulpianus, On the Edict, Livro LXXIII. 

 

É também libertado um penhor quando a dívida é paga, ou o credor se satisfaz com referência a ela. Além disso, devemos 

dizer que a mesma regra se aplica quando o penhor é libertado por lapso de tempo, ou a obrigação se extingue de qualquer 

forma. 

 

1. Quando a parte está pronta a pagar, há boas razões para supor que o penhor foi libertado; mas o caso é diferente quando ele 

não está disposto a pagar, mas está disposto a satisfazer os seus credores de qualquer outra forma. É, portanto, vantajoso para 

o devedor ter satisfeito o seu credor, porque este deve culpar-se a si próprio se aceitar a satisfação em vez do pagamento. No 

entanto, não se deve culpar o devedor que declina aceitar qualquer outra satisfação, mas exige o pagamento. 

 

2. Com referência à garantia, não adoptamos a opinião da Atilicinus, que sustentou que se um devedor desse garantias a 

alguém por dinheiro emprestado, este último deveria ser considerado como tendo libertado as suas penhoras. 

 

(7) Gaius, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Quando um credor consente na venda do imóvel hipotecado, o penhor sobre este último é liberado. Nesses casos, contudo, o 

consentimento de uma ala não deve ser considerado, a menos que ele o tenha dado pela autoridade do seu tutor, que estava 

presente, ou a menos que o próprio tutor tenha consentido; desde que o juiz pense que qualquer vantagem será obtida, ou que 

o crédito seja satisfeito, pela venda do bem. 

 

1. Vamos ver se um agente geral, ou um escravo que tenha a gestão dos assuntos do seu senhor, a quem possa ser feito o 

pagamento e que tenha sido nomeado para o efeito, pode consentir. Deve-se considerar que o seu consentimento não é 

suficiente, a menos que tenha sido expressamente autorizado a agir. 

 

2. Mais uma vez, quando é feito um acordo com o agente do devedor de que certos bens não devem ser onerados, deve 

considerar-se que o devedor pode recorrer a uma excepção com base em fraude. Mas quando um acordo deste tipo é feito 

com o seu escravo, ele pode invocar uma excepção com base no próprio acordo. 

 

3. Se for acordado entre as partes que metade da propriedade indivisa prometida deve ser alienada, e a propriedade envolvida 

for certa, pode-se dizer que deve ser instaurado um processo com referência à parte restante no início, e que uma excepção 

não pode ser interposta para a impedir. 
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4. Deve considerar-se que quando alguém hipoteca a sua parte indivisa dos bens em comum, e uma divisão dos mesmos é 

feita com o seu co-proprietário, não apenas a parte que cabe a quem a deu em penhor é onerada, mas metade da parte de cada 

co-proprietário está sujeita ao penhor. 

 

8. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Tal como a propriedade, assim como o seu usufruto, deixa de existir, também o direito de penhor ou de hipoteca se extingue 

pelo mesmo motivo. 

 

1. Um credor pode concordar que o bem onerado deixe de estar sujeito a penhor ou hipoteca, e, portanto, se este acordo for 

feito com o herdeiro, beneficiará também aquele a quem o bem for entregue nos termos do Decreto Trebelliano do Senado. 

 

2. Quando o agente do devedor celebra um acordo deste tipo com referência aos seus bens, não me parece que se possa 

duvidar que o acordo prejudicará o credor. E, também, se um agente, agindo em seu próprio nome, aparecer em nome do 

credor, e fizer um contrato, tornará a hipotética acção nula a tal ponto que penso que se pode considerar, com razão, que, 

neste caso, a excepção prejudicará o caso do comitente. 

 

3. Se for acordado entre as partes que a metade indivisa do bem em questão deve deixar de ser responsável por penhor, e 

qualquer parte do terreno referido deve ser reclamada numa acção contra qualquer possuidor, seja ele quem for, só pode ser 

intentada uma acção por metade do mesmo. 

 

4. Quando vários co-proprietários de um bem imóvel penhoram as suas partes indivisas no mesmo, e o credor concorda com 

um deles que a sua parte não será hipotética, e posteriormente intenta uma acção por ela, mesmo que aquele com quem fez o 

contrato esteja na posse da totalidade da parte indivisa do terreno, porque o credor fez um contrato com referência a uma 

parte do mesmo, não pode ser excluído de proceder contra a totalidade do mesmo. 

 

5. Consideremos se um filho sob controlo paterno ou um escravo que tem a livre gestão da sua peculiaridade pode fazer um 

acordo com um devedor para que os bens penhorados sejam libertados, que bens receberam como sendo especialmente 

hipotéticos. Ou, uma vez que não podem ceder a sua peculiaridade, estão também proibidos de concordar que os bens que 

lhes foram dados em garantia não sejam libertados? Deve considerar-se que podem fazer tal acordo, desde que tenham 

recebido uma contrapartida, tal como se tivessem vendido os bens penhorados. 

 

6. Se o terreno que foi onerado for vendido com o consentimento do credor, este último não pode honestamente afirmar que 

ainda é responsável pela dívida, se a venda for efectuada; pois se não for concluída, o credor não será privado dos seus 

direitos, pelo simples facto de ter dado o seu consentimento para que o imóvel fosse vendido. 
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7. É supérfluo perguntar se um terreno especialmente hipotético foi vendido com o consentimento do credor, se o devedor 

tinha a posse do bem na altura; a menos que possa acontecer que o devedor o tenha vendido com a permissão do credor, e 

depois o tenha resgatado de boa fé do comprador, ou de alguém a quem o bem tenha passado pelo direito de sucessão; 

mesmo que o próprio devedor devesse ter-se tornado herdeiro do comprador. Ainda assim, se o dinheiro não foi pago, surgirá 

uma suspeita de má fé, que se estenderá até ao presente, de modo que o credor terá o direito de interpor uma resposta com 

base em fraude. 

 

8. Vamos examinar o seguinte caso. Se Titius, que era devedor, deveria vender propriedade que foi penhorada a Maevius, 

com o consentimento do seu credor, ou a outra pessoa a quem Maevius a comprou, e depois Maevius deveria tornar-se 

herdeiro de Titius, e o credor deveria proceder à cobrança da dívida dele, qual é a lei? Seria injusto que o comprador fosse 

privado da propriedade pelo credor, tal como a obteve, não pelo direito de sucessão, mas de outra forma. Pode, no entanto, 

dizer-se que como Titius foi culpado de má fé na matéria, ao impedir o credor de cobrar o dinheiro do possuidor, é muito 

injusto que se faça jogo desta forma. 

 

9. Se, no entanto, a terra na posse de Maevius deveria ser onerada por ele a qualquer pessoa cujo crédito ainda não tivesse 

sido satisfeito, uma excepção pode então ser devidamente interposta com o fundamento de que a propriedade não foi vendida 

com o consentimento do credor; pois embora o devedor fosse culpado de má fé ao não fazer o pagamento, ainda assim, o 

segundo credor, que recebeu a propriedade em penhor, deveria ser preferido. 

 

10. É o plano mais seguro, porém, quando um devedor solicita ao seu credor que lhe permita vender o bem em penhor para 

que este lhe possa pagar mais prontamente, para obrigar o potencial comprador a comprometer-se a pagar ao credor o preço 

do bem vendido, até ao montante da dívida. 

 

11. Devemos entender o termo "venda", num sentido geral, de modo a que se o credor permitir ao devedor legar o bem 

penhor, o que ele concedeu pode ser válido; e isto deve ser entendido de modo a que se o legado for rejeitado, o penhor 

permaneça em vigor. 

 

12. Quando um devedor vende um bem, mas ainda não o entregou, deve o credor ser impedido de intentar uma acção com o 

fundamento de que o bem ainda faz parte dos bens do devedor; ou, de facto, uma vez que ele é responsável por uma acção de 

compra, o direito ao penhor extingue-se? Esta última é a melhor opinião. Mas e se o vendedor não tiver recebido o preço, e o 

comprador não estiver disposto a pagá-lo? Neste caso, o mesmo pode ser dito. 

 

13. Se, no entanto, o credor permitiu que o bem fosse vendido, mas o devedor entregou-o; será que ele será barrado por uma 

excepção? Ou será antes uma questão de facto, tendo ele consentido que o bem fosse vendido, para que o preço tivesse sido 
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pago, a transacção seria uma vantagem para ele? Neste caso, o seu consentimento não deve prejudicá-lo. Mas, se ele deu o 

bem a título de dote, será muito apropriadamente considerado como tendo vendido por causa do peso do matrimónio. Por 

outro lado, se o credor lhe permitir dar o bem, e o devedor o vender, o credor será impedido de processar o seu crédito; a 

menos que se possa dizer que permitiu que fosse feito um presente porque a parte a quem o bem foi dado era amiga do 

credor. 

 

14. Se o credor deu o seu consentimento para que o bem fosse vendido por aurei, e o devedor deve vendê-lo por quinze, deve 

considerar-se que o credor não está impedido de processar o seu crédito. Por outro lado, não há dúvida de que ele o vendeu 

legalmente, se obteve mais pela transacção do que o credor lhe permitiu vender por ela. 

 

15. O credor não será considerado como tendo dado o seu consentimento se o devedor vender o imóvel com o seu 

conhecimento; uma vez que só o sofreu para o fazer porque estava ciente de que o seu direito ao penhor seria preservado em 

todas as circunstâncias. Se, no entanto, ele assinar a nota de venda, será considerado como tendo dado o seu consentimento, a 

menos que seja perfeitamente evidente que tenha sido enganado. Esta regra também deve ser observada quando ele deu o seu 

consentimento sem assinar qualquer documento. 

 

16. Quando foi concedida autorização de venda ao devedor, e o seu herdeiro vendeu o imóvel, pode surgir uma questão de 

facto sobre qual era a intenção do credor. Deve dizer-se que a venda foi devidamente efectuada, pois estas subtilezas não são 

consideradas pelos tribunais. 

 

17. Quando um devedor que tenha obtido autorização para vender o imóvel penhorado deixa de estar na posse do mesmo, e 

um novo possuidor o vende, continuará a existir o direito ao penhor, tal como se o credor tivesse dado pessoalmente 

autorização ao devedor? Esta é a melhor opinião, pois se o credor tivesse dado autorização ao novo possuidor para vender o 

imóvel, e não o tivesse dado ao devedor por quem o mesmo lhe foi hipotecado, deve considerar-se que ele será impedido por 

uma excepção. 

 

18. Se, contudo, o credor consentir que o bem seja vendido no prazo de um ano, ou no prazo de dois anos, e o mesmo for 

vendido após esse prazo; o credor não será privado do seu direito ao penhor. 

 

19. Quando um credor se aproveitou da hipotética acção, e recuperou os danos do possuidor, e depois reclama a dívida ao 

devedor; penso que pode ser impedido por uma excepção com base em fraude. 

 

9. Modestinus, Opiniões, Livro IV. 

Titius penhorou um terreno ao Sempronius, e depois penhorou-o a Gaio Seius; e depois Titius vendeu o terreno idêntico ao 

referido Sempronius e Gaio Seius na sua totalidade, a cada um dos quais ele o tinha anteriormente penhorado como um todo. 
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Pergunto se o direito de penhor se extinguiu com a venda, ou se, por este motivo, só resta em ambos os credores o título por 

compra? Modestinus respondeu que, pelo direito de compra, os títulos de propriedade nas partes mencionadas; uma vez que, 

de acordo com os factos declarados, ambos tinham consentido na venda, mas que não teriam o direito de acção em penhor 

um contra o outro. 

 

1. Titius emprestou dinheiro à Seius num penhor de terras, tendo as referidas terras sido previamente hipotecadas ao Estado; 

o segundo credor pagou o dinheiro devido ao Estado, mas Maevius apareceu e afirmou que as terras lhe tinham sido 

hipotecadas antes de terem sido hipotecadas ao Estado. Foi, contudo, verificado que Maevius tinha estado presente e assinado 

o compromisso executado pela Seius ao governo, através do qual a Seius garantiu que o terreno não estava hipotecado a mais 

ninguém. Pergunto se qualquer acção com referência à propriedade pode ser intentada por Maevius. Modestinus respondeu 

que não podia, de forma alguma, conservar qualquer direito ao penhor em questão, depois de ter consentido na transacção 

acima referida. 

 

(10) Paulus, Perguntas, Livro III. 

Um devedor vendeu um penhor com o consentimento do seu credor, e depois foi acordado entre ele e o comprador que a 

venda deveria ser rescindida. O direito ao penhor permaneceu intacto junto do credor, pois tal como os direitos anteriores 

foram restituídos ao devedor, também o foram ao credor. Pois o credor não libertou absolutamente o seu direito ao penhor, 

mas apenas na medida em que o comprador deveria reter o bem, e não devolvê-lo ao vendedor. Portanto, se no decurso de um 

processo judicial, o vendedor deve ser exonerado, ou se deve ser proferida sentença contra ele no montante do interesse do 

comprador, porque não entregou o bem, deve ser considerado que o direito do credor ao penhor permanecerá intacto; pois 

isto pode acontecer mesmo quando o bem não foi vendido com o consentimento do credor. 

 

1. Quando, também, um credor vende um penhor, e a venda é rescindida, ou o escravo que foi objecto do penhor é devolvido 

como não-sólido, a propriedade reverte para o devedor. A mesma regra aplica-se em todos os casos em que é dada 

autorização para vender bens pertencentes a outro, pois as partes não recebem os seus direitos das mãos do comprador, 

apenas porque transferiram a propriedade, mas o bem volta à sua condição anterior, quando a venda é rescindida. 

 

11. The Same, Opinions, Livro IV. 

Lucius Titius estava em dívida com a sua esposa, Gaia Seia, por dinheiro emprestado em penhora, ou em terra hipotecada; e, 

juntamente com a sua esposa, deu a mesma terra por dote a Sempronius, que estava prestes a casar com Seia Septitia, a sua 

filha. Lucius Titius, tendo morrido, a sua filha, Septitia, recusou-se a aceitar os bens do seu pai, e eu pergunto se a sua mãe 

poderia reclamar a propriedade que lhe foi hipotecada? Paulus respondeu que Gaia Seia foi considerada como tendo libertado 

a obrigação da terra prometida que tinha consentido que o seu marido desse como dote à sua filha, quando a referida 

propriedade foi dada em nome da referida filha, mas que a responsabilidade pessoal continuava a existir; a acção, no entanto, 

não podia ser concedida contra ela que se tinha recusado a aceitar os bens do seu pai. 
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12. The Same, Opinions, Livro V. 

Paulus deu como sua opinião que quando Sempronius, um primeiro credor, consentiu que o devedor onerasse os mesmos 

bens que lhe tinham sido prometidos a um terceiro credor, é considerado como tendo libertado o seu direito ao penhor, mas 

que o terceiro credor não lhe foi sub-rogado, e por isso a posição do segundo credor foi melhorada. A mesma regra deve ser 

observada quando o Governo empresta dinheiro como terceiro credor. 

 

1. Quando alguém processa o seu direito de propriedade pelo direito de penhor, é habitual que lhe seja vedada uma acção 

para a recuperação da propriedade penhorada, em que o possuidor lhe faz uma oferta do montante da sua reivindicação; pois 

nenhum inquérito deve ser feito com referência ao título do possuidor, quando o direito do queixoso é extinto pela libertação 

do penhor. 

 

13. Tryphoninus, Disputations, Livro VIII. 

Quando um devedor, após o juramento ter sido prestado pelo seu credor, jura que não deve ser obrigado a pagar, o penhor é 

libertado, porque este processo tem o mesmo efeito que se o devedor tivesse sido exonerado de responsabilidade em tribunal, 

pois se tiver sido exonerado pelo juiz, mesmo que tal tenha sido feito injustamente, o penhor será, no entanto, libertado. 

 

(14) Labeo, Later Epitomes by Javolenus, Livro V. 

Quando for acordado entre si e o seu inquilino que qualquer propriedade que ele traga sobre a sua terra será considerada 

penhorada até que o aluguer lhe seja pago, ou que esteja satisfeito de outra forma, e depois aceite uma caução do inquilino 

para o pagamento do aluguer, penso que está satisfeito, e portanto que os bens pessoais trazidos sobre a sua terra pelo 

inquilino deixam de ser onerados. 

 

15. Scaevola, Digest, Livro VI. 

Os bens de um primeiro credor que tinha recebido certas terras a título de garantia, e os de um segundo a quem também 

algumas das terras tinham sido hipotecadas, passaram por herança para a mesma pessoa. O devedor ofereceu-se para pagar ao 

referido herdeiro a quantia que este tinha pedido emprestada ao segundo credor. Foi dada a opinião de que ele deveria ser 

obrigado a aceitar o dinheiro, permanecendo intacto o seu direito à penhora ao abrigo do primeiro contrato. 
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           Livro XXI  
 

 

 

 

 

 

1. Sobre o Édito dos Éditos (...) 

 

2. Relativamente às expulsões, e à estipulação de duplos danos. 

 

3. Relativamente à excepção no terreno dos bens vendidos e entregues. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativamente ao Édito dos Aediles, e às acções para obrigar o vendedor a retomar 

o imóvel onde recebeu mais do que valia. 
 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. 

 

Labeo afirma que o Édito do Currículo Aediles tem referência à venda de propriedade, quer se trate de terrenos, artigos 

portáteis, ou de movimentos propriamente ditos. 

 

(1) Dizem os Édiles: "Aqueles que vendem escravos devem notificar os compradores se tiverem quaisquer doenças ou 

defeitos, se tiverem o hábito de fugir, ou de vaguear, ou se não tiverem sido isentos de responsabilidade por danos que 

tenham cometido. Todas estas coisas devem ser declaradas publicamente no momento em que os escravos são vendidos. Se 

um escravo deve ser vendido em violação desta disposição, ou ao contrário do que foi dito e prometido no momento da 

venda, pelo que se pode considerar que o comprador e todas as partes interessadas devem ser indemnizados, concederemos 

uma acção para obrigar o vendedor a aceitar de volta o referido escravo. Se, contudo, após a venda e entrega, o valor da 
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referida escrava tiver sido diminuído pelo acto dos escravos do comprador, ou do seu agente; ou se uma escrava tiver tido um 

filho após a venda; ou, se tiver sido feita qualquer adesão à propriedade resultante da venda; ou se o comprador tiver obtido 

qualquer lucro com a referida propriedade, deverá restituir a totalidade da mesma. Além disso, se ele próprio tiver feito 

quaisquer adições à propriedade, pode recuperar o mesmo do vendedor. Mais uma vez, se o escravo cometeu um acto ilegal 

punível com a morte, se foi culpado de qualquer acto contra a vida de alguém, ou se foi introduzido na arena com o objectivo 

de combater animais selvagens; todas estas coisas devem ser declaradas no momento da venda; pois nestes casos, 

concederemos uma acção para a devolução do escravo. Além disso, concederemos também uma acção em que se prove que 

uma parte, de má fé, vendeu um escravo em violação destas disposições". 

 

(2) A razão para a promulgação deste Édito foi para evitar as fraudes dos vendedores, e para proporcionar alívio aos 

compradores que tenham sido enganados pelos vendedores. Devemos, contudo, compreender que o vendedor, mesmo 

ignorando as coisas que os Aediles ordenaram que fossem observadas, continuará a ser responsável; e isto não é injusto, pois 

um vendedor pode obter prontamente o conhecimento destes assuntos, nem faz qualquer diferença para o comprador porque 

é enganado, seja pela ignorância, seja pela astúcia do vendedor. 

 

(3) É preciso lembrar que este Édito não faz referência às vendas efectuadas pelo Tesouro. 

 

(4) No entanto, quando o Governo efectua a venda, este Édito aplicar-se-á. 

 

(5) É igualmente aplicável à venda de bens pertencentes a alas. 

 

(6) Quando o defeito, ou a doença de um escravo é aparente, como é muito frequentemente o caso, quando os defeitos se 

manifestam a partir de certas indicações, pode dizer-se que o Édito não se aplica. Só devem ser tomadas disposições para 

evitar que o comprador seja enganado. 

 

(7) Note-se que a doença é definida por Sabinus como sendo alguma condição do corpo que a torna menos capaz de 

desempenhar as funções para as quais a Natureza nos conferiu saúde corporal. Em alguns casos, a doença afecta todo o 

corpo, noutros apenas uma porção do mesmo, por exemplo, o consumo, ou seja, um desperdício; uma febre é uma doença de 

todo o corpo; a cegueira, por exemplo, é a doença de uma parte, embora um homem possa nascer nesta condição. Há uma 

grande diferença entre um defeito e uma doença, como quando alguém é um gaguejador, pois isto é mais uma mancha do que 

um estado de saúde precária. Penso que é para eliminar qualquer dúvida sobre este assunto, que os Aediles fizeram uso do 

termo "o mesmo", para que nenhuma incerteza possa permanecer. 

 

(8) Assim, se o defeito ou a doença for de molde a interferir com o uso e os serviços do escravo, dará azo a que a acção o 

obrigue a ser retirado; mas devemos lembrar que qualquer afecto ou falha muito trivial não pode fazer com que o escravo seja 



1250 

 

considerado doente ou doente. Portanto, uma ligeira febre, ou uma velha febre de quartzo, que na altura está prestes a 

desaparecer, ou uma ferida insignificante não fará com que o vendedor seja considerado culpado, porque ele não chamou a 

atenção para ela; pois coisas deste tipo podem ser passadas para segundo plano. Vamos agora dar alguns exemplos de 

escravos que são doentes e insensatos. 

 

(9) Vivianus pergunta se um escravo que nem sempre manifestava sinais de insanidade, e por vezes falava racionalmente, 

ainda deve ser considerado são. Vivianus diz que ele é são, no entanto; pois devemos compreender que algumas pessoas são 

de mente sã, embora por vezes possam apresentar defeitos mentais; caso contrário, ele afirma que o resultado seria que 

negaríamos um número infinito de pessoas a serem sãs de acordo com este princípio, como, por exemplo, aquelas que são 

tontas, supersticiosas, irascível e insolentes, bem como outras que têm defeitos mentais semelhantes. Mais, porém, é 

garantido com referência à solidez do corpo do que respeitar os defeitos mentais. Pois afirma que um defeito corpóreo por 

vezes se estende e vicia a mente, por exemplo, onde se diz que um homem tem a sua mente afectada como resultado de febre. 

O que deve ser feito num caso deste tipo? Se o defeito mental é tal que o vendedor lhe deveria ter chamado a atenção, e ele 

não o fez quando teve conhecimento da sua existência, será responsável por uma acção de compra. 

 

(10) Vivianus também defende que embora um escravo possa ter corrido pelos templos de forma distraída, e dado respostas 

oráculares; ainda assim, se ele não estava habituado a agir desta forma no momento em que foi vendido, isto não é defeito; 

nem uma acção mentirá porque ele se conduziu ocasionalmente desta forma; tal como nenhuma mentirá onde antes tinha tido 

febre. Mas se ele continuar a ser viciado neste hábito vicioso, e estiver habituado a correr distraidamente pelos templos, e a 

dar respostas oráculares, como se fosse demente; mesmo que o faça através do desporto, é um defeito, mas um defeito da 

mente, e não do corpo, e por isso não pode ser devolvido; uma vez que os Aediles apenas mencionam manchas corpóreas; no 

entanto, uma acção de compra pode ser intentada contra o vendedor. 

 

(11) Ele também diz que a mesma regra se aplica com referência aos escravos que são tímidos, gananciosos, avarentos, ou 

irascível, 

 

2. Paulus, On the Edict of the Curule Aediles, Book I. Or melancholy, 

3. Gaius, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Ou insolente, corcunda, torto, ou afectado por alguma doença de pele, ou com comichão, ou mudo ou surdo: 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aedilio, Livro I. 

 

E nega que um escravo possa ser devolvido devido a estes defeitos, mas concede uma acção de compra. 
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(1) Se, contudo, um defeito corporal influenciar a mente, por exemplo, quando um escravo fala desconexo por causa da febre, 

ou faz discursos ridículos em público, como uma pessoa louca, onde o defeito mental é causado por um corpóreo, ele pode 

ser devolvido. 

 

(2) Pomponius diz que certas autoridades consideraram que os escravos que são jogadores e dados ao vinho não estão 

incluídos no Édito, tal como os que são gulosos, impostores, mentirosos, ou briguentos, não estão incluídos. 

 

(3) Pomponius diz também que embora o vendedor não seja obrigado a garantir que o seu escravo seja muito inteligente, 

ainda assim, se quando o vender for tão estúpido ou tolo que não possa ser utilizado, isto será considerado um defeito. Vemos 

que é adoptada a regra de que os termos "defeito" e "doença" só são aplicáveis ao corpo, mas o vendedor não é obrigado a 

garantir que um escravo esteja livre de um defeito mental, a menos que ele tenha declarado especialmente o facto, caso 

contrário, ele não será responsável; e por isso foi feita uma excepção expressa com referência aos escravos que são errantes, e 

habituados a fugir, pois estes são defeitos mentais e não corporais. Por conseguinte, algumas autoridades sustentam que os 

animais que são timoratos e que têm o hábito de dar pontapés não devem ser classificados com tais defeitos, pois estes são 

defeitos mentais e não físicos. 

 

(4) Numa palavra, por muito grave que seja o defeito mental, este não se dará ao luxo de ter fundamento para a devolução do 

bem, a menos que se tenha representado não existir, quando de facto existiu. Uma acção à venda, contudo, pode ser intentada 

onde o vendedor escondeu conscientemente o defeito mental, mas onde o defeito é corpóreo ou afecta tanto o corpo como a 

mente, o bem pode ser devolvido por esta razão. 

 

(5) É de notar que é feita menção em termos gerais de doença, e não de qualquer doença perigosa. Pomponius diz que isto 

não deve parecer extraordinário, pois nada tem a ver com assuntos para os quais uma doença deste tipo constitua um 

impedimento. 

 

(6) Diz também que não são todas as doenças que dão terreno para a devolução de bens, como, por exemplo, um 

insignificante correr dos olhos, ou uma dor insignificante nos dentes ou no ouvido, ou uma pequena ferida, nem, de facto, 

qualquer ligeira febre se enquadra no âmbito deste Edito. 

 

5. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 

 

Há tanta diferença entre estas imperfeições a que os gregos chamam "defeitos" e desordens, ou doenças, ou enfermidades, 

como há entre tais imperfeições corpóreas e enfermidades que tornam um escravo incapaz de servir. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 
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Pomponius diz muito apropriadamente que este Édito não só faz referência a doenças crónicas, mas também a doenças como 

as que são temporárias no seu carácter. 

 

(1) Trebatius diz que o tetter não é uma doença, se o escravo puder fazer uso do membro sobre o qual ele aparece tão bem 

como do outro. Esta opinião de Trebatius parece-me ser correcta. 

 

(2) Um escravo que tenha sido castrado não é, penso eu, doente ou defeituoso, mas são; tal como um escravo que só tem um 

testículo, que ainda é capaz de se reproduzir. 

 

7. Ulpianus, On Sabinus, Livro XI. 

 

No entanto, quando um escravo foi castrado de tal forma que qualquer parte do seu corpo necessária para o propósito de 

geração está absolutamente ausente, é considerado doente. 

 

(8) Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Tem-se perguntado se um escravo cuja língua tenha sido cortada deve ser considerado saudável. Este inquérito é feito por 

Ofilius com referência a um cavalo, e ele diz que o cavalo não deve ser considerado como sadio. 

 

9. The Same, On Sabinus, Livro XLIV. 

 

Sabinus diz que uma pessoa burra é doente, pois é evidente que ser privado da fala é uma doença. Uma pessoa que fala com 

dificuldade, contudo, não está doente, não mais do que uma pessoa é aquela que é difícil de compreender; e é evidente que 

uma pessoa cujas palavras não têm qualquer significado é doente. 

 

10. The Same, On the Edict of the Curule Aediles, Book I. 

 

Ofilius diz também que quando um dedo do escravo foi cortado, ou qualquer parte de um dos seus membros lacerada, mesmo 

que deva recuperar da lesão, ainda assim, se os seus serviços estiverem menos disponíveis nesta conta, ele não é considerado 

saudável. 

 

1. Li também que Catão disse isso: "Quando um dedo foi cortado da mão, ou um dedo do pé de um escravo, ele está doente". 

Isto é correcto, de acordo com a distinção acima mencionada. 
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2. Além disso, quando um escravo tem mais do que o número normal de dedos das mãos ou dos pés, e os seus movimentos 

não são impedidos de forma alguma pelo seu número, não há motivo para o seu regresso; porque o número dos dedos das 

mãos ou dos pés não deve ser tido em conta, mas sim se ele é capaz de fazer uso de um número maior ou menor sem 

qualquer dificuldade. 

 

3. Perguntou-se se um escravo míope é bom, e penso que ele deveria ser devolvido. 

 

4. A cegueira parcial é considerada uma doença, ou seja, onde um escravo não pode ver nem de manhã nem à noite, a que 

espécie de doença os gregos chamam fraqueza de visão. Algumas pessoas pensam que este afecto é o mesmo que aquele em 

que um homem nada vê quando uma luz é trazida para perto dele. 

 

5. Tem-se perguntado se um gaguejador, alguém que se deixa levar ou fala inarticuladamente, ou muito devagar, ou que é um 

batedor ou uma perna de arco e flecha é sã, e eu penso que o é. 

 

11. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 

 

Aquele que perdeu um dente não está doente, pois a maior parte da humanidade perdeu alguns dentes, e não é por isso 

considerado doente, especialmente porque nascemos sem dentes, e não somos menos sãos por isso, até os termos; caso 

contrário, nenhum homem velho seria considerado saudável. 

 

12. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Qualquer pessoa que tenha um tumor está doente, assim como qualquer pessoa que tenha um pólipo, 

 

1. Pedius diz que um escravo que tenha um olho ou uma bochecha maior que a outra, se os puder usar da mesma forma, é 

considerado saudável; pois afirma que qualquer desigualdade das bochechas, olhos ou braços, se nada prejudicarem os 

serviços do escravo, não se dão ao luxo de ter terreno para o seu regresso. Mas quando um lado é mais pequeno, ou uma 

perna mais curta, pode oferecer algum impedimento, e portanto, neste caso, o escravo pode ser devolvido. 

 

2. Quando um escravo nasce com um bócio, ou tem olhos salientes, é considerado saudável. 

 

3. Também deve ser lembrado que um escravo canhoto não é doente ou defeituoso, a menos que use a mão esquerda com 

mais frequência devido à fraqueza da direita, mas então não é canhoto, mas aleijado. 
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4. Levantou-se a questão de saber se um escravo que tem mau hálito é sadio. Trebatius diz que uma pessoa cuja respiração 

cheira mal não é mais do que uma pessoa que cheira a cabra, ou que se esgueira; pois isto pode acontecer a qualquer pessoa 

por causa de uma boca imunda. Mas, no entanto, quando isto ocorre através de algum defeito corporal, por exemplo, do 

fígado ou dos pulmões, ou de qualquer outra causa semelhante, o escravo está doente. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. Um escravo que é coxo é também considerado doente. 

14. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aedilio, Livro I. 

 

Foi perguntado se uma escrava estava doente e que sempre deu à luz crianças mortas. 

 

Sabinus diz que se isto foi causado por um afecto uterino, ela deve ser considerada como tal. 

 

1. Quando uma escrava, que está grávida, é vendida, é mantida por todas as autoridades que ela é sã, pois é a função maior e 

mais importante de uma mulher conceber e preservar uma criança. 

 

2. Uma mulher no parto também é sã, desde que nada mais aconteça que lhe possa causar alguma doença corporal. 

 

3. Caelius diz que Trebatius faz uma distinção num caso de esterilidade, pois se uma mulher é estéril por natureza, ela é 

saudável, mas se isto ocorre através de algum defeito do corpo, ela não o é. 

 

4. A questão também se coloca com referência a quem sofre de incontinência de urina, e Pedius diz que um homem não é 

menos saudável por este motivo se passa urina na cama, enquanto é dominado pelo sono ou pelo vinho, ou onde isto ocorre 

através da lentidão na subida. No entanto, quando não consegue reter o líquido recolhido através de algum defeito da bexiga, 

um escravo pode ser devolvido, não por ter passado a urina na cama, mas pela razão de ter uma bexiga defeituosa; e esta 

opinião é correcta. 

 

5. Pedius diz também que se a úvula de alguém for amputada, impede em vez de exigir a devolução de um escravo, porque a 

condição mórbida é diminuída. Penso que se a condição mórbida desaparecer, não haverá motivo para o regresso, mas se o 

defeito permanecer, haverá motivo para ele. 

 

6. Quando alguém nasce com dedos que estão unidos, não é considerado saudável, se for impedido de usar as mãos. 

 

7. Quando a vagina de uma escrava é tão estreita que não pode tornar-se mulher, fica estabelecido que ela não deve ser 

considerada sã. 
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8. Quando uma escrava tem amígdalas aumentadas, coloca-se a questão de saber se pode ser devolvida como sendo insensata. 

Se isto for compreendido no sentido em que penso que é, isto é, se a condição existe há tanto tempo que os tumores da 

garganta que foram formados não podem agora ser removidos, a escrava é insensata. 

 

9. Quando um vendedor declara expressamente que o escravo tem uma certa doença, mas é sadio noutros aspectos, as partes 

devem respeitar o que foi acordado, pois nos casos em que os seus direitos de acção foram renunciados não lhes pode ser 

permitido retomá-los, a menos que o vendedor tenha ocultado a doença de forma consciente e deliberada; pois, neste caso, 

deve ser dada uma resposta com base em fraude. 

 

10. Quando a existência de uma mancha não foi expressamente mencionada pelo vendedor, mas era de tal carácter que seria 

evidente para todos; por exemplo, se o escravo fosse cego, ou tivesse uma cicatriz manifesta e perigosa na sua cabeça, ou 

noutra parte do seu corpo, Caecilius diz que o vendedor não será responsável por esta razão, tal como não o teria feito se 

tivesse mencionado expressamente o defeito, pois considera-se que o Édito dos Éditos só faz referência a doenças e defeitos 

como o comprador era, ou poderia ser ignorante. 

 

15. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 

 

Uma escrava que tem os seus períodos duas vezes por mês não é saudável. A mesma regra aplica-se a uma que não tem tal 

dispensa, a menos que tal se deva à idade. 

 

(16) Pomponius, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Quando um escravo é completamente curado, para que seja restaurado à sua condição anterior, deve ser considerado como 

nunca tendo estado doente. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Ofilius define um escravo fugitivo como sendo aquele que permanece fora da casa do seu senhor com o objectivo de fugir, ou 

de se esconder. 

 

(1) Caelius diz que um escravo fugitivo é aquele que deixa o seu senhor com a intenção de não voltar para ele, mesmo que, 

tendo mudado de ideias, regresse; pois diz que num delito deste tipo o arrependimento não remove a culpa. 

 

(2) Cassius também afirma que um escravo fugitivo é aquele que deixa o seu amo com a intenção deliberada de não 

regressar. 
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(3) Vivianus afirma também que um escravo é entendido como fugitivo mais por causa da sua intenção do que pelo facto de 

ter fugido, por um escravo que foge para fugir de um inimigo ou ladrão, ou para evitar um incêndio ou a destruição de uma 

casa, embora seja verdade que é levado a fugir, ainda assim não é um fugitivo. Mais uma vez, um escravo que fugiu de um 

professor a quem foi entregue para fins de instrução não é um fugitivo, se, por acaso, foi levado a fugir por ter sido mal 

tratado por ele. Ele tem a mesma opinião quando um escravo foge de uma parte a quem foi emprestado, se o fez pela mesma 

razão. Vivianus tem a mesma opinião, se o escravo fugir por ter sido tratado com demasiada severidade. No entanto, isto só 

se aplica quando foge dessas pessoas e regressa ao seu senhor, mas se não regressar ao seu senhor, diz que não há dúvida de 

que deve ser considerado um fugitivo. 

 

(4) Proculus, tendo sido interrogado com referência a um escravo que se tinha escondido na casa do seu amo com o propósito 

de encontrar uma oportunidade para fugir, diz que embora um que permanece na casa não possa ser considerado como tendo 

fugido, ele é, no entanto, um fugitivo. Se, contudo, se escondeu apenas com o propósito de esperar que a raiva do seu amo 

tivesse diminuído, não é um fugitivo; tal como aquele a quem o seu amo pretende chicotear a um amigo para o induzir a 

interceder por ele. Nem deve ser considerado um fugitivo que se foi embora com o objectivo de cometer suicídio; caso 

contrário, qualquer pessoa poderia chamar fugitivo a um escravo que subiu ao topo da casa com o objectivo de se atirar para 

baixo, uma vez que deveria ser classificado com aqueles que pretendem cometer suicídio; pois diz que a opinião defendida 

por muitas pessoas irracionais, nomeadamente, que ele é um escravo fugitivo que permanece fora por uma noite sem o 

consentimento do seu amo, não é correcta; uma vez que a ofensa deve ser determinada pela intenção do escravo. 

 

(5) Vivianus diz também que, quando um jovem escravo saiu da casa do seu amo e regressou à sua mãe, e se pergunta se é ou 

não um fugitivo; se foi embora com o propósito de se esconder para evitar regressar ao seu amo; mas se o fez para obter mais 

facilmente o perdão por alguma ofensa através da sua mãe, não é um fugitivo. 

 

(6) Caelius declarou também que se comprar um escravo que se atirou para o Tibre, e que só deixou o seu amo com a 

intenção de cometer suicídio, ele não é um fugitivo. Se, no entanto, ele tinha a intenção de fugir em primeiro lugar, e depois, 

tendo mudado de ideias, atirou-se para dentro do Tibre, é um fugitivo. Ele tem a mesma opinião no caso de um escravo que 

se atirou de uma ponte. Todas estas opiniões dadas por Caelius são correctas. 

 

(7) Ele também diz que se o seu escravo deve fugir e levar consigo o seu subescravo, e este, sem querer, ou ignorando o seu 

projecto, o acompanha, e tendo obtido uma oportunidade de voltar para si, negligencia fazê-lo, não é considerado como um 

fugitivo. Onde, no entanto, ele compreendeu o que estava a acontecer no momento em que se deslocou para fugir, ou 

posteriormente tomou conhecimento da intenção do escravo, e poderia ter voltado para si, e não estava disposto a fazê-lo, é 

outra coisa. Ele também defende que a mesma regra deve aplicar-se ao caso de um escravo roubado por um ladrão. 
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(8) Caelius também diz que se um escravo que estava na terra do seu senhor abandona a casa com a intenção de fugir, e 

alguém o apreende antes de deixar a sua terra, ele deve ser considerado um fugitivo; pois é a intenção que torna um escravo 

um fugitivo. 

 

(9) Ele também diz que um escravo que apenas deu um ou dois passos na tentativa de escapar, ou até começou a fugir, não é 

um fugitivo, se no seu voo não puder fugir do seu amo que o persegue. 

 

(10) Ele também diz muito apropriadamente que a fuga é uma espécie de liberdade, por outras palavras, que, por enquanto, 

está livre do poder do seu amo. 

 

(11) Quando um escravo é dado em penhor, ele ainda tem o devedor como seu senhor; mas se, depois de o credor ter 

exercido o seu direito de obter a sua posse, ele foge dele, pode ser considerado um fugitivo. 

 

(12) É perguntado por Labeo e Caelius, se o escravo foge para um local de asilo, ou se se afasta para um local onde os 

escravos estão habituados a ser vendidos ou expostos para venda, se é um fugitivo. Penso que quem age desta forma não é 

um fugitivo, porque se considera que é lícito fazê-lo publicamente. Nem, de facto, penso que seja um fugitivo que se agarra à 

estátua do Imperador para se refugiar, pois não o faz com a intenção de fugir. Também tenho a mesma opinião com 

referência a alguém que se refugie num asilo ou noutro lugar, porque ele não o faz com a intenção de fugir. No entanto, se, 

no início, ele fugiu, e depois se dirigiu para o asilo, é, no entanto, um fugitivo por esse motivo. 

 

(13) Caelius diz também que está estabelecido que ele é um fugitivo que se retira para algum lugar de onde o seu amo não o 

poderá recuperar, e que ele é ainda mais um fugitivo que se põe em fuga para algum lugar de onde não pode ser removido. 

 

(14) Labeo define um escravo errante como um pequeno vagabundo; e, oh por outro lado, um fugitivo como um grande 

vagabundo. Definimos correctamente um escravo errante como aquele que, de facto, não foge, mas vagueia frequentemente, 

sem qualquer razão, e, depois de ter desperdiçado o seu tempo em assuntos triviais, regressa tarde a casa. 

 

(15) Foi afirmado por Caelius que um libertado vivia com o seu patrono, sendo a casa inteira ocupada por ambos. O escravo 

do libertado foi-se embora com a intenção de não regressar a ele, mas permaneceu escondido durante toda a noite no 

alojamento do patrono, e Caelius diz que é um fugitivo. Caelius diz que é evidente que se a casa inteira não estava a cargo de 

ambas as pessoas, e o libertado vivia num apartamento que era usado como uma passagem comum e promíscua para todos os 

quartos, a opinião contrária deve ser mantida; e Labeo aprova isto. 

 

(16) Caelius afirma também que onde um escravo foi enviado para uma província pelo seu senhor, e tendo ouvido que este 

último estava morto, e que tinha sido libertado pela sua vontade, permaneceu no mesmo emprego, e começou a comportar-se 
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como um libertado, ele não é um fugitivo; pois diz que não se tornou um fugitivo ao afirmar falsamente que era livre, porque 

o fez sem a intenção de fugir. 

 

(17) Onde dizem os Aediles: "Quando o escravo não foi libertado da responsabilidade pelos danos cometidos", isto deve ser 

entendido como significando que o vendedor não é obrigado a declarar que não cometeu qualquer dano, mas apenas que está 

livre de responsabilidade pelos danos cometidos; isto é, que não está sujeito a uma acção noxal. Assim, se o escravo cometeu 

algum dano que tenha sido reparado, é considerado isento de responsabilidade pelo mesmo. 

 

(18) Devemos compreender que os danos cometidos contra indivíduos são tais que resultam de infracções que não são crimes 

públicos, e são aqueles dos quais surgem acções noxal, uma vez que o Édito prevê especialmente crimes capitais; mas os 

danos privados dão origem a danos pecuniários, quando uma parte se recusa a entregar o escravo a título de reparação, e 

prefere pagar os danos avaliados pelo tribunal. 

 

(19) Quando o escravo for um escravo que não possa ser considerado como pessoa de acordo com as Constituições Imperiais; 

ou se tiver sido vendido pelo seu senhor na condição de ser mantido acorrentado; ou se tiver sido condenado por alguém com 

autoridade; ou se tiver de ser enviado para fora do país; é perfeitamente justo que isto seja declarado no momento da sua 

venda. 

 

(20) Quando alguém afirma que um escravo tem alguns traços bons que de facto não tem, ou que está livre de maus hábitos e 

não é esse o caso; como, por exemplo, se deve dizer que não foi um ladrão, e que é um, ou se deve dizer que é um 

trabalhador qualificado, e não é; pois partes deste tipo que não fornecem o que concordam em fazer, são consideradas como 

tendo agido contrariamente às suas declarações e promessas. 

 

18. Gaius, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. 

 

Quando um vendedor afirma que um escravo tem alguma boa qualidade, e o comprador reclama que isso não é verdade, terá 

direito a uma acção para a devolução ou a avaliação do escravo, a fim de recuperar a deficiência no seu valor; por exemplo, 

se disser que o escravo é estável e trabalhador, rápido de pés, ou vigilante, ou que aumentou a sua peculiaridade devido à sua 

frugalidade; e que, pelo contrário, se verifica que ele é mutável, insolente, preguiçoso, dado a dormir, e um glutão. Todas 

estas coisas são consideradas como significando que o que o vendedor tinha afirmado não pode ser rigorosamente exigido 

dele, mas que ele deve ser tratado com algum grau de moderação; de modo que, por exemplo, se ele declarasse que o escravo 

era estável, tal gravidade e constância como seria demonstrado por um filósofo não deveria ser esperada dele; e se ele 

afirmava que era diligente e vigilante, não se lhe devia exigir trabalho constante de dia e de noite; mas todas estas qualidades 

ele deveria possuir até certo ponto, de acordo com o que é próprio e justo. Compreendemos a mesma regra a aplicar a 

quaisquer outras declarações que o vendedor possa fazer. 
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(1) Quando o vendedor diz que o escravo é um excelente cozinheiro, ele deve fornecer uma das melhores qualidades 

pertencentes a essa chamada. Se, no entanto, ele disser apenas que foi cozinheiro, considera-se que cumpriu a sua declaração 

se fornecer um cozinheiro de capacidade moderada. A mesma regra aplica-se a outros trabalhadores qualificados. 

 

(2) Mais uma vez, se alguém deve simplesmente afirmar que o escravo tem um peculiar, é suficiente se ele tiver apenas um 

peculiar muito pequeno. 

 

19. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Deve, contudo, lembrar-se que há certas coisas que o vendedor não é obrigado a fornecer, mesmo que ele possa afirmar que 

elas existem, por exemplo, tais como as relacionadas com a mera recomendação do escravo; por exemplo, se ele deve dizer 

que é frugal, honesto, e atento; pois, como diz Pedius, há uma grande diferença onde o vendedor faz uma declaração de 

louvor ao escravo, e onde ele promete que fornecerá o que disse que faria. 

 

1. É evidente que se ele disser que o escravo não era um jogador ou um ladrão, e nunca fugiu para se refugiar na estátua do 

Imperador, ele tem de fazer boas declarações. 

 

2. Há esta diferença entre uma declaração e uma promessa, pois entendemos que uma declaração é meramente o que é 

proferida na fala e terminada pelas próprias palavras; uma promessa, contudo, pode ser ou uma garantia nua e crua de que 

algo será feito, ou uma que pode ser exacta, ou uma baseada num acordo. De acordo com isto, aquele que prometeu algo a 

uma parte que o estipulasse num caso deste tipo pode ser processado numa acção por estipulação, ou numa acção de 

restituição do bem, o que não é invulgar; uma vez que uma parte que pode ser processada numa acção de compra também 

pode ser processada através de uma acção de recuperação do bem. 

 

3. As coisas que só devem ser consideradas como declaradas ou prometidas e que são ditas para formar a base de uma 

obrigação, e não por meio de elogios. 

 

4. Deve-se notar que quando uma parte promete um escravo que é um trabalhador qualificado, ou declara que o escravo é tal, 

não é de modo algum obrigado a fornecer um que é perfeito, mas um que é, até certo ponto, destro; para que não seja levado 

a acreditar que ele é altamente realizado, ou, por outro lado, que não tem conhecimento do seu ofício. Por conseguinte, será 

suficiente se o escravo pertencer à classe comummente chamada artesãos. 

 

5. Os Aediles dizem ainda: "Concederemos uma acção ao comprador e a todos aqueles a quem este assunto diz respeito". 

Assim, eles prometem uma acção ao comprador e aos seus sucessores, que têm direito a todos os seus direitos. Devemos 
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considerar que o comprador é a parte que compra o imóvel por um preço; no entanto, quando alguém faz uma troca, deve ser 

dito que ocupa a posição de comprador e vendedor, e ambos podem prosseguir sob este Édito. 

 

6. O tempo fixado para a devolução do bem imóvel é de seis meses disponíveis. Se, no entanto, o escravo não for devolvido, 

mas for intentada uma acção pela deficiência no seu valor, isto pode ser feito no prazo de um ano. Além disso, o prazo para a 

devolução começa a correr a partir do dia da venda, ou, se algo tiver sido declarado ou prometido, a partir do dia em que a 

declaração ou promessa foi feita. 

 

20. Gaius, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Se, no entanto, a declaração foi feita algum tempo antes da venda, e depois foi feita uma estipulação vários dias depois, 

Caelius Sabinus diz que o comprador pode instituir procedimentos neste terreno a partir do dia em que o escravo foi vendido. 

 

21. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Devolver a propriedade é fazer com que o vendedor recupere o que tinha em primeiro lugar, e porque isto é feito através da 

entrega, chama-se a isto uma rendição, ou restituição da propriedade, por assim dizer. 

 

1. Pomponius diz que quando um escravo é devolvido ao vendedor pelo comprador, este deve prometer indemnizar qualquer 

perda resultante da sua má fé; e, portanto, é necessária segurança contra o escravo ter sido dado em penhor pelo comprador, 

ou ter-lhe sido ordenado que cometesse roubo ou causasse algum dano àquele a quem foi entregue. 

 

2. Pomponius diz também que a segurança deve por vezes ser dada de ambos os lados, não só para o passado mas também 

para o futuro; como, por exemplo, onde o comprador, ou o seu agente, se junta ao escravo que é devolvido; ou onde é 

instaurado um processo contra o escravo; ou onde ele próprio traz um processo em seu próprio nome. Diz, além disso, que 

deve ser dada uma garantia quando o comprador tiver sido julgado sem qualquer má-fé da sua parte, ou fizer um pagamento, 

uma vez que, nestes casos, não é mais do que adequado que ele forneça uma garantia; ou quando adquirir alguma coisa do 

processo judicial que instaurou; ou quando tiver sido culpado de fraude ou negligência para evitar que a propriedade lhe 

chegue às mãos, esta deve ser entregue ao vendedor ao mesmo tempo. 

 

3. Diz também que o comprador deve dar segurança para o futuro àquele que conscientemente lhe vendeu um escravo que 

estava acostumado a fugir, se o escravo fugiu sem culpa do comprador, e o vendedor, não obstante, teve julgamento contra 

ele, pois o comprador deve então dar segurança de que perseguirá o escravo, e, se o recuperar, devolvê-lo ao vendedor: 

 

22. Gaius, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. 
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E que nem ele nem o seu herdeiro farão nada para impedir que o vendedor recupere o seu escravo. 

 

(23) Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aedilio, Livro I. 

 

Além disso, quando a devolução é feita do escravo, se este tiver sido ferido na mente ou no corpo pelo comprador, ele deve 

reparar o dano ao vendedor; como, por exemplo, se o escravo tiver sido corrompido, ou se se tiver tornado um fugitivo 

através do tratamento cruel do comprador. Portanto, como diz Pomponius, deve ser determinado pelo juiz até que ponto o 

escravo foi depreciado em valor, e a quantia deve ser restituída ao vendedor. Se, contudo, o escravo foi devolvido sem 

recurso a processos judiciais, e o comprador se recusar a desistir da outra propriedade que mencionámos, uma acção de venda 

será suficiente para garantir os direitos do vendedor. 

 

1. Os Aediles ordenam que todas as adesões à venda também sejam devolvidas, e quaisquer aditamentos que o próprio 

vendedor tenha fornecido devem igualmente ser reparados; para que nenhuma das partes, se a venda for rescindida, obtenha 

algo mais do que teria obtido se a venda não tivesse sido feita. 

 

2. Se um escravo tiver cometido um crime capital, isto também deve ser mencionado. Cometer um crime capital é ser 

culpado de uma infracção punível com a morte, pois os antigos estavam acostumados a aplicar o crime à pena de morte. 

Entendemos que um crime capital é um crime perpetrado através de fraude e intenção maliciosa, mas quando alguém comete 

um crime por erro ou acidente, o Édito não se aplica. Por conseguinte, Pomponius diz que uma pessoa que não chegou à 

puberdade, ou que é louca, não pode ser considerada culpada de ter cometido um crime capital. 

 

3. Quando um escravo tentou pôr um fim à sua própria vida, isto também deve ser mencionado. É considerado um escravo 

mau que cometeu algum acto com o objectivo de pôr fim à sua existência; como, por exemplo, aquele que fez um nó de 

corda, ou tomou alguma droga venenosa, ou se atirou de um lugar alto, ou faz outra coisa pela qual espera que a sua morte 

seja causada; uma vez que é aquele que provavelmente tentará fazer a outro aquilo que tentou fazer contra si próprio. 

 

4. Onde a parte que vendeu um escravo insensato é ele próprio um escravo, ou um filho sob controlo paternal, uma acção de 

peculio, baseada no Édito dos Éditos, será contra o senhor ou o pai, pois embora estas acções pareçam ser penais, ainda 

assim, à medida que surgem de um contrato, deve ser dito que podem ser trazidas em nome daqueles que estão sob o controlo 

de outros. Assim, onde um filho sujeito à autoridade paterna, ou uma escrava, fez a venda, também se deve considerar que as 

acções estabelecidas pelo Édito dos Aediles estarão disponíveis. 

 

5. As acções decorrentes deste Édito também podem ser intentadas contra todos os tipos de herdeiros. 
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6. Embora homens livres possam estar a servir-nos de boa fé como escravos, ou escravos pertencentes a outra pessoa possam 

ter feito a venda, pode-se afirmar que eles também estão incluídos neste Édito. 

 

7. Julianus diz que o julgamento num caso envolvendo a devolução de propriedade restaura ambas as partes, ou seja, o 

vendedor, bem como o comprador, completamente à sua condição anterior. 

 

8. Portanto, quando o escravo rouba algo ao comprador ou a outra pessoa em virtude do roubo que o comprador possa ser 

obrigado a fazer a restituição, não lhe será ordenado que devolva o escravo ao vendedor, a menos que este último o 

indemnize. Mas o que, disse Julianus, se o vendedor se recusar a receber o escravo? Ele sustenta que não seria obrigado a 

indemnizá-lo em qualquer medida, tal como não seria obrigado a ter julgamento contra ele pelo preço; e que o comprador 

deve sofrer esta perda por negligência própria, porque quando poderia ter entregue o escravo a título de reparação, preferiu 

pagar os danos avaliados pelo tribunal. Parece-me que a opinião de Julianus é a mais equitativa. 

 

9. Se, quando o escravo é devolvido, algo tiver chegado às mãos do comprador através do referido escravo, ou não tiver 

chegado às suas mãos por sua própria culpa, deve ser devolvido; e isto inclui não só os lucros que ele possa ter obtido, ou 

quaisquer salários que tenha recebido do escravo, ou de qualquer pessoa a quem este tenha sido contratado, mas também tudo 

o que ele próprio tenha adquirido ao vendedor, porque foi lento na entrega do escravo; mas também se o comprador tiver 

recebido quaisquer lucros de qualquer outro possuidor, ele deve entregá-los a todos. Além disso, deve desistir do que possa 

ter obtido a título de lucro, bem como de qualquer legado ou propriedade que possa ter caído sobre o escravo; e não se tem 

em conta se o vendedor poderia ou não ter adquirido estas coisas se não tivesse vendido o escravo; pois se supomos que o 

vendedor era uma pessoa que não podia receber nada por vontade própria, este facto não o prejudicará de forma alguma. 

Pedius, de facto, pensa que não se deve considerar se o testador, quando nomeou o escravo seu herdeiro ou lhe legou um 

legado, tinha este facto em vista; porque a venda em si vai manter-se, e este facto não beneficiará o comprador. Por outro 

lado, ele diz que se o herdeiro tivesse sido nomeado em consideração do vendedor, continuaremos a considerar que o 

comprador não deveria devolver a herança a este último, se não estivesse disposto a devolver o escravo. 

 

24. Gaius, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. 

 

De um modo geral, deve considerar-se que o que quer que o escravo tenha adquirido ao comprador, sem ser na gestão da sua 

propriedade, parece ser justo que seja devolvido. 

 

25. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

O Aediles também deseja que o comprador indemnize o vendedor por qualquer depreciação do valor do escravo, mas apenas 

quando esta tenha tido lugar após a venda e entrega. Mas se acontecesse antes disso, não seria abrangido por este processo. 
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1. Portanto, se o próprio comprador, ou um membro do seu agregado familiar, ou o seu agente, fosse responsável pela 

deterioração, ele será responsável pela acção. 

 

2. Todos os que se encontram em servidão são abraçados no termo "família", não só os homens livres que servem de boa fé 

como escravos, mas também os escravos de outros; as pessoas que estão sob o controlo do comprador, entendemos que 

também devem ser incluídas nesta definição. 

 

3. É feita menção a esta acção de um agente. Neratius, no entanto, diz que neste caso não se deve entender todo o tipo de 

agente, mas aquele que tem a seu cargo todo o negócio do comprador, ou que tem a gestão do ramo através do qual a 

deterioração do escravo foi causada. 

 

4. Pedius afirma que é apenas que o comprador deve ser responsável pelo acto do seu agente e do seu agregado familiar 

apenas quando o escravo não poderia ter sofrido o dano se não lhe tivesse sido vendido. Mas onde ele teria sofrido o dano 

mesmo que não tivesse sido vendido, neste caso o comprador tinha o direito de entregar o escravo a título de reparação pelo 

dano cometido, e diz que, com referência ao dano cometido pelo agente, o comprador só é obrigado a atribuir ao vendedor os 

direitos de acção que tem contra o seu agente. 

 

5. Mas e se o escravo se tivesse deteriorado devido à negligência, mas não devido à fraude do comprador? Também neste 

caso ele será julgado contra ele. 

 

6. A deterioração sofrida pelo escravo tem como referência não só o seu corpo mas também o rebaixamento da sua mente; 

como, por exemplo, onde se tornou corrompido pelo exemplo dos seus companheiros escravos da casa do comprador, e se 

tornou um jogador, um bêbado, ou um vagabundo. 

 

7. Deve, contudo, notar-se que o comprador não está autorizado, por razões deste tipo, a entregar o escravo a título de 

reparação, pois ele não é pessoalmente responsável pelos actos do seu escravo ou dos do seu agente. 

 

8. Deve também lembrar-se que ele deve reparar todas as coisas que são mencionadas no Édito dos Aedílios, se tiverem 

ocorrido antes da sua emissão, pois é necessário que sejam enumeradas, para que possam ser tidas em conta, se alguma delas 

tiver ocorrido antes da sua emissão no caso. No entanto, após a emissão ter sido juntada, toda a questão da restituição do 

escravo deve ser determinada em tribunal, e quaisquer lucros que tenham sido obtidos, bem como o facto da deterioração do 

escravo, e todas as outras questões, serão incluídos. Pois assim que o juiz obtém a jurisdição do caso, torna-se seu dever 

decidir tudo o que lhe diz respeito. No entanto, as questões que surgiram antes de a questão ter sido juntada não se 

enquadram propriamente na sua jurisdição, a menos que lhe tenham sido expressamente atribuídas para a sua decisão. 
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9. É também acrescentado no Édito: "O dinheiro pago pelo escravo ao vendedor e o que quer que tenha sido entregue com 

base em acessórios não será devolvido, e a parte responsável pelo pagamento do referido dinheiro não será libertada". 

 

10. O Aediles estabeleceu o regulamento que o comprador deve entregar ao vendedor todas as coisas que foram mencionadas 

acima, e que depois deve reembolsar-lhe o dinheiro da compra. 

 

(26) Gaius, On the Edict of the Curule Aediles, Livro I. 

 

Vejamos se não é injusto que o comprador seja obrigado a entregar o bem, e a recorrer à acção de julgamento, se não puder 

recuperar nada por causa do bem do vendedor; e não deveria a questão ser tão arranjada que o comprador possa dar 

segurança para restaurar o escravo se o dinheiro da compra lhe for restituído dentro de um certo tempo? 

 

27. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

O comprador deve receber o dinheiro que pagou pelo escravo, assim como tudo o resto sob a cabeça dos acessórios. 

Devemos entender por isto não só o preço que foi pago ao vendedor, como, por exemplo, o dinheiro da compra e os juros 

sobre o mesmo, mas também o que quer que tenha sido gasto por causa da venda. No entanto, isto só deve ser pago quando a 

despesa foi feita com o consentimento do vendedor, mas quando algo foi dado voluntariamente, o comprador não terá direito 

a crédito por isso, pois não deve exigir do vendedor o que deu de sua livre vontade. Mas e se o dinheiro tivesse sido pago a 

título de imposto, o que de facto segue o comprador? Consideramos que este também deve ser devolvido, pois o comprador 

deve partir indemnizado. 

 

28. Gaius, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. 

 

Quando um vendedor não fornecer garantias com referência aos assuntos mencionados no Édito dos Aediles, promete uma 

acção contra ele pela devolução do imóvel no prazo de dois meses; ou uma acção na medida do interesse do comprador, no 

prazo de seis meses. 

 

29. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Deve entender-se que se o comprador não fornecer ao vendedor tudo o que é exigido por esta acção, não poderá ter 

julgamento contra o vendedor em seu favor. Se, no entanto, o vendedor não fornecer ao comprador o que é exigido, o juízo 

será proferido contra ele. 
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1. Mais uma vez, o comprador deve ser exonerado da responsabilidade pelo dinheiro que lhe era devido, quer fosse ele 

próprio responsável perante o vendedor, quer perante outra pessoa. 

 

2. Além disso, o juízo é proferido contra o vendedor na medida do interesse do comprador. Portanto, vejamos se isto pode ou 

não exceder o preço. E, de facto, o julgamento inclui a compra-money, bem como os acessórios; mas deverá o comprador 

também recuperar os juros sobre o preço com o fundamento de que tem direito a ele como uma parte do que lhe é devido, 

especialmente porque restaura quaisquer lucros que possa ter adquirido? Fica estabelecido que ele tem direito a ele. 

 

3. Se o comprador tiver sofrido algum dano, ou tiver gasto algum dinheiro por causa do escravo, pode recuperá-lo por 

decisão do tribunal, de tal forma, porém (como diz Julianus), que o vendedor não será condenado por estas coisas; mas o 

comprador não será obrigado a entregar o escravo ao vendedor, a menos que o indemnize. 

 

30. Paulus, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. 

 

Além disso, se o comprador, numa acção para a devolução de um escravo, se juntar à questão, ou se ele próprio intentar uma 

acção em seu próprio nome, ambas as partes devem fornecer garantias de que o vendedor pagará o montante da sentença 

proferida contra ele, quando não houver má fé da sua parte, e que o comprador entregará ao vendedor tudo o que lhe chegar 

às mãos ou que, devido à sua má fé, não tenha sido capaz de obter por meio da acção que intentou em nome do escravo. 

 

1. O comprador terá direito a quaisquer despesas necessárias incorridas por ele devido à doença do escravo após a sua 

emissão, e Pedius diz que as despesas anteriormente incorridas devem ser especificamente mencionadas; mas Aristo defende 

que os alimentos para o escravo não devem ser tidos em conta, pelo facto de nada ser exigido durante o tempo em que o 

escravo esteve ao serviço. 

 

31. Ulpianus, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. 

 

Se o vendedor se recusar a aceitar o escravo de volta, ele não deve ser julgado por uma quantia maior do que o preço; assim, 

com referência aos danos que o comprador sofreu por causa do escravo, apenas concedemos o direito de reter a sua pessoa, e 

o vendedor poderá evitar a responsabilidade por isso se ele se recusar a aceitar o escravo, mas ao fazê-lo, ele não escapará à 

responsabilidade pela compra-money, bem como pelos acessórios do mesmo. 

 

1. Se o vendedor declarar ou garantir que o escravo não era ladrão, será responsável pela sua garantia se o escravo cometer 

um roubo; pois, neste caso, deve ser entendido como um ladrão, não só se roubar a um estranho, mas também se se apropriar 

da propriedade do seu senhor. 
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2. Se uma escrava for devolvida, quaisquer filhos que lhe tenham nascido após a venda devem também ser entregues, quer 

haja um, quer vários deles. 

 

3. No entanto, sempre que o usufruto tenha sido adicionado à mera propriedade da propriedade, esta também deve, sem 

dúvida, ser devolvida. 

 

4. Onde o escravo adquiriu uma peculiaridade enquanto estava na posse do comprador, o que diremos em relação a ela? Se, 

de facto, foi obtido pela gestão da propriedade do comprador, deve considerar-se que permanecerá com este último, mas se 

foi obtido de alguma outra fonte, deve ser entregue ao vendedor. 

 

5. Quando o comprador deixa vários herdeiros, vamos ver se todos eles devem consentir a devolução do escravo. Pomponius 

diz que não é necessário o consentimento de todos, e que eles podem nomear um agente para agir por eles, para que o 

vendedor não sofra qualquer dano se receber a parte do escravo pertencente a uma das partes, e para que seja pronunciado um 

julgamento contra ele pelas partes das outras até ao montante da deficiência no valor do escravo. 

 

6. Diz também que se o escravo estiver morto, ou tiver sido levado de volta pelo vendedor, cada um dos herdeiros pode 

intentar uma acção adequada pela sua respectiva quota-parte. Além disso, receberão a sua parte proporcional do dinheiro da 

compra e dos acessórios, bem como os lucros das colheitas e dos seus acessórios; e no caso de a escrava se deteriorar, cada 

um deles será responsável pro rata, a menos que possa acontecer que uma divisão não possa ser feita; como, por exemplo, no 

caso da descendência de uma escrava fêmea; pois então será observada a mesma regra que se aplica quando a própria mãe é 

vendida, uma vez que temos negado que ela própria possa ser parcialmente devolvida. 

 

7. Marcelo afirma também que, se um escravo mantido em comum comprar ele próprio um escravo, e, no caso de ser 

devolvido, um dos seus senhores não pode trazer um processo para obrigar o vendedor a aceitar de volta a sua parte do 

escravo, tal como não acontece quando um comprador deixa vários herdeiros, e todos eles não dão o seu consentimento para 

a devolução de um escravo. 

 

8. Marcelo também diz que um dos dois co-proprietários de um escravo não pode intentar uma acção de compra para obrigar 

o vendedor a entregar-lhe a sua metade do escravo, se lhe pagar a sua parte do preço; e acrescenta que esta regra deve ser 

observada no caso dos compradores, pois o vendedor que vende a propriedade que é prometida tem o direito de reter a 

mesma até que o comprador pague por ela. 

 

9. Pomponius defende que se um herdeiro do comprador, ou da sua família, ou do seu agente, quer por negligência ou má 

intenção, cometer qualquer acto que diminua o valor do imóvel, é apenas que ele deve ser responsável pela totalidade do 

montante através de uma decisão judicial. Além disso, é mais vantajoso para todos os herdeiros nomear um único agente para 
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lhes intentar uma acção; pois se o escravo for deteriorado pela culpa de um dos referidos herdeiros, isto será reparado por 

todos, e os outros terão direito a uma acção de partilha contra ele, porque sofreram a perda por sua causa, e foram impedidos 

de devolver o escravo. 

 

10. Quando o vendedor deixa vários herdeiros, o escravo pode ser devolvido a cada um deles, na proporção da sua parte na 

propriedade. A mesma regra aplica-se quando o escravo é vendido a várias partes. Pois se um indivíduo tiver comprado um 

escravo a vários proprietários ou se vários tiverem comprado a um, ou se vários escravos tiverem sido comprados a um único 

proprietário, a melhor opinião é que se houver vários vendedores, cada um deles é absolutamente obrigado a aceitar de volta 

o escravo; mas se diferentes partes do escravo forem compradas aos proprietários individuais, pode ser devidamente 

considerado que um deles pode ser obrigado a aceitar de volta a sua parte, e pode ser intentada uma acção contra outro para 

recuperar o excesso de valor pago pelo escravo. Mais uma vez, quando várias pessoas compram um escravo a um vendedor, 

cada uma delas pode instaurar um processo pela sua respectiva quota-parte; mas se comprarem o escravo em conjunto, cada 

uma pode instaurar uma acção para a devolução do escravo como um todo. 

 

11. Se o escravo que vai ser devolvido morrer, coloca-se a questão de saber se perdeu a sua vida por culpa do comprador, ou 

da sua família, ou do seu agente; como se fosse esse o caso, considera-se que ainda está vivo, e tudo deve ser transferido para 

o vendedor, o que teria sido necessário se o escravo tivesse vivido. 

 

12. Entendemos negligência para significar não só aquilo que é grosseiro, mas também aquilo pelo qual se deve considerar 

que o comprador foi responsável por ter, de alguma forma, provocado a morte do escravo; como, por exemplo, se ele não 

forneceu um médico para que o escravo pudesse ser curado, ou se, por sua própria culpa, forneceu um incompetente. 

 

13. Consideramos esta regra aplicável nos casos em que o escravo morre antes de a questão ter sido resolvida, mas se a sua 

morte ocorreu após a questão ter sido resolvida, então o juiz deve decidir como morreu o escravo; pois, na opinião de Pedius, 

tudo o que acontece após a questão ter sido resolvida deve ser determinado pela sabedoria do juiz. 

 

14. O que dissemos com referência a um agente também se aplica ao caso de tutores, curadores, e outros cujo dever é 

aparecer para os outros. Esta é também a opinião de Pedius, e ele acrescenta que não é injusto tornar o mandante responsável 

pela negligência daqueles a quem foi confiada a gestão dos seus negócios. 

 

15. Pedius diz também que as crianças sujeitas ao controlo paterno estão também incluídas no termo "agregado familiar", 

uma vez que a acção de restituição de bens torna todos os membros do agregado familiar responsáveis pelos seus actos. 

 

16. Quando alguém intenta uma acção para recuperar os danos pelo valor diminuído de um escravo, devido ao facto de este 

ter fugido, e depois processa porque o escravo não tem fundamento; por que quantia deve ser feita a sentença? Não há dúvida 
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de que a acção de indemnização por causa da fuga do escravo pode ser intentada várias vezes. Julianus, contudo, diz que se 

deve ter o cuidado de evitar que o comprador tenha lucro, e recuperar duas vezes a avaliação da mesma propriedade. 

 

17. Uma acção de facto para a recuperação do preço recairá no caso do escravo ser devolvido; nesse caso, não se investiga se 

houve uma boa razão para o regresso do escravo, mas apenas onde ele foi devolvido. Isto não é irrazoável, pois seria injusto, 

depois de o vendedor, ao aceitar o escravo de volta, ter reconhecido que havia motivos para o fazer, pois a questão a ser 

colocada é se ele deveria ou não ter sido devolvido, nem é feita qualquer investigação sobre se a devolução ocorreu dentro do 

tempo estabelecido por lei. 

 

18. É evidente que esta acção exige a devolução do escravo. Caso contrário, se ele não fosse retomado, a acção fracassaria, 

apesar de ter sido acordado pelo mero consentimento das partes que ele deveria ser devolvido. Assim, não é o acordo para o 

aceitar de volta que estabelece o terreno para este processo, mas a própria devolução. 

 

19. Tudo o que foi com o escravo no momento da venda também deveria ser restaurado por meio desta acção. 

 

20. Uma vez que a estipulação de danos duplos é perpétua, considera-se, portanto, que uma acção de venda pode ser 

intentada, mesmo que o vendedor não tenha dado segurança pelo dobro do valor do escravo; por questões de uso e costumes 

deve ser sempre incluída em acções de boa-fé. 

 

21. As pessoas que vendem escravos devem sempre declarar a sua nacionalidade, no momento da venda, pois muito 

frequentemente o local de nascimento de um escravo atrai ou dissuade o comprador, e por isso é do nosso interesse saber em 

que país ele nasceu; pois presume-se que alguns escravos são bons porque provêm de uma nação que não tem má reputação, 

e outros são considerados maus porque provêm de uma nação que é bastante desonesta do que de outra forma. Se a origem do 

escravo não foi mencionada, será concedida uma acção por este motivo ao comprador e a todos os interessados no assunto, 

através da qual o comprador pode obrigar um escravo a ser levado de volta. 

 

22. Quando a propriedade é vendida com o entendimento de que, se não lhe convém, pode ser devolvida dentro de um prazo 

especificado, este acordo é considerado válido. Quando, contudo, nada foi acordado em relação ao prazo, será concedida uma 

acção de facto ao comprador no prazo de sessenta dias disponíveis, para obrigar o bem a ser retomado; mas não para além 

desse período. Mas, se for acordado que o bem pode ser devolvido sem referência ao tempo, penso que este contrato será 

válido. Uma vez mais, quando o período de sessenta dias fixado para a devolução do artigo tiver decorrido, será concedida 

uma acção ao comprador, se for demonstrada uma causa adequada. 
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23. Nesta investigação de causa deve verificar-se se o vendedor foi responsável pelo atraso, ou se não esteve presente, para 

que o escravo pudesse ser-lhe devolvido; ou se houve qualquer outra boa razão para não entregar o escravo dentro do prazo 

designado, por não ter sido satisfatório. 

 

24. A mesma regra deve ser observada nestas acções como no caso da descendência de uma escrava, bem como na dos 

lucros, e outros acessórios que tenham sido mencionados quando um escravo a ser devolvido morre antes de isso ser feito. 

 

25. É detido por aqueles que foram informados na lei que qualquer adesão à compra é uma parte da venda. 

 

(32) Gaius, On the Edict of the Curule Aediles, Livro II. 

 

Por conseguinte, como foi dito acima, o vendedor é obrigado a notificar o comprador de qualquer doença, defeito, ou outro 

defeito, incluído no Édito; e como nele se estabelece que deve garantir que o escravo não tem nenhum destes defeitos, assim 

também, quando um escravo é transferido para outra parte como acessório da propriedade, o vendedor é obrigado a fazer a 

mesma declaração e garantia. Isto deve ser entendido como necessário, não só quando tenha sido expressamente declarado 

que o escravo Stichus é um acessório da terra transportada, mas também quando, em termos gerais, todos os escravos da terra 

constituem um acessório da venda. 

 

33. Ulpianus, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. 

 

Assim, Pomponius diz que é apenas que quando algo é alegadamente acessório a uma venda, deve ser fornecido em 

condições tão perfeitas como deveria ter sido feito se tivesse sido o objecto principal vendido; pois, de acordo com o Direito 

Civil, uma acção de compra mentirá para obrigar a propriedade dita acessória a ser fornecida em boas condições; por 

exemplo, onde certos barris são mencionados como acessórios à terra. Esta regra, no entanto, só se aplica quando algo é 

expressamente mencionado como acessório; pois se um escravo for vendido juntamente com o seu peculiar, o vendedor não 

será obrigado a garantir a solidez dos escravos que fazem parte do referido peculiar, porque não especificou qualquer 

propriedade como sendo acessória, e só era necessário fornecer o peculiar em qualquer condição; e tal como não foi obrigado 

a fornecer uma certa quantidade de peculiar, também não foi obrigado a dar esta garantia. Pomponius diz que a mesma regra 

deve ser observada quando um bem ou um peculiar de um escravo é vendido; pois o Édito dos Éditos não se aplica a bens 

pertencentes a um bem ou a um peculiar. Ele é da mesma opinião quando uma parcela de terra é vendida com todos os meios 

para a cultivar, e os escravos são incluídos nesta designação. Penso que esta opinião é correcta, a menos que se declare que as 

partes tinham alguma outra intenção expressa. 

 

(1) Quando uma propriedade que tenha sido vendida é devolvida, um escravo que seja cúmplice da mesma também deve ser 

devolvido; mesmo que não tenha tido qualquer defeito. 
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34. Africanus, Perguntas, Livro VI. 

 

Quando várias coisas da mesma espécie são vendidas ao mesmo tempo, como, por exemplo, escravos, comediantes, ou 

cantores, considera-se que se deve verificar se foi pago um preço por todas elas, ou se o pagamento foi feito por cada uma 

individualmente, uma vez que, por vezes, uma venda, e depois, mais uma vez, várias, são entendidas como tendo sido feitas. 

É importante que isto seja perguntado, para que se algum dos referidos escravos estiver doente ou não, possa ser determinado 

se todos eles devem ser devolvidos ao mesmo tempo. 

 

1. Por vezes, embora os preços tenham sido fixados para cada cabeça, ainda só existe uma compra, para que todos eles 

possam ser, ou devam ser devolvidos devido ao defeito de um único; por exemplo, quando é evidente que a intenção era 

comprá-los ou vendê-los todos juntos, como acontece frequentemente quando os escravos são actores; ou quando são 

vendidas equipas de quatro cavalos, ou um par de mulas; para que possa ser vantajoso para as partes terem todos, ou nenhum 

deles. 

 

35. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Acontece frequentemente que escravos sadios são devolvidos com outros que estão doentes, onde não podem ser separados 

sem serem incomodados, ou sem fazer violência ao afecto natural; pois, e se o comprador preferisse reter um filho e devolver 

os seus pais, ou vice-versa? É necessário observar a mesma regra com referência aos irmãos, e aos escravos unidos no 

casamento. 

 

(36) Pomponius, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Onde vários escravos são vendidos por um preço, e trazemos a acção sob o Édito dos Aediles com referência a um deles, só é 

feita uma estimativa do valor do referido escravo quando o preço foi fixado para todo o número indiscriminadamente. Mas 

se, após o preço ter sido fixado para cada um dos escravos, todos eles foram vendidos por um montante igual aos preços 

combinados dos diferentes indivíduos, devemos então adoptar o preço combinado feito para cada escravo, quer ele valha 

mais ou menos. 

 

37. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Os Aediles determinam que um escravo que envelheceu em serviço não deve ser vendido como um escravo não habituado à 

servidão. Esta disposição do Édito foi enquadrada para evitar os truques dos vendedores, pois, em todos os casos, eles tomam 

cuidado para que os compradores não sejam enganados pelos vendedores. Por exemplo, como muitos vendedores estão 
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habituados a vender escravos como novatos, que não o são, a fim de poderem dispor deles por mais dinheiro, uma vez que se 

presume que os escravos inexperientes serão mais directos, mais bem adaptados ao serviço, mais traiçoeiros e habilidosos 

para cada tipo de trabalho, enquanto aqueles que são experientes e envelheceram na servidão são difíceis de mudar, e 

adaptam-se aos costumes de cada um. Assim, porque os traficantes de escravos sabem que as pessoas estão bastante 

inclinadas à compra de escravos que são noviços, misturam, por esta razão, aqueles que têm experiência com eles e vendem-

nos todos para os noviços. Os Aediles prevêem por este Édito que isto não deve ser feito; e, portanto, quando um escravo é 

vendido desta forma a um comprador que desconhece os factos, ele pode ser devolvido. 

 

38. The Same, On the Edict of the Curule Aediles, Livro II. 

 

Dizem os Aediles: "Aqueles que vendem bestas de carga devem declarar aberta e justamente se têm alguma doença ou 

defeito; e se foram esplendidamente cativos com o propósito de os vender, devem ser entregues aos compradores nesta 

condição. Se tal não tiver sido feito, concederemos uma acção para a devolução dos ornamentos, ou para a devolução dos 

animais por causa dos ornamentos, no prazo de sessenta dias; ou quando a venda deva ser rescindida por causa de qualquer 

doença ou defeito, no prazo de seis meses; ou para a devolução do dinheiro da compra, quando os animais tenham valido 

menos do que foram vendidos no prazo de um ano. Se um par de animais de carga for vendido na altura, e um deles estiver 

em tal estado que deva ser devolvido, concederemos uma acção para permitir que ambos sejam devolvidos". 

 

(1) Os Aediles mencionam a devolução dos animais de carga neste Édito. 

 

(2) O motivo da promulgação deste Édito é o mesmo que motivou a devolução dos escravos. 

 

(3) Substancialmente as mesmas regras devem ser observadas com referência a eles e em relação aos escravos, no que diz 

respeito a doenças e defeitos. Por conseguinte, o que já dissemos sobre este ponto aplica-se também aqui, e se o animal 

morrer, pode ser devolvido da mesma forma que se faz no caso de um escravo. 

 

(4) Mas vejamos se todos os tipos de gado estão incluídos sob a cabeça das bestas de carga. É difícil incluí-los a todos, pois o 

termo "bestas de carga" significa uma coisa, e o de gado significa outra. 

 

(5) Daí que tenha sido acrescentada uma cláusula a este Édito, cujas palavras são as seguintes: "No caso de todos os tipos de 

gado, os vendedores devem observar as mesmas regras que estabelecemos em relação à solidez das bestas de carga". 

 

(6) Por conseguinte, já não pode haver dúvidas se os bois são incluídos nos termos deste Édito, pois embora não sejam 

abraçados na designação de animais de carga, é certo que estão incluídos no termo gado. 
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(7) Há certas coisas que são classificadas como doenças nos homens que não são consideradas como tal nos animais; como, 

por exemplo, quando um cavalo é castrado, não é considerado uma doença nem um defeito; porque isto não diminui nem a 

sua força nem a sua utilidade, embora ele nunca estará apto para a reprodução. Caelius afirmou também que todos os animais 

que foram castrados não são defeituosos por esta razão, a menos que se tenham tornado mais fracos através da operação, e 

por isso uma mula não é infundada. Ele diz que Ofilius divertiu a mesma opinião, nomeadamente, que um cavalo castrado é 

sadio, tal como um eunuco também é sadio; mas se o comprador ignorou isto e o vendedor o sabia, uma acção de compra 

mentirá. O que Ofilius afirma é correcto. 

 

(8) Levantou-se a questão, se uma mula é tal que não pode ser mudada quando é explorada, se é sã. Pomponius diz que é, 

pois muitos animais de transporte são tais que a sua posição no arnês não pode ser mudada. 

 

(9) Ele também diz que se um animal nasce com uma disposição ou forma de corpo tal que não pode ser aproveitado com 

outro, não é sadio. 

 

(10) Um animal pode ser devolvido não só por causa de alguma doença, mas também quando há motivo para o fazer porque 

não está em conformidade com as representações ou garantias do vendedor; tal como no caso dos escravos. 

 

(11) Caelius diz que a regra com referência ao adorno de cavalos com o objectivo de fazer uma melhor venda não se aplica 

quando isto foi feito antes do momento da venda, ou seja, dois dias antes; mas no preciso momento em que a venda foi feita, 

ou, quando é oferecida para venda, é exposta caparisoned desta forma àqueles a quem se espera que a venda seja feita. E 

sempre que tal decoração tem lugar, é declarado tanto na acção como no Édito que os animais foram produzidos, caparisados 

com o propósito de os vender, como um animal pode ser produzido, caparisado com o propósito de fazer uma viagem, e 

depois ser vendido. 

 

(12) Quando vários animais tiverem sido vendidos, todos eles não serão sujeitos a devolução por causa das armadilhas de um 

deles; pois embora uma equipa possa estar defeituosa, a outra não deverá ser devolvida por esta razão. 

 

(13) Quando um par de mulas é eliminado, uma das quais é infundada, o valor desta última não deve ser tomado em 

consideração na estimativa da diferença; mas o valor da equipa deve ser tomado em consideração; pois onde ambos foram 

vendidos pelo mesmo preço, isto não deve ser dividido em dois, mas a perda de valor de ambos em conjunto deve ser 

considerada, e não apenas a deterioração da que é manchada. 

 

(14) Quando um par de cavalos fósforos é vendido, afirma-se no Édito que se houver motivo para a devolução de um dos 

dois deve ser devolvido; nesse caso, deve ser considerado o interesse do comprador, bem como o do vendedor, uma vez que 

os animais não estão separados. Do mesmo modo, quando uma equipa de três cavalos, ou um de quatro é vendido, todos eles 
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devem ser devolvidos. No entanto, quando houver dois pares de mulas, e uma mula não for sólida, apenas o par a que 

pertence deve ser devolvido, e não os outros. Mas se não forem divididos em pares, mas quatro mulas forem meramente 

vendidas por um preço, haverá a devolução de uma mula, e não de todas, uma vez que, quando um número de cavalos é 

vendido para fins de reprodução, sustentamos que se uma delas não tiver fundamento, não é necessário que todas elas sejam 

devolvidas. Temos a mesma opinião quando vários escravos são vendidos por um preço, a menos que não possam ser 

separados; como, por exemplo, quando são actores, ou palhaços. 

 

39. Paulus, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. Ou irmãos; 

 

40. Ultpianus, Sobre o Édito do Currículo Aedilio, Livro II. 

 

Para estes não devem ser separados. 

 

1. Em seguida, os Édiles dizem: "Que um cão, um porco, um pequeno javali, um lobo, um urso, uma pantera, um leão,". 

 

41. Paulus, On the Edict of the Curule Aediles, Livro II. 

 

E, de um modo geral, "Ou qualquer outro animal susceptível de cometer ferimentos, seja em liberdade ou amarrado, mas 

incapaz de ser contido de modo a não causar danos". 

 

42. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro II. 

 

Não pode ser mantido num local onde as pessoas estejam constantemente a passar, e onde o referido animal possa ferir 

alguém, ou causar qualquer dano. Se estas disposições forem violadas, e um homem livre perder a sua vida em consequência 

disso, duzentos solidi serão pagos; e se um homem livre for ferido, a parte responsável será julgada contra ele por uma 

quantia que possa parecer adequada na sabedoria e justiça do juiz; e se qualquer outra pessoa ou qualquer propriedade for 

ferida, a referida parte será obrigada a pagar o dobro do montante do dano causado. 

 

43. Paulus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

A maioria das autoridades diz que um boi que bate com os seus chifres é vicioso, tal como acontece com as mulas que dão 

pontapés. Diz-se também que os cavalos, que se assustam sem qualquer causa e fogem, são também viciosos. 
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1. Um escravo que se refugie com um amigo do seu senhor, a fim de obter a sua intercessão com este último, não é um 

fugitivo; nem mesmo se tiver a intenção de não regressar a casa se não obtiver o perdão. Ele ainda não é um fugitivo, pela 

razão de que o termo "fuga" não se aplica apenas ao desenho, mas também ao acto em si. 

 

2. Quando um escravo, ao ser instigado por outro a deixar o seu amo, foge, é um fugitivo; embora não tivesse fugido se não 

fosse pelo conselho da pessoa que o persuadiu. 

 

3. Se um escravo meu que o servia de boa fé foge, ele é um fugitivo, quer saiba que me pertence, quer não saiba do facto, a 

menos que o tenha feito com a intenção de voltar para mim. 

 

4. Um escravo tenta suicidar-se, que o faz por causa da maldade, maus hábitos, ou algum crime que cometeu; mas não onde 

dá tal passo porque é incapaz de suportar o sofrimento corporal. 

 

5. Quando alguém compra um escravo, e é privado dele pela força, pode recuperar danos quádruplos no terreno do roubo, e 

pode depois devolver o escravo, e o vendedor deve reembolsar o preço que recebeu. No entanto, sempre que tenha sofrido 

danos através do seu escravo, e tenha instaurado um processo por esse motivo, não poderá devolvê-lo ao vendedor, a menos 

que o comprador intente uma acção contra a parte que espancou o escravo com um chicote, ou o tenha submetido a tortura. 

 

6. Um escravo deve por vezes ser devolvido, ainda que possamos ter interposto uma acção para a sua avaliação, ou seja, a 

estimativa do excesso do preço acima do seu verdadeiro valor. Pois se ele não tem valor, para que não seja vantajoso para o 

seu senhor ter tal escravo, como, por exemplo, onde ele está sujeito a ataques de raiva, ou é louco, mesmo que uma acção 

para a sua avaliação possa ter sido instaurada, é, no entanto, dever do juiz fazer com que a compra-money seja reembolsada 

após o escravo ter sido devolvido. 

 

7. Se alguém causasse a devolução de um escravo com a intenção de defraudar os seus credores, e não o teria devolvido a 

menos que tivesse a intenção de os defraudar; o vendedor será responsável perante os credores pelo valor do escravo. 

 

8. Quando um escravo é prometido, permanecerá vinculado mesmo que seja devolvido; tal como no caso em que ele, ou o 

usufruto nele contido, tenha sido alienado, não poderá ser legalmente devolvido, a menos que seja redimido e restaurado livre 

da responsabilidade contraída ao abrigo do penhor. 

 

9. Quando um escravo é comprado sob uma condição, e o processo com vista à sua devolução é instaurado antes de a 

condição ter sido cumprida, será anulado, porque a compra ainda não está completa, e não pode ser anulado pela decisão de 

um juiz; e, portanto, se uma acção de compra ou venda, ou uma acção de devolução de propriedade for instaurada antes de a 

condição ter sido cumprida, a acção pode ser instaurada uma segunda vez. 
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10. Em alguns casos, mesmo quando uma venda absoluta tenha tido lugar, ela permanece em suspensão por causa de uma 

condição legal; como por exemplo, quando um escravo em quem uma parte tem o usufruto e a outra a propriedade, compra 

algo; enquanto for incerto de cuja propriedade paga o preço, o título da propriedade estará em suspenso, e portanto nenhuma 

das partes pode intentar uma acção para a devolução do escravo. 

 

44. The Same, On the Edict of the Curule Aediles, Livro II. 

 

Os Aediles, com grande justiça, recusam-se a permitir que um escravo seja cúmplice de uma propriedade de menor valor do 

que ele próprio, a fim de evitar que sejam cometidas fraudes contra o Édito ou contra a Lei Civil, e também, como diz Pedius, 

contra a dignidade da humanidade; caso contrário, aplicar-se-ia a mesma regra que nas outras matérias, uma vez que seria 

ridículo que um pedaço de terra fosse considerado cúmplice de uma túnica. Qualquer coisa, porém, pode ser permitida como 

acessória à venda de um escravo, pois muito frequentemente a peculiaridade é mais valiosa do que o próprio escravo, e por 

vezes um subescravo, classificado como acessório, vale mais do que o escravo principal que é vendido. 

 

1. Uma acção é concedida ao abrigo deste Édito contra a parte que tinha o maior interesse na venda do escravo, porque os 

traficantes de escravos geralmente formam parcerias, de modo que o que quer que façam é considerado como sendo 

transaccionado em comum; pois pareceu apenas aos Aediles que as acções que estabeleceram deveriam ser intentadas ou 

contra a parte que detinha a maior parte da propriedade ? ou pelo menos quem não possuía menos do que os outros ?para que 

o comprador não fosse obrigado a entrar em litígio com muitas pessoas; embora uma acção de compra possa ser intentada 

contra cada sócio na proporção da sua parte; pois este tipo de homens estão muito inclinados a ganhar, bem como à comissão 

de actos desonrosos. 

 

2. Numa acção de restituição de propriedade, ou pela sua avaliação, surge a dúvida se uma parte que vendeu um escravo 

pertencente a outra será responsável, ao mesmo tempo, em razão de despejo, ou por causa da falta de solidez, ou por causa da 

fuga do escravo. Pois pode dizer-se que o comprador não tem mais interesse quando foi privado da posse do escravo por um 

título melhor, seja ele são ou um fugitivo; mas é do interesse do comprador que ele tenha sido são quando o possuiu por 

causa dos seus serviços, e a obrigação não aumenta por causa do que possa ter acontecido posteriormente, pois assim que o 

escravo é entregue, a estipulação relacionada com o interesse do comprador torna-se operacional. 

 

 

45. Gaius, Sobre o Édito do Curule Aediles, Livro I. 

 

Uma acção para a devolução de um escravo tem um efeito duplo, pois por vezes o vendedor terá um julgamento contra ele 

por danos duplos, e por vezes apenas por danos simples. Pois se ele se recusar a reembolsar ou o preço do escravo ou 
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quaisquer acessórios que lhe estejam associados, e não o libertar da responsabilidade incorrida na sua conta, será condenado 

a pagar o dobro do montante do preço e dos acessórios. No entanto, se devolver o preço e os acessórios ou libertar o escravo 

da obrigação incorrida em seu benefício, deverá ser pronunciada uma sentença por simples danos contra ele. 

 

(46) Pomponius, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Quando me devolve um escravo, não é obrigado a garantir que ele não seja responsável por quaisquer furtos ou danos, 

excepto se os tiver cometido por sua ordem, ou pela da parte a quem o tenha vendido. 

 

(47) Paulus, On Sabinus, Livro XI. 

 

Se manumita um escravo que tenha comprado, Labeo diz que não lhe será concedida uma acção para o devolver, nem uma 

acção para recuperar o montante do excesso do seu valor que pagou; tal como o direito de acção por danos duplos se 

extingue. Por conseguinte, o direito de acção baseado em algo que tenha sido representado ou garantido também será 

perdido. 

 

1. As acções decorrentes do Édito dos Aediles continuam a existir mesmo após a morte do escravo; 

 

48. Pomponius, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Desde que o escravo morra sem culpa do comprador, ou da sua família, ou do seu agente. 

 

1. Aquele que se queixa da doença ou da doença de um escravo que comprou, e deseja retê-lo até que lhe seja dada 

satisfação, deve ser ouvido. 

 

2. Os direitos do comprador não serão prejudicados se, tendo sido impedido de intentar uma acção de regresso do escravo no 

prazo de seis meses, desejar instaurar um processo de avaliação do seu valor no prazo de um ano. 

 

3. É que o Édito dos Aediles não deve aplicar-se a qualquer pessoa que tenha vendido um escravo acorrentado, pois é muito 

mais eficaz fazê-lo do que simplesmente declarar que ele esteve acorrentado. 

 

4. Em acções fundadas no Édito dos Aediles, não é mais do que adequado que o vendedor seja autorizado a invocar uma 

excepção se o comprador tiver conhecimento de que o escravo tinha o hábito de fugir, ou tinha estado acorrentado, ou tinha 

quaisquer outras falhas semelhantes que dessem direito a ser libertado. 
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5. A acção fundada no Édito dos Aediles mentirá tanto a favor de um herdeiro como contra ele; mas deve, no entanto, ser 

feita uma investigação sobre quaisquer actos posteriormente cometidos pelos herdeiros, e se estes tinham o direito de 

instaurar tal processo. 

 

6. Estas acções podem ser intentadas não só em relação aos escravos, mas também em relação a todo o tipo de animais, de 

modo a mentirem contra mim, mesmo que eu só tivesse comprado o usufruto de um escravo. 

 

7. Quando é instaurado um processo de regresso de um escravo devido à sua solidez, é permitido prosseguir e fazer alegações 

quanto a um defeito, e se posteriormente aparecer qualquer outro, pode ser instaurada uma segunda acção com referência ao 

mesmo. 

 

8. Não é habitual, no caso de simples vendas, fazer uso da acção para a devolução de bens. 

 

49. Ulpiamis, Disputas, Livro VIII. 

 

Não há dúvida de que o processo de restituição de propriedade também pode ser instaurado no caso de venda de um terreno, 

como, por exemplo, onde se vende um terreno prejudicial para a saúde; pois deve ser devolvido. E é apenas justo considerar 

que o comprador não é responsável pelos impostos em nenhum momento após a devolução do imóvel. 

 

50. Julianus, On Minicius, Livro IV. 

 

Um escravo com veias varicosas não é saudável. 

 

51. Africanus, Sobre Africanus, Livro VIII. 

 

Onde um escravo compra outro que está doente ou doente, e o seu senhor traz uma acção de compra, ou uma acção de 

regresso do escravo; deve verificar-se, não se o senhor, mas se o escravo tinha conhecimento destes defeitos, de modo que 

não faz diferença se ele comprou o escravo para ser adicionado ao seu peculiar, ou o adquiriu em nome do seu senhor; ou se 

comprou algum escravo em particular, ou um em geral, por ordem do seu senhor; pois então torna-se uma questão de boa fé, 

se o escravo não foi enganado pela parte com quem negociou o negócio; e, por outro lado, se a ofensa que o escravo cometeu 

ao fazer o contrato deve prejudicar o seu senhor. Se, contudo, o escravo comprou o subescravo por ordem do seu senhor, e 

este sabia que ele era insensato, o vendedor não será responsável. 

 

1. Quando uma tal transacção é feita com um agente, não há dúvida de que se este último soubesse que o escravo era doente 

ou inseguro, não poderá intentar uma acção por este motivo; embora ele próprio seja, no entanto, responsável por uma acção 
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baseada numa agência voluntária. No entanto, quando o próprio agente não sabia que o escravo era doente, e o comprou sob 

a direcção do seu mandante, que tinha conhecimento disso; e ele intenta uma acção antes do regresso do escravo em nome do 

seu mandante, considera-se que uma excepção válida não pode ser interposta contra ele. 

 

52. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

Se um escravo deve cometer um roubo contra o seu amo, não é necessário declarar isto no momento da venda do escravo, 

pois não será concedida uma devolução por este motivo. Mas se ele disse que este escravo não era um ladrão, ele será 

responsável por fazer tal representação e garantia. 

 

53. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro I. 

 

Quando um escravo tem febre terciana ou quartana, ou gota ou epilepsia, ele não se considerava legalmente são, mesmo nos 

dias em que está livre destas doenças. 

 

54. Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Não há motivo para uma acção para o regresso de um escravo onde foi comprado por uma boa consideração, e foge, se não o 

tivesse feito anteriormente. 

 

55. The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Seis meses disponíveis a partir do momento em que o processo deveria ter sido instaurado são concedidos para apresentar 

uma acção para a devolução de um escravo, e o poder para prosseguir não será considerado como tendo existido quando a 

parte desconhecia que ele tinha o hábito de fugir, e esta falha tinha sido ocultada. Ainda assim, a ignorância grosseira do 

comprador sobre este ponto não deve ser desculpada. 

 

56. Paulus, Perguntas, Livro I. 

 

Latinus Largus: "Pergunto se um escravo pode ser devolvido a um fiador do vendedor". Respondi que se a caução fosse 

tomada com referência a tudo o que está relacionado com a venda, Marcelo pensa que o escravo pode ser devolvido à caução. 

 

57. The Same, Perguntas, Livro V. 
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Quando um escravo compra outro, e o seu senhor traz uma acção para a sua devolução, o vendedor não é obrigado a pagar-

lhe, a menos que lhe entregue tudo o que está incluído nesta acção, toda a quantia de facto, e não apenas o que tem referência 

à peculiaridade; pois se o senhor traz uma acção à venda, a menos que pague a totalidade da compra-money, ele não realizará 

nada. 

 

1. No entanto, se um escravo ou um filho fizer uma venda, uma acção de regresso do escravo envolverá o seu peculiar, e o 

terreno para a devolução está também incluído no peculiar. Também não nos diz respeito que o escravo não fazia parte do 

peculiar antes de ser devolvido, pois um escravo não pode pertencer ao peculiar que ainda é propriedade do comprador, mas 

o próprio terreno para a devolução é considerado como fazendo parte do peculiar. Portanto, se um escravo comprado por dez 

mil sestércios vale apenas cinco mil, dizemos que a última soma pertence ao peculiar. Este é o caso se ele não deve nada ao 

seu senhor, ou se não foi privado do peculiar. Se, no entanto, ele dever mais ao seu amo, o resultado será que terá de entregar 

o escravo, e não recuperará nada. 

 

(58) The Same, Opinions, Livro V. 

 

Pergunto, se um escravo fugiu do comprador, e foi decidido que existe uma boa causa para a sua devolução, se o vendedor 

não deve pagar o valor avaliado da propriedade transportada pelo escravo, antes que este lhe seja devolvido. Paulus 

respondeu que o vendedor deveria ser obrigado não só a pagar o preço do escravo, mas também o valor avaliado do que foi 

roubado por ele, a menos que esteja disposto a entregar o escravo a título de reparação pela propriedade tomada. 

 

1. Pergunto também se o vendedor se recusa a pagar o valor avaliado da propriedade e o valor de compra-money, se o 

escravo deve ser retido, e uma acção sobre o peculiar concedido, ou se deve ser exigido o dobro do preço do escravo 

procurado para ser devolvido com base numa estipulação. Paulus respondeu que uma acção recairá sobre a recuperação do 

preço do escravo, e também sobre o dobro do seu valor por causa da estipulação. Já foi dada uma opinião com referência à 

propriedade roubada pelo escravo. 

 

2. Comprei um escravo sob a estipulação do dobro do seu valor se ele fosse devolvido, e depois ele fugiu com alguns dos 

meus bens. Tendo depois sido encontrado, e interrogado na presença de homens respeitáveis sobre se tinha fugido 

anteriormente da casa do vendedor, respondeu que o tinha feito. Pergunto se esta resposta do escravo tem direito a 

consideração. Paulus respondeu que se não faltam outras provas da sua anterior fuga, então a resposta do escravo deve ser 

acreditada. 

 

59. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIV. 

 

Quando um escravo é vendido em tal condição que deve ser devolvido, é injusto que o vendedor receba o seu preço. 



1280 

 

 

1. Quando alguém compra dois escravos por um preço, e um deles está em tal condição que deve ser devolvido, e o vendedor 

então interpõe uma acção pela quantia total, deve ser apresentada uma excepção como meio de defesa. No entanto, se for 

intentada uma acção por uma parte do preço, a melhor opinião é que uma excepção não será uma barra, a menos que os 

factos sejam tais que ambos os escravos devam ser devolvidos devido à falta de solidez de um deles. 

 

(60) Paulus, On the Edict, Book LXIX. 

 

Após a devolução do escravo, tudo deve ser colocado no seu estado anterior, tal como se não tivesse havido venda. 

 

61. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXX. 

 

Sempre que uma servidão estiver em questão, e o vendedor for derrotado, deve reembolsar ao comprador o montante do 

excesso pago por este último, se tivesse conhecimento de que a referida servidão tinha sido imposta à propriedade. 

 

62. Modestinus, Differences, Livro VIII. 

 

Deve considerar-se que o Édito do Curule Aediles não tem qualquer referência ao bem que é doado. Por que razão deveria o 

doador obrigar-se a aceitar de volta qualquer coisa quando não está envolvido qualquer preço na transacção? Mas e se o bem 

tiver sido melhorado pela parte a quem foi doado? Pode o doador ser processado pelo valor dos melhoramentos? Deve dizer-

se que este não é de modo algum o caso, pois o doador não deve sofrer uma penalização por causa da sua liberalidade. Por 

conseguinte, quando algo é doado, não será necessário que sejam dadas as garantias que os Aediles exigem no caso de venda 

de bens. É evidente que o doador deve vincular-se (e normalmente fá-lo) em relação à fraude, para que não possa, com 

intenção fraudulenta, revogar o que concedeu a título de gentileza. 

 

63. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro I. 

 

Note-se que este Édito se refere apenas às vendas, não apenas as de escravos, mas também as de qualquer outro tipo de 

propriedade. Parece estranho que nada tenha sido dito com referência a arrendamentos. A razão dada para tal é que nunca 

foram incluídos na jurisdição dos Aediles, ou porque os arrendamentos e vendas não são contratados nas mesmas 

circunstâncias. 

 

64. Pomponius, Epístolas, Livro XVII. 
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Labeo diz que se comprar vários escravos por um preço, e desejar intentar uma acção com referência a um deles, deve ser 

feita uma avaliação de todos os escravos, tal como se faz na avaliação de terras quando se traz um processo devido à perda de 

uma parte das referidas terras por despejo. 

 

1. Diz também que se se vendeu vários escravos por um preço, e se se garantiu a sua solidez, e apenas uma parte deles é 

sólida, uma acção pode ser intentada com referência a todos, devido à representação e garantia. 

 

2. Diz também que um animal de carga pode vaguear e fugir, mas não pode ser instaurado um processo no terreno de que é 

um vagabundo ou um fugitivo. 

 

65. Venuleius, Actions, Livro V. 

 

É mais um defeito mental do que físico, um escravo desejar estar constantemente presente em exposições, ou examinar 

cuidadosamente quadros, ou mesmo ser inverídico, ou ter falhas semelhantes. 

 

1. Sempre que uma doença crónica é mencionada, Cassius diz que isto significa uma que é prejudicial. A palavra, contudo, 

deve ser entendida para significar um afecto que é constante, e não terminado pelo tempo. Uma doença crónica é considerada 

como aquela que ataca um homem após o seu nascimento, pois a palavra crónica significa contínua. 

 

2. Um escravo pode ser experimentado, ou um noviço. Caelius diz que um escravo experiente deve ser valorizado, não por 

causa do tempo que esteve em servidão, mas devido à sua capacidade e qualificações; pois onde alguém, numa venda, 

compra um escravo que é um noviço e o emprega em algum serviço, ele é imediatamente incluído no número dos que são 

experientes, uma vez que a inexperiência é entendida como dependente, não do estado não desenvolvido da mente, mas da 

condição de servidão. Não faz diferença se ele entende latim ou não, pois um escravo não é considerado experiente apenas 

porque por acaso é aprendido nas artes e ciências liberais. 

 

 

Tit. 2. sobre os despejos, e a estipulação de duplos danos. 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Quando um comprador perde a totalidade da propriedade que comprou ou apenas uma parte dela, devido a um título melhor, 

recorre ao vendedor. Quando perde uma parte dela, ou uma parte indivisa do terreno, recorre à quantia que perdeu. Se, 

contudo, perder uma certa parte do tracto, e não uma parte indivisa do mesmo, tem direito a recorrer de acordo com a 
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qualidade do terreno de que foi privado. Mas e se ele for privado ou da melhor, ou da pior parte da terra? A qualidade da terra 

deve ser determinada, e ele terá direito a recorrer proporcionalmente ao seu valor. 

 

2. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Se não forem prometidos danos duplos, e for intentada uma acção com base no despejo; a sentença por danos duplos deve ser 

proferida contra o réu. 

 

3. The Same, On Sabinus, Livro X. 

 

Na venda de um escravo, a sua peculiaridade é sempre entendida como sendo reservada. Quando um escravo que foi vendido 

levou consigo uma certa parte do seu peculiar, e uma acção de furto é intentada contra o comprador por esta razão, este 

último não pode recorrer ao vendedor por duplos danos com base numa estipulação, porque o vendedor, no momento da 

venda, deve garantir que o escravo está livre de responsabilidade por furto, ou danos. Este direito de acção, contudo, só tem 

origem após a venda ter tido lugar. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

Levanta-se a questão de saber se quem vendeu o escravo deve dar uma garantia contra o despejo, a quem é comummente 

chamada uma segunda garantia. Foi decidido que não precisa de o fazer, a menos que tenha sido acordado. 

 

(1) Quando um tutor faz uma venda em nome de um menor, e o despejo se segue, Papinianus diz no Terceiro Livro de 

Opiniões que será concedida uma acção equitativa contra ele, em benefício de quem a tutela está a ser administrada. Ele 

acrescenta, no entanto, que isto só se aplica ao que estava incluído na sua propriedade na altura. Vejamos se a ala será 

responsável pela totalidade do montante se o tutor não tiver de ser solvente. Penso ser esta a melhor opinião, pois um contrato 

feito com um tutor não é nulo. 

 

5. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

O vendedor de um escravo declarou que a sua peculiaridade era um acessório. Se um subescravo fosse levado por despejo, 

Labeo diz que o vendedor não seria responsável por isso, pois se o escravo não fizesse parte do peculiar não constituiria um 

acessório, mas se o fizesse, o comprador sofreria um dano através da decisão do juiz; mas o caso é diferente se o vendedor 

tivesse declarado expressamente que o escravo era um acessório, pois, neste caso, ele seria obrigado a garantir que o escravo 

tomasse emprestado parte do peculiar. 
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6. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Quando um terreno é vendido, é necessário fornecer segurança contra o despejo, de acordo com o costume da parte do país 

onde a transacção teve lugar. 

 

7. Julianus, Digest, Livro XIII. 

 

Quando um partido compra a uma ala um escravo que o substituiu, ele pode intentar uma acção de compra contra o 

substituto, bem como uma acção de despejo; mas ele próprio não terá direito a nenhuma destas acções contra a ala. 

 

8. The Same, Digest, Livro XV. 

 

O vendedor de um escravo deve garantir ao comprador o montante do juro que este tinha de que o escravo deveria pertencer 

ao vendedor. Portanto, se o comprador perder, por despejo, a descendência de uma escrava ou de uma propriedade que o 

escravo tinha inscrito pela sua encomenda, pode intentar uma acção de compra. E tal como o vendedor está obrigado a 

entregar-lhe a escrava que lhe vendeu, assim também está obrigado a restituir ao comprador tudo o que poderia ter adquirido 

através da escrava, se não tivesse sido privado dele. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

Se me venderem um escravo pertencente a Titius, e Titius deve depois nomear-me seu herdeiro; Sabinus diz que, em caso de 

despejo, perde-se o direito de acção, uma vez que o escravo não me pode ser tirado, mas que se deve recorrer a uma acção de 

compra. 

 

(10) Celsus, Digest, Livro XXVII. 

 

Se alguém me vender e transferir um direito de passagem que tenha em comum com outro, como se fosse o único 

proprietário do mesmo, será responsável perante mim em caso de despejo, se a outra parte se recusar a transferir para mim o 

seu direito. 

 

11. Paulus, Opiniões, Livro VI. 

 

Lucius Titius comprou terras na Alemanha, para além do Reno, e pagou uma parte do dinheiro da compra. Quando foi 

intentada uma acção contra o herdeiro do comprador pelo restante, este constituiu uma reconvenção alegando que estes bens 

tinham sido parcialmente vendidos por ordem do Imperador, e parcialmente distribuídos como recompensa entre soldados 
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veteranos. Pergunto se este risco deve ser assumido pelo vendedor? Paulus respondeu que os futuros casos de despejo, que 

ocorrem após a venda ter sido contratada, não afectam o vendedor; e, portanto, de acordo com os factos declarados, a acção 

poderia ser intentada pelo resto do preço do terreno. 

 

1. O vendedor não pode ser processado por danos duplos ou simples, devido a infracções como as que são normalmente 

punidas pelo Ministério Público, onde as seguintes palavras são inseridas numa estipulação, nomeadamente "O escravo em 

questão está isento de responsabilidade pelos danos cometidos". 

 

(12) Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Um certo indivíduo tendo sido nomeado herdeiro de meia propriedade vendeu todas as terras pertencentes à mesma, e os seus 

co-herdeiros aceitaram o preço. Tendo o terreno sido perdido por despejo, pergunto se os co-herdeiros serão responsáveis por 

uma acção de compra. Respondo que se os co-herdeiros estavam presentes, e não discordaram, cada um deles foi considerado 

como tendo vendido a sua parte. 

 

13. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Proculus sustentava muito justamente que quando uma parte de um terreno se perde por despejo, deve ser feita uma 

estimativa da sua qualidade no momento em que foi vendido, e não quando o comprador foi privado do mesmo; 

 

14. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

E que metade do montante do preço não deve ser meramente tomada em consideração. 

 

15. Paulus, Sobre o Sabinus, Livro V. 

 

Se, no entanto, a terra recebeu posteriormente qualquer adesão através de depósito aluvial, o momento em que esta teve lugar 

deve ser tomado em consideração. 

 

(1) Quando se perde um usufruto por despejo, deve ser feita uma estimativa do valor das colheitas. 

 

(2) No entanto, quando um escravo é perdido para o comprador por despejo, a medida em que a terra é diminuída de valor 

nesta conta deve ser estimada em tribunal. 

 

16. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 
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Quando a propriedade vendida tiver sido recuperada por alguém com um título melhor, pode ser intentada uma acção de 

compra com referência a qualquer coisa que lhe tenha sido acrescentada, tal como quando as coisas que são expressamente 

declaradas como acessórios do terreno que é comprado devem simplesmente ser recuperadas pelo vendedor se forem 

perdidas por despejo. 

 

1. Diz-se que a cláusula de dupla indemnização está em vigor no momento em que o imóvel é restituído ao reclamante; ou 

quando é proferida sentença contra ele pelo valor do imóvel; ou quando o possuidor, tendo sido processado pelo comprador, 

é libertado. 

 

2. Quando um escravo, por conta de quem estipulámos o pagamento de danos duplos é perdido por nós devido ao facto de ser 

um fugitivo, ou por não ser são; a questão que se coloca é, no entanto, se podemos instaurar um processo? Proculus diz que 

se deve considerar se não existe uma diferença onde ele não era meu na altura do despejo, e onde ele se tinha tornado meu 

nessa altura; pois, no caso em que ele se tornou minha propriedade, adquiri imediatamente um interesse na quantia a que ele 

se deteriorou, por esta razão; e adquiri imediatamente um direito de acção sobre a estipulação, que não posso perder nem por 

despejo, nem por morte, manumissão ou fuga do escravo, nem por qualquer outra razão semelhante. Mas se ele não se tivesse 

tornado parte da minha propriedade, eu não sou mais pobre, porque o escravo é um fugitivo; uma vez que ele não foi incluído 

na minha propriedade. Se, no entanto, estipulei que ele era bom, e não estava habituado a vaguear, o meu interesse só tem 

referência ao uso actual, embora possa ser indeterminado; tal como se não se soubesse quanto tempo o deveria ter, e se 

alguém o recuperaria por despejo ou de mim, ou da pessoa a quem o vendi e a quem dei igualmente uma garantia. A 

conclusão de Proculus é que só poderia ser processado após a sua entrada em vigor, na medida do meu interesse que o 

referido escravo não tivesse o hábito de fugir. 

 

 

(17) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Ninguém duvida que um vendedor que tente recuperar propriedade que ele próprio tenha vendido possa ser barrado por uma 

excepção por fraude, mesmo que tenha obtido a propriedade da mesma sob outro título; pois está a tentar desonrosamente 

obter propriedade que tenha sido alienada por ele. Além disso, o vendedor deve determinar se prefere reter o bem, prendendo 

o processo por meio de uma excepção; ou, se tiver sido privado do bem, intentar uma acção por danos duplos ao abrigo da 

estipulação. 

 

18. Paulus, On Sabinus, Livro V. 
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Ainda que uma excepção possa não ter sido invocada, ou se, tendo sido bem sucedida a oposição, o comprador for, ainda 

assim, despejado; o vendedor pode ainda ser processado por dupla indemnização ao abrigo da estipulação, pois uma acção de 

compra pode ser intentada contra ele. 

 

19. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Onde, no entanto, não foi estipulado, temos a mesma opinião com referência a uma acção de compra. 

 

(1) Onde um homem livre, que servia Titius de boa fé como escravo, é vendido a mim, e Titius faz dele seu herdeiro, como 

se fosse livre, e ele se junta a mim por esta razão; terei o direito de o responsabilizar como herdeiro de Titius. 

 

20. Pomponius, On Sabinus, Livro X. 

 

Eu onerei uma parcela de terra que me pertence, e depois vendi-lha sob a condição de que não a onerasse. Se eu lhe comprar 

o referido terreno, e o senhor executar uma caução contra o despejo, deve ser declarado na caução que o terreno foi onerado 

por minha causa, porque se isto não for feito, e eu intentar uma acção contra o senhor por este motivo, posso ser impedido 

por uma excepção baseada em fraude. 

 

(21) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Quando um escravo, que tenha sido vendido, morre antes de ser recuperado por alguém com um título melhor, a estipulação 

não se torna operativa, porque ninguém o recuperou, e o que ocorreu não é senão o destino da Humanidade. Ainda assim, se 

existir alguma fraude, o comprador pode intentar uma acção nesse sentido. 

 

1. Daí que Julianus estabeleça muito correctamente no Livro 43 que a estipulação de danos duplos se torna operativa sempre 

que o bem se perca de tal forma que o comprador não terá direito a ele por causa do despejo em si. 

 

2. Por conseguinte, diz que quando surge uma controvérsia em relação à propriedade de um escravo, e o comprador nomeia o 

vendedor seu agente, e este último tendo sido derrotado, torna-se responsável pelos danos; a estipulação do dobro do 

montante não se torna operacional, porque o vendedor, que é ao mesmo tempo um agente do comprador, não tem direito de 

acção sobre o mandato para lhe permitir recuperar o montante dos danos do comprador. Assim sendo, uma vez que o 

comprador não perdeu nem propriedade nem dinheiro, não há necessidade de que a estipulação seja executada; embora, se 

ele tivesse sido derrotado após a emissão ter sido juntada, e tivesse pago os danos avaliados, considera-se que a estipulação 

se tornaria operacional; e o próprio Julianus declarou no mesmo livro, pois o comprador não é considerado como tendo em 

sua posse um escravo de quem teria sido privado pelo seu adversário se ele não tivesse pago o preço. Pois o comprador 
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adquire o direito ao escravo mais através da segunda compra, ou seja, através do pagamento do seu valor estimado em 

tribunal, do que através da primeira transacção. Julianus diz também no mesmo livro, que se, em caso de litígio, e o escravo 

fugir por negligência do possuidor, este último deve ser condenado; mas não pode recorrer imediatamente ao vendedor, e 

deve proceder sob a estipulação de danos duplos, porque, entretanto, não tinha direito ao escravo por ter segurança contra o 

despejo, mas por causa da sua fuga. É evidente, diz ele, que quando obteve a posse do fugitivo, a estipulação se tornou 

operacional. Pois se o escravo tivesse escapado sem culpa do possuidor, seria então libertado, se fosse dada segurança, e a 

estipulação não se tornaria operacional, a menos que o escravo fosse restaurado depois de ter sido apanhado. Por conseguinte, 

quando ele oferece o montante dos danos, isto será suficiente para lhe permitir deter o escravo, mas quando ele dá segurança, 

isto não pode ser feito antes de o devolver. 

 

 

(22) Pomponius, On Plautius, Livro I. 

 

Quando um tutor paga uma indemnização avaliada em razão da propriedade adquirida para a sua ala, não do dinheiro 

pertencente a esta última, mas da sua própria propriedade; uma estipulação contra o despejo torna-se operacional a favor da 

ala como contra o vendedor. 

 

1. Quando uma mulher recebe uma garantia contra o despejo de um terreno que comprou, e dá o mesmo terreno por meio do 

dote, e alguém depois priva o seu marido do mesmo por meio de uma acção; a mulher pode proceder imediatamente contra a 

garantia no terreno da compra, como tendo reduzido o montante do seu dote, ou tornado inútil; desde que o marido tenha 

oferecido ao requerente o valor do referido bem. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

No entanto, quando a terra é perdida por despejo após a morte da mulher, deve-se recorrer à estipulação de danos duplos, 

porque o marido pode intentar uma acção baseada na promessa do dote, contra os herdeiros da mulher, e eles próprios podem 

proceder com base na estipulação. 

 

24. Africanus, Perguntas, Livro VI. 

 

Ainda assim, não podemos dizer que o resultado será que a estipulação se tornará operacional se a mulher estiver prestes a 

casar com o verdadeiro proprietário do escravo, e lhe der como dote, mesmo que, neste caso, ela não tenha dote; uma vez 

que, embora seja verdade que ela não tem direito ao escravo, não é um facto que ela tenha sido privada dele por um processo 

judicial; e ela terá, no entanto, direito a uma acção de compra contra o vendedor. 
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25. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Se manumita um escravo por conta do qual estipulou uma dupla indemnização, não pode recuperar nada por causa da 

estipulação; porque não está privado de nada a que tenha direito, uma vez que foi você mesmo que voluntariamente abdicou 

dele. 

 

26. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

O comprador terá direito a uma acção à venda, com o fundamento de que não o fez seu libertado, se o vendedor soubesse que 

estava a vender um escravo pertencente a outro. No entanto, se o comprador foi compelido a manumitar o escravo por causa 

de um fideicomisso, terá direito a uma acção de compra. 

 

(27) Pomponius, On Sabinus, Livro XI. 

 

Adoptámos a regra de que quando as excepções são interpostas contra o comprador, e prevalecem, o vendedor não será 

responsável; mas quando têm referência ao acto do vendedor, aplica-se a regra contrária. Porque é certo que o comprador não 

terá direito a uma acção, nem na compra, nem ao abrigo da estipulação de danos duplos, ou mesmo simples, quando uma 

excepção baseada no seu próprio acto for invocada com sucesso. 

 

28. Ulpianus, On the Edict, Book LXXXI. 

 

Mas se forem invocadas excepções baseadas nos actos tanto do vendedor como do comprador, é importante verificar em 

razão de qual excepção o juiz proferirá a sua decisão e, portanto, se a estipulação é ou não operacional. 

 

(29) Pomponius, On Sabinus, Livro XI. 

 

Se me venderes um bem pertencente a outro, e eu o readquirir ao verdadeiro proprietário; Celsus, o filho, diz que a opinião de 

Nerva não é correcta; ou seja, que tu, ao intentares uma acção à venda, podes recuperar o preço de mim; porque eu tinha, por 

assim dizer, direito ao bem, uma vez que não é agradável à boa fé que eu possua um bem sob um título pertencente a outra 

pessoa. 

 

1. Quando um estipulador de duplos danos em vez de ser o possuidor se torna o reclamante e perde o seu caso, se tivesse 

estado na posse do bem poderia tê-lo retido, mas não pode legalmente intentar uma acção para o recuperar, uma vez que o 

promotor de duplos danos estará seguro por operação da lei, ou pode sem dúvida proteger-se por uma excepção com base em 
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fraude. No entanto, este é o caso apenas quando a posse foi perdida por negligência, ou com o consentimento do estipulador 

por duplos danos. 

 

2. O vendedor pode ser notificado para comparecer a qualquer momento quando o assunto for levado a tribunal, porque uma 

determinada data não é fixada por esta estipulação; desde que, no entanto, tal não seja feito antes do momento em que a 

sentença é proferida. 

 

30. The Same, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Quando aquele que estipulou com o comprador que o escravo estava livre de responsabilidade por roubo ou danos, e aquele a 

quem o escravo roubou a propriedade se torna herdeiro do comprador, terá imediatamente direito a uma acção ao abrigo da 

estipulação, tal como se ele próprio tivesse reparado o montante de um roubo cometido contra outra pessoa. 

 

31. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Quando alguém faz uma promessa à parte estipuladora "Que o escravo é são, não é um ladrão, não é um violador de 

sepulturas, etc.", a estipulação parece ser nula para algumas autoridades, porque se o escravo é deste carácter o que é 

prometido é impossível, e se não o é, a promessa é sem efeito. Penso que a seguinte estipulação é mais correcta, 

nomeadamente: "Que o escravo não é um ladrão, não é um violador de sepulturas, e é sadio", e isto está em conformidade 

com a lei, pois contém o que é do interesse do comprador do escravo ter e não ter. Mas se uma garantia for acrescentada a 

qualquer destas declarações, a estipulação será ainda mais válida; caso contrário, a estipulação introduzida pelos Aediles será 

nula, porque nenhum homem racional a aprovaria. 

 

32. The Same, On Sabinus, Book XLVI. 

 

Pela razão de que se sustenta que, onde vários assuntos são estabelecidos numa estipulação, há várias estipulações; vejamos 

se isto se aplica a um pedido de duplo dano, por exemplo, onde alguém estipula que o escravo não tem o hábito de fugir, e 

não é um vagabundo, e as outras coisas que são mencionadas no Édito do Currículo Aediles; há uma estipulação, ou várias, 

neste caso? É razoável afirmar que existem várias. 

 

1. Daí que o que Julianus afirma no Décimo Quinto Livro do Digest esteja correcto. Pois ele diz que, quando um comprador 

traz uma acção pela depreciação do valor de um escravo porque tinha o hábito de fugir, e depois traz outra por causa de 

alguma doença com que foi afligido; é preciso ter o cuidado de impedir que o comprador obtenha lucro, e recuperar duas 

vezes os danos pelo mesmo defeito. Suponhamos que um escravo foi comprado por aurei, e que o comprador poderia tê-lo 

adquirido por pelo menos dois aurei a menos, se soubesse apenas que tinha o hábito de fugir; e, depois de recuperar esta 
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soma por causa do referido hábito, descobre depois que não é saudável, e que poderia tê-lo comprado por dois aurei a menos, 

se soubesse que estava doente. Deveria, portanto, recuperar novamente dois aurei, pois se tivesse trazido ao mesmo tempo 

um processo sobre ambas as causas de acção, poderia ter recuperado quatro, pois poderia ter comprado o escravo que não era 

sadio, e que tinha o hábito de fugir, por apenas seis aurei. De acordo com o princípio, ele pode proceder frequentemente sob a 

estipulação, pois não o faz apenas por causa de uma estipulação, mas por causa de várias. 

 

(33) The Same, On Sabinus, Book LI. 

 

Se eu comprar um escravo e o vender, e depois ter julgado contra mim a favor do comprador, porque não pude entregar o 

escravo por causa do despejo, a estipulação torna-se operativa. 

 

34. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Se comprar uma escrava na condição de que ela não seja prostituída, e se ela for, tornar-se-á livre, e violar a condição da 

venda, a escrava obterá a sua liberdade, e estará na mesma posição como se a tivesse manumumimado, e portanto não terá 

recurso contra o vendedor. 

 

1. Quando tiver sido instaurado contra mim um processo de partilha de propriedade num escravo, e este último for julgado ao 

meu adversário pelo facto de ele ter provado que o referido escravo foi mantido em comum, terei direito a uma acção de 

duplo dano ao abrigo da estipulação, porque não faz diferença pelo tipo de despejo judicial obtido, se eu não tiver direito à 

propriedade. 

 

2. A estipulação de duplo dano não inclui apenas o despejo em que alguém reclama e recupera a propriedade da propriedade, 

mas também se aplica quando o processo é instaurado ao abrigo da Acção da Sérvia. 

 

35. Paulus, On the Edict of the Curule Aediles, Livro II. 

 

A propriedade é considerada como tendo sido obtida por um credor através de despejo, onde a expectativa de a deter foi 

quase perdida pelo comprador. Portanto, onde o despejo teve lugar sob a Acção da Sérvia, a estipulação torna-se de facto 

operacional; mas como, onde o dinheiro é pago pelo devedor, o comprador pode deter o escravo quando o penhor é libertado, 

se o vendedor for processado, pode recorrer a uma excepção com base na má fé. 

 

36. The Same, On the Edict, Livro XXIX. 
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Quando um navio ou uma casa foi comprado, as pedras da fundação e as diferentes tábuas não são entendidas como tendo 

sido compradas separadamente; e, portanto, o vendedor não será responsável em caso de despejo, como seria no caso de uma 

parte do navio ou da casa ter sido recuperada através da prova de um título melhor. 

 

37. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 

 

O dobro do montante do preço deve ser prometido pelo vendedor ao comprador, a menos que seja feito algum outro acordo, 

ainda assim, não é necessário que ele dê garantias, a menos que seja feito um acordo especial para o efeito, mas o vendedor 

só será responsável. 

 

(1) Além disso, quando ele declarou que deve ser prometida uma dupla indemnização, deve entender-se que isto não se aplica 

a todo o tipo de transacção, mas apenas aos artigos vendidos de grande valor; como, por exemplo, jóias, ou ornamentos 

preciosos, ou vestuário de seda, ou qualquer outra coisa que não seja vendida a um preço baixo. Pelo Edital Curule, o 

vendedor também é obrigado a fornecer segurança no caso da venda de um escravo. 

 

(2) Quando o comprador por engano estipula por danos simples em vez de duplos, e é privado da propriedade por despejo, 

Neratius diz que pode recuperar a deficiência na estipulação através de uma acção de compra, desde que o comprador faça 

tudo o que é exigido pela estipulação. Pois se não o fizer, pode, apenas numa acção de compra, obrigar o vendedor a 

prometer-lhe o que foi omitido na estipulação, em primeiro lugar. 

 

38. The Same, Disputations, Livro II. 

 

Quando um credor tiver vendido um penhor, pode ser considerado se, em caso de despejo, o vendedor pode, numa acção 

baseada na venda, ser obrigado a ceder o direito de acção que tem contra o devedor. Tem, contudo, direito a uma contra-

acção em penhor, e a melhor opinião é que deve fazer a cessão, pois não lhe parece mais justo que o comprador deva pelo 

menos obter esta vantagem, o que pode fazer sem causar qualquer despesa ao credor? 

 

39. Julianus, Digest, Livro LVII. 

 

Um menor com menos de vinte e cinco anos vendeu uma parcela de terreno ao Titius, e o Titius vendeu-a à Seius. O menor 

alegou que tinha sido alvo de uma venda excessiva, e obteve um inquérito judicial, não só contra o Titius, mas também 

contra a Seius. A Seius pediu ao Pretor que lhe concedesse uma acção equitativa sobre a estipulação, contra Titius, por causa 

do despejo. Achei que devia ser concedida, e dei como minha opinião que a Seius apenas exigia o que era próprio, pois se a 

terra lhe fosse tirada por decisão do Pretor, seria apenas para lhe ser restituída em caso de despejo pelo mesmo Pretor. 
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(1) Se o seu escravo comprasse outro, e depois o vendesse ao Titius, após prometer o dobro do seu valor em caso de despejo, 

e você também deveria estipular com o vendedor do escravo, e o Titius deveria reclamar o escravo, e tendo trazido a acção é 

derrotado com o fundamento de que o seu escravo não poderia transferir propriedade noutro escravo sem o seu 

consentimento, o Titius teria direito à Acção da Editora, e por esta razão uma estipulação de duplo dano não se tornaria 

operacional no que lhe dizia respeito. Por conseguinte, se o senhor intentar uma acção sob esta estipulação, poderá ser 

impedido por uma excepção, com base na má fé, interposta pelo seu vendedor. O caso seria diferente, porém, se o referido 

escravo comprasse outro, e, após estipulação por duplos danos, vendesse-o; pois se o comprador fosse privado dele por 

despejo, o proprietário teria direito a uma acção contra o vendedor para recuperar a totalidade da soma, mas só teria direito de 

acção contra o comprador na medida do peculiar. Além disso, o comprador deverá notificar o escravo e não o seu dono, do 

despejo, pois onde for privado do escravo através de um título melhor, poderá legalmente intentar uma acção contra o 

peculiar. Se, contudo, o escravo morrer, então o seu amo deve ser notificado. 

 

(2) Se comprar dois terços de uma parcela de terra a mim, e um terço ao Titius, e depois alguém reclamar metade da terra a 

si, se a metade que lhe for reclamada estiver incluída nos dois terços que recebeu de mim, o Titius não será responsável. No 

entanto, se a reivindicação for relativa ao terço que o Titius lhe vendeu, e o sexto estiver incluído nos dois terços que recebeu 

de mim, o Titius será responsável perante si por um terço, e eu por um sexto, em caso de despejo. 

 

(3) Um pai, consciente da sua responsabilidade, vendeu o seu filho que tinha sob o seu controlo a um comprador que 

desconhecia o facto, e surgiu a questão de saber se ele era responsável em caso de despejo. A resposta foi: quando alguém, 

consciente ou ignorantemente, vende um homem livre como escravo, ele é responsável em caso de despejo. Daí que o pai que 

vendeu o seu filho como escravo seja responsável em caso de despejo. 

 

(4) Quando uma parte vende e entrega um escravo que vai ficar livre sob alguma condição, e não declara que é esse o caso, 

ele será responsável em caso de despejo, sem referência ao tempo decorrido. 

 

(5) Quando alguém vende e entrega um escravo, e declara que o usufruto nele pertence à Seius, enquanto que, de facto, 

pertence à Sempronius, e Sempronius reivindica o usufruto; será responsável como se ao entregar a propriedade tivesse 

declarado que não era responsável perante a Seius por causa do usufruto, e se o usufruto pertencesse efectivamente à Seius, 

mas fosse legado de tal forma que quando deixasse de lhe pertencer, se tornasse propriedade da Sempronius, e a Sempronius 

devesse processá-lo, seria responsável; mas se a Seius devesse intentar a acção, poderia legalmente escapar à 

responsabilidade. 

 

40. The Same, Digest, Livro LVIII. 
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Quando uma parte que me tenha tirado a segurança contra o despejo me legar a terra como herdeiro, as fianças serão 

imediatamente libertadas, porque embora aquele a quem foi legada tenha, até certo ponto, sido despejado, ainda assim, 

nenhuma acção contra as fianças será intentada. 

 

41. Paulus, On the Edict of the Curule Aediles, Livro II. 

 

Onde vendi um escravo e prometi o dobro do seu valor ao comprador em caso de despejo, e ele já se tinha vinculado a mim 

pela mesma estipulação; e depois tornei-me seu herdeiro, e o escravo perde-se através de um título superior, a estipulação em 

nenhum aspecto se torna operativa. Não sou considerado como tendo sido privado dele por despejo, uma vez que o vendi, 

nem ele foi despejado da parte a quem fiz a garantia, uma vez que podia, com muito pouca propriedade, ser considerado 

responsável pelo pagamento de danos duplos a mim próprio. 

 

(1) Mais uma vez, se o comprador se tornar herdeiro do proprietário do escravo, uma vez que o escravo não pode ser expulso 

dele, nem pode ser tido como expulso de si próprio, a estipulação para o dobro do seu valor não se tornará operativa. Por 

conseguinte, nestes casos, deve ser intentada uma acção de venda. 

 

(2) Quando alguém compra uma parcela de terra, e recebe uma garantia contra o despejo, e vende a referida terra a um 

comprador que se torna seu herdeiro; ou, por outro lado, o comprador torna-se herdeiro do vendedor, caso a terra seja perdida 

pelo despejo, levanta-se a questão de saber se a acção pode ser intentada contra as garantias. Penso que, em qualquer dos 

casos, as fianças serão responsáveis, uma vez que quando um devedor se torna herdeiro do seu credor, é aberta uma espécie 

de conta entre o herdeiro e a herança, e a herança é entendida como tendo-se tornado maior para o devedor, uma vez que o 

dinheiro que era devido à herança foi pago e a propriedade do herdeiro é diminuída nessa medida. Por outro lado, quando um 

credor se torna herdeiro do seu devedor, o património da herança é considerado diminuído, tal como se a própria herança 

tivesse pago ao credor. Por conseguinte, quer aquele que tenha tomado caução contra o despejo tenha ele próprio feito a 

venda ao comprador, quer este se torne herdeiro do vendedor, as fianças serão responsáveis; e se as propriedades do vendedor 

e do comprador passarem para as mãos da mesma pessoa, ele pode intentar uma acção contra as fianças. 

 

42. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Quando uma escrava, que está grávida, é vendida e entregue, e a sua prole é despejada, o vendedor não pode ser processado 

no terreno do despejo porque a prole foi vendida. 

 

43. Julianus, Digest, Livro LVIII. 
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O comprador de uma vaca, cujo bezerro nascido após a venda foi despejado, não pode intentar uma acção por danos duplos 

sob a estipulação, porque nem a propriedade em si, nem o usufruto na mesma foram despejados; pois onde dizemos que um 

bezerro é o fruto da vaca, queremos dizer, não o direito, mas a coisa em si, tal como correctamente designamos os cereais e o 

vinho como fruto da terra, uma vez que está estabelecido que estas coisas não são propriamente chamadas usufruto. 

 

(44) Alfenus, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro II. 

 

Sustenta-se que um barco não faz parte de um navio e não tem qualquer ligação com ele, pois um barco é em si mesmo um 

pequeno navio; mas tudo o que está ligado a um navio, como, por exemplo, o leme, o mastro, os estaleiros e as velas, são, por 

assim dizer, os membros do navio. 

 

45. The Same, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro IV. 

 

Quando uma pessoa vendeu e entregou uma parcela de terra contendo uma centena de jugera, mostrou uma parcela muito 

maior ao comprador, se este último fosse, em consequência, expulso de uma parte da terra, o vendedor seria obrigado a 

reparar a quantidade em proporção à qualidade do solo; embora a parcela restante possa incluir uma centena de jugera. 

 

46. Africanus, Perguntas, Livro VI. 

 

Vendeu-me uma parcela de terra cujo usufruto pertencia a Átcio, mas não mencionou que ele tinha direito ao usufruto. Vendi 

o referido tracto a Maevius, depois de ter reservado o usufruto. Átius foi privado dos seus direitos civis, e foi considerado que 

o usufruto reverteu para a propriedade, pois não me podia pertencer numa altura em que pertencia a outra pessoa. Poderia, no 

entanto, intentar uma acção contra si, na qualidade de vendedor, com base no despejo, porque é justo que eu estivesse na 

posição em que tinha o direito de estar, se o usufruto fosse então separado da terra. 

 

(1) Se me conceder um direito de passagem através das instalações de outro, considera-se que é responsável em caso de 

despejo; pois sempre que for concedido um direito de passagem através de propriedade pertencente à parte que o concede, ou 

se for concedido através do terreno de outro, este assume a responsabilidade pelo despejo. 

 

(2) Se eu lhe vender Stichus, e declarar que ele deve ser livre em determinada condição, e que a sua manumissão dependia da 

chegada de um navio da Ásia, enquanto a condição era realmente que se o Titius se tornasse cônsul, ele deveria ser 

manumitido; a questão surge se o navio deveria vir primeiro da Ásia, e o Titius deveria depois tornar-se cônsul, e a 

propriedade do escravo deveria ser perdida através da obtenção da sua liberdade; seria eu responsável em caso de despejo? A 

resposta foi que eu não seria responsável, porque o comprador era culpado de má fé, uma vez que a condição foi preenchida 

antes de ter perdido a propriedade por despejo. 



1295 

 

 

(3) Além disso, se eu declarasse que um escravo seria livre após dois anos, quando, de facto, deveria tornar-se livre no final 

de um ano, e após o lapso de dois anos ele obtém a sua liberdade; ou se eu dissesse que ele tinha direito à sua liberdade com 

o pagamento de cinco aurei, quando, na realidade, tinha sido ordenado a pagar dez, e, tendo os dez sido pagos, ele ganha a 

sua liberdade; a melhor opinião é que, nestes casos, eu não serei responsável. 

 

47. O mesmo, Perguntas, Livro VIII. 

 

Se lhe comprar dois escravos, cada um por cinco aurei, e um deles for despejado, não há dúvida de que posso proceder 

legalmente contra si numa acção de compra, com fundamento no despejo, mesmo que o escravo remanescente valha a pena; 

nem faz qualquer diferença se os compro separadamente, ou ambos ao mesmo tempo. 

 

(48) Neratius, Parchments, Livro VI. 

 

Quando uma parcela de terra é comprada como sendo absolutamente livre de encargos, e o comprador obtém qualquer coisa 

do vendedor por causa de alguma servidão a que a terra foi sujeita, e depois toda a parcela é despejada, o vendedor deve 

reembolsar a quantia restante da dupla indemnização, por causa do referido despejo. Pois, se não observarmos esta regra, o 

vendedor pode recuperar mais do dobro da soma paga pelo terreno, em caso de despejo; em primeiro lugar, por causa de 

certas servidões, e depois por causa da propriedade. 

 

49. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Quando é exigido um usufruto ao comprador, este deve notificar o vendedor do mesmo; tal como ele deve fazer a quem se 

pretende recuperar uma parte da propriedade. 

 

50. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Quando as promessas são vendidas por agentes do Pretor, em consequência de julgamentos extraordinários, nunca ninguém 

disse que deveria ser concedida uma acção contra eles com fundamento em despejo. No entanto, se, fraudulentamente, 

permitiram que o bem fosse vendido por uma soma insignificante, então será concedida uma acção contra eles em favor do 

proprietário do bem, com fundamento em fraude. 

 

51. The Same, On the Edict, Book LXXX. 
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Quando o comprador do bem perde o seu caso por ignorância ou erro do juiz, negamos que o vendedor sofra a perda, pois 

que diferença faz se o bem se perdeu por causa da baixeza ou loucura do juiz? Pois o vendedor não deve sofrer o prejuízo 

causado ao comprador. 

 

1. Se o Titius vender o Stichus, que deveria ser livre após a sua morte, e o Stichus obtiver a sua liberdade em consequência, 

será válida uma estipulação feita com referência ao despejo? Julianus diz que a estipulação se torna operacional, e mesmo 

que o comprador não tenha sido capaz, neste caso, de notificar o despejo a Titius, ele ainda pode notificar o seu herdeiro. 

 

2. Se alguém vender um terreno, e o próprio vendedor for ali enterrado pelo seu herdeiro, com o consentimento do 

comprador, uma acção de despejo não pode ser intentada; pois nestas circunstâncias o comprador perderá o imóvel. 

 

3. Não é estranho, porém, que, quando um escravo é despejado, o herdeiro seja responsável por causa do despejo, embora o 

falecido possa não ter sido chamado a prestar contas desta forma; pois, em alguns casos, surgirá uma obrigação maior contra 

ou a favor do herdeiro do que a que teria afectado o falecido; como, por exemplo, quando um escravo foi nomeado herdeiro 

após a morte do comprador, e entrou na herança por ordem do herdeiro deste último, pois deve entregar a herança numa 

acção de compra, embora uma acção pretoriana só pudesse ter sido intentada contra o falecido a fim de obrigar o escravo a 

ser entregue. 

 

4. Quando várias partes são responsáveis perante mim pela totalidade da quantia em caso de despejo, e depois, após o despejo 

ter tido lugar, prossigo contra uma delas, Labeo diz que, se eu processar as outras, devo ser barrado por uma excepção. 

 

52. The Same, On the Edict, Book LXXXI. 

 

Deve lembrar-se que, sempre que tenha sido estipulada uma cláusula de duplo dano, não faz diferença se pode tornar-se 

operacional por causa da venda, ou por causa de qualquer outra transacção. 

 

53. Paulus, On the Edict, Book LXXVII. 

 

Se qualquer parcela de terreno que tenha sido transferida deve ser despejada, e cada malabarismo do mesmo tenha sido 

vendido por um determinado preço, então o que quer que tenha sido despejado deve ser recuperado, não com referência à sua 

qualidade, mas em proporção à quantidade pela qual foi vendido, mesmo que as partes que foram despejadas sejam melhores 

do que as restantes. 
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1. Se, quando o comprador pudesse ter notificado o vendedor, não o tivesse feito, e devesse ser derrotado em tribunal por não 

ter obtido as informações de que necessitava, seria considerado culpado de má fé por esse motivo, e não poderia proceder de 

acordo com a estipulação. 

 

54. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVII. 

 

Quando alguém vende propriedade pertencente a outro, após a aquisição de propriedade por prescrição ou usucapião, por 

lapso de tempo, deixa de ser responsável perante o comprador pelo despejo. 

 

(1) Se um herdeiro vender um escravo que foi condenado a ser livre sob a condição de pagar uma determinada quantia em 

dinheiro, e declarar que a quantia mencionada na condição é superior à que lhe foi ordenada, será responsável por uma acção 

de compra, desde que a condição seja tal que teria passado para o comprador, ou seja, se o escravo fosse ordenado a pagar ao 

herdeiro; pois se foi instruído a pagar a outra pessoa, mesmo que tenha declarado correctamente a quantia, ainda assim, se 

não notificou o comprador de que foi instruído a fazer o pagamento a outra pessoa, será responsável em caso de despejo. 

 

55. Ulpianus, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro II. 

 

Quando a sentença foi proferida contra um comprador por este não ter comparecido, a estipulação não se torna operativa, e 

considera-se que ele foi derrotado antes por causa da sua ausência, do que por ter tido um mau caso. Mas e se ele contra 

quem foi proferida a sentença não esteve presente no julgamento, mas outra parte esteve presente e conduziu o seu caso? O 

que devemos decidir? Por exemplo, quando a questão foi juntada a uma ala a quem foi concedida autoridade pelo seu tutor, 

mas a ala estando ausente, o tutor conduziu o processo, e o julgamento foi proferido contra ele; porque não havemos de 

considerar, neste caso, que a estipulação foi operativa, pois é evidente que o caso foi julgado? É suficiente se o caso foi 

julgado pela parte que tinha o direito de o fazer. 

 

(1) O vendedor deve ser notificado se estiver presente, mas se estiver ausente, ou se, estando presente, fizer algo para evitar 

que seja notificado, a estipulação tornar-se-á operativa. 

 

56. Paulus, On the Edict of the Curule Aediles, Livro II. 

 

Quando foi declarado ao vendedor que ele deve comprometer-se a pagar danos simples, triplos ou quádruplos, ele pode ser 

processado numa acção de compra sem referência ao tempo decorrido; pois quem paga danos duplos não é obrigado a dar 

segurança, como é geralmente suposto, mas a mera promessa é suficiente, a menos que algo mais deva ser acordado. 
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(1) Se submeter uma questão à arbitragem, e for proferida uma sentença contra mim, não me deverá ser concedida uma acção 

com fundamento no despejo contra o vendedor, pois não agi por necessidade. 

 

(2) Quando um escravo é vendido sob uma estipulação de duplo dano, se ele deve ser despejado, será necessário um 

aditamento com referência ao despejo de uma parte do referido escravo, pois um escravo não pode ser considerado despejado 

se apenas uma parte dele estiver envolvida. 

 

(3) Se o comprador conseguiu adquirir o título por usucapião e não o faz, considera-se que o fez por sua própria culpa e, 

portanto, se o escravo for despejado, o vendedor não será responsável. 

 

(4) Se for dado aviso prévio ao agente do promotor (e este último estiver presente na altura), e se se tiver vinculado com 

referência ao despejo, e não ignorar o facto, o promotor continuará a ser responsável. 

 

(5) Também será responsável quem tomou medidas para evitar ser notificado. 

 

(6) Quando, no entanto, o comprador não conseguiu determinar o paradeiro do vendedor, embora este nada tenha feito para 

se esconder, a estipulação tornar-se-á, no entanto, operacional. 

 

(7) Trebatius diz que foi estabelecido como equitativo que, em caso de estipulação de dupla indemnização, uma ala pode ser 

notificada sem a autoridade do seu tutor, se este último não aparecer. 

 

57. Gaius, Sobre o Édito do Currículo Aediles, Livro II. 

 

Um comprador é considerado como tendo direito à posse do bem onde a parte que o privou do mesmo por despejo morre sem 

deixar um sucessor, antes que o bem seja levado ou removido, desde que não pertença ao Tesouro, ou não seja passível de ser 

vendido por credores privados; pois então o comprador não teria direito a qualquer acção ao abrigo da estipulação, porque 

tem o direito de deter o bem. 

 

(1) Uma vez que é este o caso, vejamos se também se deve considerar que uma acção não surge por causa da estipulação, 

quando o bem foi doado ou legado ao comprador pela parte que o derrotou. Este é certamente o caso em que ele doou ou 

legou o bem antes de o retirar; caso contrário, quando a estipulação se tornar operacional, não poderá ser anulada. 

 

58. Javolenus, On Plautius, Livro I. 
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Um herdeiro entregou um escravo que não foi expressamente legado, e deu uma garantia contra a fraude e o escravo foi 

depois expulso. O legatário podia intentar uma acção sobre a vontade contra o herdeiro, embora este último ignorasse que o 

escravo era propriedade de outro. 

 

59. Pomponius, On Plautius, Livro II. 

 

Quando a propriedade que comprei ao Titius é legada por mim, e o legatário é processado pelo proprietário da mesma, ele 

não pode notificar o meu vendedor do despejo, a menos que os direitos de acção lhe devam ser cedidos, ou quando tenha a 

propriedade assegurada por hipoteca. 

 

60. Javolenus, On Plautius, Livro II. 

 

Quando não for indicado no momento da venda até que ponto o vendedor deve ser responsável em caso de despejo, ele não 

será responsável por este motivo por mais do que simples danos, e pelo montante do interesse do comprador, dependendo da 

natureza da acção de venda. 

 

61. Marcellus, Digest, Livro VIII. 

 

Quando lhe comprei algo, e o vendi ao Titius, e o senhor o entrega ao Titius com o meu consentimento, fica estabelecido que 

será responsável perante mim em caso de despejo, tal como se eu tivesse recebido o imóvel e o tivesse entregue 

pessoalmente. 

 

62. Celsus, Digest, Livro XXVII. 

 

Se eu lhe vender algum bem que esteja na sua posse, fica estabelecido que serei responsável em caso de despejo, pelo motivo 

de ser considerado o mesmo que o entregue. 

 

(1) Quando vários herdeiros são deixados por uma parte que me vendeu bens, a obrigação com referência ao despejo aplica-

se a todos eles e todos eles devem ser notificados, e todos devem defender o processo. Se não comparecerem 

propositadamente em tribunal, ou se um deles aparecer para todos no caso, todos eles serão bem sucedidos, ou serão 

derrotados por causa do efeito da notificação, e da ausência acima mencionada, e posso proceder legalmente contra os outros, 

porque foram derrotados com base no despejo. 

 

(2) Se me venderem um terreno com a reserva do usufruto no mesmo, e o referido usufruto pertencer ao Titius, a quem foi 

deixado durante a sua vida, e eu desconheço o facto, e o Titius deveria perder os seus direitos civis, mas depois de os ter 
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recuperado, deveria intentar uma acção alegando que tinha direito ao direito de uso e usufruto do imóvel, uma acção ao 

abrigo da estipulação, com fundamento no despejo, ficará a meu favor contra vós; embora se o que me declarou no momento 

da venda fosse verdade, eu poderia negar muito apropriadamente que o Titius tinha direito ao uso e usufruto do referido bem. 

 

63. Modestinus, Digest, Livro V. 

 

Herennius Modestinus era de opinião que o comprador, ao intentar uma acção à venda, não seria impedido de o despejar por 

não lhe ter sido notificado, se a necessidade de o notificar tivesse sido libertada pelo acordo. 

 

(1) Gaia Seia comprou um terreno a Lucius Titius, e tendo sido instaurado um processo contra ela em nome do Tesouro, 

recorreu ao vendedor, e tendo o despejo ocorrido, foi privada do terreno que foi adjudicado ao Tesouro, estando o vendedor 

presente na altura. Coloca-se a questão, uma vez que o comprador não recorreu, se ela pode processar o vendedor? Herennius 

Modestinus respondeu que se o terreno pertencia a outro quando foi vendido, ou se foi hipotecado no momento em que foi 

despejado, não há razão para que o comprador não tenha direito a uma acção contra o vendedor. 

 

(2) Herennius Modestinus deu como sua opinião que se o comprador recorresse, e perdesse um bom caso através de 

prescrição por sua própria culpa, não poderia recorrer ao vendedor. 

 

64. Papinianus, Perguntas, Livro VII. 

 

Um rio varreu duzentos jugera de um trecho de terra que continha mil quando foi transferido. Se duzentos jugera do 

remanescente indiviso forem posteriormente despejados, a estipulação de danos duplos aplicar-se-á à quinta, e não à quarta 

parte da referida terra; pois a perda do que foi varrido deve ser suportada pelo comprador, e não pelo vendedor. Quando todo 

o tracto que foi diminuído pelo rio for despejado, a obrigação que prevê o despejo não será diminuída por lei, tal como não o 

será se um tracto de terra ou um escravo for desvalorizado por negligência; como, por outro lado, a quantia pela qual o 

vendedor é responsável, em caso de despejo, não será aumentada se o imóvel devesse ter sido melhorado. 

 

(1) Quando a quantidade de terra que foi transferida permanece intacta, e duzentos jugera são acrescentados ao mesmo por 

aluvião, e depois uma quinta parte de todo o tracto indiviso é despejada, só a quinta parte deve ser recuperada pelo vendedor; 

tal como aconteceria se duzentos jugera dos mil que tinham sido entregues fossem despejados, porque o vendedor não 

garante qualquer perda devido ao depósito aluvial. 

 

(2) Onde se perderam duzentos jugera dos mil que foram entregues, e depois mais duzentos jugera foram acrescentados por 

aluvião a outra parte do tracto, e depois uma quinta parte indivisa de todo o tracto deve ser despejada; colocou-se a questão 

da proporção a que o vendedor será responsável. Afirmei que, de acordo com o que foi estabelecido anteriormente, o 
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vendedor não será responsável nem pela quinta parte, nem pela quarta parte do mil jugera, no terreno do despejo; mas só será 

responsável se apenas cento e sessenta dos oitocentos jugera forem despejados, pois os quarenta restantes que foram retirados 

de todo o tracto devem ser entendidos como pertencendo à adição ao terreno, pro rata. 

 

(3) Mais uma vez, quando uma determinada parte de um tracto de terra, que é separada, é despejada, embora um certo 

número de jugera tenha sido transportado, ainda assim, a quantidade despejada deve ser recuperada, não na proporção da 

quantidade da terra, mas com referência à sua qualidade. 

 

(4) Quando uma parte que era proprietária de metade de um jugerum indiviso de terra, a vendeu e entregou, não transmitiu, 

segundo a opinião das autoridades, a totalidade da propriedade, mas apenas a metade indivisa da mesma; tal como se tivesse 

transferido uma determinada parcela de terra ou um campo desta forma. 

 

65. O mesmo, Perguntas, Livro VIII. 

 

Certos herdeiros venderam bens pertencentes à propriedade, que tinham sido penhorados, e se limitaram à extensão das suas 

respectivas quotas em caso de despejo. Um deles libertou a penhora no que diz respeito à sua parte, e o credor adquiriu a 

propriedade por despejo; levantou-se então a questão de saber se poderia ser intentada uma acção contra ambos os herdeiros. 

Considerou-se ser este o caso, devido à natureza indivisível do penhor, e não parecia haver qualquer solução que pudesse ser 

aplicada, a fim de que, interpondo uma excepção por fraude, os direitos de acção pudessem ser atribuídos ao herdeiro que 

pagou o dinheiro ao credor; porque se podia afirmar que ambas as partes se tinham tornado responsáveis pela totalidade do 

endividamento, mas teriam direito a uma acção de partilha da herança por esta conta. Para que diferença faz se um dos 

herdeiros deve libertar inteiramente o penhor, ou se o deve fazer apenas com referência à sua parte, uma vez que a 

negligência de um herdeiro não deve ser prejudicial para o seu co-herdeiro? 

 

66. The Same, Perguntas, Livro XXVIII. 

 

Se o vendedor deve notificar o comprador para instaurar um processo ao abrigo da Acção da Editora, ou ao abrigo da acção 

que foi instaurada com referência a terrenos sujeitos a impostos, e o comprador se esqueceu de o fazer, a sua má fé apenas se 

prejudicará a si próprio, e a estipulação não se tornará operativa. Esta regra não se aplica à Acção da Sérvia, pois embora seja 

uma acção real, ainda assim, priva a parte da posse nua, e depois de o dinheiro ter sido pago ao vendedor será alienado; pelo 

que o resultado é que o comprador não pode trazê-lo em seu próprio nome. 

 

(1) Quando alguém que está ausente em negócios públicos traz um processo para recuperar um pedaço de terra, o possuidor 

pode recorrer a uma acção equitativa em caso de despejo. Este princípio aplica-se igualmente quando uma parte que tenha 
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sido privada da sua propriedade por um soldado intenta uma acção, pela mesma equidade exige que a acção de restituição, 

em caso de despejo, deva ser concedida ao comprador. 

 

(2) Se o segundo comprador de um escravo nomear o vendedor, que foi ele próprio o primeiro comprador, o seu advogado 

para conduzir o processo, e o escravo não foi entregue, e foi proferida uma decisão contra ele; o que quer que o referido 

advogado tenha pago na sentença, tal como se estivesse a agir em seu próprio nome, não pode ser recuperado ao abrigo da 

estipulação, mas, pela razão de que o prejuízo resultante do despejo deve ser suportado pessoalmente pelo comprador, que 

nada poderia recuperar numa acção por mandato, ele pode legalmente intentar uma acção de venda para a recuperação do 

montante dos danos avaliados pelo tribunal. 

 

(3) Quando a partilha tiver sido efectuada entre co-herdeiros e o agente de quem está ausente aparece por ele, e o mandante 

deste último ratifica o seu acto; a mesma acção será concedida contra o mandante, caso o terreno seja despejado, o que teria 

sido concedido contra aquele que transaccionou o seu negócio enquanto esteve ausente, e o requerente pode recuperar o 

montante dos seus juros, ou seja, o montante pelo qual o bem foi diminuído ou aumentado, com base no que valia no 

momento em que a partilha foi feita, de acordo com o valor do terreno mais ou menos valioso. 

 

67. The Same, Opinions, Livro X. 

 

Após o despejo de um escravo que o verdadeiro proprietário levou do comprador, o vendedor não pode fazer uma defesa 

adequada, oferecendo depois o mesmo escravo para evitar indemnizar o comprador pelos seus interesses. 

 

68. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Quando um penhor é vendido na condição de que o credor não será responsável por nada em caso de despejo, mesmo que o 

comprador não deva pagar o preço, mas dá garantias ao vendedor; se o despejo ocorrer, o comprador não terá direito a uma 

excepção para evitar o pagamento do preço do bem. 

 

(1) Sempre que um credor tenha preferido tomar uma acção de substituição do dinheiro devido pelo devedor, e as penhoras 

tomadas pelo antigo credor sejam despejadas; ele não terá direito a qualquer acção contra o devedor que tenha libertado. 

 

69. Scaevola, Perguntas, Livro II. 

 

Quando o vendedor reservar a questão da liberdade na venda de um escravo, ele não será responsável em caso de despejo, se 

no momento em que o escravo foi entregue ele deve tornar-se livre, ou deve obter a sua liberdade quando uma condição 

prescrita pela vontade for cumprida. 
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(1) Quando um vendedor, ao entregar um escravo, declara que deve ser livre sob uma determinada condição, entende-se que 

apenas se refere o tipo de liberdade que pode resultar do cumprimento de uma condição já prescrita por um testamento, e 

portanto, se a liberdade foi conferida imediatamente pelo testamento, e o vendedor diz que o escravo será libertado sob uma 

condição, ele será responsável em caso de despejo. 

 

(2) Por outro lado, quando alguém vende um escravo que tem a perspectiva de liberdade, e declara a condição sob a qual terá 

direito a ser livre, e ao fazê-lo, faz com que a sua condição seja considerada pior, porque não seria considerado como tendo 

excedido todas as condições sob as quais o escravo seria livre, mas apenas a que ele indicou; como, por exemplo, se alguém 

disser que o escravo foi ordenado a pagar aurei para se tornar livre, e que deve obter a sua liberdade após o lapso de um ano, 

porque a sua liberdade tinha sido concedida nos termos seguintes: "Que Stichus seja livre após um ano", o vendedor será 

responsável em caso de despejo. 

 

(3) Mas e se um escravo que o vendedor tivesse declarado ser livre mediante o pagamento de vinte aurei tivesse sido, de 

facto, condenado a pagar dez; seria o vendedor considerado como tendo dito uma falsidade com referência à condição? É 

verdade que ele fez uma falsa declaração com referência à condição, e por isso certos juristas sustentaram que, neste caso 

também, a estipulação se tornaria operativa em caso de despejo. No entanto, prevaleceu a autoridade de Servius, que pensou 

que nestas circunstâncias uma acção de compra mentiria; porque foi a sua opinião que aquele que declarou que o escravo 

tinha sido condenado a pagar vinte aurei tinha excluído a condição que dependia do pagamento. 

 

(4) Um escravo foi condenado a ser livre depois de as suas contas terem sido pagas; o herdeiro vendeu-o e entregou-o, e 

declarou que tinha sido ordenado a pagar cem aurei pela sua liberdade. Se não restava nada que o escravo fosse obrigado a 

pagar quando prestasse contas, ele ficava livre assim que a propriedade fosse inscrita, e a responsabilidade pelo despejo era 

contratada pelo motivo de um homem que estava livre ser vendido como aquele cuja liberdade dependia de uma condição. Se 

o escravo era um inadimplente no montante de cem aurei, pode considerar-se que o herdeiro não contou uma falsidade; e 

como o escravo foi ordenado a prestar as suas contas, compreende-se que foi instruído no sentido de reparar o montante de 

dinheiro cobrado que ficou por pagar. O resultado disto é que, se ele estava em falta por menos de cem aurei, por exemplo, 

apenas cinquenta, de modo a obter a sua liberdade quando pagasse esta soma, o comprador terá direito a uma acção à venda 

para recuperar os restantes cinquenta aurei. 

 

(5) Quando alguém, no momento da venda, declara indefinidamente que um escravo será livre condicionalmente, mas 

esconde a condição da sua liberdade, será responsável por uma acção de venda se o comprador não tiver conhecimento do 

facto; pois, neste caso, fica estabelecido que aquele que diz que um escravo tem uma perspectiva de liberdade, e não 

menciona qualquer condição, não será de facto responsável em caso de despejo, se a condição for cumprida, e o escravo 

obtiver a sua liberdade; mas será responsável por uma acção de venda, desde que oculte a condição que sabia ter sido 
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prescrita; tal como quando uma parte vende uma parcela de terra, e estando ciente de que lhe era devida uma certa servidão, 

declarou indefinidamente, "que todos os direitos de passagem de qualquer descrição continuariam a ser usufruídos por 

aqueles que a eles tivessem direito", é devidamente considerado como tendo-se eximido da responsabilidade pelo despejo, 

mas, porque enganou o comprador, será responsável por uma acção de venda. 

 

(6) Quando o montante declarado a ser incluído num terreno vendido é insuficiente, uma parte do preço é deduzida na 

proporção do valor de todos os jugera que o terreno alegadamente continha. 

 

70. Paulus, Perguntas, Livro V. 

 

Quando uma propriedade é despejada, uma acção de compra não se limitará à recuperação do preço, mas também ao 

montante dos juros do comprador. Assim, se a propriedade se tiver tornado menos valiosa, a perda deve ser suportada pelo 

comprador. 

 

71. The Same, Perguntas, Livro XVI. 

 

Um pai deu um pedaço de terra à sua filha através de um dote. Tendo este sido despejado, surge uma dúvida (e não sem 

razão) sobre se uma acção de compra irá mentir, ou uma acção por danos duplos baseada na estipulação; tal como se o 

próprio pai tivesse sofrido um prejuízo. Pois como o dote pertence à mulher, não se pode dizer que seja propriedade do pai, 

nem pode ela ser obrigada, durante a continuação do casamento, a partilhar com os seus irmãos o dote que dele deriva. 

Vejamos, contudo, se não se pode dizer com maior probabilidade que nestas circunstâncias a estipulação se torna 

operacional; pois é do interesse do pai que a sua filha seja dotada, e se ela permanecer sob o seu controlo, ele pode ter a 

expectativa de algum dia recuperar o dote. Mas se ela tiver sido emancipada, dificilmente se poderá manter que a estipulação 

se torne imediatamente operacional, porque num caso o dote poderá reverter para ele. Portanto, poderá ele intentar uma acção 

contra o vendedor, uma vez que, se a sua filha morrer durante o casamento, poderá recuperar o dote caso a terra não deva ser 

despejada? Ou, neste caso, tem o pai interesse em que a sua filha seja doada, para que ele possa imediatamente intentar uma 

acção contra o promotor? Esta opinião é a melhor, uma vez que o afecto paterno está envolvido no assunto. 

 

72. Callistratus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando vários terrenos são vendidos e descritos expressa e especificamente num mesmo instrumento de venda, cada um 

deles não é considerado parte de qualquer outro, mas todos os terrenos estão incluídos numa única compra. E, tal como se 

alguém vendesse vários escravos por uma única nota de venda, a acção de despejo incluiria cada cabeça dos referidos 

escravos individualmente; e tal como também quando uma única compra é feita de vários outros artigos, e apenas é redigida 

uma nota de venda, há, no entanto, tantas acções de despejo como há diferentes tipos de bens incluídos na compra; assim, no 
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caso indicado, o comprador não será certamente proibido de intentar uma acção contra o vendedor se um dos referidos bens 

for despejado, porque a transacção incluía vários terrenos transportados por um único instrumento de venda. 

 

73. Paulus, Opiniões, Livro VII. 

 

Seia deu, a título de dote, as propriedades Maevian e Seian, juntamente com outras. O seu marido, Titius, durante a vida de 

Seia, manteve a posse dos referidos terrenos sem qualquer disputa, mas após a morte de Seia, Sempronia, que era seu 

herdeiro, levantou uma questão quanto à propriedade das terras. Pergunto, como a própria Sempronia era a herdeira de Seia, 

se ela poderia legalmente fazer tal reivindicação? Paulus respondeu que o podia fazer por direito próprio, mas não podia, 

como herdeira de Seia, reclamar a propriedade em questão; mas se a terra fosse despejada, a herdeira de Seia poderia 

processar Sempronia, ou poderia ser impedida por uma excepção com base na má fé. 

 

74. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Se for acordado que mais ou menos do que o preço deve ser pago, em caso de despejo, as partes devem respeitar este acordo. 

 

(1) Se, por ordem do tribunal, for vendido um penhor tomado para garantir a execução de uma sentença, e depois for 

despejado, será concedida uma acção de compra contra o requerido que foi libertado pelo pagamento do preço, não pelo 

montante dos juros do comprador, mas apenas pelo preço e os juros sobre o mesmo a serem pagos a partir dos lucros, desde 

que o comprador não tenha sido obrigado a reembolsar este dinheiro ao que obteve o imóvel por despejo. 

 

(2) Quando uma reclamação é formalmente apresentada, o vendedor pode ser processado, não para a recuperação do dinheiro 

da compra, mas para o forçar a defender a acção. 

 

(3) Quando alguém vende um crédito sem garantia, só pode ser obrigado a demonstrar que o mesmo existe, e não que nada 

pode ser cobrado sobre o mesmo, mas será responsável pela fraude. 

 

75. Venuleius, Estipulações, Livro XVI. 

 

Com referência a servidões rurais, onde seguem tacitamente a terra, e são recuperados por terceiros, Quintus Mucius e 

Sabinus consideram que o vendedor não pode ser responsabilizado por despejo, pois ninguém é responsável por este motivo 

nos casos em que há uma adesão tácita à propriedade; a menos que a terra seja transmitida como absoluta e inteiramente livre 

de encargos, pois então deve ser garantido que está livre de todas as servidões. Se, no entanto, o comprador exigir um direito 

de passagem ou uma via de acesso, o vendedor não pode ser responsabilizado, a menos que declare expressamente que um 

direito de passagem de alguma descrição é acessório à propriedade, pois então aquele que fez a declaração será responsável. 
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A opinião de Quintus Mucius, que declarou que uma parte que veicula a terra como absoluta e inteiramente livre de qualquer 

servidão, é correcta; pois outras servidões não são devidas, a menos que tenha sido expressamente declarado pelo vendedor 

que elas são cúmplices. 

 

76. The Same, Stipulations, Livro XVII. 

 

Se me venderem bens pertencentes a outro, e eu abandonar o mesmo, fica estabelecido que o meu poder de agir, ou seja, o 

meu direito de intentar uma acção por despejo, se perde. 

 

 

Título. 3. Quanto à excepção no terreno dos bens vendidos e entregues. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

Marcelo diz que se venderes um terreno pertencente a outro, e depois, tendo-se tornado teu, intentares uma acção contra o 

comprador para a sua recuperação, serás muito apropriadamente impedido por esta excepção. 

 

(1) A mesma regra deve ser aplicada ao proprietário do terreno, se ele se tornar o herdeiro do vendedor. 

 

(2) Se alguém vender propriedade minha sob a minha direcção, e eu intentar uma acção para recuperar a mesma, serei 

impedido por esta excepção; a menos que se prove que eu instruí que a propriedade não deveria ser entregue antes do 

pagamento da compra - dinheiro. 

 

(3) Celsus diz que se alguém se desfizer da minha propriedade por uma soma menor do que a que eu ordenei que fosse 

vendida, a mesma é considerada não alienada, e se eu levar um processo para a recuperar, não posso ser impedido por esta 

excepção, e isto é correcto. 

 

(4) Se um escravo comprar mercadoria com dinheiro pertencente ao seu peculiar, e o seu senhor lhe ordenar que fique livre 

pela sua vontade antes de obter a propriedade da propriedade, e lhe legar o seu peculiar, e o vendedor trouxer fato para 

recuperar a mercadoria do escravo; uma excepção de facto pode ser invocada, com o fundamento de que ele era escravo no 

momento em que fez o contrato. 

 

(5) Quando alguém compra bens que não lhe foram entregues, mas dos quais obteve a posse sem fraude, terá direito a uma 

excepção contra o vendedor, a menos que este tenha uma boa razão para intentar uma acção para recuperar o bem; pois 



1307 

 

mesmo que tivesse entregue a posse, e tivesse justa causa de pedir a sua recuperação, poderia recorrer a uma resposta à 

excepção. 

 

2. Pomponius, On Plautius, Livro II. 

 

Se comprar um terreno ao Titius, que de facto pertencia a Sempronius, e após o preço ter sido pago ele entrega-lho, e Titius 

torna-se então herdeiro de Sempronius, e vende e entrega o mesmo terreno a Maevius; Julianus diz que é mais equitativo, 

pois tem a hipoteca prévia, porque se o próprio Titius tivesse tentado recuperar o terreno de si, teria sido barrado por uma 

excepção; e se o próprio Titius tivesse tido posse dele, poderia recorrer à Acção da Editora. 

 

3. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

A excepção no terreno dos bens vendidos e entregues está disponível, não só por ele a quem foi entregue, mas também pelos 

seus sucessores, bem como por um segundo comprador, mesmo que não lhe tenha sido entregue, pois é do interesse do 

primeiro comprador que o segundo não seja despojado do bem por despejo. 

 

(1) Com base no mesmo princípio, os sucessores de um vendedor podem ser impedidos, quer tenham tido êxito em todos os 

seus direitos, quer apenas no que se refere ao bem em questão. 
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            Livro XXII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente a juros, lucros, acréscimos, e todos os acessórios e todos os acessórios por defeito. 

 

2. No que diz respeito aos juros marítimos. 

 

3. No que respeita a provas e presunções. 

 

4. Relativamente à autenticidade dos instrumentos e à sua perda. 

 

5. No que respeita às testemunhas. 

 

6. Sobre a ignorância da lei e do pacto. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativamente a juros, lucros, acréscimos e todos os acessórios e inadimplência. 
 

 

1. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando uma decisão é proferida de boa fé, a taxa de juros é determinada pela decisão do tribunal, de acordo com o costume 

do local onde o contrato foi feito, desde que o montante não exceda o fixado por lei. 
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(1) Se um sócio deve ter uma sentença proferida contra ele por ter desviado os fundos da sociedade, e os ter convertido para 

seu próprio uso, deve, por todos os meios, pagar juros sobre o mesmo, mesmo que não tenha estado em falta. 

 

(2) Contudo, um juiz que deve presidir a uma acção de boa fé não pode ordenar devidamente a constituição de uma garantia a 

ser dada pelo requerido que, se perder o processo, pagará juros até que a sentença seja satisfeita, uma vez que está no poder 

do requerente fazer com que a execução seja emitida. Paulus afirma numa nota que não faz parte do dever do juiz preocupar-

se com o que se passa depois de uma decisão ter sido proferida. 

 

(3) Papinianus diz que deve ser dada uma interpretação mais ampla com referência à restituição feita por um tutor em favor 

da sua guarda. Pois ninguém duvida agora que quando um tutor presta a sua conta deve pagar juros até ao momento em que 

faz a restituição, quer o juiz a receba até ao dia em que a decisão foi proferida, quer isto seja feito fora do tribunal. É evidente 

que quando a ala se recusa a instaurar um processo numa acção de tutela, e o tutor celebra voluntariamente um acordo com 

ele, entrega-lhe o dinheiro e deposita-o num saco selado, não será responsável por juros a partir desse momento. 

 

2. The Same, Perguntas, Livro VI. 

 

Está geralmente estabelecido que, embora uma acção pessoal possa ser intentada após a emissão, a responsabilidade recai 

sobre todos os acessórios da propriedade. A razão desta opinião é, que a propriedade deve ser entregue no mesmo estado em 

que se encontrava quando foi instaurado o processo para a sua recuperação, e portanto, que todas as culturas que foram 

obtidas, e qualquer descendência nascida de escravos, devem ser entregues. 

 

3. O mesmo, Perguntas, Livro XX. 

 

No caso de um pedido feito após uma fiança em que um herdeiro estava em falta após uma decisão judicial ter sido proferida, 

o Imperador Marco Antonino ordenou que, quando tivesse decorrido o tempo estabelecido por lei em favor das partes que 

tinham perdido os seus casos, a fiança pudesse recuperar tudo o que tinha sido adquirido pelo seu comitente até ao momento 

da sentença. Este decreto deve ser entendido como aplicável quando a parte não tinha estado em falta antes da decisão do 

juiz, embora não possa acontecer facilmente que se possa recorrer ao tribunal onde a falta não ocorreu anteriormente; por 

exemplo, onde o princípio da Lex Falcidia se torna aplicável. Se, no entanto, o herdeiro estiver em falta antes de ser 

apresentado o requerimento ao juiz, sendo ele responsável pela entrega dos lucros a partir desse momento; por que razão, 

como já perdeu o processo, será ele exonerado da responsabilidade pelos lucros após o decurso do prazo fixado por lei, uma 

vez que esse prazo lhe é concedido com o objectivo de satisfazer a sentença, e não para obter qualquer vantagem para si 

próprio? 
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(1) Em processos deste tipo que não estejam sujeitos a arbitragem, e não sejam acções de boa-fé, depois de a questão ter sido 

apensada, tudo o que esteja relacionado com o bem pelo qual a acção é intentada deve ser entregue ao queixoso, até ao 

momento da sentença. É certo que a parte estará livre de responsabilidade pelos lucros após uma decisão ter sido proferida. 

 

(2) Acontece por vezes que, embora os lucros de um bem ou os juros sobre o dinheiro não sejam expressamente legados, são, 

no entanto, devidos; como, por exemplo, quando alguém pede que qualquer dos seus bens seja deixado após a sua morte, 

deve ser entregue ao Titius; uma vez que as diminuições feitas de boa fé não estão incluídas neste trust, se diminuições 

proporcionais de outros bens deveriam ter tido lugar, quaisquer lucros remanescentes devem ser entregues de acordo com a 

vontade do testador. 

 

(3) Pollidius, tendo sido nomeado herdeiro de um dos seus parentes femininos, foi por ela convidado a entregar à filha da 

mulher, quando esta tivesse atingido uma certa idade, qualquer propriedade pertencente aos seus bens que pudesse vir a estar 

nas suas mãos; e a mãe declarou no seu testamento que tinha decidido esta medida para evitar que a propriedade fosse 

colocada sob o controlo de tutores, e que preferia que um parente próximo tivesse a seu cargo. Ela ordenou ao referido 

Pollidius que retivesse para si um determinado pedaço de terra, e eu declarei ao Prefeito Pretoriano que todos os lucros que 

tinham sido adquiridos de boa fé da propriedade do falecido por Pollidius deveriam ser entregues, não só porque a mãe lhe 

tinha deixado o pedaço de terra, mas também pela razão de ter preferido este método de criar uma confiança ao menos fiável 

da tutela. 

 

(4) Quando o ouro ou a prata fabricados são deixados em fideicomisso, e o incumprimento ocorre, normalmente surge uma 

discussão sobre se deve ser feita uma estimativa de interesse. É evidente que se o testador deixou o metal de que os artigos 

foram compostos com a intenção de que este fosse vendido, e o fideicomisso libertado por meio do dinheiro obtido, ou que a 

manutenção fosse fornecida; deve considerar-se que qualquer conduta fraudulenta do herdeiro não deve ficar impune. Se, no 

entanto, o testador deixar os vasos a serem utilizados pelo seu herdeiro, seria impróprio exigir juros, e por isso não pode ser 

exigido. 

 

4. O mesmo, Perguntas, Livro XXVII. 

 

Se fizer uma estipulação, "Para que os bens lhe sejam dados, e a posse completa dos mesmos lhe sejam entregues", a razão 

sugere que deverá posteriormente obter os lucros dos referidos bens que foram recolhidos recorrendo a uma acção geral por 

estipulação, devido às últimas palavras da cláusula. Deve ser considerado se a mesma regra se aplicará à prole de uma 

escrava num caso deste tipo; pois, com referência às primeiras palavras da cláusula, se estas dizem respeito ao facto de o bem 

ser prometido, ou ao efeito da entrega por transferência de propriedade, a prole não está incluída. Mas se o comprador, com a 

intenção de renovar a obrigação, assim estipulada com o vendedor, entenderam que o facto da entrega foi acordado, pela 

razão de não ser provável que o vendedor tenha prometido mais do que seria obrigado a fornecer numa acção de compra. 
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Ainda assim, por causa das palavras "E posse completa a ser entregue", pode considerar-se que a contabilidade da 

descendência se torna operativa devido ao facto de a estipulação ser geral no seu carácter; pois após a entrega da escrava, a 

parte à estipulação teria o direito de incluir qualquer criança nascida posteriormente nas suas instalações. 

 

1. Quando uma criança nasce de uma escrava após a venda ter sido contratada, mas antes de a estipulação ter sido feita, ou 

quando qualquer propriedade é adquirida pelo vendedor através da agência da escrava, ele pode recuperá-la através de uma 

acção de compra; mas não o pode fazer através de uma acção baseada na estipulação, pois o que não for transferido para uma 

nova obrigação pode ser recuperado ao abrigo do direito anterior. 

 

(5) The Same, Questions, Book XXVIII. 

 

É conveniente afirmar que, numa acção de boa-fé, nenhuma garantia que seja contrária à boa moral será aceite. 

 

6. The Same, Questões, Livro XXIX. 

 

Quando surgiu uma controvérsia com um herdeiro, que fazia referência a uma transacção envolvendo a propriedade de um 

pai ou mestre, e a questão dos juros foi discutida, o Imperador Antonino decidiu que os juros deveriam ser pagos, pela razão 

de que o próprio mestre ou o pai os tinham pago durante muito tempo. 

 

(1) O nosso Imperador Severus também ordenou que a soma de dez mil sestércios fosse paga a título de dote, à filha de 

Flávio Athenagoras, cujos bens tinham sido confiscados, porque alegava que o seu pai lhe tinha pago os juros do dote. 

 

7. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Um devedor, que devia uma soma de dinheiro com juros, ofereceu o montante ao seu credor, e quando este se recusou a 

aceitá-lo, colocou-o num saco, e selou-o e depositou-o. A razão exige que a partir deste dia não haja juros devidos. No 

entanto, se, posteriormente, o devedor for obrigado a pagar, e ele não o fizer, o dinheiro não ficará inactivo a partir desse 

momento. 

 

8. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

Quando os cavalos tiverem sido deixados em confiança, após o incumprimento, o primeiro potro deve ser fornecido como 

lucro, mas um segundo como acessório, tal como no caso da prole de uma escrava fêmea. 

 

9. The Same, Opinions, Livro XI. 
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Onde o dinheiro foi emprestado com juros, e o dobro do montante foi contratado se não deveria ser pago dentro de um certo 

tempo; dei a minha opinião de que o devedor não é responsável por nada mais do que a taxa de juro legal; por conseguinte, a 

estipulação será operativa na proporção do tempo decorrido após dedução dos juros excedentes. 

 

1. A estipulação de juros torna-se operacional mesmo que o devedor não possa ser processado; nem uma estipulação de juros 

legais é considerada nula quando é feita sob a condição de que será devida se os juros a uma taxa mais baixa não forem pagos 

no momento designado, pois não é uma penalidade, mas uma taxa de juros mais elevada que é prometida por uma razão 

legal. No entanto, quando não havia ninguém a quem o dinheiro pudesse ser pago após a morte do credor, fica estabelecido 

que o devedor não está em falta durante esse tempo. Por conseguinte, se for exigida uma taxa de juros mais elevada, e foi 

acordada em primeiro lugar, uma excepção com base na má fé pode ser devidamente interposta. 

 

10. Paulus, Perguntas, Livro II. 

 

O possuidor deve entregar uma criança nascida de uma escrava após a sua emissão, mas não é obrigado a desistir se a mesma 

nasceu antes de ter sido instaurado um processo para a recuperação da mãe, a menos que o queixoso tenha apresentado 

expressamente o processo pela referida criança. 

 

11. The Same, Questions, Book XXV. 

 

Gaius Seius, que tinha o hábito de transaccionar negócios públicos, emprestou dinheiro pertencente ao Governo à taxa de 

juro normal, mas o costume existia para exigir uma taxa mais elevada quando os juros não eram pagos dentro de um certo 

tempo. Alguns dos devedores estavam em falta no pagamento dos seus juros, outros pagavam mais do que deviam, e o 

resultado era que tudo o que era devido a título de juros era compensado, mesmo o daqueles que não tinham pago nada. 

Colocou-se a questão de saber se os juros excedentes que eram cobrados a alguns dos devedores, a título de penalização, de 

acordo com o costume prevalecente, deveriam beneficiar o próprio Seius, ou deveriam reverter em benefício do Governo? 

Respondi que se Gaius Seius estipulou para os juros dos devedores, isso só deve ser pago ao Governo que, de acordo com a 

regra, era costume cobrar deles, mesmo que todos os créditos fossem bons. 

 

1. E se um escravo público devesse ter obtido uma obrigação que rendesse juros em benefício do Governo? É que, embora 

por lei estes juros devessem ser devidos ao Governo, ainda assim, por causa de certos créditos que são maus, deveria ser feita 

uma compensação dos juros excedentes, se o Governo não estivesse disposto a confiscar a propriedade de todos os 

devedores. Marcelo afirma quase a mesma opinião com referência aos tutores. 

 

12. The Same, Opinions, Livro XII. 
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Seia pediu dinheiro emprestado a Septitius, e foi acordado com referência aos juros: "Que a menos que os juros acima 

mencionados fossem pagos nos diferentes momentos especificados, ou no prazo de três meses, Seia seria então responsável 

por uma taxa mais elevada, e depois, a cada pagamento, se os juros não fossem recebidos de acordo com a condição prescrita, 

a referida condição deveria ser observada até que a totalidade da soma devida fosse paga". Pergunto se as seguintes palavras, 

"E depois, a cada pagamento, se os juros não forem vencidos, de acordo com a condição prescrita, a referida condição deve 

ser observada", significam que mesmo que a primeira condição possa tornar-se operacional, ainda assim, o devedor não pode 

ser processado por um montante de juros superior ao que era devido no momento designado para o primeiro pagamento, 

quando ela estava em falta. Paulus respondeu que a estipulação contém várias condições, e que está sujeita ao pagamento de 

uma taxa de juros mais elevada; ou seja, que a condição deve ser considerada com referência a cada pagamento de uma taxa 

de juros mais baixa que deveria ter sido, mas não foi feita no momento próprio, e que, portanto, a sanção para o pagamento 

subsequente poderia ser evitada. 

 

13. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Quando um devedor prometeu pagar juros a seis por cento, e durante muitos anos pagou juros a uma taxa mais baixa, e o 

herdeiro do credor intentou uma acção por seis por cento, embora o devedor nada tivesse feito para evitar o pagamento à taxa 

mais baixa, pergunto se pode ser interposta uma excepção com base na má fé, ou uma excepção baseada no contrato? 

Respondi que, se o devedor não tivesse estado em falta no pagamento da taxa de juro mais baixa, de acordo com o seu 

costume, durante tanto tempo, uma excepção poderia ser interposta de acordo com os factos declarados. 

 

(1) Colocou-se a questão de saber se um agente deveria pagar juros sobre dinheiro inactivo, se o seu comitente não tinha o 

hábito de emprestar dinheiro a juros, se uma acção foi intentada com base numa agência voluntária, ou com base no 

mandato? A resposta foi que, se ele tivesse detido o dinheiro em depósito e o tivesse feito de acordo com o costume do 

mandatário, não seria obrigado a pagar nada a título de juros. 

 

14. Paulus, Opiniões, Livro XIV. 

 

Paulus deu como sua opinião que, quando um partido está em falta no cumprimento de um mandato, a prole de escravas deve 

ser abandonada. 

 

(1) Foi pedido a um herdeiro que entregasse a herança a alguém sem o rendimento da mesma após a sua morte. Levantou-se a 

questão se a descendência de escravas, mesmo que nascidas durante a vida do herdeiro, deveria ser entregue, devido às 

palavras do testamento através das quais o testador pretendia indicar que o rendimento só da herança deveria ser reservado. 

Paulus respondeu que quaisquer filhos nascidos de escravas antes de o fideicomisso se tornar operacional, não foram aí 
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incluídos. Neratius também diz no Primeiro Livro que quando um herdeiro foi solicitado a entregar uma escrava fêmea, não 

lhe é exigido que entregue a sua prole, a menos que a criança tenha nascido enquanto ele estava em falta no cumprimento do 

fideicomisso. Também não creio que faça qualquer diferença se a escrava era o objecto especial do fideicomisso, ou se era 

apenas uma parte da propriedade deixada em fideicomisso. 

 

15. The Same, Opinions, Livro XVI. 

 

Paulus sustenta que não é necessário pagar juros sobre quaisquer lucros adquiridos após a emissão ter sido juntada, e que o 

juiz, no cumprimento do seu dever, ordena que sejam entregues, nem sobre aqueles que tenham sido recolhidos antes desse 

tempo, e que se declare terem sido obtidos fraudulentamente pelo possuidor. 

 

(16) The Same, Decretos, Livro I. 

 

O interesse não é exigido sobre o dinheiro dado ao Governo por via da liberalidade. 

 

1. Quando foram exigidos juros sobre o preço de um terreno a uma parte que o tinha adquirido ao Tesouro, e o comprador 

negou que a posse lhe tinha sido entregue; o Imperador decidiu que era injusto que fossem exigidos juros a alguém que não 

tinha colhido as colheitas. 

 

17. O mesmo, sobre juros. 

 

Quando um homem se obrigava a pagar juros à taxa de cinco por cento ao ano, e se não o fizesse durante um ano, pagaria 

então seis por cento sobre toda a soma de dinheiro a partir do dia em que o tomasse emprestado, e depois de pagar os juros 

durante alguns anos a estipulação finalmente tornou-se operacional; o Divino Marco declarou num Rescript dirigido a 

Fortunatus: "Dirija-se ao Governador da província que reduzirá à medida das suas justas exigências a estipulação de cuja 

injustiça se queixa". Esta Constituição excede em muito o limite adequado. Que curso deve então ser seguido? O assunto 

deve ser ajustado para que, no futuro, o interesse só aumente a partir do dia do incumprimento. 

 

1. O Divino Pio declarou num Rescript: "Está a reclamar juros vencidos com muito pouca justiça, uma vez que o intervalo de 

tempo longo indica que se esqueceu de os cobrar, pela razão de que pretendia, ao não os exigir ao seu devedor, torná-los mais 

agradáveis para ele". 

 

2. No caso de uma confiança implícita, o Divino Pio declarou num Rescript que o herdeiro deveria ser privado de todos os 

lucros, e que estes deveriam ser entregues ao devedor; e, portanto, que o herdeiro deveria ser privado do benefício dos juros. 
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3. Quando um fideicomisso não pode ser executado em benefício de uma ala porque não tem tutor, o Divino Pio declarou 

num Rescript que o herdeiro não é considerado como estando em falta. Portanto, nada é devido a ele que tenha estado ausente 

em negócios públicos, ou que tenha sido impedido por qualquer outra causa justa de intentar uma acção de restituição. Pois 

como pode uma parte ser culpada quem não pode pagar, mesmo que o deseje fazer? O mesmo princípio não se aplica neste 

caso como no caso em que é concedida uma indemnização a menores que não obtiveram uma vantagem, pois os juros não 

são impostos por conta do ganho para o requerente, mas devido ao atraso daqueles que deveriam fazer o pagamento. 

 

4. Quando uma parte faz um contrato com referência a um contrato de arrendamento, a menos que seja acordado que serão 

devidos juros sobre o aluguer que não seja pago prontamente, o arrendatário não será obrigado a pagar juros, excepto em 

caso de incumprimento. 

 

5. O Tesouro não paga juros por conta de qualquer contrato por ele celebrado, mas cobra-os; como é habitual no caso dos 

detentores de privilégios públicos que são lentos no pagamento da sua renda; e também no caso daqueles a quem são devidos 

impostos. Mas quando o Tesouro toma o lugar de um particular, é costume que ele também pague juros. 

 

6. Quando os devedores pagam juros inferiores a seis por cento, e se tornam depois devedores ao Tesouro, depois de as suas 

obrigações terem sido transferidas para o Tesouro, serão obrigados a pagar seis por cento. 

 

7. É bem conhecido que aqueles que são processados por má gestão de fundos públicos são responsáveis pelo pagamento de 

juros. A mesma regra é observada quando as pessoas têm a seu cargo obras públicas, se o dinheiro permanecer nas suas 

mãos; mas com referência ao que pagaram aos empreiteiros, mesmo que o tenham pago negligentemente, os juros ser-lhes-ão 

remetidos. No entanto, este é o caso, quando não existe fraude, caso contrário, também serão devidos juros. 

 

8. Quando não tiver sido especificado um prazo definido por pessoas que tenham legado estátuas ou quadros a serem erigidos 

ou pendurados num local público, o prazo será fixado pelo Governador; e se os herdeiros não cumprirem, deverão pagar ao 

Governo juros à taxa de um terço de um por cento ao mês. 

 

18. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Se foi acordado no início que, em caso de despejo de certas terras, o vendedor deve reembolsar o preço, os juros também 

devem ser pagos após o despejo, mesmo que o comprador possa ter pago ao seu adversário todos os lucros cobrados após o 

início da acção pela propriedade da propriedade da propriedade; como qualquer inconveniente sofrido durante o tempo 

intermédio deve ser suportado pelo comprador. 
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1. Quando o vendedor morre após a entrega da posse, e é incerto quem será o seu sucessor, os juros sobre o preço devem ser 

pagos se não tiver sido colocado em depósito. 

 

19. Gaius, On the Law of the Twelve Tables, Livro VI. 

 

Vejamos se o juízo será também proferido contra o possuidor em todos os casos em que seja intentada uma acção pelos 

lucros. Pois, e se ele deve intentar uma acção por prata, vestuário, ou qualquer outra coisa deste tipo, ou pelo usufruto, ou 

pela mera propriedade da propriedade onde o usufruto pertence a outro? Pois nenhum lucro, ao qual este termo pode ser 

correctamente aplicado, pode ser entendido como derivado da mera propriedade; nem, por outro lado, o usufruto pode ser 

devidamente considerado como lucro. Mas e se for intentada uma acção para recuperar a mera propriedade? Os lucros serão 

incluídos na acção a partir do dia em que o usufrutuário perdeu o seu usufruto. Além disso, se for intentada uma acção pelo 

usufruto, Proculus diz que o réu será julgado por todos os lucros que tiverem sido recolhidos. Mais uma vez, Gallus Aelius 

sustenta que se o processo for apresentado por vestuário, ou um copo, o que quer que possa ser cobrado através do aluguer, se 

os artigos foram alugados, deve ser classificado como lucro. 

 

(1) Quando um processo é apresentado para recuperar um direito de passagem, será difícil estimar quaisquer lucros daí 

resultantes, a menos que alguma vantagem que o queixoso poderia ter usufruído da servidão deva ser classificada como 

lucros, se não foi impedido de o fazer na altura em que interpôs a acção; e isto deve ser admitido como correcto. 

 

20. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Fica estabelecido que, quando um interesse ilegal é unido ao mandante, o referido interesse não será devido, mas isto não 

afecta o mandante. 

 

21. Ulpianus, On the Edict, Livro XXXIV. 

 

É preciso lembrar que nem tudo o que é feito por uma boa razão para adiar o pagamento deve ser considerado como 

incumprimento. E se o devedor desejar que os seus amigos estejam presentes, ou que as suas garantias sejam invocadas no 

momento em que a dívida é paga, ou pretender oferecer alguma excepção? Não se considera que o devedor seja culpado de 

incumprimento; 

 

22. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Desde que isto não seja feito de forma enganosa com o objectivo de cometer fraude. 
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23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

Quando um devedor é subitamente obrigado a estar ausente em negócios públicos, e não pode confiar a sua defesa a 

ninguém, não é considerado como estando em falta; e este é o caso quando está no poder do inimigo. 

 

(1) Por vezes é habitual que uma parte seja considerada como estando em falta quando não há ninguém contra quem possa 

ser intentada uma acção. 

 

24. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Quando alguém se atrasa no pagamento, mas está pronto a participar no processo, não é considerado como estando em falta, 

pelo menos se tiver justa causa para recorrer ao tribunal. 

 

1. Se o devedor principal estiver em falta, a caução é também responsável. 

 

2. Um devedor está em falta para com o seu credor quando não efectua o pagamento nem ao próprio credor nem a alguém a 

quem tenha dirigido para receber o dinheiro, ou a alguém que tenha o hábito de transaccionar os seus negócios. Neste caso 

não se considera que ele adquira, nada através de uma pessoa livre, porque estas partes estão apenas a cumprir os seus 

deveres; tal como quando alguém prende um ladrão em acto de me roubar, ele está a transaccionar o meu negócio, e adquire 

para mim um direito de acção por furto manifesto. Mais uma vez, quando um agente faz uma exigência de escravo a um 

promotor, ele torna a estipulação perpétua. 

 

25. Julianus, Digest, Livro VII. 

 

Uma parte que está ciente de que uma parcela de terra é detida conjuntamente por si e por outro, e que reúne as colheitas da 

mesma sem o conhecimento ou consentimento do seu compatriota, não adquire um direito a qualquer parte maior do que o 

seu interesse na terra a que tem direito. Nem faz qualquer diferença se ele ou o seu compatriota, ou ambos, semeiam a 

semente, pois a propriedade de cada tipo de cultura é adquirida, não através do direito à semente, mas através do direito à 

terra; e da mesma forma que quando uma parte que tenha conscientemente a posse de uma parte de terra pertencente a outra, 

não pode adquirir a propriedade de qualquer parte da cultura, independentemente da forma como a terra foi semeada; assim 

também aquele que tiver a posse de terra pertencente a si próprio e a outra, não adquirirá qualquer direito à cultura na parte 

da terra que pertence ao seu companheiro-proprietário. 

 

1. Semeei trigo em terra pertencente a outro que o Titius tinha comprado de boa fé; terá o Titius, o comprador de boa-fé, 

direito à colheita depois de esta ter sido colhida? Respondi que os lucros obtidos a partir de uma parcela de terra devem ser 
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entendidos como sendo muito parecidos com os que os escravos adquirem pelo seu trabalho; pois na colheita das colheitas é 

dada mais importância ao que as produz do que à semente da qual são derivadas, e por isso ninguém pode duvidar que se eu 

semear o vosso trigo na minha própria terra, a colheita e o que quer que seja que possa ser colhido da colheita pertencerá a 

mim. Mais uma vez, um possuidor de boa fé tem o mesmo direito de colher a colheita que é concedido ao verdadeiro 

proprietário da terra. Além disso, uma vez que as culturas de qualquer tipo, independentemente de quem as tenha semeado, 

pertencem ao usufrutuário, muito mais isto se aplica aos possuidores de boa fé que têm ainda melhor direito às culturas, uma 

vez que não pertencem ao usufrutuário até terem sido colhidas por ele, mas pertencem ao possuidor de boa fé, sem referência 

à forma como podem ter sido separadas do solo; tal como no caso de um partido que detém terras na condição de pagar um 

imposto, as culturas tornam-se suas assim que são separadas do solo. 

 

2. Um comprador de boa-fé semeou terra da qual estava na posse, e, antes de colher a colheita, verificou que a terra pertencia 

a outra pessoa. Levanta-se a questão, terá ele direito à colheita após a mesma ter sido colhida? Respondi que um comprador 

de boa fé deve ser entendido como tendo o direito de colher a colheita, desde que a terra não tenha sido despejada, pois o que 

quer que seja que um escravo pertencente a outro, e que eu comprei de boa fé, adquira para mim através da minha 

propriedade ou do seu próprio trabalho, é meu, desde que ele não seja despejado. 

 

26. The Same, On Minicius, Livro VI. 

 

Julianus nega que a caça constitui o lucro da terra, a menos que o lucro da terra seja constituído pela caça. 

 

27. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Quando um devedor está em falta ao chefe de família, não é feita qualquer investigação sobre se está em falta ao seu 

herdeiro; porque o direito passa para o próximo herdeiro por herança, e por isso é também transmitido a todos os outros em 

sucessão. 

 

28. Gaius, Daily Occurrences, Livro II. 

 

O rendimento dos rebanhos, tais como leite, pêlos e lã, é também considerado lucro. Portanto, cordeiros, cabritos e vitelos, ao 

nascer, tornam-se imediatamente propriedade absoluta de um possuidor de boa-fé, ou de um usufrutuário. 

 

1. A prole de uma escrava não é, no entanto, considerada como sendo de lucro, e portanto pertence ao proprietário da 

propriedade. Pois pareceria absurdo que um homem fosse classificado sob o termo "lucro", quando a Natureza preparou os 

frutos de tudo para o benefício da raça humana. 
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(29) Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

Fica estabelecido que quando alguém tiver estipulado por juros acima da taxa legal, ou por juros compostos, o que é 

ilegalmente acrescentado não se considera de todo que seja acrescentado, e os juros legais podem ser cobrados. 

 

30. Paulus, Regras. 

 

Os juros sobre o dinheiro emprestado pelos municípios ser-lhes-ão devidos, mesmo ao abrigo de um contrato sem 

contrapartida. 

 

(31) Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Se a uma estipulação tiver sido acrescentado o seguinte, "e juros, se algum for devido", será nulo se a taxa de juros não for 

mencionada. 

 

32. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

Entende-se que o incumprimento se aplica, não à propriedade, mas à pessoa; ou seja, onde a parte, após ter sido notificada no 

local próprio, não faz o pagamento; e isto deve ser investigado pelo tribunal, pois, como diz Pomponius no Décimo Segundo 

Livro de Epístolas, a definição deste termo é difícil. O Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Tullius Balbus, que o 

significado da palavra "incumprimento" não pode ser determinado por referência a qualquer Constituição, nem por 

investigação das autoridades legais, uma vez que se trata antes de uma questão de facto do que de direito. 

 

1. A prova de incumprimento não é suficiente quando a notificação é feita a um escravo do devedor ausente pelo credor, ou 

pelo agente deste último; uma vez que se considera que o próprio mestre deve ser notificado. Mas, se posteriormente, quando 

o credor tiver poderes para o fazer, negligenciar a acção instaurada para a recuperação da dívida, o devedor não será 

entendido como estando em falta a partir desse momento. 

 

2. Nos contratos de boa-fé, os juros tornam-se devidos por incumprimento. 

 

3. Mas e se um filho sob controlo paterno e o seu pai, a quem passou a responsabilidade do primeiro, devem uma dívida que 

foi contraída por ordem do pai; ou se o dinheiro foi gasto em seu benefício; ou se se tornou parte da peculiaridade do filho; 

qual das partes deve ser considerada como estando em falta? Se apenas o pai for processado por incumprimento, não poderá 

ser responsabilizado; mesmo assim, será concedida uma acção contra o filho em benefício do credor, para o obrigar a pagar o 
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que o credor não conseguiu cobrar ao pai. No entanto, se o filho estiver em falta, o credor pode então processá-lo pela 

totalidade da soma, ou pode processar o pai apenas pelo montante da soma específica. 

 

4. Mas nos casos em que dois devedores se tenham vinculado conjuntamente, o incumprimento de um não prejudica os 

direitos do outro. 

 

5. Além disso, se apenas uma fiança estiver em falta, ele não será responsável; tal como se tivesse matado o seu escravo 

Stichus, a quem tinha prometido entregar, mas uma acção pretoriana será concedida contra ele. 

 

33. Ulpianus, Sobre os Deveres do Curador do Governo. 

 

Onde o dinheiro do Governo foi bem colocado, o devedor não deve ficar inquieto por causa do principal, e especialmente é 

este o caso em que o dinheiro tem juros; ou se não o fizer, o Governador da província deve providenciar a segurança do 

Governo, só que não deve mostrar-se um coleccionador duro e insultuoso, mas deve agir com moderação, e ser gentil e 

eficiente, e humano e firme; pois há uma grande diferença entre insolência desdenhosa e diligência que não é motivada pela 

ambição. 

 

(1) Mais uma vez, ele deve ter o cuidado de que o dinheiro público não seja emprestado sem boas promessas ou segurança. 

 

34. The Same, On the Edict, Livro XV. 

 

O interesse toma o lugar dos produtos, e portanto não deve ser separado deles; portanto, em legados e fideicomissos, em 

acções de tutela, e em todas as outras acções de boa-fé, esta regra é observada. Por isso, dizemos que o mesmo princípio se 

aplica a todas as outras adesões. 

 

35. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

O interesse corre depois da emissão de um caso. 

 

36. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXI. 

 

As rendas de propriedades urbanas são consideradas como lucros. 

 

(37) The Same, On the Edict, Livro X. 
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Os juros são incluídos na contra-acção com base no fundamento de agência voluntária, onde eu peço dinheiro emprestado 

para pagar ao seu credor, porque ele devia ser colocado na posse da sua propriedade, ou prestes a vender as suas penhoras. 

Mas e se, tendo o dinheiro em casa, eu pagasse a dívida por uma das razões acima mencionadas? Penso que é verdade que os 

juros devem ser pagos onde eu o libertei de tão grande inconveniente, mas apenas o que é habitual nessa parte do país deve 

ser considerado devido; ou seja, como foi estabelecido no caso de acções de boa fé. Mas se eu tiver de pagar dinheiro após o 

empréstimo, os juros que eu próprio paguei podem ser cobrados; desde que, ao fazê-lo, eu tenha sido mais vantajoso para si 

do que o valor desses juros. 

 

38. Paulus, On Plautius, Livro VI. 

 

Consideremos, de uma forma geral, onde a produção de bens é incluída numa acção pessoal. 

 

1. E, de facto, quando uma parcela de terra é transferida por uma ou outra consideração, como, por exemplo, por meio de 

dote, ou que um casamento pode ser renunciado, as colheitas também devem ser abandonadas, ou seja, aquelas que foram 

recolhidas durante o tempo em que durou o contrato de casamento; mas, no que diz respeito às que foram recolhidas 

posteriormente, se houve algum incumprimento com referência à propriedade por parte daquele cujo dever era entregá-la, 

estas devem ser incluídas por todos os meios. Mesmo que tenha sido culpa da mulher que o casamento não fosse solene, a 

melhor opinião é que as colheitas deveriam ser abandonadas. A razão para isto é que se o noivo da mulher não fosse obrigado 

a entregar as colheitas, ele teria sido capaz de negligenciar a terra. 

 

2. Além disso, se paguei dinheiro que não era devido pela terra, e trago fato para a recuperar, deveria também recuperar as 

colheitas. 

 

3. A mesma regra aplica-se quando a terra é dada mortis causa, e a parte que a deu recupera a sua saúde, e portanto surge o 

direito a uma acção pessoal para a sua recuperação. 

 

4. Tanto na Acção Fabian como na Acção Pauliana, através da qual os bens que foram alienados com o objectivo de 

defraudar os credores, são recuperados, os produtos dos referidos bens devem também ser devolvidos; pois o Pretor usa a sua 

autoridade para colocar tudo nas mesmas condições como se nada tivesse sido alienado; e isto não é injusto, pois as palavras 

"devolvereis", de que o Pretor faz uso nesta matéria, têm um significado amplo, de modo que os produtos dos bens devem 

também ser devolvidos. 

 

5. E, portanto, quando o Pretor concordar com a restituição, os produtos também devem ser entregues; como nos 

procedimentos sob o interdito baseados na comissão de violência. 
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6. Além disso, se, induzido pela força ou pelo medo, eu desistir da propriedade, esta não me será restituída, a menos que o 

produto da mesma também seja restituído; nem o meu incumprimento me pode privar de quaisquer dos meus direitos. 

 

7. Se tenho direito a uma acção para recuperar algo que não é meu, como, por exemplo, numa estipulação; não posso 

recuperar o produto, mesmo que a outra parte esteja em falta. Mas se a questão foi juntada, então Sabinus e Cassius 

sustentam que, de acordo com os princípios da equidade, quaisquer lucros que possam ter sido obtidos posteriormente devem 

ser entregues, para que o caso possa ser colocado no seu estado original. Penso que esta opinião está muito correctamente 

expressa. 

 

8. Os lucros da propriedade também devem ser restituídos no caso de um comprador. 

 

9. Numa parceria, no entanto, os lucros devem ser divididos entre os sócios. 

 

10. Quando eu revogar a posse natural de um bem, este permanece meu; mas vejamos se isto se aplica aos lucros. E, de facto, 

nos casos de depósito e empréstimo para uso, os lucros devem ser renunciados, como já dissemos. 

 

11. Mais uma vez, nos procedimentos sob interdição baseada na força e na acção clandestina, a melhor opinião é que todas as 

adesões e lucros devem ser devolvidos. 

 

12. As culturas colhidas da terra antes do casamento tornam-se parte do dote, e devem ser devolvidas juntamente com ele. 

 

13. O mesmo princípio aplica-se ao lucro das propriedades urbanas. 

 

14. Além disso, se eu quiser dividir uma parcela de terra consigo e você recusar, e eu cultivar a terra, será que as colheitas da 

mesma devem ser divididas depois de deduzidas as despesas? Penso que deveriam ser divididas. 

 

15. Os lucros devem ser sempre entregues em outras acções de boa fé. 

 

16. Quando um dote é deixado por um marido à sua esposa, os lucros do mesmo obtidos antes do casamento são incluídos no 

legado. 

 

39. Modestinus, Differences, Livro IX. 

 

Onde éguas foram deixadas em confiança, os seus potros também são devidos depois de o herdeiro estar em falta. Onde 

alguns cavalos foram deixados, apesar de não haver incumprimento, a sua prole pertence ao aumento do número de éguas. 
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40. The Same, Regras, Livro IV. 

 

O cálculo dos juros é feito legalmente até ao dia em que o credor vende os seus penhores. 

 

41. The Same, Opiniões, Livro III. 

 

Tendo a sentença sido proferida contra um tutor, ele atrasou a execução da sentença através da interposição de recurso. 

Herennius Modestinus deu como sua opinião que o juiz que tinha jurisdição do recurso poderia também responsabilizá-lo 

pelos juros durante o tempo intermédio, se verificasse que o recurso foi fraudulentamente interposto com o propósito de 

atraso. 

 

1. Lucius Titius, que devia a soma de cem aurei e juros sobre o mesmo durante um certo tempo, ofereceu e selou uma soma 

menor do que a que lhe era devida. Pergunto se Titius não devia juros sobre o dinheiro que ele selou. Modestinus respondeu 

que se não fosse acordado na altura do empréstimo que o devedor deveria ser autorizado a pagar o que tinha emprestado em 

prestações, o pagamento de juros pela totalidade da dívida não seria afectado; se, quando o credor estivesse pronto para 

receber a totalidade do montante, o devedor que não tivesse efectuado o pagamento da totalidade da soma apenas depositasse 

uma parte da mesma. 

 

2. Gaius Seius pediu emprestada uma certa soma de dinheiro a Aulus Agerius na seguinte nota: "O abaixo assinado diz que 

recebi, e reconheço ter recebido dele, dinheiro emprestado no valor de dez aurei, que lhe prometo pagar nos Kalends do 

próximo mês de Julho, juntamente com os juros sobre o mesmo que for acordado entre nós". Pergunto se podem ser cobrados 

juros sobre este instrumento, e em caso afirmativo, quanto. Modestinus respondeu que, se não aparecer quanto interesse foi 

acordado, não pode ser cobrado. 

 

42. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Herennius Modestinus deu como sua opinião que as colheitas retiradas da terra após a propriedade da mesma tinham sido 

adquiridas através de um trust, pertencente ao beneficiário; ainda que a maior parte do ano tivesse decorrido antes de o trust 

se ter tornado operacional. 

 

43. The Same, Opinions, Livro XVIII. 
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Herennius Modestinus considerou que uma parte que institua procedimentos em nome do Tesouro pode cobrar juros que não 

estavam incluídos na estipulação, depois de ter cobrado o que é devido ao Tesouro pelo tempo durante o qual o devedor 

esteve em falta. 

 

(44) The Same, Pandects, Book X. 

 

Ninguém pode estipular uma sanção em vez de juros acima da taxa legal. 

 

(45) Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XXII. 

 

Uma esposa, ou um marido, adquire o direito ao produto da propriedade que foi dado por um ao outro, ou seja, o que foi 

adquirido pelo seu trabalho, por exemplo, pela sementeira; mas se uma maçã deve ser colhida, ou uma árvore cortada, não se 

torna propriedade do responsável pelo acto, tal como não pertenceria a nenhum possuidor de boa-fé, porque o produto não é 

derivado do seu esforço pessoal. 

 

46. Ulpianus, On the Edict, Book LXII. 

 

Não há dúvida de que o que quer que tenha sido gasto na recolha das colheitas deve ser deduzido das próprias colheitas. 

 

47. Scaevola, Digest, Livro IX. 

 

Sustenta-se que quando uma parte está pronta para se juntar à questão num caso, e o seu adversário não apresenta a sua 

queixa, não será considerado como estando em falta. 

 

48. The Same, Digest, Livro XXII. 

 

Um marido legou à sua esposa o usufruto da terceira parte da sua propriedade, e a propriedade da referida terceira parte se ela 

tiver filhos. Os herdeiros acusaram a esposa de forjar o testamento e de outros crimes, pelos quais foram impedidos de 

reivindicar os legados. Entretanto, um filho nasceu para a mulher, e a condição do legado foi assim satisfeita. Levantou-se a 

questão, se fosse estabelecido que o testamento não era forjado, será que as colheitas deveriam ser entregues ao proprietário? 

A resposta foi que deveriam ser. 

 

49. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

O poder de dar a propriedade em penhor é um produto do mesmo. 



1325 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre o interesse marítimo. 

 

 

 

1. Modestinus, Pandestinus, Livro X. 

 

O dinheiro é transportado que é transportado através do mar. Se, contudo, for gasto no mesmo local onde foi emprestado, não 

pode ser designado como transportado. Vejamos, contudo, se a mercadoria comprada com este dinheiro será considerada 

como ocupando a mesma posição. Faz diferença se a mercadoria é transportada por conta e risco do credor, pois então o 

dinheiro será transportado. 

 

2. Pomponius, On Plautius, Livro III. 

 

Labeo diz que se não houver ninguém que possa ser notificado por parte do promotor com referência ao dinheiro que será 

transportado, deverá ser elaborado um instrumento na presença de testemunhas, que tomará o lugar de uma notificação. 

 

3. Modestinus, Regras, Livro IV. 

 

No caso de dinheiro transportado por mar, é por conta e risco do credor, a partir do dia em que for acordado que o navio 

navegará. 

 

4. Papinianus, Opiniões, Livro III. 

 

Não faz diferença se o dinheiro a ser transportado não está por conta e risco do credor quando é recebido, ou se deixa de estar 

por sua conta e risco após um certo tempo, ou após o cumprimento de uma certa condição; e, portanto, em qualquer dos 

casos, não será devida uma taxa de juro mais elevada do que a legal. Na primeira instância, nunca poderá ser exigida uma 

taxa mais elevada; na segunda, quando o risco tiver deixado de existir, não poderão ser retidas penhoras nem hipotecas para 

efeitos de cobrança de uma taxa de juro mais elevada. 

 

1. Se os escravos devem ser enviados com o dinheiro transportado, para efeitos de cobrança quando devido, serão devidos 

juros por cada dia mencionado na estipulação até ao limite de doze por cento; mas mais do dobro do montante não pode ser 
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cobrado. Nos casos em que foi indicado separadamente na estipulação, com referência aos juros, quando o dinheiro já não 

estaria por conta e risco do credor, quaisquer juros legais que faltassem numa cláusula serão fornecidos pelo efeito da outra. 

 

5. Scaevola, Opiniões, Livro VI. 

 

O preço é para o risco incorrido, e assemelha-se ao caso em que tem direito a receber o que pagou e algo mais, sob uma 

condição (embora seja penal) que não foi cumprida, desde que não dependa do acaso; por exemplo, uma de onde os actos 

pessoais estão habituados a surgir, como, "Se manumbras um escravo, se não executares um determinado acto, se eu não 

recuperar a minha saúde", etc. Não haverá dúvida que se, para equipar um pescador, eu lhe der uma certa soma de dinheiro 

na condição de que ele me pague se fizer uma boa captura; ou se eu fornecer dinheiro a um atleta para que ele se exiba e 

exerça a sua profissão; na condição de que, se ele for bem sucedido, ele o pague. 

 

1. Em todos estes casos, porém, quando um acordo é feito sem uma estipulação, faz com que a obrigação aumente. 

 

6. Paulus, Perguntas, Livro XXV. 

 

Um corretor que emprestou dinheiro a juros marítimos, recebeu determinada mercadoria que estava no navio a título de 

penhor, na condição de que, se tal não fosse suficiente para liquidar toda a dívida, poderia recorrer a outra mercadoria 

carregada em diferentes navios, e que já tinha sido penhorada a outros corretores com o entendimento de que, se alguma 

coisa ficasse depois de satisfeita, seria considerada penhorada ao primeiro corretor. Levantou-se a questão, se o primeiro 

navio que contivesse mercadoria suficiente para pagar a totalidade da dívida deveria ser perdido, se a perda deveria ser 

suportada pelo credor se o navio fosse destruído dentro dos dias designados para fazer a viagem; ou se ele ainda teria direito 

sobre a mercadoria que permanecesse nos outros navios. Respondi que noutros casos a diminuição da propriedade penhorada 

é por conta e risco do devedor, e não diz respeito ao credor, mas quando o dinheiro a ser transportado é pago numa condição 

tal que o credor não terá qualquer crédito, a menos que o navio chegue ao seu destino em segurança dentro do tempo 

especificado, a obrigação do próprio empréstimo, quando a condição não é cumprida, é considerada como tendo chegado ao 

fim; e, portanto, o direito do credor mesmo àqueles penhores que não foram perdidos será extinto. Se o navio se perder 

dentro do tempo especificado, e se a condição da estipulação não tiver sido cumprida, nenhuma questão poderá então ser 

levantada com referência à disponibilidade das penhoras que estavam nos outros navios. Mas quando pode o credor reclamar 

a posse das outras penhoras? Ele poderá certamente fazê-lo quando a condição da obrigação for cumprida; ou as penhoras 

que recebeu pela primeira vez foram perdidas por algum acidente, ou vendidas a um preço demasiado baixo; ou se o navio 

deve ser perdido após o tempo decorrido durante o qual estava obrigado a assumir o risco. 

 

(7) The Same, On the Edict, Livro III. 
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Existem certos contratos pelos quais são devidos juros, tal como no caso de uma estipulação. Pois se eu der a aurei para ser 

transportado por mar, na condição de que, se o navio chegar em segurança, terei direito ao capital juntamente com um certo 

montante de juros, deve ser considerado que posso receber o capital e os juros. 

 

8. Ulpianus, On the Edict, Livro LXXVII. 

 

Servius diz que não se pode exigir uma penalização por dinheiro transportado por mar, se o credor for culpado por não o ter 

recebido dentro do tempo especificado. 

 

9. Labeo, Epitomes of Probabilities, de Paulus, Livro V. 

 

Se for prometida uma penalidade por não pagamento do dinheiro transportado por mar, como é costume, mesmo que no 

primeiro dia em que é pagável ninguém deva viver quem devia o referido dinheiro, ainda assim, a penalidade pode ser 

aplicada, tal como se houvesse um herdeiro ao devedor. 

 

 

 

Título. 3. Quanto às provas e presunções. 

 

 

 

1. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Sempre que uma questão for levantada com referência à família ou raça de qualquer pessoa, ele deve provar se pertence ou 

não a ela. 

 

(2) Paulus, On the Edict, Livro LXIX. 

 

A prova cabe à parte que afirma um facto, não àquele que o nega. 

 

3. Papinianus, Opiniões, Livro IX. 

 

Quando uma confiança implícita é imputada a uma parte que é designada herdeira de uma parte igual ou maior da 

propriedade, por um primeiro e segundo testamento, a prova de intenção alterada por parte do testador recai sobre aquele 
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contra quem a acção é intentada; pois muitas vezes um motivo de sigilo induz os proprietários de propriedade a nomear 

herdeiros em cuja boa fé eles têm confiança. 

 

4. Paulus, Opiniões, Livro VI. 

 

O comprador deve provar que o escravo em questão tinha sido levado para a fuga antes de o comprar. 

 

5. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Quando alguém alega que o seu adversário está privado de algum direito por uma determinada lei ou constituição, tem de o 

provar. 

 

1. Paulus também sustenta que, quando alguém nega que a emancipação foi legalmente realizada, deve provar a sua 

declaração. 

 

6. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Um patrono deve mostrar claramente que o seu libertado deu algo com o objectivo de o enganar, a fim de poder revogar uma 

parte do que lhe foi fraudulentamente concedido. 

 

7. Paulus, Sentenças, Livro II. 

 

Quando faltar prova de fuga anterior, acreditar-se-á num escravo, se submetido à tortura, pois é considerado para ser 

interrogado em seu próprio nome, e não a favor ou contra o seu senhor. 

 

8. The Same, On Plautius, Livro XVIII. 

 

Se um filho sob o controlo do seu pai negar o facto, o Pretor deve instruir o filho para primeiro provar a sua alegação, e esta 

regra foi estabelecida devido ao afecto que ele deve manifestar pelo seu pai, e porque o filho praticamente alega que ele é 

livre. Daí que qualquer pessoa que afirme o seu direito à liberdade esteja em primeiro lugar, ordenado a prová-lo. 

 

9. Celsus, Digest, Livro I. 

 

Quando é feito um acordo em que não há menção de um herdeiro, levanta-se a questão de saber se isto foi feito para que 

apenas a própria pessoa da parte possa ser considerada. Mas embora possa ser verdade que aquele que faz uso de uma 
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excepção deve estabelecer um bom fundamento para o fazer; ainda assim, o queixoso, e não aquele que invocou a excepção, 

deve provar que o acordo apenas tinha referência a si próprio, e não incluía o seu herdeiro, porque em tais casos, geralmente 

providenciamos para os nossos herdeiros, bem como para nós próprios. 

 

10. Marcellus, Digest, Livro III. 

 

O Senado decretou que os registos do Censor e os registos públicos são melhores provas do que os das testemunhas. 

 

11. Celsus, Digest, Livro XI. 

 

Uma ala não é obrigada a provar que as fianças fornecidas pelo seu tutor não foram solventes quando foram aceites, pois a 

prova disto deve ser exigida àqueles cujo dever era vigiar a ala, e fornecer segurança para ele. 

 

12. The Same, Digest, Livro XVII. 

 

Cinquenta aurei foram-lhe legados por testamento, e o mesmo legado foi incluído nos codicilos que foram posteriormente 

executados. É importante verificar se o testador pretendia duplicar o legado, ou simplesmente mencioná-lo repetidamente, ou 

se o fez, tendo esquecido que já tinha feito o legado no seu testamento. De que parte deve então ser feita a prova da intenção 

do testador? À primeira vista, parece mais justo que o requerente deva provar o que reivindica, mas não há dúvida de que por 

vezes é exigida prova ao requerido; pois se eu intentar uma acção judicial e o requerido responder que o dinheiro foi pago, 

ele próprio é obrigado a provar isso. Portanto, no presente caso, se o queixoso exibir dois instrumentos, e o herdeiro alegar 

que o último é nulo, o último deve provar isso em tribunal. 

 

(13) The Same, Digest, Livro XXX. 

 

Quando um inquérito foi feito com referência à idade de um homem, o nosso Imperador emitiu o seguinte Rescript: "É tanto 

duro como injusto, quando se levanta uma questão com referência à idade de uma parte, e são feitas diferentes declarações, 

que se deve aceitar o que é prejudicial; mas no julgamento de um caso a verdade deve ser considerada, e a sua idade deve ser 

calculada de acordo com o documento que parece ser mais credível, e merecer a maior confiança na investigação da 

questão". 

 

14. Ulpianus, On the Office of the Consul, Livro II. 

 

As investigações devem ser feitas com referência a uma pessoa que, tendo passado como liberto, alega agora que nasceu livre 

e deseja prosseguir como queixoso. Se, de facto, ele ocupa a posição de um liberto, não há dúvida de que deve intentar uma 
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acção para que ele próprio seja declarado livre, e estabelecer que é este o caso. Mas se ele goza da reputação de ter nascido 

livre, e se é alegado ser um liberto (claro que por ele que é responsável pela controvérsia), aquele que diz ser o seu liberto 

tem de o provar. Que diferença faz se alguém afirma que ele é seu escravo ou seu libertado? No entanto, quando uma parte 

tem suficiente confiança na sua pretensão de liberdade de nascimento para se comprometer voluntariamente a apresentar 

provas da mesma com o objectivo de obter uma decisão que o declare livre (ou seja, que nasceu livre como ele alega), pode 

perguntar-se se lhe deve ser permitido fazê-lo. Sou de opinião que isto deve ser feito, e que ele deve ter a oportunidade de 

provar que nasceu livre, e de obter uma decisão a seu favor, uma vez que ninguém pode ser prejudicado por tal julgamento. 

 

15. Modestinus, Opiniões, Livro XII. 

 

Um certo homem, afirmando que era filho de Seia e Gaio, apreendeu os bens de Gaio, embora este último tivesse irmãos, e 

dispensou certos fideicomissos a favor destes irmãos, como se fosse pela direcção do falecido, e levou um recibo. Eles, tendo 

posteriormente verificado que o alegado filho não era seu irmão, perguntaram se podiam intentar uma acção contra ele para 

recuperar a herança, devido ao recibo que lhe tinham dado como filho do falecido. Modestinus respondeu que a posição da 

parte a quem o recibo tinha sido entregue em quitação do fundo fiduciário, e que podia ser provado pelos irmãos do falecido 

não ser seu filho, não estava no mais pequeno grau estabelecido por este facto, mas que a prova deve ser apresentada pelos 

irmãos. 

 

16. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

A declaração de uma mãe sobre o nascimento dos seus filhos, bem como a de um avô, deve ser aceite. 

 

17. Celsus, Digest, Livro VI. 

 

Quando uma questão é levantada com referência à Lex Falcidia, o herdeiro deve provar que esta lei é aplicável, porque se não 

o puder fazer, o juízo será devidamente pronunciado contra ele. 

 

18. Ulpianus, Disputations, Livro VI. 

 

Sempre que forem exigidos serviços a um libertado, a prova do seu direito a fazê-lo é exigida à parte que alega ser o seu 

patrono; por conseguinte, Julianus defende que, embora num assunto que está em controvérsia o patrono seja considerado 

como tendo direito à posse, aquele que se diz ser o libertado não deve tomar a parte do queixoso, mas aquele que afirma que 

é o patrono deve fazê-lo. 

 



1331 

 

(1) Quando alguém alega que foi cometido algum acto fraudulento, deve provar a fraude, ainda que possa ter feito esta 

afirmação numa excepção. 

 

(2) O queixoso deve ser obrigado a provar a verdade de um interrogatório que é feito, ou seja, quando se alega que uma parte 

que foi interrogada em tribunal respondeu que ele era o único herdeiro; ou se, tendo sido interrogado, se diz que ele 

permaneceu em silêncio, a mesma regra deve ser aplicada; e a culpa deve ser atribuída não àquele que declarou na sua 

excepção que ele não respondeu, mas ao queixoso. 

 

19. The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Deve ser dito, com referência a excepções, que o requerido é obrigado a executar a parte do requerente, e ele próprio deve 

provar a sua excepção, tal como o requerente deve provar a sua reivindicação; por exemplo, quando invoca uma excepção 

com base num contrato celebrado, deve demonstrar que o contrato foi realmente celebrado. 

 

1. Se alguém que prometeu comparecer em tribunal alegar como razão para não o fazer que esteve ausente em negócios 

públicos, ou que algum acto malicioso do seu adversário o impediu de aparecer, ou que a sua saúde, ou uma tempestade o 

impediu, tem de provar isso. 

 

2. Quando uma parte faz uso de uma excepção com o fundamento de que a nomeação do advogado do seu adversário não é 

válida, porque o seu adversário não pôde nomear, ou ser nomeado advogado, tem de provar a verdade da excepção que 

interpôs. 

 

3. A mesma regra será aplicada quando for instaurado um processo por uma soma de dinheiro que alegadamente tenha sido 

paga. 

 

4. Mais uma vez, quando uma excepção é invocada com base numa decisão proferida; ou porque se diz ter sido feito um 

juramento com referência ao bem pelo qual a acção é agora intentada, ou porque o assunto em controvérsia tem referência a 

um jogo de azar, a parte que apresentou a excepção tem de provar todas estas alegações. 

 

(20) Julianus, Digest, Livro XLIII. 

 

Quando alguém apreende um homem livre pela força, e o mantém acorrentado, é muito indigno das vantagens de um 

possuidor, porque não se pode provar que, na altura em que o processo foi instaurado, o homem era livre. 

 

21. Marcianus, Institutos, Livro VI. 
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Penso que a melhor opinião é que aquele que intenta a acção, ou seja, o legatário, deve provar que o testador sabia que o bem 

legado pertencia, ou estava onerado a outro, e que o herdeiro não é obrigado a provar que pertencia a outra pessoa, ou estava 

onerado, porque a necessidade de provar as suas alegações recai sempre sobre o queixoso. 

 

22. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Aquele que diz ter mudado de ideias tem de o provar. 

 

23. Marcianus, On the Hypothecary Formula. 

 

Deve ser provado, antes de tudo, que foi acordado entre o queixoso e o devedor, que a propriedade deve ser penhorada ou 

hipotética. Depois de o queixoso o ter provado, deve também estabelecer o facto de que o bem pertencia ao devedor no 

momento em que o penhor foi acordado, ou que a hipoteca foi feita com o seu consentimento. 

 

(24) Modestinus, Regras, Livro IV. 

 

Quando uma nota promissória tiver sido cancelada, embora a presunção seja de que o devedor foi libertado, ainda pode ser 

legalmente processado pelo montante que o credor pode apresentar através de provas manifestas que lhe são ainda devidas. 

 

25. Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

Onde se coloca uma questão com referência a dinheiro que não é devido, quem deve provar isso? O assunto deve ser ajustado 

para que, se aquele que se diz ter recebido o imóvel negar que o dinheiro não é devido, e aquele que o pagou provar o seu 

pagamento através de provas competentes, então aquele que negar absolutamente que recebeu o dinheiro, se quiser ser 

ouvido, deve ser obrigado a provar que o dinheiro lhe era legalmente devido; pois seria absurdo se aquele que, no início, 

negou ter recebido o dinheiro, e depois se demonstrou tê-lo recebido, exigisse prova do seu adversário de que o dinheiro não 

lhe era devido. No entanto, se, em primeiro lugar, o queixoso reconhecer que recebeu o dinheiro, mas afirmar que lhe era 

devido, a presunção sem dúvida mentirá a favor da parte que o recebeu, pois aquele que paga nunca é tão negligente a ponto 

de deitar fora o seu dinheiro sem hesitar, e pagá-lo quando não é devido; e é especialmente este o caso em que a parte que 

alega ter pago o que não era devido é o chefe de família diligente e cuidadoso, pois é incrível que uma pessoa deste tipo seja 

tão facilmente enganada. Portanto, aquele que alega ter pago dinheiro que não era devido será obrigado a apresentar provas 

de que o referido dinheiro foi pago através da fraude da parte que o recebeu, ou por causa de alguma justa causa de 

ignorância, e a menos que demonstre isso, não terá direito a recuperá-lo. 
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1. No entanto, se aquele que reclamar do pagamento de dinheiro que não foi devido for um guarda, um menor, ou uma 

mulher, ou, de facto, um homem de idade completa mas um soldado, ou um cultivador do solo e inexperiente em negócios 

públicos, ou afeiçoado a uma vida simples e dada ao ócio; então aquele que receber o dinheiro deve mostrar que o fez de 

facto, e que lhe era devido e pagável, e se não o fizer, deve reembolsá-lo. 

 

2. Isto só se aplica quando a parte que pagou o dinheiro afirma que a totalidade da soma não era devida. No entanto, quando 

se queixa do pagamento de apenas uma parte, com o fundamento de que apenas uma parte do dinheiro pago não era devida; 

ou que era devida no início, mas a dívida foi posteriormente liquidada, e ele pagou-a ignorantemente uma segunda vez; ou 

que, estando protegido por uma excepção, pagou o dinheiro por engano; ele próprio deve, por todos os meios, estabelecer que 

pagou mais do que era devido, ou que pagou o dinheiro uma segunda vez por engano, ou que, estando protegido por uma 

excepção, pagou o dinheiro ignorantemente; de acordo com a regra geral que exige que aqueles que afirmam ter excepções a 

oferecer, ou que alegam ter pago a dívida, forneçam provas. 

 

3. Em todos os casos que sugerimos, deve ser-lhe concedida autorização a quem recai o ónus da prova para prestar o 

juramento ao seu adversário, com referência à verdade da questão, antes de lhe prestar o juramento pro calumnia; para que o 

juiz possa regular a sua decisão de acordo com a confiança que tem no juramento do queixoso, reservando-se o direito ao réu 

de prestar o juramento de volta ao seu adversário. 

 

4. Este ponto refere-se ao pagamento de dinheiro que não é devido. No entanto, quando se diz ter sido feita uma promessa 

escrita de pagamento por dinheiro que não é devido, e os termos do instrumento são indefinidos, então a parte a favor de 

quem a nota foi executada será obrigada a provar que a quantia nela mencionada lhe é devida, a menos que aquele que fez a 

nota tenha declarado explicitamente as suas razões para o fazer; pois, então, deve respeitar a sua admissão, a menos que 

esteja disposto a mostrar, através de provas documentais conclusivas, que fez a promessa de pagar dinheiro que não devia. 

 

(26) Papinianus, Perguntas, Livro XX. 

 

Procula, a quem era devida uma grande soma de dinheiro do seu irmão nos termos de um fundo fiduciário, desejava imputar 

esta soma proporcionalmente aos seus herdeiros após a sua morte; e em oposição a isto foi alegado que ela nunca tinha 

exigido o dinheiro do seu irmão durante a sua vida, mas que ela própria lhe tinha pago certas somas de dinheiro, por várias 

razões que surgiram das contas que eles tinham uns com os outros. O Divino Commodus, ao decidir o caso, não admitiu a 

compensação, mas sustentou que ela tinha libertado tacitamente o seu irmão da execução do fundo fiduciário. 

 

27. Scaevola, Digest, Livro XXXIII. 
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Um homem fez um testamento, e legou uma parte legal dos seus bens a alguém que só tinha direito a receber uma certa 

quantia, e depois forneceu como se segue: "Dei e legei cem aurei a Titius, que ele colocou nas minhas mãos, mas do qual não 

lhe dei qualquer prova escrita, porque guardei toda a fortuna e bens que ele recebeu da sua mãe na minha posse sem qualquer 

nota. Além disso, desejo que sejam entregues e pagos a Titius cento e cinquenta aurei da minha propriedade, que recebi como 

renda da terra, sendo o produto das colheitas colhidas e vendidas, bem como quaisquer somas que figurem nos meus livros 

que Titius tenha recebido da sua mãe, e que eu tenha apropriado para meu próprio uso". Pergunto se Titius pode recolher este 

dinheiro. A resposta foi que se Titius puder provar que a propriedade tinha chegado às mãos do testador de acordo com a 

declaração acima mencionada, pode fazê-lo; pois considera-se que num caso em que uma parte não tem direito a receber 

mais do que uma certa quantia por um legado, tais disposições são acrescentadas a um testamento em violação da lei. 

 

28. Labeo, Epitomes of Probabilities, de Paulus, Livro VII. 

 

Onde é o dever de um árbitro decidir um caso, deverá ele perguntar se existe um memorando do trabalho realizado, ou se 

alguém se lembra que o trabalho foi realizado? Paulus diz que quando se investiga num caso de arbitragem, se existe ou não 

um memorando do trabalho executado, não se deve perguntar se alguém se lembra do tempo, ou sob que cônsul o trabalho foi 

executado, mas se pode ser provado de alguma forma quando foi executado. E isto deve ser feito, como os gregos estão 

habituados a afirmar, de uma forma geral, pois não pode ser retido na memória que o trabalho foi feito; por exemplo, dentro 

de um determinado ano, uma vez que, entretanto, ninguém se lembrará provavelmente sob que cônsules foi realizado. Mas 

quando a opinião de todas as pessoas é que não ouviram falar do trabalho realizado, nem o viram, nem souberam dele por 

quem o possa ter visto, nem ouvido falar, e, por mais longe que se esteja, não se pode encontrar nenhum memorando do 

trabalho realizado; isto será suficiente. 

 

(29) Scaevola, Digest, Livro IX. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript a Claudius Apollinaris o seguinte, a saber "Decreta-se que as 

provas dadas com referência a filhos não devem consistir em meras declarações de testemunhas, mas também em cartas que 

alegadamente tenham sido enviadas às esposas, se a sua autenticidade for estabelecida, e podem ser introduzidas como prova 

documental". 

 

1. Uma esposa, que tinha sido repudiada durante a gravidez, deu à luz um filho durante a ausência do seu marido; e, no 

decurso do processo instaurado em consequência, confessou que a criança era ilegítima. O inquérito surgiu se o filho estava 

sob o controlo do seu pai, e se quando a sua mãe morreu no Estado, ele podia entrar nos seus bens por ordem do seu pai, ou 

se a confissão feita pela sua mãe zangada iria prejudicar os seus direitos. A resposta foi que, em casos deste tipo, sempre 

existiu uma oportunidade para apurar a verdade. 
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(30) Labeo, Opiniões, Livro I. 

 

A opinião de Labeo dada ao Festus era que uma escrava não podia oferecer, como prova da liberdade que reivindicava, nem 

uma confiança deixada à sua vontade, nem o facto de lhe ter sido legada provisão para a sua manutenção como enfermeira do 

testador. 

 

31. O mesmo, a Mactorius Sabinus, Livro II. 

 

A menção de dinheiro numa nota, alegadamente devida por qualquer outra razão, não possui a força de uma obrigação. 

 

 

 

Título. 4. Sobre a autenticidade dos instrumentos e a sua perda. 

 

 

 

(1) Paulus, Sentenças, Livro IV. 

 

Todas as coisas por meio das quais se podem instaurar processos judiciais devem ser classificadas sob o cabeçalho dos 

instrumentos e, portanto, as provas, assim como as pessoas, são colocadas nessa categoria. 

 

2. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Quando alguém é processado pelo Tesouro, isto deve ser feito, não através de um extracto ou da cópia de qualquer 

documento escrito, mas no próprio original, para que a verdade do contrato possa ser estabelecida. Não é correcto que um 

documento falsificado tenha qualquer força ou efeito em tribunal. 

 

3. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Paulus declarou que: "Uma obrigação não deve ser anulada, mas as partes que concordaram com isto não são consideradas 

culpadas de falsificação, uma vez que o acto foi realizado na presença e com o consentimento das partes, e o devedor é 

culpado de uma infracção maior do que o credor". 

 

4. Gaius, Sobre a Fórmula Hipotecária. 
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Quando os bens são hipotecados, não importa em que termos isso pode ser feito, como no caso das obrigações que são 

contraídas por consentimento. Por conseguinte, se for acordado que o bem será hipotecado sem que tal seja feito por escrito, 

e isto puder ser provado, o bem com referência ao qual o acordo foi feito será sobrecarregado; pois são elaborados 

instrumentos escritos nestas matérias para que o que foi acordado possa ser mais facilmente estabelecido. A transacção será 

válida, contudo, sem eles, se a prova for apresentada; tal como o casamento é válido quando o testemunho existe sem que 

nenhum instrumento escrito tenha sido executado. 

 

5. Callistratus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando uma transacção mostra que foi efectivamente concluída sem qualquer prova documental, não será, no entanto, válida 

porque não existe nenhum instrumento escrito com referência a ela. 

 

6. Ulpianus, On the Edict, Livro L. 

 

Quando se levanta uma questão com referência ao depósito de um testamento, e há alguma dúvida com quem isto deve ser 

feito, preferimos que seja sempre deixado com um velho, em vez de um jovem, com um de alta em vez de um de baixa 

patente, com um homem em vez de uma mulher, e com uma pessoa nascida livre em vez de um homem livre. 

 

 

 

Título. 5. Sobre as testemunhas. 

 

 

 

(1) Arcadius, também chamado Charisius, On Witnesses. 

 

O emprego de testemunhas é frequente e necessário, e o testemunho daqueles cuja integridade é estabelecida deve ser 

especialmente tomado. 

 

1. As testemunhas podem também ser produzidas não só em casos criminais, mas também em acções que envolvam dinheiro, 

de acordo com as circunstâncias, e aquelas que não estejam proibidas de o fazer, ou que estejam dispensadas de testemunhar 

por qualquer lei. 

 

2. Embora um número considerável de testemunhas seja prescrito por certas leis, ainda assim, de acordo com as 

Constituições dos Imperadores, este requisito limita-se a um número suficiente das mesmas, para que os juízes possam 
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regulamentá-lo, e permitir apenas o número de testemunhas que considerem necessário, a fim de que uma multidão supérflua 

não possa, através de poder irrestrito, ser convocada com o objectivo de incomodar as partes no processo. 

 

(2) Modestinus, Regras, Livro VIII. 

 

A patente, a integridade, as maneiras e a gravidade das testemunhas devem ser levadas em consideração, e por isso aqueles 

que fazem declarações contraditórias, ou que hesitam enquanto dão o seu testemunho, não devem ser ouvidos. 

 

3. Callistratus, Concerning Judicial Inquiries, Livro IV. 

 

A integridade das testemunhas deve ser cuidadosamente investigada e, tendo em consideração as suas características 

pessoais, deve ser dada atenção, em primeiro lugar, à sua categoria; quanto a saber se a testemunha é um Decurion ou um 

plebeu; se a sua vida é honrada e sem culpa, ou se foi marcada com infâmia e está sujeita a censura; se é rica ou pobre, para 

não jurar falsamente com o propósito de ganhar; se é um inimigo contra quem testemunha, ou se é um amigo a favor de quem 

presta depoimento. Pois se a testemunha estiver livre de suspeita, seja porque o seu carácter pessoal é irrepreensível, pelo 

facto de não ser influenciado pela expectativa de ganho, nem por quaisquer incentivos de favor ou inimizade, ele será 

competente. Portanto, o Adriano Divino declarou num Rescript dirigido a Vivius Verus, o Governador da Cilicia, que quem 

ouve um caso tem os melhores meios para julgar quanta confiança deve ser depositada nas testemunhas. Os termos do 

Rescript são os seguintes: "Está melhor qualificado para determinar quanta confiança deve ser depositada nas testemunhas, 

quem são, qual é a sua patente e reputação, se parecem falar sinceramente, se concordaram ou não e planearam as mesmas 

declarações em conjunto, e se, sem hesitação, devolvem respostas adequadas às questões que lhes são colocadas". 

 

1. Outro Rescript do mesmo Imperador, dirigido a Valério Vero, sobre o tema da verificação da confiança a depositar nas 

testemunhas, é extinto, e está nas seguintes palavras: "Não se pode estabelecer com precisão que provas serão suficientes 

para a prova de qualquer matéria, tal como nem sempre é essencial estabelecer a existência de qualquer facto através de 

documentos públicos, embora isto seja feito frequentemente. Caso contrário, o número de testemunhas, bem como a sua 

patente e autoridade, e a sua reputação geral, tenderiam a confirmar a prova do sujeito sob investigação. "Posso apenas dizer-

lhe em termos gerais, que um inquérito judicial não se deve limitar a um único tipo de prova, mas que é necessário que forme 

a sua opinião sobre o que acredita ter sido provado, ou o que pensa não ter sido satisfatoriamente estabelecido, através do 

exercício do seu próprio julgamento". 

 

2. O Divino Adriano também declarou num Rescript a Julius Rufinus, Procônsul da Macedónia, que deve prestar mais 

atenção às testemunhas do que às suas provas. As palavras do Rescript sobre este ponto são as seguintes: "Alexandre acusou 

Aper de certos crimes perante mim, mas não os provou, nem apresentou quaisquer testemunhas; mas desejava utilizar provas 

que não estou disposto a admitir, pois estou habituado a interrogar testemunhas, e enviei-o de volta ao Governador da 
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província para que ele possa fazer um inquérito com referência à credibilidade das testemunhas, e a menos que prove o que 

alega, será enviado para o exílio". 

 

3. O mesmo Imperador declarou o seguinte num Rescript para Gabinius Maximus: "O peso a atribuir à prova oral das 

testemunhas presentes é uma coisa, e a do testemunho escrito que deve ser lido é outra. Portanto, deliberem cuidadosamente 

se desejam retê-los, e se o desejarem, permitam-lhes que os seus custos". 

 

4. É provado pela Lex Julia relativamente à violência, que aqueles não serão autorizados a prestar testemunho contra um 

arguido que tenha sido libertado por ele ou pelo seu pai; ou que ainda não tenha chegado à puberdade; ou qualquer pessoa 

que tenha sido condenada por um crime público, e que não tenha sido restaurada à sua condição anterior, ou que esteja 

acorrentada, ou na prisão, ou que se tenha contratado para lutar com animais selvagens; ou qualquer mulher que se prostitua 

abertamente, ou que já o tenha feito; ou qualquer pessoa que tenha sido condenada ou condenada por ter recebido dinheiro 

por dar ou reter testemunho. Com efeito, certas pessoas não deveriam ser autorizadas a testemunhar por causa da reverência 

devida à sua posição; outras por causa da falta de fiabilidade do seu julgamento; e ainda outras por causa da famigerada 

infâmia das suas vidas. 

 

5. As testemunhas não devem ser convocadas apressadamente de uma longa distância, e muito menos os soldados devem ser 

chamados para longe dos seus padrões ou das suas estações com o objectivo de testemunhar; e isto o Divino Adriano 

declarou num Rescript. Os Irmãos Divinos também declararam, num Rescript, que: "Com referência à convocação de 

testemunhas, o juiz deve verificar cuidadosamente qual é o costume na província a que preside; pois se for necessário provar 

que as testemunhas são frequentemente convocadas para outra cidade com o objectivo de testemunhar, não há dúvida de que 

as pessoas que podem ser convocadas e que o juiz pode decidir que são necessárias para serem chamadas no caso". 

 

4. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

É previsto pela Lex Julia com referência a processos públicos, que um homem, se não quiser, não pode ser obrigado a 

testemunhar em tribunal contra o seu sogro, o seu genro, o seu padrasto, o seu enteado, o seu primo, seja homem ou mulher, 

o filho do seu primo, ou qualquer um dos parentes mais próximos. Nem ao libertado de ninguém, ou dos seus filhos, dos seus 

pais, da sua esposa ou marido, pode ser permitido testemunhar contra ele, se for acusado. A mesma regra aplica-se a um 

protector, e a uma padroeira, pois nenhum deles pode ser obrigado a prestar testemunho contra o seu libertado, nem um 

libertado contra o seu protector. 

 

5. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 
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Nas leis em que é feita a excepção de que nem um genro nem um sogro, se não quiserem, podem ser obrigados a prestar 

testemunho; considera-se que o noivo da filha está incluído no termo "genro", e também que o pai da noiva está incluído no 

termo "sogro". 

 

6. Licinius Rufinus, Regras, Livro II. 

 

Estas testemunhas não são consideradas competentes quem pode ser ordenado a testemunhar. 

 

(7) Modestinus, Regras, Livro III. 

 

A prova de um escravo deve ser acreditada quando não há outra forma de apurar a verdade. 

 

8. Scaevola, Regras, Livro IV. 

 

Velhos, inválidos, soldados, magistrados que estão ausentes em negócios para o Estado, e pessoas que estão proibidas de 

aparecer, não podem ser obrigadas a testemunhar, se não estiverem dispostas a fazê-lo. 

 

9. Paulus, On Sabinus, Livro I. 

 

Um pai não é uma testemunha competente para o seu filho, nem um filho para o seu pai. 

 

10. Pomponius, On Sabinus, Livro I. 

 

Ninguém é considerado como testemunha competente no seu próprio caso. 

 

11. The Same, Decretos, Livro XXXIII. 

 

Uma parte que não tenha sido citada como testemunha é autorizada a testemunhar com o objectivo de provar uma transacção. 

 

12. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Quando o número de testemunhas não é especificado por lei, duas são suficientes, pois o termo "várias" é abarcado no 

número dois. 

 

(13) Papinianus, Sobre o Adultério, Livro I. 
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Sei que se levantou a questão de saber se aqueles que foram condenados por calúnia em julgamentos públicos podem 

testemunhar num processo público. Não estão, contudo, proibidos de o fazer pela Lex Remmia; e a Lex Julia relativa à 

violência, extorsão e peculação, não proíbe tais pessoas de prestarem depoimento; no entanto, o que é omitido pelas leis não 

deve ser omitido pelo juiz de consciência, cujo dever é pesar cuidadosamente a credibilidade da testemunha e determinar se o 

seu testemunho como homem de integridade deve ser prestado. 

 

14. O mesmo, Sobre o Adultério. 

 

Estou ciente de que também foi discutido se alguém que tenha sido condenado por adultério pode prestar depoimento com o 

objectivo de provar uma vontade; e é evidente que ele está justamente proibido de testemunhar em tribunal. Por conseguinte, 

penso que um testamento que deve ser provado por uma testemunha deste tipo não é válido, nem pelo Direito Civil, nem pela 

Lei Pretoriana que o segue; para que nem um testamento possa ser inscrito, nem a posse dos bens do falecido possa ser 

concedida em tal testemunho. 

 

15. Paulus, Sentenças, Livro II. 

 

Uma pessoa que tenha sido condenada por extorsão não pode testemunhar em caso de testamento, ou num processo judicial. 

 

(1) Para que um hermafrodita seja qualificado para testemunhar num caso de testamento, deve ser provado qual o sexo 

predominante. 

 

16. O mesmo, Sentenças, Livro V. 

 

Aqueles que testemunharem falsamente, ou apresentarem provas contraditórias, ou traírem ambos os lados, podem ser 

punidos por juízes competentes. 

 

17. Ulpianus, Regras. 

 

Um pai, e um filho que está sob o seu controlo, e também dois irmãos, sujeitos à autoridade do mesmo pai, podem ser 

testemunhas em caso de testamento, ou na mesma transacção; uma vez que não há nada que impeça várias testemunhas 

pertencentes a uma família de testemunhar num caso em que outra parte esteja interessada. 

 

(18) Paulus, On Adultery, Livro II. 
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Uma vez que a Lex Julia de Adulteriis proíbe uma mulher que tenha sido condenada por adultério de testemunhar, segue-se 

que mesmo as mulheres têm o direito de prestar depoimento em tribunal. 

 

19. Ulpianus, Sobre o Gabinete do Procônsul, Livro VIII. 

 

Os agricultores dos rendimentos não podem ser obrigados a testemunhar; nem qualquer pessoa que não se tenha ausentado 

para evitar prestar testemunho; nem qualquer pessoa que possa ser empregada no fornecimento de provisões para o exército. 

 

(1) Nem podem as alas ser obrigadas a testemunhar. 

 

20. Venuleius, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

Um acusador não deve chamar como testemunha alguém que tenha sido condenado por um crime, ou que tenha menos de 

vinte anos de idade. 

 

(21) Arcadius, também chamado Charisius, On Witnesses. 

 

Uma pessoa que tenha sido condenada por ter escrito um poema calunioso é incompetente para testemunhar. 

 

1. É também inegável que, quando o caso o exige, não só os particulares, mas até os magistrados, se estiverem presentes, 

podem ser forçados a testemunhar. O Senado também decretou que um Pretor deve também prestar depoimento num caso de 

adultério. 

 

2. Quando as circunstâncias são tais que somos obrigados a aceitar um gladiador, ou alguma pessoa deste tipo como 

testemunha, não se deve acreditar nas suas provas, a menos que seja sujeito a tortura. 

 

3. Quando todas as testemunhas são de igual integridade e reputação, e a natureza da transacção, bem como a opinião do 

tribunal, coincidem com as suas afirmações, todos os seus depoimentos devem ser aceites. No entanto, quando algumas delas 

fazem declarações diferentes das feitas pelas outras, mesmo o menor número delas pode ser acreditado. Além disso, se as 

provas corresponderem à natureza da transacção, e não existir qualquer suspeita de hostilidade ou favor, o juiz deve 

confirmar as impressões da sua mente pelos argumentos e depoimentos mais aplicáveis ao caso, e que ele verifica ser os mais 

próximos da verdade. Pois não é necessário ter em consideração o número de testemunhas, mas sim a sua sinceridade, bem 

como as provas que parecem estar mais iluminadas com a luz da verdade. 

 

22. Venuleius, Sobre o Gabinete do Procônsul, Livro II. 
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Os magistrados de cada distrito devem ter o cuidado de proporcionar facilidades a todos os que desejam fazer testamentos, e 

eles próprios serem testemunhas e assinarem testamentos com outros, através dos quais os assuntos possam ser mais 

facilmente explicados, e a prova dos factos seja segura. 

 

(23) The Same, On Public Prosecutions, Livro I. 

 

Uma testemunha não pode ser produzida contra um arguido que já tenha apresentado provas contra ele. 

 

24. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Foi decidido que as testemunhas que um acusador traz de sua própria casa não devem ser examinadas. 

 

(25) Arcadius, também chamado Charisius, On Witnesses. 

 

É previsto pelos Mandatos Imperiais que os Governadores devem providenciar para que os patrões não testemunhem nos 

casos que estejam a conduzir; e esta regra deve também ser observada no caso daqueles que estejam a transaccionar os 

negócios de outros. 

 

 

 

Título. 6. Sobre a ignorância da lei e do pacto. 

 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLIV. A ignorância é ou de facto ou de direito. 

 

1. Pois onde alguém não tem conhecimento de que está na posse de cujos bens tem direito está morto, o tempo não corre 

contra ele. Onde, de facto, tem conhecimento de que o seu parente está morto, mas não sabe que os seus bens lhe pertencem 

por ser o parente mais próximo, ou, onde tem conhecimento de que foi nomeado herdeiro, mas não sabe que o Pretor concede 

a posse dos bens de uma pessoa falecida àqueles que foram nomeados seus herdeiros; o tempo correrá contra ele porque está 

enganado no que diz respeito à lei. A mesma regra aplica-se quando o irmão do falecido pensa que a sua mãe tem a 

preferência. 

 

2. Se alguém não sabe que é parente do falecido, por vezes está enganado em relação à lei, e por vezes com referência ao 

facto; pois se tem consciência de que é livre, e quem eram os seus pais, mas não sabe que tem direito aos direitos da relação, 
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está enganado em relação à lei. Quando alguém que é um fundidor não sabe quem são os seus pais, e serve outro como 

escravo, pensando que ele próprio é um escravo, está mais enganado quanto ao facto do que quanto à lei. 

 

3. Além disso, quando alguém sabe que outro tem direito à posse da propriedade de uma propriedade, mas não sabe que o 

tempo durante o qual deveria ter tomado posse da mesma já passou, está enganado quanto ao facto. A mesma regra aplica-se 

quando pensa ter obtido a posse do bem imóvel. No entanto, quando sabe que não reclamou o bem, e que deixou passar o 

tempo, mas ignora que tem direito à posse do bem em virtude da sucessão, o tempo corre contra ele porque está enganado no 

que diz respeito à lei. 

 

4. Consideramos o mesmo quando um homem é nomeado herdeiro de toda uma propriedade, mas não pensa que tem o direito 

de exigir a posse da mesma antes de o testamento ser aberto; mas se ignorar que existe um testamento, estará enganado com 

referência ao facto. 

 

2. Neratius, Pergaminhos, Livro V. 

O erro da lei não deve, em todos os casos, ser considerado como correspondendo à ignorância do facto; uma vez que a lei 

pode, e deve ser definitivamente estabelecida, mas a interpretação do facto engana muito frequentemente até os homens mais 

sábios. 

 

3. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

Há uma grande diferença se alguém não é informado sobre o caso e actos de outro, ou se ignora a lei que o afecta a si 

próprio. 

 

1. Cassius afirma que Sabinus defende que se deve entender que a ignorância, neste caso, não se refere a uma pessoa de 

carácter abandonado, ou a alguém que, por negligência, se julga seguro. 

 

4. The Same, On Sabinus, Livro XIII. 

É negado que a ignorância da lei é de qualquer vantagem na usucaptação, mas é estabelecido que a ignorância dos factos é 

um benefício. 

 

5. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 

Parece ser muito injusto que o conhecimento prejudique outro e não o seu possuidor, ou que a ignorância de uma pessoa 

beneficie outra. 

 

6. Ulpianus, On the Lexus Julia et Papia, Livro XVIII. 
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Nem a ignorância grosseira dos factos deve ser tolerada, nem a investigação escrupulosa deve ser exacta, mas tal 

conhecimento deve ser exigido para que nem a negligência excessiva, a grande indiferença, nem a inquisição que caracteriza 

os informadores possam ser exibidas. 

 

7. Papinianus, Perguntas, Livro XIX. 

A ignorância da lei não é vantajosa para aqueles que a desejam adquirir, mas não prejudica aqueles que exigem os seus 

direitos. 

 

8. The Same, Definitions, Livro I. 

Um erro de facto não prejudica, de facto, os direitos dos homens onde procuram obter propriedade, ou evitar perdê-la; e a 

ignorância da lei não é vantajosa, mesmo para as mulheres, quando estas tentam adquiri-la. Um erro de direito, porém, não 

prejudica ninguém numa tentativa de evitar a perda de propriedade. 

 

9. Paulus, Sobre a Ignorância da Lei e do Facto. 

A regra comum é, que a ignorância da lei fere qualquer pessoa, mas a ignorância dos factos não o faz. Portanto, examinemos 

a que casos esta regra é aplicável, pois pode afirmar-se, em primeiro lugar, que é permitido que menores de vinte e cinco 

anos de idade ignorem a lei; e isto também se aplica às mulheres em certos casos, devido à fraqueza do sexo; por 

conseguinte, enquanto não tiver sido cometido qualquer crime, mas apenas ignorância da lei, os seus direitos não são 

prejudicados. Com base no mesmo princípio, se um menor com menos de vinte e cinco anos empresta dinheiro a um filho 

sob o controlo do seu pai, é-lhe concedido alívio, tal como se ele não tivesse emprestado o dinheiro a um filho sujeito à 

autoridade paterna. 

 

(1) Quando um filho sob controlo paterno, que é um soldado, é nomeado herdeiro por um camarada de armas, e não sabe que 

pode entrar na herança sem a permissão do seu pai, pode ignorar a lei de acordo com a Constituição Imperial; e, portanto, o 

tempo prescrito para a aceitação da herança não corre contra ele. 

 

(2) A ignorância do facto, porém, não prejudica ninguém, a menos que ele seja culpado de negligência grosseira; por 

exemplo, e se todos na cidade soubessem o que só ele não sabe? Labeo diz muito apropriadamente que nem o conhecimento 

do mais curioso, nem o do homem mais negligente, devem ser entendidos como significando, mas sim o daquele que o pode 

obter através de inquérito diligente. 

 

(3) Labeo, contudo, pensa que a ignorância da lei não deve ser considerada desculpável, a menos que a parte não tenha 

acesso a um magistrado, ou não seja suficientemente inteligente para verificar facilmente que a ignorância da lei o prejudica, 

o que é muito raramente o caso. 
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(4) Quando alguém não sabe que o vendedor é o proprietário do imóvel vendido, deve ser dada mais atenção à transacção em 

si do que à opinião do comprador; e por conseguinte, embora possa acreditar que comprou o imóvel a alguém que não era seu 

proprietário, ainda assim, se lhe for entregue pelo proprietário, este lhe pertencerá. 

 

(5) Quando uma parte que desconhece a lei não se serve da Lex Falcidia, um Rescript do Divino Pio diz que os seus direitos 

serão prejudicados. Além disso, os imperadores Severus e Antoninus declararam o seguinte num Rescript, a saber "Quando, 

no cumprimento de um fundo fiduciário, é pago dinheiro que não é devido, este não pode ser recuperado, a menos que tenha 

sido pago por engano. Portanto, os herdeiros de Cargilianus, quando pagaram sobre dinheiro deixado por vontade para a 

construção de um aqueduto para a República de Cirta, não só não exigiram as obrigações que são normalmente executadas 

para obrigar os municípios ao reembolso de qualquer excesso que pudessem receber acima do que era permitido pela Lex 

Falcidia; mas estipularam mesmo que a referida soma de dinheiro não deveria ser aplicada a qualquer outro fim, e sofreram 

consciente e deliberadamente o referido dinheiro para ser utilizado na construção do aqueduto, pelo que não tinham o direito 

de exigir que lhes fosse devolvida qualquer coisa pela República de Cirta, com base no facto de terem pago mais do que o 

que lhes era devido; uma vez que haveria injustiça de ambos os lados, para que o dinheiro fosse recuperado que tinha sido 

dado para a construção de um aqueduto, e para que a República fosse obrigada a pagar com os fundos que lhe pertenciam por 

uma obra que representava inteiramente a glória derivada da liberalidade de outro. "Se, no entanto, os herdeiros pensavam 

que o pedido de recuperação do referido dinheiro estava bem fundamentado, pelo facto de não terem conseguido, por falta de 

informação, lucrar com as disposições da Lex Falcidia, deveriam saber que a ignorância dos factos lhes seria vantajosa, mas a 

ignorância da lei não; e que o alívio é concedido, não aos tolos, mas àqueles que estão honestamente enganados com 

referência aos factos". Embora os municípios sejam mencionados neste Rescript, ainda assim, a mesma regra deve ser 

observada com referência a todos os tipos de pessoas. E embora, no caso referido, se mencione o dinheiro deixado para a 

construção de um aqueduto, só neste caso se deve considerar que uma acção para a sua recuperação não mentirá, pois o início 

desta constituição é de aplicação geral, pois mostra que se, por engano, a confiança não foi libertada, qualquer dinheiro pago 

que não seja devido não pode ser recuperado. Além disso, essa secção é também de aplicação geral, que estabelece que as 

partes não têm direito a recuperar quem, por ignorância da lei, não beneficiou do benefício da Lex Falcidia; e, de acordo com 

isto, pode-se afirmar que se o dinheiro que foi deixado em fideicomisso e foi pago, não foi deixado para algum fim 

específico, mesmo que não tenha sido gasto mas permanecido nas mãos da pessoa a quem foi pago, uma acção para o 

recuperar não mentirá. 

 

10. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

Os jovens que não chegaram à puberdade e agem sem a autoridade dos seus tutores não são considerados como não tendo 

conhecimento de nada. 
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            Livro XXIII  
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente aos noivos. 

 

2. Relativo à cerimónia de casamento. 

 

3. Sobre a lei do dote. 

 

4. Relativamente aos acordos por pontos. 

 

5. Relativamente à terra dada por dote. 

 

 

 

 

 

 

Título. 1. Relativamente aos noivos. 
 

 

Florentinus, Institutos, Livro III. 

 

Um noivado é a menção e promessa de um casamento a ser celebrado daqui em diante. 

 

(1) Ulpianus, On Betrothals. 

 

"Betrothal" deriva da palavra "promessa", pois é costume entre os antigos estipular e prometer esposas um ao outro. 
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2. Florentinus, Institutos, Livro III. 

 

Desta fonte deriva o termo noivado, aplicável a ambos os sexos. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

O mero consentimento é suficiente para contrair um noivado. 

 

(1) Fica estabelecido que as partes ausentes podem ser noivadas, e isto tem lugar todos os dias. 5. Pomponius, On Sabinus, 

Livro XVI. 

Desde que as partes ausentes estejam cientes do noivado, ou que o ratifiquem posteriormente. 6. Ulpianus, On Sabinus, Livro 

XXXVI. 

 

Se os tutores de uma rapariga enviarem uma notificação da cessação de um noivado, penso que isto não será suficiente para 

destruir a expectativa do casamento, tal como não seria suficiente, por si só, para o estabelecer; a menos que tudo isto seja 

feito com o consentimento da rapariga. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

No caso de um noivado, não faz diferença se as testemunhas estão presentes, ou se a parte faz uma promessa verbal. 

 

0. No noivado, é necessário o consentimento das pessoas que devem consentir no casamento. Julianus diz que o pai é sempre 

entendido como consentimento, a menos que seja claro que ele se recusa a fazê-lo. 

 

(1) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

É perfeitamente evidente que a insanidade é um impedimento ao noivado, mas se ocorrer depois, não o anulará. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Julianus pergunta se um casamento contraído antes do décimo segundo ano toma o lugar de um noivado. Sempre aprovei o 

parecer de Labeo, que sustentava que se um noivado tivesse precedido um casamento, continuaria a existir, mesmo depois de 

a rapariga ter começado a viver com o marido; mas se não tivesse sido contraído anteriormente, e a rapariga tivesse sido 
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levada para a casa do marido, o noivado não poderia ser considerado como tendo sido feito. O Papinianus também concorda 

com esta opinião. 

 

(1) The Same, Disputations, Livro III. 

 

Quando uma filha está sob o controlo do seu pai, ele pode enviar um aviso ao seu noivo, anulando o noivado; mas se ela tiver 

sido emancipada, ele não o pode fazer, nem intentar uma acção por bens dados a título de dote, porque a própria filha, pelo 

casamento, constitui o dote, e extingue o direito de recuperar o mesmo que resulta do facto de o casamento não ter sido 

consumado; a menos que possa sugerir que o pai deu o dote em nome da sua filha emancipada, na condição de que, se não 

consentir no casamento, e, de facto, se o casamento foi contraído ou não, poderá recuperar o que deu; terá então direito a uma 

acção pessoal para a sua recuperação. 

 

7. Julianus, Digest, Livro XVI. 

 

Um noivado, tal como um casamento, é. feito com o consentimento das partes contratantes e, portanto, como no caso do 

casamento, um filho sob controlo paterno deve concordar com ele. 

 

0. Ulpianus, On Betrothals. 

 

Uma rapariga que evidentemente não resiste à vontade do seu pai é entendida para dar o seu consentimento. Uma filha só é 

autorizada a recusar o consentimento aos desejos do seu pai, onde ele selecciona alguém para o seu marido que é indigno por 

causa dos seus hábitos ou que é de carácter infame. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Quando um filho sob controlo paterno recusa o seu consentimento, um noivado não pode ter lugar, no que lhe diz respeito. 

 

0. Modestinus, Diferenças, Livro IV. 

 

Na contratação de um noivado, não há limite para a idade das partes, como é o caso no casamento. Portanto, um noivado 

pode ser feito numa idade muito precoce, desde que o que está a ser feito seja compreendido por ambas as pessoas, ou seja, 

onde não tenham menos de sete anos de idade. 

 

23. Os mesmos, casos seleccionados. 
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Um tutor não pode ele próprio casar com a sua própria guarda, nem pode uni-la em casamento com o seu filho. Deve notar-

se, no entanto, que embora estejamos a tratar do casamento, esta regra também se aplica aos noivos. 

 

23. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Um Rescrito dos Imperadores Antonino e Commodus que proibia os senadores de casar com certas pessoas, não mencionava 

nada com referência aos noivos; ainda assim, é devidamente considerado que os noivos feitos sob tais condições são nulos 

por operação da lei; a fim de fornecer o que falta no Rescrito. 

 

23. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Existem frequentemente razões justas e necessárias para prolongar um noivado, por um, dois, três, ou quatro anos, e mesmo 

por um período mais longo; como, por exemplo, a doença de qualquer das partes, a morte dos seus pais, acusações de crimes 

capitais, ou viagens longas feitas por necessidade. 

 

14. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Faz pouca diferença, na contratação de noivos, se isto é feito pelas partes na presença uma da outra, ou por meio de um 

intermediário, ou por escrito, ou de qualquer outra forma; e muito frequentemente as condições dos casamentos são 

resolvidas pela agência de outros que não os principalmente interessados. 

 

 

Tit. 2. sobre a cerimónia de casamento. 

 

 

0. Modestinus, Regras, Livro I. 

 

O casamento é a união de um homem e de uma mulher, formando uma associação durante toda a sua vida, e envolvendo o 

gozo comum de privilégios divinos e humanos. 

 

(23) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

O casamento não pode ter lugar sem o consentimento de todas as partes, ou seja, aqueles que estão unidos, bem como aqueles 

sob cuja autoridade estão. 
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16. The Same, On Sabinus, Livro I. 

 

Se eu tiver um neto derivado de um dos meus filhos, e uma neta derivada de outro, sob o meu controlo, Pomponius diz que o 

meu consentimento será suficiente para permitir que o casamento seja contraído entre eles; o que é correcto. 

 

(1) Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando uma rapariga com menos de doze anos de idade é casada, ela não será uma esposa legítima até ter atingido essa idade 

enquanto viver com o marido. 

 

0. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Está estabelecido que uma mulher pode ser casada com um homem que esteja ausente, quer através de uma carta, quer 

através de um mensageiro, se ela for posteriormente conduzida até à sua casa. Se ela permanecer ausente, porém, não pode 

ser casada, nem por carta, nem por mensageiro; pois ela deve ser levada, não para a sua própria casa, mas para a do seu 

marido, já que este é, por assim dizer, o domicílio do matrimónio. 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Finalmente Cinna diz que, quando um homem casa com uma mulher ausente e depois, regressa de um banquete do outro lado 

do Tibre, perde a sua vida; considera-se que a sua mulher deve chorar por ele. 

 

2. Paulus, Na Lex Falcidia. 

 

Portanto, pode acontecer neste caso que uma virgem tenha direito ao seu dote e a uma acção para recuperar o mesmo. 

 

3. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Um homem livre não pode casar nem com a sua mãe nem com a sua irmã, que foi libertada da escravatura, porque a regra 

que o proíbe é baseada na boa moral e não na lei. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XXVI. 

 

Quando um avô é louco e o seu neto deseja casar, o consentimento do seu pai será absolutamente necessário; mas se o seu pai 

for louco, o consentimento do seu avô será suficiente, se este último for de mente sã. 
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5. Um filho pode casar se o seu pai estiver nas mãos do inimigo, e não regressar dentro de três anos. 

 

10. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

É duvidoso que curso seguir onde o pai está ausente, e não se sabe onde ele está, ou mesmo se ainda está vivo. Se passarem 

três anos desde o momento em que o paradeiro do pai ou se ele estava a viver começou a ser desconhecido, os seus filhos de 

ambos os sexos não serão impedidos de contrair legalmente o casamento. 

 

6. Julianus, Digest, Livro LXIII. 

 

Quando o filho de um homem que está em cativeiro ou ausente se casa antes de decorridos os três anos de cativeiro ou 

ausência, penso que o casamento será legalmente contraído; desde que ou o filho ou a filha se case com uma pessoa cuja 

condição não será certamente ofensiva para o pai. 

 

7. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Se eu tiver uma esposa, e, depois de ter sido repudiado por mim, ela casar com Seius, que posteriormente adopto, o 

casamento não é incestuoso. 

 

8. Um casamento legal não pode ser contraído entre mim e uma mulher noiva do meu pai, embora não se possa dizer que ela 

seja a minha madrasta. 

 

9. Por outro lado, uma mulher que está noiva de mim não pode casar com o meu pai, embora não possa ser devidamente 

chamada sua nora. 

 

10. Se a minha mulher, depois de se ter divorciado, deve casar com outro homem, e ter uma filha por ele, Julianus pensa que 

esta última não é minha enteada, ainda assim, eu não devo casar com ela. 

 

11. Posso casar com a filha da minha irmã adoptiva, pois ela não é minha parente, uma vez que ninguém se torna tio por 

adopção. Essas relações só são formadas pela adopção que são legítimas, ou seja, que possuem os direitos da agnicação. Com 

base no mesmo princípio, posso casar com a irmã do meu pai adoptivo, se ela não tiver nascido da mesma mãe que ele. 

 

12. The Same, On Sabinus, Livro XXXV. 
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Quando uma padroeira está tão degradada que até pensa que o casamento com o seu libertado é honroso, não deve ser 

proibido por um juiz a quem é apresentado um pedido para o impedir. 

 

13. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Quando um filho adoptivo é emancipado, não pode casar com a viúva do seu pai adoptivo, porque ela ocupa a posição de 

madrasta. 

 

14. A mesma regra aplica-se quando alguém adopta um filho, pois ele não pode casar com a sua viúva, pois ela ocupa a 

posição de nora, mesmo após a emancipação do seu filho. 

 

15. As relações servil devem também ser tomadas em consideração sob esta cabeça; por conseguinte, um escravo que é 

manumitted não pode casar com a sua mãe, e a mesma regra aplica-se ao caso de uma irmã e da sua filha. Por outro lado, 

deve ser dito que um pai não pode casar com a sua filha, se ambas tiverem sido manumitted, embora seja duvidoso que o 

alegado pai seja o seu pai. Por conseguinte, um pai natural não pode legalmente casar com a sua filha nascida fora do 

casamento, uma vez que, ao contrair casamento, a lei natural e a modéstia devem ser consideradas, pois é contrário à 

modéstia que um homem se case com a sua própria filha. 

 

16. A mesma regra que se aplica à relação de sangue servil deve também ser observada nos casos de afinidade servil; como, 

por exemplo, não posso casar com uma mulher com quem o meu pai viveu em concubinato, pois ela ocupa, em certa medida, 

a posição de madrasta; e, por outro lado, um pai não pode casar com uma mulher que viveu em concubinato com o seu filho, 

pois ela ocupa, por assim dizer, a posição de nora. Também ninguém pode casar com a mãe de uma mulher com quem ele 

viveu em escravatura, uma vez que ela é, por assim dizer, a sua sogra; e, como se reconhece a servil cognição, porque não se 

deve governar a afinidade pela mesma regra? Onde existe qualquer dúvida, é sempre melhor e mais decente evitar 

casamentos deste tipo. 

 

17. Vejamos agora qual é o significado dos termos madrasta, enteada, sogra e nora, a fim de que possamos apurar com quem 

é ilegal casar. Certas autoridades entendem que uma madrasta é a esposa do pai, uma nora a esposa do filho, e uma enteada a 

filha da esposa por um ex-marido. No entanto, no que diz respeito ao assunto actual, é mais correcto afirmar que um homem 

não pode casar com a mulher do seu avô, ou da sua bisavó, pelo que existem duas, ou mesmo várias, madrasta com quem não 

pode casar. Isto não é de admirar, pois um filho adoptivo não pode casar com a viúva do seu pai natural, ou adoptivo. Onde o 

seu pai teve várias esposas, ele não pode casar com nenhuma delas. Portanto, o termo "sogra" não se aplica apenas à mãe da 

minha mulher, mas também à sua avó e bisavó, e eu não posso casar com nenhuma delas. O termo "nora" não se aplica 

apenas à mulher de um filho, mas também à mulher de um neto, e bisneto, embora certas autoridades os designem como nora 

e neta. Entende-se por enteada não só a filha da minha mulher, mas também a sua neta e bisneta; e eu não posso casar com 
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nenhuma delas. Augusto decidiu que eu não posso casar com uma mulher cuja mãe tenha sido minha noiva, pois ela ocupou 

o lugar da minha sogra. 

 

18. Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Um homem não pode casar com a ex-mulher do seu enteado, nem uma mulher pode casar com um homem que foi 

anteriormente o marido da sua enteada. 

 

19. Paulus, On the Edict, Livro XXXV. 

 

É fornecido por um Rescript do Divino Marco que, se a filha de um Senador casar com um homem livre, o casamento será 

nulo; e isto foi seguido por um Decreto do Senado com o mesmo efeito. 

 

20. Um filho deve consentir no casamento do neto, mas onde a neta vai casar, o consentimento e a autoridade do avô serão 

suficientes. 

 

21. A insanidade impede a contracção do casamento, porque o consentimento é necessário; mas não o anula depois de ter 

sido legalmente contratado. 

 

22. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Quando a relação de irmão e irmã tiver sido adquirida por adopção, será um impedimento ao seu casamento enquanto durar a 

adopção; por conseguinte, posso casar com uma rapariga que o meu pai adoptou e depois emancipou. Também podemos 

estar unidos no matrimónio se eu tiver sido emancipado, e o meu pai a tiver mantido sob o seu controlo. 

 

23. Assim, um homem que deseje adoptar o seu genro foi aconselhado a emancipar a sua filha; e, da mesma forma, aquele 

que deseje adoptar a sua nora é aconselhado a emancipar o seu filho. 

 

24. Também proibimos qualquer pessoa de casar com a sua tia paterna ou materna, ou com a sua tia-avó paterna ou materna; 

embora as primeiras estejam relacionadas com ele no quarto grau. Também proibimos um homem de casar com a sua tia-avó 

paterna e a sua tia-avó maternal, mesmo que estejam ligadas a nós por adopção. 

 

25. Julianus, Digest, Livro XVI. 

 

O casamento contraído entre estas pessoas não é legal, a menos que os parentes o consintam. 
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26. Marcianus, Institutos, Livro XVI. 

 

Na Trinta e cincoª Secção da Lex Julia, as pessoas que impedem indevidamente os seus filhos, que estão sujeitos à sua 

autoridade, de casar, ou que se recusam a dotá-los, são obrigadas pelos Proconsules ou Governadores das províncias, ao 

abrigo de uma Constituição do Divino Severus e Antoninus, a casar ou dotar os seus ditos filhos. São também obrigados a 

impedir o seu casamento quando não procuram promovê-lo. 

 

27. Paulus, Sobre o Rescript of the Divine Severus and Commodus. 

 

Deve ser lembrado que não é uma das funções de um curador ver que a sua ala é casada, ou não; porque os seus deveres só se 

relacionam com a transacção de negócios. Este Severus e Antoninus declarou num Rescript nas seguintes palavras: "É dever 

de um curador gerir os assuntos da sua ala, mas a ala pode casar, ou não, como lhe apetecer". 

 

28. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro III. Um filho sob controlo paterno não pode ser forçado a casar. 

29. Celsus, Digest, Livro XV. 

 

Quando um filho, sendo obrigado pelo seu pai, casa com uma mulher com quem não teria casado se tivesse sido deixado ao 

exercício da sua livre vontade, o casamento será, no entanto, legalmente contraído; porque não foi solenizado contra o 

consentimento das partes, e o filho é considerado como tendo preferido seguir este curso. 

 

30. The Same, Digest, Livro XXX. 

 

É fornecido pela Lex Papia que todos os homens livres, excepto os senadores e os seus filhos, podem casar com mulheres 

livres. 

 

31. Modestinus, Regras, Livro I. 

 

Onde um homem vive com uma mulher livre, não é considerado concubinato mas sim matrimónio genuíno, se ela não 

adquirir ganho através do seu corpo. 

 

32. The Same, Regras, Livro II. 

 

Um filho emancipado pode casar sem o consentimento do seu pai, e qualquer filho que possa ter será seu herdeiro. 
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33. The Same, Opiniões, Livro V. 

 

Modestinus diz que as mulheres acusadas de adultério não podem casar durante a vida dos seus maridos, mesmo antes de 

terem sido condenadas. 

 

34. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Onde um homem de patente senatorial tem como esposa uma mulher que foi manumitted, embora, entretanto, ela possa não 

ser legalmente sua esposa, ainda assim, ela ocupa uma posição tal que, se ele perder a sua patente, ela tornar-se-á sua esposa. 

 

35. Marcianus, Institutos, Livro X. 

 

Um patrono não pode casar com a sua mulher livre contra o consentimento dela. 

 

36. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

É afirmado que Ateius Capito, durante o seu consulado, emitiu um decreto deste tipo. Deve ser observado, no entanto, que 

esta regra não se aplica quando um patrono emancipou uma escrava para se casar com ela. 

 

37. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro II. Um casamento fingido não tem força ou efeito. 

38. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

Quando um Senador é autorizado a casar com uma mulher livre pelo consentimento do Imperador, ela será a sua legítima 

esposa. 

 

39. Marcellus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Note-se que quando um homem livre se entrega a ser adoptado por um homem que nasce livre, embora obtenha os direitos de 

uma pessoa nascida livre na família adoptiva, sendo um homem livre, ainda assim, não lhe será permitido contrair casamento 

com a filha de um Senador. 

 

40. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 
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Muitas autoridades sustentam que quando uma mulher, após a separação, regressa ao seu marido, este é o mesmo casamento. 

Concordo com esta opinião, desde que se reconciliem antes de decorrido muito tempo, e nenhuma delas se tenha casado com 

ninguém entretanto, e especialmente se o marido não tiver devolvido o dote. 

 

41. Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Quando uma comissão geral foi dada a um homem por alguém para procurar um marido para a sua filha, este não é motivo 

suficiente para a conclusão de um casamento. Por conseguinte, é necessário que a pessoa seleccionada seja apresentada ao 

pai, e que este consinta no casamento, para que este seja legalmente contratado. 

 

42. Quando um homem acusou a sua esposa de adultério, de acordo com o seu direito como marido, não está proibido, após a 

anulação do casamento, de se casar novamente. Se, contudo, ele não acusar a sua esposa como marido, será considerado que 

o casamento que foi contraído permanecerá válido. 

 

43. O casamento pode ser contraído entre enteados, mesmo que tenham um irmão comum, a questão do novo casamento dos 

seus pais. 

 

44. Quando a filha de um senador se casa com um homem livre, este infeliz acto do seu pai não a torna esposa, pois os filhos 

não devem ser privados da sua posição por causa de uma ofensa dos seus pais. 

 

45. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Um filho sob controlo paterno, que é um soldado, não pode contrair matrimónio sem o consentimento do seu pai. 

 

46. Paulus, Opiniões, Livro V. 

 

Um tutor ou um curador não pode casar com uma mulher adulta que esteja comprometida com os seus cuidados, a menos que 

tenha sido desposada, ou destinada a ele pelo seu pai, ou onde o casamento tenha lugar de acordo com alguma condição 

mencionada no seu testamento. 

 

47. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

O libertado de um curador deve ser impedido de se casar com a guarda deste último. 

 

48. The Same, Sentences, Book II. 
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Enquanto alguém estiver a desempenhar as funções de um cargo numa província, não pode casar com uma mulher que tenha 

nascido ou residido nela, embora não esteja proibido de se desposar com ela; mas se, após o termo do seu mandato, a mulher 

se recusar a casar com ele, pode fazê-lo, depois de ter devolvido quaisquer dons nupciais que tenha recebido. 

 

49. Quando alguém desempenha as funções de um cargo, pode casar com uma mulher com quem já tenha sido noivo, se o 

dote dado não estiver prestes a ser confiscado. 

 

50. Aquele que exerce um cargo público numa província não está impedido de ali casar com as suas filhas, e de lhes conceder 

dotes. 

 

51. The Same, On Plautius, Livro VI. 

 

Não posso casar com a neta da minha irmã, porque sou parente de um progenitor com ela. 

 

52. Se alguém deve tomar como esposa uma mulher com quem está proibido pela boa moral de casar, diz-se que comete 

incesto. 

 

53. Pomponius, On Plautius, Livro IV. 

 

Aristo deu como sua opinião que um homem não podia casar com a filha da sua enteada, tal como não podia casar com a sua 

enteada. 

 

54. Marcellus, Digest, Livro XXVI. 

 

Entende-se que a vergonha está ligada às mulheres que vivem sem castidade, e ganham dinheiro com a prostituição, mesmo 

que não o façam abertamente. 

 

55. Se uma mulher deve viver em concubinato com alguém além do seu patrono, eu digo que ela não possui a virtude da mãe 

de uma família. 

 

56. Modestinus, Sobre o Rito do Casamento. 

 

Nas uniões dos sexos, deve ser sempre considerado não só o que é legal, mas também o que é decente. 
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57. Se a filha, neta, ou bisneta de um senador se casar com um libertado, ou com um homem que pratique a profissão de 

actor, ou cujo pai ou mãe o tenha feito, o casamento será nulo. 

 

58. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Consideramos que uma mulher pratica abertamente a prostituição, não só quando o faz numa casa de má fama, mas também 

se está habituada a fazê-lo em tabernas, ou noutros locais onde não manifesta qualquer consideração pela sua modéstia. 

 

59. Entendemos a palavra "abertamente" para significar indiscriminadamente, ou seja, sem escolha, e não se ela comete 

adultério ou fornicação, mas onde ela sustenta o papel de prostituta. 

 

60. Além disso, quando uma mulher, tendo aceite dinheiro, tem relações sexuais com apenas uma ou duas pessoas, não se 

considera que ela própria se tenha prostituído abertamente. 

 

61. Octavenus, contudo, diz muito correctamente que quando uma mulher se prostitui publicamente sem o fazer por dinheiro, 

deve ser classificada como uma prostituta. 

 

62. A lei marca com infâmia não só uma mulher que pratica a prostituição, mas também uma que o tenha feito anteriormente, 

apesar de ter deixado de agir desta forma; pois a vergonha não é removida mesmo que a prática seja subsequentemente 

descontinuada. 

 

63. Uma mulher não deve ser desculpada que leva uma vida viciosa sob o pretexto da pobreza. 

 

64. A ocupação de um candelabro não é menos vergonhosa do que a prática da prostituição. 

 

65. Designamos essas mulheres como procuradoras que prostituem outras mulheres por dinheiro. 

 

66. Entendemos o termo "procuress" para significar uma mulher que vive este tipo de vida por causa de outra. 

 

67. Onde uma mulher conduz uma taberna, e nela mantém outras que se prostituem, como muitas estão habituadas a fazer 

sob o pretexto de empregar mulheres para o serviço da casa; deve dizer-se que elas estão incluídas na classe das 

procuradoras. 
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68. O Senado decretou que não era próprio de um Senador casar ou manter uma mulher que tivesse sido condenada por um 

crime, cuja acusação pudesse ser feita por qualquer das pessoas; a menos que fosse proibido por lei de apresentar tal acusação 

em tribunal. 

 

69. Quando uma mulher tiver sido publicamente condenada por ter feito uma falsa acusação, ou prevaricação, não é 

considerada como tendo sido condenada por um delito criminal. 

 

70. Quando uma mulher é apanhada em adultério, considera-se que foi condenada por um delito criminal. Assim, se se provar 

que ela foi culpada de adultério, será marcada com infâmia, não só porque foi apanhada flagrante delito, mas também porque 

foi condenada por um delito criminal. Se, no entanto, não foi apanhada, mas foi, no entanto, considerada culpada, torna-se 

infame porque foi condenada por um delito; e, de facto, se foi apanhada mas não foi condenada, continuaria a ser infame. 

Penso que mesmo que ela seja absolvida depois de ter sido apanhada, continuará a ser infame, porque é certo que foi levada 

em adultério, e a lei torna o acto infame e não o torna dependente da decisão judicial. 

 

71. Não é mencionado aqui, como na Lex Julia sobre adultério, por quem ou onde a mulher deve ser apanhada; por 

conseguinte, ela é considerada infame quer tenha sido apanhada pelo seu marido ou por qualquer outra pessoa. Ela também 

será infame de acordo com os termos da lei, mesmo que não tenha sido apanhada na casa do marido ou do pai. 

 

72. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

É fornecido pela Lex Julia que: "Um Senador, ou o seu filho, ou o seu neto, ou o seu bisneto pelo seu filho, ou neto, não se 

desposarão, nem com intenção maliciosa, nem se casarão com uma mulher livre, ou com uma mulher cujo pai ou mãe 

pratique, ou tenha exercido a profissão de actor. Nem a filha de um senador, ou uma neta pelo seu filho, ou uma bisneta pelo 

seu neto se casará com um liberto, ou com um homem cujo pai ou mãe pratique, ou tenha praticado a profissão de actor, quer 

o façam com conhecimento de causa, quer com intenção maliciosa. Nem qualquer uma destas partes pode, conscientemente, 

ou com intenção maliciosa, ficar noiva, ou casar com a filha de um senador". 

 

73. Sob esta cabeça é proibido a um Senador casar com uma mulher livre cujo pai ou mãe tenha, em qualquer altura, exercido 

a profissão de actor. Um homem livre também está proibido de casar com a filha de um senador. 

 

74. Se o avô ou a avó da mulher pertencia à profissão teatral, isto não será um obstáculo ao casamento. 

 

75. Não é feita distinção se o pai tem ou não a filha sob o seu controlo. Mas Octavenus diz que se deve entender que o pai é 

legítimo, assim como a mãe, mesmo que a criança seja ilegítima. 
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76. Mais uma vez, não faz diferença se o pai é um natural ou um adoptivo. 

 

77. Seria um obstáculo se o pai tivesse pertencido à profissão teatral antes de ter feito a adopção, ou se o pai natural tivesse 

sido ligado a esta profissão antes do nascimento da sua filha? Onde um homem desta categoria degradada adopta uma 

criança, e depois a emancipa, não poderá ele casar com ela, tal como seria o caso quando um pai natural morre? Pomponius 

pensa muito correctamente que, neste caso, a opinião é contrária ao sentido da lei, e que crianças deste tipo não podem ser 

classificadas com as outras. 

 

78. Se o pai ou a mãe de uma mulher nascida livre, após o casamento desta última, começar a exercer a profissão da fase, 

seria muito injusto que a filha fosse repudiada pelo marido, uma vez que o casamento foi honrosamente contraído, e os filhos 

podem já ter nascido. 

 

79. É evidente que se a própria mulher se tornar membro da profissão teatral, ela deve ser repudiada pelo marido. 

 

80. Os senadores não podem casar com mulheres que outros homens nascidos livres estão proibidos de tomar como esposas. 

 

81. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Naquela lei que prevê que, quando uma mulher livre tenha sido casada com o seu patrono, após a separação dele não pode 

casar com outra sem o seu consentimento; entendemos que o patrono é aquele que comprou uma escrava sob a condição de a 

ter como esposa (como se afirma no Rescript of our Emperor and his father), porque, depois de ter sido manumada, ela se 

torna a mulher livre do comprador. 

 

82. Esta regra não se aplica a ninguém que tenha jurado ser o patrono da mulher. 

 

83. Nem deve ser considerado patrono da mulher que não tenha comprado a mulher com o seu próprio dinheiro. 

 

84. É evidente que não devemos duvidar que um filho sob controlo paterno, que é um soldado, adquire este direito se 

manumba uma escrava através do seu peculiar castrense; pois ele torna-se seu patrono de acordo com as Constituições 

Imperiais, e este privilégio não pertence ao seu pai. 

 

85. Esta secção da lei refere-se apenas a uma mulher livre que seja casada, e não se aplica a uma que seja noiva; portanto, se 

uma mulher livre, que tenha sido noiva, notifica o seu padroeiro do seu repúdio do contrato, ela pode contrair matrimónio 

com outra, mesmo que o seu padroeiro não esteja disposto a isso. 
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86. A lei diz no lugar seguinte: "Se a sua padroeira não estiver disposta", e devemos compreender o termo "indisponível" 

para se referir a uma parte que consente num divórcio, e por isso ela que está divorciada de um marido louco, não está isenta 

das consequências desta lei; nem onde ela o fizer enquanto este último não tiver conhecimento do facto, pois a sua padroeira 

é mais propriamente dita indisponível do que aquela que discorda. 

 

87. Quando uma padroeira é capturada por inimigos, apreendo que ela possa casar tal como seria o caso se a sua padroeira 

estivesse morta. Aqueles que adoptam a opinião de Julianus sustentam que ela não poderia contrair casamento, pois ele pensa 

que o casamento de uma mulher livre dura mesmo durante o cativeiro do seu patrono, por causa do respeito que ela lhe deve. 

É evidente, porém, que se o seu patrono fosse reduzido a qualquer outro tipo de servidão, o casamento seria 

inquestionavelmente dissolvido. 

 

88. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro VIII. 

 

Pode duvidar-se que esta lei se aplique quando um mecenas se casa com uma mulher livre em quem outra parte em conjunto 

tem direitos? Javolenus nega que se aplica, porque ela não é devidamente considerada como sendo a mulher livre de um 

homem que também é a de outro. Pelo contrário, outros sustentam que não se pode negar que ela seja a mulher libertada de 

um homem, porque ela é também a mulher libertada de outro; e esta opinião foi aprovada como correcta pela maioria dos 

juristas. 

 

89. Paulus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

A filha de um senador que tenha vivido na prostituição, ou que tenha exercido a vocação de actriz, ou que tenha sido 

condenada por um crime, pode casar impunemente com um homem libertado; pois ela que foi culpada de tal depravação já 

não é digna de honra. 

 

90. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro VIII. 

 

Os mesmos direitos legais são concedidos ao filho de um patrono, no casamento de uma mulher libertada pertencente ao seu 

pai, tal como são concedidos ao próprio patrono. Esta regra aplica-se quando o filho de um patrono, durante a vida de outro, 

se casa com a mulher libertada de ambos. 

 

91. Está estabelecido que quando um padroeiro casa com a sua mulher livre que se desonrou, ele não terá direito às vantagens 

conferidas por esta lei, porque se casou com ela em violação das suas disposições. 
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92. Quando um filho casar com uma mulher livre que tenha sido atribuída por vontade a outra, a primeira não terá direito aos 

mesmos direitos que um protector. E, de facto, ele não terá qualquer controlo sobre ela, porque o Senado transferiu para ele 

todos os direitos pertencentes a um patrono a quem o seu pai a destinou. 

 

93. Marcellus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Deve ser observado que os homens de categoria inferior podem casar com mulheres com quem outros de categoria superior 

são proibidos por lei de contrair matrimónio, por causa da sua dignidade superior. Por outro lado, os homens de categoria 

superior não podem tomar como esposas mulheres com as quais não é lícito para aqueles que são de categoria inferior casar. 

 

94. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Diz-se que foi recentemente decidido que quando um homem se casa com a sua mulher livre, a quem manumitava em 

conformidade com os termos de um trust, ela pode contrair matrimónio com outro sem o seu consentimento; e penso que isto 

é correcto, porque ele não deve gozar do privilégio de um patrono que foi obrigado a manumitar a mulher e não o fez 

voluntariamente, uma vez que ele preferiu dar-lhe a liberdade a que ela tinha direito, do que conferir-lhe qualquer benefício. 

 

95. Licinius Rufinus, Regras, Livro I. 

 

Quando uma escrava foi manumitada para efeitos de matrimónio, não pode casar com mais ninguém além da parte por quem 

foi libertada, a menos que o seu patrono renuncie ao direito de casar com ela. 

 

96. No entanto, quando um filho sob controlo paterno manuma uma escrava por ordem do seu pai, para efeitos de 

matrimónio, Julianus pensa que ela está na mesma posição como se tivesse sido manumitida pelo pai, e portanto que ele pode 

casar com ela. 

 

97. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Os casamentos incestuosos não conferem qualquer direito ao dote, e por isso o marido pode ser privado de tudo o que recebe, 

mesmo que isso fique sob a cabeça dos lucros. 

 

98. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

O casamento não pode ter lugar entre as partes que se mantêm na relação de pais e filhos, ou no grau seguinte, ou em 

qualquer grau mais distante, ad infinitum. 
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99. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Não faz diferença se a relação deriva ou não de um casamento lícito; pois um homem está proibido de casar com a sua irmã 

ilegítima. 

 

100. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Também é considerado abominável casar com uma filha, ou neta adoptada, e esta regra de direito é de tal força que continua 

a ser aplicável mesmo quando a adopção foi dissolvida pela emancipação. 

 

101. Não posso casar com a mãe do meu pai adoptivo, nem com a sua tia materna, nem com a sua neta a questão do seu filho, 

enquanto eu permanecer na família. Contudo, depois de ter sido emancipado, não há dúvida de que nada me impedirá de 

casar com qualquer um deles, pois não serei considerado como relacionado com eles após a emancipação. 

 

102. Ulpianus, Disputations, Livro III. 

 

Quando um homem guarda a filha da sua irmã como concubina, mesmo sendo ela uma mulher livre, ele é culpado de incesto. 

 

103. Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

Qualquer pessoa que administre um escritório numa província não pode consentir o casamento do seu filho na referida 

província. 

 

104. Marcianus diz numa nota, no Segundo Livro sobre o Adultério, de Papinianus, que o Divino Marcus e Lúcio, 

Imperadores, declararam num Rescript dirigido a Flavia Turtulla, por meio de Mensor, um Libertador : "Somos induzidos, 

pelo período de tempo durante o qual vós, ignorando a lei, vivestes no matrimónio com o vosso tio, e também porque fostes 

casados com o consentimento da vossa avó, bem como por causa dos vossos numerosos descendentes, a decidir, tendo em 

conta todas estas circunstâncias, que o estatuto legal dos vossos filhos, a questão de um casamento contraído há quarenta 

anos, será confirmado, e que eles serão, portanto, considerados legítimos. " 

 

105. Marcianus, Regras, Livro IV. 
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É afirmado num Rescript do Divino Pio que, se uma mulher livre, representando a si própria para nascer livre, deve enganar 

um Senador e casar com ele, deve ser-lhe concedida uma acção contra ela, tal como no caso do Édito Pretoriano, pela razão 

de que ela não pode tirar vantagem do seu dote, uma vez que este é nulo. 

 

106. Paulus, Relativamente à Cessão de Liberdades. 

 

Pelo Decreto do Senado, no qual se prevê que um tutor não pode dar a sua guarda em casamento ao seu filho, ou casar ele 

próprio com ela, o seu neto também está destinado. 

 

107. O Mesmo, Sobre o Discurso do Divino Antonino e Commodus. 

 

Quando alguém não é realmente um tutor, mas as responsabilidades da tutela, no entanto, a ele ligadas, está incluído nos 

termos do Discurso; como, por exemplo, onde a sua ala feminina é capturada pelo inimigo, ou onde ele se retira da tutela por 

meio de falsas alegações, de modo que ele ainda permanece sujeito às responsabilidades da confiança ao abrigo das Sagradas 

Constituições? Deve dizer-se que estas instâncias também são abrangidas pelo Decreto do Senado; pois foi estabelecido que 

existia uma responsabilidade deste tipo num caso envolvendo três tutelas. 

 

108. No entanto, quando alguém é acusado de responsabilidade pela pessoa de outro, vejamos se isto não pode estar fora do 

âmbito do Decreto do Senado; por exemplo, se um magistrado incorre em responsabilidade em caso de tutela, ou se uma 

parte se torna fiadora de um tutor ou de um curador; porque em tais circunstâncias, estas coisas não serão consideradas como 

aplicáveis a uma terceira tutela, e devem ser aprovadas em consequência. 

 

109. Mas e se for nomeado um tutor honorário, uma vez que tal tutela não está incluída entre os três, surgirá esta mesma 

questão? A razão indica o contrário, porque se afirma que um tutor honorário deve assumir a responsabilidade se sofrer a 

tutela para ser administrada indevidamente. 

 

110. Não há dúvida de que uma parte que, depois de ter sido nomeado tutor, não assiste à administração do fideicomisso, se 

enquadra no âmbito do Endereço, porque é responsável nos termos das Sagradas Constituições, tal como se o tivesse 

administrado. 

 

111. Mas e se o tutor quisesse ser dispensado por alguma razão, e não pudesse apresentar qualquer prova na altura, para que a 

investigação da sua desculpa fosse adiada; e enquanto a sua ala feminina crescesse, será que o Decreto do Senado lhe seria 

aplicável? A questão depende de se, depois de a ala ter chegado à puberdade, e a tutela ter terminado, a sua desculpa poderia 

ser aceite. Pois se fosse aceite, e ele deveria ser dispensado, ele poderia casar com ela impunemente; mas se não fosse aceite 

depois de a sua confiança ter terminado, ele não poderia casar legalmente com ela. O Papinianus diz no Quinto Livro de 
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Opiniões que quando o cargo de tutor é extinto, a sua desculpa não deve ser aceite; e por conseguinte, ele é responsável pelo 

tempo decorrido. Esta opinião, contudo, não me satisfaz de modo algum, pois é injusto que o tutor não seja desculpado, ou 

que o seu casamento seja impedido onde a sua desculpa foi aceite, devido a atrasos que não se verificaram por fraude, mas 

por necessidade. 

 

112. Embora seja previsto nos termos do Discurso que um tutor não pode casar com a sua pupila, deve ainda assim entender-

se que ele não pode sequer ser desposado com ela; pois ela, em geral, não pode ser desposada com uma pessoa com quem 

não pode ser casada, uma vez que ela que pode ser casada pode ser legalmente desposada. 

 

113. Mas e se o filho adoptivo de um tutor se casar ilegalmente com a enfermaria, e depois ser emancipado? Deve-se 

acreditar que o Senado não fez referência à adopção de crianças que tinham sido emancipadas, porque, após a emancipação, a 

família adoptiva é deixada totalmente fora de consideração. 

 

114. Os filhos naturais de um tutor, embora possam ter sido dados em adopção, estão incluídos no Decreto do Senado. 

 

115. Mas e se um tutor, depois de ter sido nomeado, deve recorrer, e o seu herdeiro for subsequentemente derrotado, deve ser 

responsável durante o tempo que decorreu? E se o herdeiro for o filho do tutor, e perder o seu caso, será que ele se 

enquadrará no âmbito do Discurso? Daqui decorre que o faria, uma vez que tem uma conta a prestar. 

 

116. Papinianus, Perguntas, Livro LII. 

 

Quando um dote é confiscado por causa de um casamento ilegal, o marido deve pagar tudo o que seria obrigado a fazer, 

numa acção sobre o dote, com excepção das despesas necessárias que normalmente diminuem o dote por operação da lei. 

 

117. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Embora o pai estivesse disposto a que o casamento da sua filha fosse inteiramente deixado ao critério da mãe, não lhe será 

permitido escolher o tutor; pois não se presume que o pai tenha em mente a nomeação de um tutor; uma vez que ele adiou 

especialmente aos desejos da mãe, a fim de impedir que ela desse a filha em casamento. 

 

118. Há impropriedade numa mulher que se casa com o libertado do seu marido e patrono. 

 

119. Quando um tutor presta as suas contas a um curador, não pode casar com a sua pupila antes do tempo designado pela lei; 

nem mesmo se, entretanto, ela se tiver tornado mãe por ter contraído outro casamento. 
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120. The Same, Definitions, Book I. 

 

Quando o prefeito de uma coorte ou de cavalaria, ou de um tribunal, casar com uma mulher da província em que está 

estacionado, sendo isto proibido por lei, o casamento será nulo. Este caso é semelhante ao de uma ala, uma vez que o 

casamento é proibido por causa da autoridade exercida. Mas haverá margem para dúvidas de que, onde uma virgem se casa, 

ela pode ser privada do que lhe foi deixado por vontade própria? Como no caso de uma ala casada com o seu tutor, a esposa 

pode adquirir tudo o que lhe é legado; ainda assim, qualquer dinheiro que lhe tenha sido deixado a título de dote deve ser 

entregue ao herdeiro da mulher. 

 

121. Callistratus, Perguntas, Livro II. 

 

O Senado decretou que um homem livre, que era também o guardião da filha do seu patrono, deveria ser banido porque ela 

casou com ele, ou com o seu filho. 

 

122. Penso que o herdeiro estrangeiro de um tutor deve ser incluído nos termos do Decreto do Senado pelo qual os tutores e 

os seus filhos são proibidos de casar com as suas pupilas; uma vez que casamentos deste tipo são proibidos para evitar que as 

pupilas sejam enganadas por aqueles que são obrigados a prestar-lhes contas pela administração da sua tutela. 

 

123. Um tutor não está proibido de dar a sua filha em casamento à sua pupila. 

 

124. Paulus, Opiniões, Livro VII. 

 

As pessoas que administram cargos públicos nas suas províncias de origem não são obrigadas a violar a lei ao casarem-se nas 

referidas províncias; e isto também é previsto por certos Decretos Imperiais. 

 

125. Paulus diz no mesmo local: "Sou de opinião que, mesmo que um casamento seja contraído numa província contrária à 

lei, ainda assim, após o termo do mandato, se as partes continuarem a ser da mesma opinião, o casamento tornar-se-á legal, e 

portanto quaisquer filhos nascidos posteriormente serão legítimos, como no caso de um casamento legal". 

 

126. O mesmo, Sentenças, Livro II. 

 

Quando um tutor ou um curador se casa com a sua guarda antes de ela ter atingido a idade de vinte e seis anos (se ela não 

tiver sido desposada pelo pai, ou atribuída por ele a alguém no seu testamento), ou se ele a der em casamento ao seu filho; 

ambas as partes se tornarão infames por este motivo, e serão punidas arbitrariamente, dependendo da posição da guarda. Não 

faz diferença, neste caso, se o filho é o seu próprio dono, ou se está sob o controlo do seu pai. 
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127. É muito impróprio que o libertado de um curador se case com uma ala do seu patrono, que está a administrar os assuntos 

da curadoria. 

 

128. Tryphoninus, Disputations, Livro IX. 

 

O filho de um tutor é proibido de casar com a sua ala, enquanto o seu pai é obrigado a prestar contas da tutela; quer o faça 

durante a vida do tutor, quer após a sua morte. Não creio que faça qualquer diferença se o filho se torna seu herdeiro; ou se 

rejeita os bens do seu pai; ou se não se torna seu herdeiro porque foi deserdado; ou, tendo sido emancipado, foi passado no 

testamento; pois poderia ser obrigado a entregar bens pertencentes à tutela que lhe foram fraudulentamente entregues pelo 

seu pai. 

 

129. Há um ponto com referência ao qual podem surgir dúvidas; por exemplo, quando um avô está a administrar a tutela da 

sua neta nascida de um filho emancipado, poderá ele dá-la em casamento a um neto por outro filho, quer ele seja emancipado 

ou ainda permaneça sob o seu controlo, uma vez que o seu afecto por ambos eliminará qualquer suspeita de fraude? Embora 

o Decreto do Senado, na sua interpretação rigorosa, se aplique a todo o tipo de tutores, ainda assim, tendo em consideração o 

grande afecto entretido por um avô, um casamento deste tipo deve ser permitido. 

 

130. Quando um filho sob controlo paterno é o tutor ou curador de uma menina, penso que ainda há mais razões para que não 

lhe seja permitido casar com o seu pai. Deveria ela ser autorizada a casar com o seu irmão, que está sob o controlo do mesmo 

pai? 

 

131. Vejamos se o filho de Titius deve casar com uma rapariga que foi sua pupila, e depois adoptar Titius, ou o seu filho, se o 

casamento será anulado, como está estabelecido no caso de um genro adoptado, ou se a adopção constituirá um impedimento 

ao casamento. Esta última é a melhor opinião, mesmo que o curador, enquanto estiver a administrar o seu gabinete, adopte o 

marido da rapariga cujo curador é; pois, assim que a tutela terminar, e a rapariga for casada com outra pessoa, penso que, a 

fim de evitar a adopção do marido, seria necessário mostrar que foi feito para impedir a prestação de contas da tutela, que o 

Discurso do Divino Marcus incluiu como causa para a prevenção de casamentos desta descrição. 

 

132. Quando um curador é nomeado para os bens de um nascituro, ele estará sujeito à proibição deste Decreto do Senado, 

pois ele também deve prestar contas. O tempo consumido na administração de uma curadoria não deve ser considerado por 

nós, porque, quer seja longo ou curto, o tempo necessário para realizar tal confiança pela pessoa encarregada da sua execução 

não tem qualquer consequência. 
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133. Enquanto Titius estava a administrar a tutela de uma ala feminina, ou enquanto o seu curador estava a tratar do seu 

negócio, ela morreu, e deixou uma filha como sua herdeira, antes de uma conta ter sido prestada. Coloca-se a questão de 

saber se Titius a poderia dar em casamento ao seu filho. Eu disse que o podia fazer, porque a conta devida à herança era 

apenas uma simples dívida; caso contrário, qualquer devedor que fosse responsável perante ele por qualquer razão seria 

proibido de casar com ela ele próprio, ou de a dar em casamento ao seu filho. 

 

134. Quando um tutor faz com que a sua guarda rejeite a herança do pai dela, deve dar-lhe uma boa razão para o fazer, pois 

pode, por acaso, ter sido julgado por este motivo se agiu sem a devida deliberação; mesmo que não tenha recorrido à ajuda do 

Pretor, depois de ter recebido o devido conselho, porque o pai da rapariga morreu insolvente. No entanto, como é necessário 

que isto seja provado em tribunal, o casamento será impedido; pois quem tiver administrado uma tutela com vantagem e 

fidelidade, continuará a ser proibido de contrair tal casamento. 

 

135. Paulus, Sobre o Decreto Turpiliano do Senado. 

 

Quando qualquer homem se casa com um parente feminino, seja na linha ascendente ou descendente, ele comete incesto de 

acordo com a Lei das Nações. Aquele que casar com uma parente do sexo feminino na linha colateral, (quando tal for 

expressamente proibido), ou alguma mulher estiver ligada a ele por afinidade, e o fizer publicamente, incorrerá numa pena 

mais leve, mas se cometer tal acto clandestinamente, incorrerá numa pena mais severa. A razão para esta diferença em 

relação ao casamento contraído indevidamente com um familiar na linha colateral é que aqueles que cometem publicamente a 

infracção não são sujeitos a uma pena mais severa porque são considerados ignorantes, mas aqueles que cometem 

secretamente são punidos severamente como sendo contumazes. 

 

 

Título. 3. Sobre a lei do dote. 

 

 

136. Paulus, On Sabinus, Livro XIV. 

 

O direito a um dote é perpétuo, e, de acordo com o desejo da parte que o concede, o contrato é feito com o entendimento de 

que o dote permanecerá sempre nas mãos do marido. 

 

137. The Same, On the Edict, Book LX. 

 

É do interesse do Estado que as mulheres tenham os seus dotes preservados, a fim de poderem casar novamente. 
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138. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIII. 

 

O termo dote não se aplica aos casamentos que são nulos, pois não pode haver um dote sem casamento. Portanto, onde o 

nome de casamento não existe, não há dote. 

 

139. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Quando o usufruto é adicionado à mera propriedade dada por meio do dote, considera-se que se trata de um aumento do dote 

e não de um segundo dote; tal como quando há uma adesão feita por alluvion. 

 

140. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

Um dote profeccioso é um dote derivado ou da propriedade ou do acto de um pai, ou de algum outro antepassado. 

 

141. Assim, quando um antepassado, ou o seu agente, dá um dote ou ordena a outro que o dê, ou quando alguém que está a 

transaccionar o seu negócio o dá, e o antepassado ratifica o seu acto, este é um dote profeccioso. 

 

142. Quando alguém desejoso de fazer uma oferta a um pai dá o dote, Marcelo diz no Sexto Livro do Digest que este dote 

também vem do pai, e é profeccioso, o que é correcto. 

 

143. Além disso, se o curador de uma pessoa insana, ou de um gastador, ou de qualquer outra pessoa, der um dote, dizemos 

que também é profeccioso. 

 

144. Se, no entanto, supomos que o Pretor ou Governador de uma província emite um decreto declarando quanto dos bens de 

um pai, que é mantido em cativeiro pelo inimigo ou por ladrões, será doado à sua filha por meio de dote, este também é 

considerado profeccioso. 

 

145. Julianus diz que um dote não é profeccioso quando um pai rejeita uma propriedade com o objectivo de providenciar um 

dote, porque o marido da sua filha foi substituído, ou onde ele poderia reclamar a propriedade ab intestato. Se, no entanto, o 

pai rejeitar um legado para que este possa permanecer nas mãos do seu genro, que era o herdeiro, através do dote, Julianus 

sustenta que este não derivava da sua propriedade, porque o pai não pagou qualquer dinheiro que lhe pertencesse, mas 

simplesmente recusou-se a adquirir o legado. 
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146. Quando um pai, não na qualidade de pai, mas porque se tornou fiador de outro, promete um dote, e, como fiador, é 

obrigado a pagar, Neratius diz que este dote não é profano, embora o pai não possa recuperar do devedor principal o que 

pagou. 

 

147. Mas se o pai promete o dote, e fornece uma caução ou outro devedor em seu nome, penso que o dote será profeccioso; 

pois é suficiente que o pai seja responsável ou perante o devedor principal ou perante a caução. 

 

148. Quando um filho sob controlo paterno pede dinheiro emprestado e acusa o seu credor de dar um dote pela sua filha, ou 

se ele recebe o dinheiro e o dá, o dote é considerado derivado, como diz Neratius, do avô; na medida em que este último será 

obrigado a doar a sua neta, pois a transacção parece ter sido feita com referência aos bens do avô. 

 

149. Julianus afirma no Décimo Sétimo Livro do Digest que quando alguém dá uma certa quantia de dinheiro ao seu pai, com 

o entendimento de que ele a deve dar à sua filha por meio de dote, isto não é um dote profano; pois o pai é obrigado a dar o 

dinheiro, e se não o fizer, estará sujeito a uma acção para a sua recuperação. Ele diz que esta mesma regra se aplica a uma 

mãe, uma vez que, se ela der uma soma de dinheiro ao seu marido na condição de ele a pagar ao seu genro a título de dote 

pela sua filha, a esposa não é obrigada a doar o dinheiro ao seu marido; portanto, diz muito correctamente, que esta doação 

não é uma das proibidas pelo Direito Civil, uma vez que ela não a deu ao marido para que ele a pudesse guardar, mas para 

que ele a pagasse ao genro dela, para que ele a pudesse gastar em benefício da filha; portanto, se ele não a empregar para esse 

fim, será responsável por uma acção para a sua recuperação. Por conseguinte, Julianus diz que este dote é adventício, e nós 

consideramo-lo como tal. 

 

150. Quando um filho sob controlo paterno promete um dote, e o dá depois de se ter tornado seu próprio dono, é profeccioso, 

pois não paga o dinheiro como uma dívida da herança do seu pai, mas como uma dívida do seu próprio contraído quando 

estava sob controlo paterno, da responsabilidade pela qual é libertado por se ter tornado o chefe de família. 

 

151. Se um pai deve dar um dote em nome da sua filha emancipada, ninguém duvida que não é menos profeccioso, pois não 

é o direito de autoridade, mas o título de pai torna um dote profeccioso. Isto só é verdade quando o pai dá o dote, mas se ele o 

deve à sua filha, e o dá com o seu consentimento, o dote torna-se acidental. 

 

152. Papinianus diz no Décimo Livro de Perguntas que quando um pai, sendo o curador da sua filha que é sua própria 

amante, constitui um dote para ela, será considerado como pai dela e não na qualidade de curador. 

 

153. Julianus diz no Décimo Nono Livro do Digest que um pai adoptivo tem o direito de recuperar um dote, se ele próprio o 

tiver doado. 
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154. Quando alguém promete um dote para a filha de outro, e o seu pai se torna herdeiro do promotor, Julianus diz que existe 

uma distinção se o pai se tornar herdeiro e der o dote antes do casamento, e se ele o fizer posteriormente. Se isto acontecesse 

antes do casamento, o dote é considerado profeccioso, pois ele poderia, mediante aviso prévio, recuperá-lo; se, no entanto, 

acontecesse depois do casamento, não seria profeccioso. 

 

155. Pomponius, On Sabinus, Livro XIV. 

 

O alívio é concedido ao pai por lei, onde, tendo perdido a sua filha, tem direito ao regresso do dote que veio dele, e isto é 

feito por consolo, para que ele não sofra tanto a perda da sua filha como a do dinheiro. 

 

156. Quando um pai dá, a título de dote, terras pertencentes a outro mas que ele adquiriu de boa fé, o dote é entendido como 

profeccioso. 

 

157. Se, na outorga do dote, qualquer das partes tiver sido imposta, é concedido alívio, mesmo a quem tiver mais de vinte e 

cinco anos; porque não é consistente com o que é próprio e justo que uma pessoa lucre com a perda de outra, ou sofra perda 

através do ganho de outra. 

 

158. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

A equidade exige que os lucros de um dote pertençam ao marido, pois, como ele sustenta o peso do matrimónio, é apenas que 

ele deve receber os lucros. 

 

159. Os lucros recebidos durante o casamento não pertencem ao dote, mas quando são recebidos antes do casamento tornam-

se parte dele; a menos que haja algum outro acordo feito entre o futuro marido e a futura esposa; pois então os lucros não 

serão devolvidos, porque são considerados como uma doação. 

 

160. Quando um usufruto é dado a título de dote, vamos ver se os lucros do mesmo devem ou não ser devolvidos. Celsus diz 

no Décimo Livro do Digest que se deve verificar qual foi a intenção das partes; e onde não houve acordo em contrário, ele 

pensa que o direito ao usufruto constitui por si só o dote, e que os lucros dele derivados não estão incluídos. 

 

161. Quando a propriedade é dada por meio do dote, penso que se torna parte da herança do marido, e que a adesão do tempo 

derivado da sua esposa deve ser concedida ao seu marido. Os bens assim dados pertencem ao marido, se forem doados, a 

título de dote durante a existência do casamento. Mas e se foi dada antes do casamento? Se, de facto, a mulher a deu com o 

entendimento de que deveria tornar-se imediatamente sua, ela fá-lo-á. Se, no entanto, ela o deu na condição de que se 

tornasse seu quando o casamento se realizasse, podemos sem dúvida dizer que lhe pertencerá quando as núpcias forem 
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celebradas. Assim, se o casamento não se realizar por causa do repúdio, e a mulher deu o bem com o entendimento de que 

este deve pertencer imediatamente ao marido assim que for notificada do repúdio, ela terá o direito de o recuperar. Mas se ela 

a deu sob a condição de que se tornaria sua assim que o casamento fosse realizado, e a notificação de repúdio for feita, ela 

pode recuperar imediatamente o bem. Se ela intentar uma acção para a recuperar antes da notificação de repúdio ser feita, 

uma excepção por má fé, ou de facto, pode ser invocada em tribunal, pois a acção não deve ser intentada para a recuperação 

de um bem destinado a um dote. 

 

162. Callistratus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando, no entanto, for evidente que tal acção não foi tomada, deve entender-se que o bem passa imediatamente para o 

noivo, e a menos que o casamento seja solene, deve ser devolvido. 

 

163. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

Se eu der certos bens a Seia, para que ela própria os dê em seu próprio nome por meio de dote, estes tornam-se dela, embora 

não devam ser doados por meio de dote; mas ela estará sujeita a uma acção para a sua recuperação. Se eu der alguma coisa 

em seu nome antes do casamento, faz diferença em que condição o dei, se era para pertencer imediatamente ao seu marido, 

ou depois de o casamento ter sido realizado. Se foi dado para se tornar seu imediatamente, e se for notificado de repúdio, 

terei o direito de o recuperar; mas se não for este o caso, posso reclamá-lo com base no facto de que a propriedade ainda me 

pertence. Portanto, se o casamento não puder ter lugar devido a algum impedimento ilegal, em segunda instância, o bem 

continuará a ser meu. 

 

164. Se eu entregar bens a alguém para se tornar um dote após o casamento ter tido lugar, e eu morrer antes de o casamento 

ser celebrado, será que o bem constitui o dote se o casamento for realizado posteriormente? Tenho dúvidas se passará para a 

pessoa a quem é dado, porque quem o deu é despojado da propriedade, após a morte, pois a doação estava pendente até ao 

dia do casamento; e quando a condição do casamento estiver preenchida, a propriedade da propriedade já terá passado para o 

herdeiro, e deve considerar-se que ele não pode ser despojado do mesmo sem o seu consentimento. A opinião mais equitativa 

é aquela a favor do dote, e para que o herdeiro seja obrigado a consentir no acto do falecido; ou, se ele adiar a sua decisão, ou 

estiver ausente, ou não quiser, a propriedade deve ser transferida para o marido por operação da lei, para que a mulher não 

possa permanecer sem qualquer dote. 

 

165. Devemos compreender que a propriedade dada por causa de um dote é aquela que é dada como dote. 

 

166. Mais uma vez, onde a propriedade é dada como aquilo a que os gregos chamam parafernália e gauleses peculiares, 

vejamos se o direito a ela de uma só vez se reveste do marido. Penso que se for dado para se tornar seu, passa imediatamente 
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para o marido; e se o casamento for dissolvido, a mulher não pode reclamá-lo como seu, mas deve intentar uma acção pessoal 

para a sua recuperação, e não instituir procedimentos através de uma acção sobre o dote como o Divino Marco, o nosso 

Imperador, e o seu pai, declarou num Rescript. É evidente que se for dado um horário dos bens da esposa ao seu marido, 

como geralmente é feito em Roma, pois uma esposa está acostumada a colocar num horário os bens que deve utilizar na casa 

do seu marido, e que ela não dá como dote, para que ele possa assiná-lo, como tendo recebido os referidos bens, e que ela 

possa reter a posse do documento que contém uma descrição do que ela trouxe para a sua casa. Consideremos se isto pertence 

ao marido. Não creio que pertença, não pela razão de não lhe ser entregue, mas porque é certo que, em caso de separação, 

não pode ser negada; e porque frequentemente o marido assume a responsabilidade por tais artigos, a menos que sejam 

deixados a cargo da sua esposa. Vejamos se, se tais artigos não devem ser devolvidos, a mulher pode intentar uma acção com 

base em bens removidos, ou em depósito, ou em mandato. Quando a guarda dos bens foi confiada ao marido, ela pode 

intentar uma acção por depósito, ou por mandato; caso contrário, uma acção por bens removidos mentirá, se o marido os 

retiver com a intenção de se apropriar deles, ou um processo para produção pode ser intentado, se ele não tiver tentado 

remover o bem. 

 

 

167. The Same, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

É geralmente do interesse do marido que a propriedade que recebe como dote não seja avaliada, para que ele não seja 

obrigado a ser responsável pela mesma; e especialmente se ele receber animais, ou vestimentas de mulher por meio do dote. 

Pois se estes últimos forem avaliados, e a esposa os desgastar, o marido será, no entanto, responsável pelo montante pelo qual 

foram estimados. Portanto, sempre que a propriedade for dada como dote, sem ter sido avaliada, se for aumentada em valor, 

ela lucrará com ela, mas se for depreciada, ela terá de suportar a perda. 

 

168. Quando um terreno que não tenha sido avaliado recebe alguma adesão, esta será em benefício da mulher, e se perder 

alguma coisa em valor, a perda será dela. 

 

169. Quando os escravos são doados e têm filhos, este lucro não pertence ao marido. 

 

170. O aumento do gado dado a título de dote, porém, pertence ao marido, porque é considerado como lucro; ainda, como é 

necessário antes de tudo, para que a propriedade seja mantida, e onde quaisquer animais morrem, o mesmo número de 

cabeças deve ser substituído pelos seus descendentes, o marido só tem direito ao restante a título de lucro, porque o lucro 

derivado do dote lhe pertence. 
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171. Quando os bens a serem doados a título de dote são avaliados antes do casamento, esta avaliação é, por assim dizer, 

condicional, pois depende de o casamento ter ou não lugar. Portanto, onde as núpcias são celebradas, a avaliação do bem é 

aperfeiçoada, e é feita uma venda genuína. 

 

172. Daí que se possa perguntar se a mulher deve suportar a perda se os escravos que foram avaliados devem morrer antes do 

seu casamento. Sobre este ponto deve ser dito que, como a venda é condicional, se a morte ocorrer enquanto a condição está 

pendente, anula a venda; e deve ser considerado em consequência que a perda deve ser suportada pela mulher, pela razão de 

que a venda ainda não foi concluída, porque a avaliação toma o lugar de uma venda. 

 

173. Se o bem for dado a título de dote, ainda que possa ter sido avaliado, mas é acordado que ou o montante da avaliação ou 

o próprio bem será devolvido, e esta cláusula é acrescentada, nomeadamente: "O que a esposa desejar", ela própria pode 

escolher se prefere exigir o bem ou o valor do mesmo. Se, no entanto, esta cláusula for acrescentada, a saber: "O que a esposa 

desejar": "O que o marido desejar", terá o direito de selecção, ou se nada for dito sobre a selecção, o marido terá o direito de 

escolher se prefere entregar o bem ou pagar o seu preço; pois onde uma coisa ou outra for prometida, a parte tem o direito de 

selecção que ele dará, mas onde o bem já não existir, o marido deve, por todos os meios, pagar o seu valor avaliado. 

 

174. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

É certo que o marido pode devolver o bem, mesmo que o mesmo possa estar deteriorado. 

 

175. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Quando a propriedade é avaliada após o casamento ter sido contraído, e isto é aprovado como doação, a avaliação é nula, 

porque a propriedade não pode ser vendida com o objectivo de fazer uma doação, uma vez que tal transacção não tem força 

como entre homem e mulher; portanto, a propriedade permanecerá como parte do dote. Quando uma doação semelhante é 

feita antes do casamento, a melhor opinião é que deve ser referida ao momento em que o casamento se realiza e, portanto, 

não será válida. 

 

176. Quando uma mulher declara ter sido enganada na avaliação da sua propriedade, por ser demasiado baixa; como, por 

exemplo, se foi enganada com referência ao valor de um escravo que doou, deve verificar-se se foi aproveitada na entrega do 

escravo, caso em que o escravo deve ser-lhe devolvido; ou se ela foi excessivamente enganada na avaliação, uma vez que, se 

ela só foi enganada na avaliação, o marido terá a escolha se prefere pagar-lhe o valor real do escravo, ou entregar ele próprio 

o escravo. Esta regra aplica-se se o escravo estiver vivo, mas se ele estiver morto, Marcelo diz que o marido deve pagar o seu 

valor, não o seu verdadeiro valor mas o que foi estabelecido pela sua avaliação, porque a mulher deve congratular-se de que o 

escravo foi avaliado. No entanto, onde, simplesmente, a mulher dá o escravo, não há dúvida de que o risco permanece com 
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ela, e não com o marido; e Marcelo tem a mesma opinião onde um menor foi enganado. É evidente que se a esposa tem um 

comprador que está disposto a pagar um preço justo, então deve ser dito que uma avaliação adequada deve ser feita; e 

Marcelo afirma que isto só deve ser feito quando a esposa é menor. Scaevola, contudo, sustenta, com referência ao marido, 

que, se houver má fé da sua parte, deve ser feita uma avaliação justa, e penso que o que Scaevola diz é perfeitamente 

correcto. 

 

177. Onde uma esposa concordou com o marido, que era seu devedor, que ele deveria ter como dote o que lhe devia, penso 

que ela pode intentar uma acção sobre o dote; pois embora ele não será exonerado de responsabilidade por uma dívida 

anterior por operação da lei, ainda assim, ele terá direito a uma excepção. 

 

178. Modestinus, On the Difference in Dowries. 

 

Quando uma mulher, após um divórcio, regressa ao seu marido antes de intentar uma acção por estipulação para recuperar o 

seu dote, pode ser afirmado positivamente que a acção por estipulação será barrada por uma excepção por má fé, enquanto o 

casamento durar. 

 

179. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

Quando uma mulher dá, a título de dote, um bem que foi avaliado, e depois está em falta na entrega do mesmo, e o bem deixa 

de existir, penso que ela não terá direito a uma acção. 

 

180. Pomponius, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Onde não tiver culpa, terá direito ao preço, tal como se tivesse entregue o imóvel, porque tudo o que acontecer será por conta 

e risco do comprador. 

 

181. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Sempre que um bem que tenha sido avaliado é doado, e depois despejado, o marido pode intentar uma acção de compra 

contra a sua esposa, e o que quer que recupere com esse fundamento deve entregar-se à sua esposa numa acção sobre o dote, 

se o casamento for dissolvido. Por conseguinte, se o dobro da quantia deve chegar às mãos do marido, toda a quantia deve ser 

entregue à sua esposa. Esta opinião é equitativa porque, como a transacção não é uma venda normal mas feita por causa do 

dote, o marido não deve lucrar com a perda da sua esposa, pois é suficiente para ele ser indemnizado, e não adquirir qualquer 

ganho. 
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182. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Em assuntos relacionados com o dote, o marido é responsável tanto pela fraude como pela negligência, porque recebeu o dote 

em seu próprio benefício; ele deve, também, exercer a mesma diligência que manifesta nos seus próprios assuntos. 

 

183. Quando um bem que foi avaliado foi doado, e o casamento não se realiza, deve ser considerado o que pode ser 

recuperado, o próprio bem, ou a avaliação do mesmo. Parece ter sido a intenção das partes que a avaliação só deve ser feita 

se o casamento tiver lugar, porque não houve outra consideração para o contrato. Daí que o bem deva ser recuperado, e não o 

seu valor. 

 

184. Pomponius, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Se recebeu, como dote, certos escravos cujo valor foi avaliado, e foi celebrado um acordo que, em caso de divórcio, 

devolveria outros escravos avaliados pelo mesmo valor, Labeo diz que a prole destes escravos será sua, porque os escravos 

estavam em seu risco. 

 

185. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Mesmo que o dote seja dado a outra pessoa por ordem do marido, este último continuará a ser obrigado a devolvê-lo. 

 

186. Paulus. Sobre o Sabinus, Livro VII. 

 

Julianus diz que a seguinte estipulação é válida, nomeadamente "Dar-me-eis uma soma de suco e tal quantia por meio do 

dote quando morrerdes", porque é costume fazer um acordo para que o dote não seja dado pela esposa durante a sua vida. 

Não defendi que este é um exemplo semelhante, pois uma coisa é adiar a cobrança do que é devido, e outra é estipular no 

início que seja pago numa altura em que o casamento não existiria. Esta opinião está de acordo com a de Aristo, Neratius, e 

Pomponius. 

 

187. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Está estabelecido que uma estipulação feita por causa de um dote, e que contém a condição, "Se o casamento deve ter lugar", 

só pode ser motivo para um processo judicial onde o casamento é solene; mesmo que a condição possa não ter sido 

declarada. Portanto, se a notificação de repúdio for feita, diz-se que a condição da estipulação não foi cumprida. 

 

188. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 
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E mesmo que a mulher deva depois casar com o mesmo homem, a estipulação não recuperará a sua força. 

 

189. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Mas, pela razão de que não é necessário inserir este aditamento na estipulação do dote, sustentamos também que não é 

necessário mencioná-lo quando o dote é entregue. 

 

190. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando uma filha sob controlo paterno, que está prestes a casar, dá um dote ao seu futuro marido a partir do seu próprio 

peculiar, do qual ela tem a gerência; e então, enquanto o peculiar permanece no mesmo estado, ocorre um divórcio, o dote 

pode ser-lhe legalmente reembolsado, tal como uma dívida do peculiar de qualquer outro devedor. 

 

191. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Uma mulher que estava prestes a casar com um homem que lhe devia o Stichus, o escravo, fez um acordo com ele, como se 

segue: "Em vez do Stichus a quem me deves, considera que a posse aurei te é dada a título de dote", de acordo com a regra 

que foi estabelecida de que um tipo de propriedade pode ser dada por outro, e as partes ficam isentas de responsabilidade; a 

posse aurei será considerada como tendo sido dada a título de dote, porque uma mudança de dote pode ser feita por acordo. 

 

192. Modestinus, Regras, Livro I. 

 

Sustentamos que um dote pode ser alterado enquanto existir a condição matrimonial, apenas quando for uma vantagem para a 

mulher, se o dinheiro for transformado em propriedade, ou a propriedade for transformada em dinheiro. Esta regra é 

geralmente adoptada. 

 

193. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Quando isto é feito, a terra ou os bens pessoais tornam-se dotal. 

 

194. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Um pai não pode piorar a condição da sua filha após o casamento, porque o dote não lhe pode ser devolvido sem o seu 

consentimento. 
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195. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Onde um pai promete um dote para a sua filha, e o legou, se o deixar ao marido, deve ser considerado se o legado é válido ou 

não? Não creio que seja válido, pois quando um devedor legar a um credor o que lhe deve, o legado é nulo. Se, contudo, ele 

fizer o legado à sua filha, o legado é válido, pois o dote era devido ao marido por causa da promessa, e o legado é devido à 

filha. Se a filha provar que o testador pretendia duplicar o legado, terá direito a ambos, o dote que o marido tem direito a 

receber e o legado por causa do legado. Mas se o testador pretendia que ela deveria ter um ou outro destes, e a mulher 

reivindica o legado, e é satisfeita por uma excepção com base na má fé, o herdeiro não será obrigado a pagar-lhe o legado, a 

menos que ela o indemnizasse, por esta razão contra o seu marido, intentando uma acção baseada na promessa feita. No 

entanto, quando o marido instaurar um processo, não será necessário que ela indemnize o herdeiro, mas quando a mulher 

intentar uma acção depois dele, poderá ser impedida por uma excepção porque o dote já foi pago. 

 

196. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Deve considerar-se que um dote dado na altura de um casamento anterior não se torna um dote onde um casamento 

subsequente tem lugar, a menos que seja essa a intenção das partes; ainda assim, presumimos sempre que foi essa a sua 

intenção, a menos que se prove que foi feito algum outro acordo. 

 

197. Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Onde não houver divórcio, mas apenas uma discussão, continuará a existir um dote do mesmo casamento. 

 

198. Pomponius, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Se um marido, com o consentimento da sua esposa, vender pedra obtida de pedreiras no terreno pontilhado, ou árvores que 

não sejam classificadas como lucros, ou edifícios situados no local, o dinheiro recebido da venda será considerado como 

fazendo parte do dote. 

 

199. Ulpianus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Quando um estranho que prometeu um dote se torna insolvente, o marido será culpado por não ter intentado uma acção 

contra ele, especialmente se ele prometeu o dote por compulsão, e não voluntariamente. Pois se doou a propriedade, o marido 

deve ser desculpado por não ter pressionado o doador para pagamento, contra quem poderia ter obtido um julgamento, na 

medida dos seus recursos, se tivesse interposto recurso; pois o Divino Pio declarou num Rescript que quando as pessoas são 
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processadas por causa da sua liberalidade, devem ser julgadas pelo montante total que podem pagar. Mas se o pai, ou a 

própria filha fez a promessa, Julianus diz no Décimo Sexto Livro do Digest que, mesmo que o pai o tenha feito, o risco deve 

ser suportado pelo marido, opinião essa que não deve subsistir. Portanto, a mulher deve suportar o risco, pois nenhum juiz 

ouvirá pacientemente uma mulher que alega que o marido não pressionou o pai, que lhe tinha prometido um dote da sua 

propriedade, pelo pagamento do mesmo; e ainda menos, onde ele não intentou uma acção contra ela. Daí que Sabinus 

defenda muito correctamente que, quando o pai ou a própria mulher prometeu um dote, o risco não deve ser suportado pelo 

marido; mas quando o devedor faz a promessa, o risco deve ser suportado pelo marido; e quando outra pessoa o faz, através 

de doação, a parte que foi beneficiada será responsável. Compreendemos, contudo, que a vantagem reverterá a favor da 

mulher a quem pertence o benefício da propriedade. 

 

200. The Same, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Uma mãe deu um utensílio de ouro para uso da sua filha; o pai deu então o referido utensílio, através do dote, ao marido da 

menina; e a sua mãe morreu depois. Se o pai deu o artigo a título de dote, sem o conhecimento ou consentimento da sua 

esposa, este pertence ao herdeiro da mãe, e ele pode intentar uma acção para o recuperar; e porque a propriedade é despejada, 

considera-se que muito menos do dote foi dado pelo marido, que terá direito a uma acção contra o seu sogro. 

 

201. The Same, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Quando um marido, com o objectivo de renovar uma obrigação, faz uma estipulação com referência a um dote prometido por 

um pai, ou por qualquer outra pessoa, o dote começa a correr o seu risco, tal como anteriormente corria o risco da mulher. 

 

202. The Same, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

O devedor de uma mulher, por sua ordem, obriga-se a pagar o dinheiro ao seu marido, e este último liberta-o então por ordem 

da sua mulher. A perda foi suportada pela mulher. De que forma devemos entender isto? Deveria ser no chão do dote, ou por 

qualquer outra razão? A decisão parece ter sido tomada com referência ao devedor, que deu a promessa de pagar o dote. É 

necessário verificar se isto foi feito antes ou depois do casamento; pois é considerado importante se a quitação foi dada após 

a realização do casamento, pois se o dote já estava constituído, o marido perdê-lo-á ao dar quitação ao devedor. Se, no 

entanto, isto foi feito antes da celebração do casamento, o dote é considerado como não tendo sido constituído. 

 

203. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

A mulher não perde o seu direito de acção a menos que o casamento tenha sido celebrado, pois se não o foi, o devedor 

permanecerá responsável perante ela. 
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204. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Deve certamente ser considerado se a mulher será responsável perante o seu marido se ela lhe ordenar que dispense o seu 

devedor. E penso que ela será responsável por uma acção por mandato, e que este direito se transforma num dote, porque a 

mulher é responsável pela referida acção, e porque é considerada como tendo perdido os seus bens em consequência disso. 

Se, no entanto, ela desejar intentar uma acção sobre o dote, deverá desencadear contra o seu próprio crédito o que ordenou ao 

seu marido que fizesse. 

 

205. The Same, On the Edict, Book XXXII. 

 

Se uma escrava deve dar propriedade, como dote, a um escravo masculino, e depois, durante o seu casamento, ambos obtêm 

a sua liberdade, sem serem privados da sua peculiaridade, e continuam na relação matrimonial; o assunto será arranjado de tal 

forma que, se restar alguma coisa do que foi doado enquanto estiveram em servidão, será considerado como tendo sido 

tacitamente convertido em propriedade pontilhada, de modo que o valor avaliado do mesmo será devido à mulher. 

 

206. Quando uma mulher se casa com um eunuco, penso que deve ser feita uma distinção onde ele foi absolutamente 

castrado, e quando não foi, pois se foi absolutamente castrado, pode dizer-se que o dote não existe; mas onde isso não foi 

feito, pela razão de que o casamento pode existir, o dote é válido, e uma acção para o recuperar mentirá. 

 

207. The Same, On the Edict, Book XXXIV. 

 

O Divino Severus declarou num Rescript a Pôncio Lucrianus que: "Se uma mulher que deu um dote, regressa ao seu marido 

depois de ter sido divorciada, sem a anulação do contrato matrimonial, o magistrado perante o qual o assunto é apresentado 

não deve hesitar em decidir a seu favor; uma vez que ela certamente não tencionava regressar à condição matrimonial sem 

ser dotada, e ele deve cumprir o seu dever judicial tal como o dote tinha sido renovado". 

 

208. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Quando um dote é prometido, todas as partes são responsáveis, independentemente do sexo ou condição a que pertençam. 

 

209. Quando o casamento não se realiza, não pode ser instaurado processo por estipulação, pois os actos, em vez das palavras 

das partes, devem ser considerados. 
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210. Um dote é também constituído pela libertação de um credor, quando o marido, que é devedor, é exonerado para efeitos 

de constituição de um dote. 

 

211. Quando um dote é prometido, sob uma condição, por um devedor da mulher, e depois, antes de o marido poder exigir o 

dote, o devedor deixa de ser solvente, fica estabelecido que a perda deve ser suportada pela esposa, pois o marido não é 

considerado como tendo aceite o crédito numa altura em que não o podia cobrar. Se, contudo, o devedor estava insolvente no 

momento em que fez a promessa sob uma condição, a perda deve ser suportada pelo marido; porque se considera que ele 

aceitou conscientemente o crédito como era no momento em que a obrigação foi contraída. 

 

212. Quando um devedor promete um dote a uma mulher, e depois faz dela sua herdeira; Labeo defende que as 

circunstâncias são as mesmas como se a própria mulher tivesse prometido o dote. Julianus também aprova esta opinião; pois 

diz que não seria apenas uma sentença a ser proferida contra ele por causa do dinheiro que ela própria deve, e é suficiente que 

ela seja exonerada de responsabilidade. 

 

213. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Quando bens que podem ser pesados, contados, ou medidos, são dados por meio de dote, isto é feito por conta e risco do 

marido, porque é dado para lhe permitir vendê-los a seu gosto; e quando o casamento é dissolvido, ele deve devolver artigos 

da mesma espécie e qualidade, ou o seu herdeiro deve fazê-lo. 

 

214. Ulpianus, Disputations, Livro III. 

 

Embora um dote possa ser constituído pela libertação do marido da responsabilidade por uma dívida; ainda assim, se esta foi 

antinupcial, e o casamento não se realizou; Scaevola diz que, tendo sido feito em consideração o casamento, o que não 

ocorreu, a libertação é nula, e portanto a obrigação permanece intacta. Esta opinião é correcta. 

 

215. Sempre que um estranho liberta um devedor com o objectivo de constituir um dote, e o casamento não se realiza, a 

libertação não terá efeito, a menos que tenha sido feita porque o credor desejava doar a totalidade da soma à mulher; pois 

então deve considerar-se que foi recebida por ela através de uma entrega fictícia e depois transferida para o seu marido. O 

direito a uma acção pessoal para a sua recuperação não pode, contudo, ser adquirido pela mulher através da agência de uma 

pessoa livre. 

 

216. É evidente que, se o casamento tiver lugar e for posteriormente dissolvido, a mulher terá o direito de reclamar o dote, a 

menos que o estrangeiro tenha libertado o marido da responsabilidade; e ele próprio terá direito a uma acção de recuperação, 

se o casamento for dissolvido por qualquer razão, pois então a mulher não terá direito a tal acção. De acordo com isto, 
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quando um dote é constituído pela exoneração de responsabilidade do marido, e o casamento tem lugar, o resultado da acção 

para a recuperação do dote será que, se a obrigação da qual o marido é exonerado for incondicional, não será restaurada à sua 

condição anterior; mas o dote deve ser pago de acordo com o que é habitual. Mas quando a obrigação foi limitada a um certo 

tempo, deverá ser restituída à sua condição anterior, se o tempo a que está limitada não tiver decorrido antes da dissolução do 

casamento, e se a dívida foi garantida, a garantia deverá ser renovada. Da mesma forma, se a obrigação que foi transformada 

em dote for condicional, e se o divórcio ocorrer enquanto estava pendente, a melhor opinião é que a obrigação deveria ser 

restabelecida na mesma condição. No entanto, se a condição foi cumprida durante a existência do casamento, o tempo 

durante o qual o dinheiro pode ser exigido deve ser datado do dia do divórcio. 

 

217. Julianus, Digest, Livro XVI. 

 

Se um pai prometer um dote para a sua filha, e a emancipar antes do casamento, não será libertado da sua promessa; pois 

mesmo que o pai morra antes da celebração do casamento, os seus herdeiros continuarão a ser responsáveis por causa da sua 

promessa. 

 

218. Quando uma mulher tem um filho sob controlo paterno como seu devedor, e ela promete um dote ao seu pai, como se 

segue: "O que me deves, ou o que o teu filho me deve, será teu como meu dote", ela não está vinculada; mas o resultado será 

que qualquer coisa que ela possa recuperar do pai numa acção De Peculio será incluída no seu dote. Marcelo diz que se, 

depois disto, ela quiser intentar uma acção contra o filho ou o pai, será impedida por uma excepção com base num contrato 

celebrado; mas se ela intentar uma acção contra o dote, ela pode recuperar o que quer que tenha sido encontrado no peculiar 

quando o dote foi prometido, e se foi prometido após o casamento, a avaliação do peculiar deve ser feita no momento em que 

as núpcias foram celebradas. 

 

219. Tryphoninus, Disputations, Livro VIII. 

 

Quando uma mulher que está prestes a casar com um filho sob controlo paterno, que é seu devedor, promete, a título de dote 

apenas o direito de acção que tem pelo seu peculiar, o montante que lhe é devido sobre esta conta no momento do casamento 

deve ser tomado em consideração. 

 

220. No entanto, quando está prestes a casar com outra pessoa, ela ordena ao referido filho, que é seu devedor, que lhe 

prometa o dote do seu peculiar; o momento em que o dote é prometido deve ser tido em conta para que o montante do dote 

possa ser estimado. 

 

221. Julianus, Digest, Livro XVI. 
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Tal como quando um escravo, tendo feito uma estipulação, adquire propriedade para o seu senhor sem o consentimento deste 

último, também uma obrigação será adquirida para o seu senhor, se ele permitir que um dote seja prometido em nome do seu 

senhor. Este último, contudo, não será responsável por qualquer risco, ou por negligência, se o devedor da mulher prometer o 

dote. Um dote é também constituído pela entrega da propriedade pontilhada a um escravo ou a um filho sob controlo paterno, 

mas nem o senhor nem o pai serão responsáveis por risco ou por negligência. Por conseguinte, digo que este dote estará sob o 

risco da mulher, até que o amo ou o pai ratifiquem a promessa ou doação; e portanto, durante a continuação do casamento, os 

bens que foram entregues podem ser recuperados por uma acção pessoal. Além disso, pode ser recuperado através de uma 

acção por um montante indeterminado, a fim de que a parte possa ser libertada da sua promessa. 

 

222. Se uma mulher, que está prestes a casar com o seu devedor, promete-lhe um dote com as seguintes palavras: "Terás, 

como meu dote, o que me deves, ou a herança semproniana", o que a mulher escolher será o seu dote, e se ela preferir que a 

dívida permaneça nas mãos do seu marido, através do dote, ela pode proteger-se através de uma excepção contra ele, se ele 

intentar uma acção pela herança. E se ela der a herança, pode cobrar o dinheiro que lhe é devido pelo marido. 

 

223. Quando um pai, pensando erroneamente que está em dívida para com a sua filha, lhe promete um dote, ele será 

responsável. 

 

224. The Same, Digest, Livro XVIII. 

 

Quando um escravo doado antes do casamento tiver qualquer propriedade que lhe tenha sido dada ou legada anteriormente, o 

dote será aumentado da mesma forma que no caso das colheitas de um tracto de terra entregue antes do casamento. 

 

225. The Same, On Urseius Ferox, Livro II. 

 

Foi feita uma estipulação nos seguintes termos: "Promete pagar aurei de posse, a título de dote, durante o próximo ano". A 

questão surgiu a partir de que data o ano deveria ser contabilizado, quer a partir do dia em que a estipulação foi feita, quer a 

partir do dia em que o dote entrou em vigor, ou seja, no dia do casamento. A resposta foi que o ano deveria ser contado a 

partir do dia do casamento, pois se o contrário fosse feito, e o casamento não se realizasse dentro do ano, o dote poderia ser 

considerado como devido por causa da obrigação. 

 

226. Um sogro fez um legado ao seu genro como se segue: "O meu herdeiro dará cem aurei a Lucius Titius por causa da 

minha filha". O genro deve reclamar este dinheiro, e quando este for cobrado deve ser recebido como legado; mas Proculus é 

de opinião que se um divórcio ocorrer, deve ser restituído à mulher através de uma acção sobre o dote; e, no entanto, torna-se 

parte do dote. Julianus afirma numa nota que uma acção deste tipo não deve sequer ser recusada a uma filha, se ela desejar 

trazê-la. 
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227. The Same, On Minicius, Livro V. 

 

Um certo homem entrou numa estipulação com um partido relativamente a uma soma de dinheiro que este último desejava 

dar como dote à sua esposa, e depois libertou-o da responsabilidade pelo mesmo. Colocou-se a questão de saber se este 

dinheiro constituía ou não parte do dote. A resposta foi que, se o marido não tivesse libertado o promotor e este se tivesse 

tornado insolvente, deveríamos perguntar se o dinheiro não foi cobrado por negligência do marido, mas como o marido 

libertou o devedor, ele deve, por todos os meios, assumir toda a responsabilidade; pois o caso é o mesmo que se ele tivesse 

recebido o dinheiro, e depois apresentou-o ao promotor. 

 

228. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Uma mulher deu um pedaço de terra como dote, e, tendo-se divorciado, voltou para o marido, e concordou com ele que ele 

deveria receber a aurei da posse a título de dote, e devolver-lhe a terra. A posse de aurei foi paga, mas ela morreu durante o 

casamento antes de a terra ter sido devolvida. O assunto é de boa fé e, em conformidade com o contrato, a terra pode ser 

recuperada, uma vez que foi detida pelo marido sem qualquer consideração. 

 

229. Este ponto parecerá perfeitamente claro se for feita referência à acção de penhora. Pois se eu lhe transferir a propriedade 

da Cornualha a título de penhor, e depois lhe transmitir a propriedade do Ticiano, ao abrigo do acordo de que me restituirá a 

propriedade da Cornualha, penso que não há qualquer dúvida de que posso imediata e adequadamente intentar uma acção em 

penhor contra si, para a recuperação da propriedade da Cornualha. 

 

230. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Quando a propriedade que um pai deu à sua filha emancipada é posteriormente dada por ela através do dote, com o seu 

consentimento, o dote é considerado como tendo sido dado pela filha, e não pelo pai. 

 

231. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Sempre que um marido devolve propriedade à sua esposa num processo para a recuperação do seu dote, deve entregar o que 

obteve desta forma, não só onde a terra dada como dote foi avaliada, mas também onde não o foi, porque a terra foi incluída 

no dote; e também se ela prometeu pagar danos duplos em caso de despejo, mesmo quando não era obrigada a fazê-lo. 

 

232. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 
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Um homem desejava fazer um presente à sua esposa, e um devedor dela, que não era solvente, prometeu-lhe um dote. O 

marido só será responsável na medida em que o devedor fosse solvente, e se este último adquirir algo que lhe permita 

cumprir as suas obrigações, a responsabilidade aumentará na proporção do montante que adquiriu. E continuará a existir, 

mesmo que depois se torne mais indigente, porque quando o dote foi prometido, a doação consistiu apenas no que não podia 

ser cobrado ao devedor, e quando este se tornou solvente, a obrigação ainda persistia, devido à doação; uma vez que o 

assunto está nas mesmas condições em que estaria se o devedor tivesse sido rico na altura em que o dote foi prometido. 

 

233. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano; Título, "Compradores de Herdades". Propriedade comprada com dinheiro 

pertencente a um dote é considerada dotal. 

234. Paulus, On Plautius, Livro I. 

 

Quando a responsabilidade é incorrida por causa de um dote, uma garantia dada sobre esta conta será responsável. 

 

235. The Same, On Plautius, Livro VI. 

 

Um homem, que devia o escravo Stichus a uma mulher, foi por ela delegado para constituir o seu dote, e, antes de o devedor 

ter efectuado o pagamento, Stichus morreu. Como o devedor não tinha culpa em fazer o pagamento, e o marido não estava 

em falta na acção, a perda causada pela morte de Stichus deve ser suportada pela mulher; embora, mesmo que o seu marido 

tivesse estado em falta ao fazer uma exigência por ele, e se Stichus tivesse morrido nas mãos do marido, ele não seria 

responsável por uma acção sobre o dote. 

 

236. O dote deveria estar sob o controlo daquele que suporta o fardo do casamento. 

 

237. Após a morte do pai, os fardos do casamento passam imediatamente para o filho, tal como os filhos e a viúva ficam 

sujeitos à sua autoridade. 

 

238. Quando se diz que o dote é diminuído pelas despesas necessárias ao abrigo da lei, isto só se aplica quando um pedaço de 

terra dado a título de dote deixa parcialmente de ser pontilhado, mas quando as despesas não são reembolsadas, uma parte da 

terra, ou toda ela, pode ser retida. No entanto, nos casos em que as despesas que correspondem ao valor da terra são 

efectuadas em momentos diferentes, Scaevola diz que deixa de ser dotal, a menos que a mulher apresente voluntariamente ao 

seu marido o montante das despesas no prazo de um ano. Se tanto o dinheiro como a terra forem incluídos no dote, e as 

despesas necessárias tiverem sido incorridas por causa da terra, Nerva diz que as despesas devem ser deduzidas do dinheiro 

que faz parte do dote. Mas e se a mulher deve pagar as despesas ao marido, será o dote aumentado, ou será considerado como 

tendo sido dado intacto? Quando o dote é constituído por terra, a injustiça deste parece ser maior, de acordo com a opinião de 

Scaevola; pois se deixar de ser pontilhado o marido poderá aliená-lo. Mais uma vez, como pode o dinheiro pago desta forma 
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tornar-se dotal, ou não será o dinheiro já considerado como parte do dote? A melhor opinião é que a terra voltará à sua 

condição anterior de dote, e que a sua alienação entretanto será proibida. 

 

239. Javolenus, On Plautius, Livro I. 

 

Onde uma mulher está prestes a casar com um filho sob controlo paterno, e promete um dote ao seu sogro nos seguintes 

termos: "Tudo o que o seu filho me deve será seu como meu dote", penso que faz diferença se a obrigação do filho ou o 

direito de acção que a mulher tem contra o pai por bens empregados em seu benefício, é referido na promessa; pois se o que o 

filho é obrigado a pagar se destina, todo o dinheiro pelo qual ele é responsável é incluído na promessa do dote. Se, no 

entanto, o que o pai deve pagar a partir da peculiaridade dos bens empregados em seu benefício for referido, deve ser feita 

uma estimativa de quanto isso era no momento em que a promessa foi feita, e esta soma será considerada como formando o 

dote pelo qual o juízo pode ser feito contra o pai, em nome do filho, na data acima mencionada. Se, no entanto, não for 

perfeitamente claro qual a obrigação que a mulher tinha em mente, a presunção é que ela se referia à dívida do filho, a menos 

que seja perfeitamente evidente que o contrário é o caso. 

 

240. Celsus, Digest, Livro XIX. 

 

Se o noivado ainda não foi feito, e promete um dote a Titius em nome de Seia, numa altura em que ela se recusou a casar 

com ele, e ela deve, não obstante, casar com ele depois, ficará a dever o dote, a menos que outro casamento se tivesse 

realizado entretanto. 

 

241. Quando uma mulher entrou numa estipulação com Titius para a escrava Pamphila, e, depois, estando prestes a casar com 

ele, permitiu-lhe tomar como dote o que ele lhe devia; embora Pamphila não lhe pertencesse, será que Pamphila, não 

obstante, seria incluída no dote, e estaria ela a correr o risco da mulher em caso de morte? Ou no caso de ela ter um filho, será 

que ele deve ser devolvido à mulher? Se a primeira estipulação permanecesse em vigor, a descendência do escravo não 

deveria ser abandonada, a menos que fizesse diferença se o marido tinha a posse da propriedade que devia no momento em 

que o dote foi constituído (pois podia considerar-se que a propriedade em si veio para as suas mãos), ou não tinha a posse da 

mesma; como, se este último fosse o caso, a melhor opinião é que a libertação da obrigação deveria antes ser considerada 

como tendo vindo para as suas mãos do que a propriedade em si, e portanto que a descendência do escravo não é devida à 

mulher. 

 

242. Marcellus, Digest, Livro VII. 

 

Se uma mulher deve prometer um dote como se segue: "Ten aurei lhe pertencerá ou a Titius como meu dote", neste caso, 

pode dizer-se que ela pode dar a soma a Titius, mas o seu marido será sempre responsável pelo dote, tal como se ele tivesse 
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ordenado que o doasse a Titius. Não há nada de extraordinário nisto, pois uma mulher que pretende prometer um dote a um 

homem pode ser substituída por ele para fazer a promessa a outro, embora geralmente se considere que uma mulher não será 

responsável pelo seu dote a mais ninguém senão ao seu marido, pois nestes casos o dote é adquirido pelo marido; pois não 

acreditamos que ela teria feito tal promessa quando estava a pensar no seu casamento com Titius. 

 

243. Quando um herdeiro é nomeado para uma propriedade inteira, e lhe é pedido que entregue três quartos do mesmo a uma 

mulher, e, sob a sua direcção, promete ao seu marido, a título de dote, o que ele lhe deve, eu apreendo que ele não será 

responsável. No entanto, ele será responsável, na entrega da herança, por ceder à mulher todos os direitos de acção, tanto os 

que lhe são devidos como os que lhe são devidos; mas ele não pode ceder estes direitos a mais ninguém além da parte a quem 

os deve por causa da confiança. Outro poderia dizer que o marido poderia intentar uma acção contra ele por uma quantia 

incerta, para o obrigar a pagar a quantia estimada devida ao abrigo do fundo fiduciário. Não posso concordar com isto, pois é 

apenas que o devedor da mulher só deve ser responsável pelo montante que o marido pode receber do que é devido. Ainda 

assim, para que ela não fique sem um dote, deve ser dito que uma parte da herança que lhe resta deve ser-lhe restituída ao 

abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, para que ela própria possa dar ao seu marido isto como dote, porque o 

fideicomisso e todas as suas responsabilidades lhe pertencem, e, devido à extrema subtileza e necessidade do caso, a 

substituição não terá qualquer força ou efeito. 

 

244. Deu aurei, a título de dote, por uma mulher que se pensava ser livre, e neste caso terá direito a uma acção para recuperar 

o que deu; tal como se o tivesse feito em nome de uma mulher livre, e o casamento não se realizou. Se a mulher se casar, 

depois de ter sido manumumada, o que deu será apenas um dote, se o deu com a intenção de que se tornasse um dote quando 

a cerimónia de casamento foi realizada. Portanto, se deu o bem como presente à mulher, o seu dono terá o direito de o 

recuperar; tal como quando uma festa está prestes a dar algo a uma mulher, e esta última ordena que seja dado ao seu marido. 

 

245. Celsus, Digest, Livro XI. 

 

Pergunto que soma um curador deve consentir que seja dada como dote pela sua ala a uma mulher que seja adulta. A resposta 

foi que isto depende da quantidade dos seus meios, bem como da posição da mulher e do seu marido, como a razão pode 

sugerir. 

 

246. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Um curador pode ser nomeado para a gestão geral da propriedade, ou para dar um dote, e quando um dote maior for 

prometido do que o justificado pelo património da mulher, a promessa será anulada por operação da lei, porque uma 

autorização fraudulentamente concedida não é considerada como confirmada pela lei. Ainda assim, deve ser perguntado se 



1388 

 

toda a obrigação é anulada, ou apenas o que foi prometido em excesso do que deveria ter sido. É mais equitativo considerar 

que isso só é anulado o que é supérfluo. 

 

247. O referido curador deveria entregar o bem doado, mas não pode vendê-lo a ninguém, e dar o preço do mesmo, por meio 

do dote. Mas pode duvidar-se que isto seja correcto, pois e se a ala não puder casar honradamente a menos que ela dê 

dinheiro como dote, e isto será mais vantajoso para ela? No entanto, os bens que são doados a título de dote podem muito 

frequentemente ser alienados, e o dinheiro torna-se o dote. Para que esta questão possa ser determinada, se o marido preferir 

receber a propriedade como dote, não é necessário perguntar mais longe; mas se ele não estiver disposto a contrair 

matrimónio a menos que o dinheiro seja doado, torna-se então o dever do conservador comparecer perante o juiz que o 

nomeou, de modo que, se for demonstrada causa adequada, mesmo que o homem esteja ausente, poderá permitir que o dote 

seja constituído pelo produto da venda da propriedade. 

 

248. Modestinus, Opiniões, Livro V. 

 

Titia, menor de vinte e cinco anos, trocou a quarta parte da propriedade da sua mãe, que tinha em comum com os seus 

irmãos, e recebeu uma parcela de terra em vez da sua parte, tal como se a venda tivesse tido lugar. Esta terra, juntamente com 

outras propriedades, ela deu como dote. Pergunto se lhe deve ser concedida uma restituição completa, e se deve receber a sua 

parte de um quarto da propriedade; e se deve devolver a terra, que curso deve seguir o seu marido, ou deve contentar-se com 

a outra propriedade dada como dote? Também pergunto, se ele deve morrer, e os seus herdeiros, como seus representantes, 

devem trazer processo para a restituição completa, e alguns deles devem exigir uma quarta parte da propriedade, e outros a 

terra, se o marido seria obrigado a devolver a terra, e permanecer satisfeito com a outra propriedade do dote como seu lucro. 

Modestinus respondeu que não há nada no caso proposto para justificar que o marido fosse privado do dote, mas a mulher 

dos seus herdeiros deveria ter julgamento contra eles pelo valor real da terra, e a avaliação do mesmo deveria ser feita com 

referência ao que valia na altura em que foi doada a título de dote. 

 

249. O mesmo, Sobre os Descobrimentos. 

 

Quando uma estipulação para a devolução de um dote é feita por um estranho, torna-se operativa no momento em que o 

divórcio ocorre, e o direito de acção obtido pelo estipulador não se extingue se o casamento deve ser renovado. Portanto, se a 

mulher não tiver dote no momento do segundo casamento, o estipulador deve consentir novamente na constituição do dote; 

desde que o referido dote que outra parte estipulou com a sua permissão não seja derivado da própria mulher, pois então o 

seu consentimento não será necessário. 

 

250. Javolenus, On Cassius, Livro IV. 
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Quando um marido não fez qualquer provisão subsequente com referência a um dote, se, após um divórcio, a mulher se casar 

com outro homem, e depois, tendo-se divorciado novamente, regressar ao seu primeiro marido, o dote ser-lhe-á tacitamente 

restituído sem qualquer dano. 

 

251. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro V. 

 

Se através de um legado ou por herança, propriedade de algum tipo deve ser adquirida por um escravo que é dado como dote, 

e o testador não estava disposto a que a referida propriedade pertencesse ao marido, esta deve ser devolvida à esposa se o 

casamento for dissolvido. 

 

252. The Same, On Quintus Mucius, Livro VIII. 

 

Se o usufruto da terra, cuja propriedade não pertence à minha mulher, me for dado por dote pelo proprietário da mesma, seria 

difícil, após um divórcio, determinar como o direito de usufruto poderia ser devolvido à mulher; uma vez que declarámos que 

não pode ser transferido pelo usufrutuário a ninguém a não ser ao proprietário da propriedade, e se for transferido para um 

estranho, ou seja, para alguém que não é proprietário da propriedade, nada lhe passa, e o usufruto reverte para o proprietário 

do terreno. Por conseguinte, certas autoridades sustentam muito correctamente que, a título de recurso, o marido deve ser 

autorizado a alugar o usufruto à sua esposa, ou a vendê-lo a ela por uma contrapartida nominal, para que o direito em si 

permaneça com o marido, mas o poder de colher as colheitas pertença à esposa. 

 

253. Próculus, Epístolas, Livro VII. 

 

Próculus ao seu neto, Saudação. Quando uma escrava se casa, e dá ao seu marido dinheiro, como dote, quer saiba que é 

escrava ou não, não pode fazer do seu marido o dono do referido dinheiro, e este continuará a ser propriedade da pessoa a 

quem pertencia antes de ser dado como dote ao seu marido, a menos que ele o tenha obtido por usucapião. E nem mesmo 

depois de a mulher se ter tornado livre, enquanto viver com o mesmo homem, ela poderá mudar a condição deste dinheiro. 

Assim, nem mesmo depois de um divórcio ter ocorrido, poderá ela intentar legalmente uma acção baseada no seu direito de 

dote, ou uma acção pessoal para recuperar o dinheiro, mas a parte a quem ele pertence pode legalmente processar por ele. 

Mas se o marido obteve o direito a esse dinheiro através da usucaptação depois de o ter em sua posse, claro, porque pensou 

que a mulher era livre, estou confirmada na minha convicção de que ele lucrou com a transacção, desde que tenha obtido o 

direito ao dinheiro através da usucaptação, antes do casamento. Sou da mesma opinião onde ele obteve qualquer coisa através 

do referido dinheiro antes de este se tornar o dote, desde que não estivesse na sua posse, e não fosse culpado de fraude para 

evitar estar na posse. 

 

254. Papinianus, Perguntas, Livro X. 
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A promessa de um dote não deixa de ser válida quando o pai ignorou no início que o casamento tinha sido realizado, se 

depois o devesse consentir; uma vez que toda a promessa de um dote é entendida como sendo fundada na condição tácita sob 

a qual o casamento vai ter lugar. Pois onde uma rapariga com menos de doze anos de idade tenha sido casada, como se fosse 

mais velha, o marido pode exigir o dote quando ela, enquanto ainda vive com ele, atingir a idade de doze anos. Embora seja 

comummente afirmado que a promessa de um dote só tem referência aos primeiros casamentos, e que a obrigação não 

continua a existir se a mulher casar com o homem com quem prometeu o dote depois de ele se ter casado com outra pessoa, 

será então operativa quando outro casamento tiver intervindo. 

 

255. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Quando uma mulher, após um divórcio, com o conhecimento do seu marido, promete como dote terras das quais está na 

posse há muito tempo, considera-se que foi tacitamente acordado que o dote prometido não será reclamado; e se o marido 

trouxer um processo por ele, pode ser impedido por uma excepção com base no contrato invocado pela esposa. 

 

256. Quando uma mulher deu dinheiro que lhe era devido pela Seius, juntamente com os juros a acumular no futuro, como 

dote prometido, é razoável que quaisquer juros que possam ter sido acumulados após o casamento também constituam uma 

parte do dote. 

 

257. Decidiu-se, onde tinha sido estipulado após um divórcio, que o dinheiro que constitui o dote com os juros não deveria 

ser pago após a data do segundo casamento, porque apenas o pagamento do capital poderia ser cobrado; que os juros para o 

tempo intermédio seriam devidos. 

 

258. Quando uma mulher foi casada durante a ausência do seu marido, e conduzida à sua casa, e entretanto não incorreu em 

despesas imputáveis aos bens do seu marido, este último não pode honrosamente exigir juros sobre o dote que lhe foi 

prometido para o reembolsar pelo sustento da sua esposa. 

 

259. Um genro estipulou com o seu sogro o pagamento de um dote num determinado dia, de acordo com os desejos deste 

último, sem ter mencionado a propriedade, ou o montante da mesma. É estabelecido que a estipulação seria válida, sem 

considerar os desejos do sogro; nem o caso deve ser considerado semelhante àquele em que um terreno não é mencionado, e 

é considerado que um legado, ou uma estipulação do referido terreno é nulo; uma vez que existe uma grande diferença entre 

a forma de constituir um dote, e a incerteza do bem a que se refere, pois o montante do dote pode sempre ser estabelecido de 

acordo com os recursos do pai e a posição do marido. 
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260. Quando uma rapariga é formalmente contratada em casamento com o filho do seu tutor, com o consentimento do seu 

pai; um dote pode ser legalmente constituído pelo tutor na proporção da riqueza do primeiro, e do grau e nascimento da 

rapariga. 

 

261. Quando um dote foi legalmente prometido em nome de uma mulher libertada pela sua padroeira, esta última não pode 

reter o mesmo se a mulher libertada se mostrar ingrata. 

 

262. Quando um casamento é dissolvido, e uma propriedade que foi avaliada e dada a título de dote deve ser devolvida, o 

montante deve ser declarado, mas a venda não é contratada. Portanto, quando a propriedade é despejada, se a mulher a deu de 

boa fé, o seu marido não terá direito de acção; caso contrário, ela será responsável por fraude. 

 

263. Quando a propriedade tiver sido avaliada e entregue por meio de dote, mesmo que a mulher possa continuar a utilizá-la, 

a propriedade será considerada como tendo passado para o marido. 

 

264. É conveniente que a prole de escravas, dada como dote, seja considerada uma parte da mesma; e, portanto, um acordo 

com o marido de que a referida prole será mantida em comum por ele e pela sua esposa é nulo. 

 

265. Paulus, Perguntas, Livro VI. 

 

Quando surgirem dúvidas, é melhor decidir a favor do dote. 

 

266. The Same, Perguntas, Livro XXXII. 

 

Quando um estranho promete um dote em nome de uma mulher, esta última deve assumir o risco. Se, no entanto, o marido se 

encarregar da reclamação, e recolher os juros, considera-se que o risco será seu. 

 

267. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Uma mulher deu todos os seus bens como dote. Pergunto se o marido, como seu herdeiro, é obrigado a ser responsável pelas 

dívidas dos seus bens? Paulus responde que quando alguém retém todos os bens de uma mulher por causa de uma obrigação 

pontual, não pode ser processado pelos seus credores, mas que a promessa dos bens só se aplica ao que resta depois de as 

dívidas terem sido deduzidas. 

 

268. Paulus defende, com referência à propriedade dotal, que mesmo o pai do marido é responsável por fraude e negligência. 
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269. Paulus sustenta também que, quando uma mulher dá um dote da sua própria propriedade, e faz com que a sua mãe faça 

estipulações, ela pode depois alterar o instrumento dotal. 

 

270. The Same, Sentences, Book II. 

 

Uma pessoa muda, surda ou cega, é responsável por um dote, porque cada uma delas pode contrair um casamento. 

 

271. Enquanto o casamento existir, o dote pode ser devolvido à esposa pelas seguintes razões, desde que ela não o esbanje, 

nomeadamente: para que ela possa sustentar-se a si própria e aos seus filhos, ou possa comprar uma propriedade adequada, 

ou possa dar sustento ao seu pai banido para alguma ilha, ou possa aliviar o seu irmão ou irmã que esteja em falta. 

 

272. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro V. 

 

Quando uma mulher noiva dá um dote, e não se casa, ou quando uma rapariga, para se tornar esposa, o dá antes de atingir a 

idade de doze anos; considera-se que o privilégio que se aplica a acções pessoais deve, a título de favor, como no caso de um 

dote normal, ser alargado para incluir uma acção pessoal de recuperação. 

 

273. Tryphoninus, Disputations, Livro VI. 

 

Embora o dote se torne uma parte da propriedade do marido, ele pertence, de facto, à esposa. Decidiu-se, com razão, que se 

ela desse um terreno que não fosse avaliado como dote, e, por causa disso, fosse estipulada uma cláusula de dupla 

indemnização, e o terreno fosse despejado do marido, este último pode imediatamente intentar uma acção sobre a 

estipulação. Além disso, como é do seu interesse que a propriedade dada a título de dote não seja despejada, e porque ela 

própria sofre o despejo porque deixa de possuir o que constituía o dote; considera-se que ela também tem direito aos lucros 

do mesmo enquanto o casamento continuar a existir, mesmo que a propriedade da propriedade esteja no marido, e ele 

sustenta o peso do matrimónio. 

 

274. The Same, Disputations, Livro IX. 

 

Quando um pai promete um dote à sua filha por uma doação mortis causa, a promessa será válida, pois ele ficará vinculado 

como se o tivesse feito no momento da sua própria morte. Se, no entanto, ele deve recuperar, porque é que não deve ser 

libertado da obrigação através de uma acção pessoal, tal como seria o caso quando outra pessoa entrasse numa estipulação, 

ou prometesse um dote em nome de outra? O caso é semelhante quando uma acção pessoal mentirá para recuperar dinheiro 

que tenha sido dado, ou para obrigar uma parte a libertar uma obrigação incorrida mortis causa. O mesmo não pode ser dito 
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em relação a uma mulher, se ela prometeu um dote mortis causa, porque um dote é nulo, a menos que possa ser utilizado para 

cobrir as despesas do casamento. 

 

275. The Same, Disputations, Livro X. 

 

Quando uma mulher prestes a casar com o seu devedor que deve o seu dinheiro a juros promete-lhe, a título de dote, o que 

ele lhe deve; os juros que se tornaram devidos após o casamento não constituem parte do dote, porque toda a obrigação é 

cancelada; tal como se toda a dívida tivesse sido paga à mulher, e ela a tivesse doado a título de dote. 

 

276. The Same, Disputations, Livro XI. 

 

Quando uma mulher com direito de usufruto em terra pertencente ao seu marido lhe dá a título de dote, embora o usufruto já 

não seja seu, ainda assim, o marido não tem direito a ele, porque está a usar a sua própria terra, como proprietário; mas, por 

meio do dote, obtém o título completo da referida terra, e não a detém separada do usufruto, e não a pode perder por não 

utilizador. Mesmo assim, em caso de divórcio, deve restabelecer o usufruto do referido terreno em benefício da sua esposa. 

Se, no entanto, ela morrer durante o casamento, o marido é obrigado a não ter lucrado com o dote, porque mesmo que ele não 

tivesse casado com a mulher, o usufruto, tendo sido extinto pela sua morte, voltaria para a terra, e por isso ele não seria 

obrigado a contribuir para as despesas funerárias da sua esposa. 

 

277. É evidente que, se um pai, que tem um usufruto num trato de terra, o dá ao seu genro através do dote, pela sua filha, e 

ela morre durante o casamento, ele terá o direito de acção contra o seu genro para o restabelecimento do usufruto. 

 

278. Se uma mulher constitui um dote para o seu marido ao dar-lhe o usufruto na sua terra, então o usufruto ficará, 

propriamente dito, ligado à pessoa do seu marido, e ele perdê-lo-á por não-utilizador. Se isto acontecer, vamos ver se a 

mulher ainda será doada. Se, de facto, a propriedade da terra estiver na mulher, e o usufruto reverter para o mesmo, nada 

resta agora do dote que possa ser recuperado por ele numa acção sobre o dote, porque ele não pode ser culpado por ter 

perdido o usufruto por não-utilizador, uma vez que ela própria lucrou com isso, e por isso permanecerá sem dote. Mas se a 

esposa alienar a propriedade, e esta se tornar mais valiosa sem qualquer vantagem para ela, ela ainda conservará o direito ao 

seu dote, porque o marido, que, quando poderia ter usufruído do usufruto, o perdeu por não-utilizador, estará sujeito a uma 

acção sobre o dote. Se, no entanto, o usufruto continuar a existir até ao divórcio, a sua restituição será em benefício da 

mulher, porque embora não lhe passe imediatamente, ainda assim, reverte para a propriedade ou por algum preço ou 

consideração, e sem qualquer desvantagem para o proprietário. Mas onde o marido não perdeu o usufruto, o seu direito ao 

mesmo não se extinguirá com a morte da esposa. Mas nos casos de divórcio, vejamos, no primeiro e segundo casos, se os 

lucros devem ser divididos na proporção da época do ano que decorreu. Esta opinião deve ser adoptada. A restituição do 

usufruto, no entanto, deve ser feita de modo a ser transferido para a mulher proprietária da terra, e ser unido com a 
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propriedade da mesma. Mesmo que a mulher não seja a proprietária do terreno, uma acção sobre o dote, no entanto, mentirá 

para obrigar o marido a renunciar ao usufruto; pois a mulher será responsável por uma acção à venda para a obrigar a 

entregá-lo, quer espere obter um determinado preço pelo mesmo do comprador, quer prefira fazer-lhe um favor, em vez de 

deixar o direito a alguém que não lhe seja amigável, e a quem foi transferido; o que lhe é permitido por lei. 

 

279. Uma esposa deu um usufruto ao seu marido através de um dote, e durante o casamento vendeu-lhe o tracto de terra. 

Colocou-se a questão de saber o que teria ela direito a recuperar numa acção sobre o dote, caso ocorresse um divórcio. 

Respondi que era importante perguntar por quanto a terra tinha sido vendida; como, se fosse feita uma avaliação da mera 

propriedade, a mulher, numa acção sobre o dote, tinha o direito de recuperar o preço do usufruto. Mas, e se o marido 

morresse antes de a questão ser resolvida? Os seus herdeiros não seriam responsáveis por nada. Pois mesmo que alguém 

aparecesse como comprador da propriedade, o herdeiro do marido seria responsável perante a mulher por nada, e o usufruto 

reverteria para a terra. Se, no entanto, todo o trato fosse vendido por quanto valesse, e o usufruto não fosse entendido como 

tendo sido reservado, considerar-se-ia que a mulher tinha direito ao dote durante a existência do casamento. 

 

280. Quando uma parcela de terra em comum fosse doada, e o outro co-proprietário intentasse uma acção contra o marido 

por divisão, e a terra lhe fosse adjudicada, o montante da sentença contra o co-proprietário a favor do marido seria o dote, 

mas se a terra fosse adjudicada a um estranho sem qualquer oferta, o dote seria uma parte do preço pelo qual a terra foi 

vendida. Mas isto não seria considerado para tomar o lugar da propriedade, e, em caso de divórcio, não seria necessário pagar 

tudo de uma só vez, mas deveria ser pago dentro de um prazo especificado. Se, no entanto, a terra fosse adjudicada ao 

marido, a parte que tinha sido doada a título de dote, continuaria a ser pontilhada; mas se houvesse um divórcio, a outra parte, 

em virtude da qual a primeira, como dote, chegou às mãos do marido, deveria ser devolvida; ou seja, ele receberá da sua 

mulher tanto, a título de preço, como tinha pago ao seu co-proprietário em virtude da sentença que foi proferida contra ele. Se 

uma das partes atacar isto como sendo injusto, nem a mulher se opuser a receber a outra parte da terra, nem o marido se 

recusar a entregá-la; mas vejamos se, enquanto o casamento existir, apenas a parte da terra que foi dada a título de dote é 

pontilhada, ou se a outra parte não o é da mesma forma. Julianus diz que apenas uma das porções é dotal, e eu declarei em 

tribunal que apenas uma delas deveria ser considerada como tal. 

 

281. Quando alguém que é protegido por uma excepção se obriga, por erro, numa estipulação com um marido a pagar-lhe 

uma quantia em dinheiro a título de dote, e não o faz, pode ser obrigado a pagar-lhe; e terá direito a uma acção pessoal de 

recuperação contra a mulher ou o seu pai, dependendo de qual deles o substituiu por causa da quantia que não devia, e que 

ele prometeu, ou pagou ao marido. 

 

282. Labeo, Epítomes das Últimas Obras de Javolenus, Livro VI. 
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Um avô deu um dote pela sua neta, a filha do seu filho, ao seu genro, e depois morreu. Servius nega que o dote reverta para o 

pai, e eu concordo com ele, porque não pode ser considerado derivado dele, uma vez que ele nunca foi proprietário de 

nenhuma das propriedades. 

 

283. Um pai prometeu uma centena de aurei à sua filha, a título de dote, na condição de que este fosse pago quando fosse 

perfeitamente conveniente. Ateius diz que Servius deu como sua opinião, que o pai deveria pagar o dote assim que o pudesse 

fazer sem se sujeitar a desonra e infâmia. 

 

284. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro VI. 

 

Se o devedor de uma mulher deve prometer um dote ao seu noivo, a mulher pode intentar uma acção pelo dinheiro contra o 

seu devedor antes do casamento; e Labeo diz que o devedor não será responsável perante o marido por este motivo 

posteriormente. Esta opinião é incorrecta, porque a promessa está em suspenso enquanto a obrigação permanecer nesta 

condição. 

 

285. Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Um pai deu como dote pela sua filha uma certa soma de dinheiro que tinha emprestado, ou pela qual tinha incorrido em 

responsabilidade. Assim que este dinheiro foi gasto, o dote tornou-se profeccioso. 

 

286. Proculus, Epístolas, Livro V. 

 

Quando uma mulher ordenou ao seu marido que desse uma certa quantia de dinheiro que ele lhe devia como dote pela sua 

filha comum, e ele o fez, penso que se deve considerar se ele deu o dote no seu próprio nome, ou no nome da sua esposa. Se 

o doou em seu próprio nome, ainda deve o dinheiro à sua esposa, mas se o doou em nome da sua esposa, ficará isento de 

responsabilidade para com a sua esposa. 

 

287. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro VI. 

 

Se o devedor de uma mulher deve prometer ao seu noivo um dote, ela não pode receber o dinheiro do seu devedor antes do 

casamento, porque a promessa está em suspenso enquanto a obrigação permanecer nesta condição. 

 

288. Labeo, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro VI. 
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Quando a promessa de um dote está envolvida, o julgamento deve ser feito contra a parte que o fez, sem referência aos seus 

recursos pecuniários. Paulus diz que isto é sempre verdade com referência a um estranho, mas quando um genro reclama o 

dote prometido do seu sogro, enquanto a ligação entre eles existir, o julgamento será feito contra o sogro, de acordo com o 

montante que ele for capaz de pagar. Se ele intentar uma acção após a dissolução do casamento, penso que o montante a ser 

pago dependerá das circunstâncias e do carácter pessoal das partes. E se o sogro tivesse imposto ao seu genro, dando-lhe 

razões para esperar um dote, quando soubesse que não o podia fornecer, e o tivesse feito com o objectivo de enganar o seu 

genro? 

 

289. Scaevola, Digest, Livro VIII. 

 

Um pai deu um pedaço de terra como dote a uma filha e, tendo morrido, deixou à filha o único herdeiro dos seus bens. Ela, 

tendo sido pressionada pelos credores, decidiu que seria melhor vender a parcela de terra que tinha sido doada a título de 

dote, porque era menos produtiva, e reter as outras parcelas pertencentes à propriedade, porque produziam um rendimento 

maior. O marido deu o seu consentimento para tal, desde que não houvesse fraude na transacção. Pergunto se a parte do dote 

que foi incluída nesta propriedade poderia ser legalmente transferida para a mulher durante o casamento. A resposta foi que 

poderia ser, se o preço do mesmo fosse pago a um credor. 

 

 

Título. 4. No que diz respeito aos acordos por pontos. 

 

 

290. Javolenus, Sobre Cassius, Livro IV. 

 

É lícito que um acordo seja feito após o casamento, mesmo que nenhum tenha sido previamente celebrado. 

 

291. Os acordos feitos com o objectivo de devolver um dote devem ser celebrados por todas as partes que tenham o direito de 

recuperar o dote, ou de quem o possa recuperar, para que uma delas, que não seja parte no processo, não possa obter qualquer 

vantagem do magistrado que possa ser chamado a executar o acordo. 

 

292. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Quando foi acordado que o dote permanecerá nas mãos do marido, independentemente da forma como o casamento possa ser 

dissolvido, desde que haja filhos, Papinianus declarou a Junianus, o Pretor, que no caso de o casamento ter sido dissolvido 

pela morte do marido, deve considerar-se que não houve acordo para a retenção do dote, e que, em tais circunstâncias, um 

acordo que fosse prejudicial ao dote, não deve ser observado quando a morte do marido tiver lugar. 
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293. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando é celebrado um acordo que faz referência ao momento do divórcio, e o divórcio não tem lugar, o acordo não se 

tornará operacional. 

 

294. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

Se for acordado que os lucros da propriedade devem ser convertidos num dote, será o acordo válido? Marcelo diz no Oitavo 

Livro do Digest que tal acordo não é válido, para uma mulher, por um contrato deste tipo quase se torna desdobrável. Ele, no 

entanto, faz a distinção de que se uma mulher deve dar um tracto de terra como dote, sob a condição de que o seu marido lhe 

entregue os lucros do mesmo, tal acordo é nulo; e a mesma regra aplica-se se ela der um usufruto como dote ao abrigo de um 

acordo semelhante. Se, no entanto, um contrato deve ser feito com referência a dar os lucros, ou seja, que quaisquer lucros 

que possam ser obtidos devem compor o dote, e a terra, ou o usufruto do mesmo é entregue em conformidade com ele, não 

com o entendimento de que os lucros devem tornar-se pontos, mas que o marido pode recolher os lucros que se tornarão parte 

do dote; ele pode ser compelido por uma acção sobre o dote a entregar os referidos lucros. Os lucros formarão, portanto, o 

dote, e ele pode usufruir dos juros obtidos a partir deles, bem como adquirir o que é acrescentado ao capital. Penso que, em 

ambos os casos, deve ser considerada a intenção com que o dote foi dado, para que se a esposa desse um grande dote porque 

desejava que o rendimento do mesmo o constituísse, e esperasse que o marido se contentasse com os juros que poderia 

render; pode dizer-se que o acordo será válido, pois então o dote não é não lucrativo. Suponha, por exemplo, que o marido 

recebe um rendimento anual de quarenta aurei a título de dote, enquanto que se tal acordo não tivesse sido celebrado ele teria 

recebido mais de trezentos, não seria de grande vantagem para ele obter um dote tão rentável? E o que diremos se o acordo 

tiver sido estabelecido em termos tais que o marido possa transformar os lucros num dote, e que a esposa tenha de se manter 

a si e à sua família, e prover a eles, e pagar todas as suas despesas? Porque não pode sustentar que um acordo deste tipo será 

válido? 

 

 

295. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Não pode ser feito um contrato que impeça o marido de agir em caso de imoralidade da sua esposa, ou que lhe permita cobrar 

mais ou menos do que a lei permite em tais circunstâncias; pois o direito de infligir punição pública não pode ser anulado por 

um acordo privado. 

 

296. Acordos deste tipo não devem ser observados quando é feita referência à recuperação de bens dados ou retirados, 

porque, em primeira instância, as mulheres são convidadas a roubar, e na segunda, o Direito Civil é violado. 
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297. Se for acordado que o marido não deve intentar uma acção por despesas necessárias incorridas, o acordo não deve ser 

observado, porque despesas deste tipo diminuem o dote por operação da lei. 

 

298. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Pomponius diz que um marido não pode contratar para dar uma garantia apenas contra a fraude com referência ao dote, que é 

concedido em benefício de pessoas casadas, embora possa concordar que não será responsável pelo crédito de um devedor, 

que lhe prometeu um dote. Pomponius sustenta que pode concordar que o dote será por conta e risco da esposa; e, por outro 

lado, estipular que o dote que está por conta e risco da esposa será por conta e risco do marido. 

 

299. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando um dote é dado em nome de uma filha, é melhor para o genro fazer um acordo com ambas as partes; embora, no 

início, quando um dote é dado, o pai possa impor qualquer condição que deseje, sem considerar a pessoa da mulher. Mas se, 

após o dote ter sido dado, ele desejar fazer um acordo, ambas as partes devem ser consideradas quando tal for feito, uma vez 

que o dote já foi adquirido pela mulher. Neste caso, o pai ou faz o acordo sem a sua filha, ou sozinho, ou fá-lo depois de ter 

chamado a sua filha, e o acordo não beneficiará ou prejudicará ninguém a não ser ele próprio. No entanto, se a filha sozinha 

celebrar um contrato pelo qual a condição do pai seja melhorada, isso também o beneficiará, uma vez que ele pode adquirir 

propriedade através da filha, enquanto uma filha não o pode fazer através do pai. Mas se o contrato feito pela filha for 

prejudicial, embora possa prejudicar os seus direitos, não será de forma alguma desvantajoso para o pai, a menos que este 

institua um processo juntamente com a sua filha. Deve ser dito que a filha nunca poderá, ao fazer qualquer acordo, fazer com 

que a condição do pai se piore, pois no caso de ela morrer durante o casamento, o dote reverterá para o pai. 

 

300. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Quando um filho sob controlo paterno se casa enquanto o pai está louco, ou está nas mãos do inimigo, ou quando a sua filha 

se casa em circunstâncias semelhantes, um acordo com referência a um dote celebrado com ambos deve ser feito com cada 

um individualmente. 

 

301. Pomponius, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Quando um acordo é celebrado prevendo que se uma filha morrer durante a vida do seu sogro, todo o seu dote será entregue a 

este último, e se ele morrer, ao seu filho, e se o seu filho também morrer, ao herdeiro do sogro; tal estipulação por uma 

construção indulgente pode ser mantida como equitativa. 
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302. The Same, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Um avô, ao providenciar um dote para a sua neta, concordou que nunca deveria ser reclamado por ele próprio, nem pelo seu 

filho, mas que poderia ser reclamado por qualquer outro herdeiro que não o seu filho. Este último será protegido por uma 

excepção baseada no contrato, uma vez que nos é permitido providenciar aos nossos herdeiros, e não há nada que nos impeça 

de o fazer por qualquer outra pessoa, se ele deveria ser nosso herdeiro; mas isto não se aplica a outros herdeiros. Celsus tinha 

a mesma opinião. 

 

303. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

Onde um pai prometeu um dote, e concordou que este não deveria ser reclamado por ele enquanto ele vivesse, nem, em 

qualquer caso, enquanto o casamento continuasse a existir, o Divino Severus decretou que o acordo deveria ser interpretado 

tal como se tivesse contido o aditamento, "Enquanto ele vivesse". Pois isto deve ser entendido como tendo referência ao 

afecto paterno, e aos desejos das partes contratantes, de tal forma que a última parte do acordo será considerada como tendo 

referência à vida do pai, pois uma construção diferente separaria os lucros do do dote das despesas do casamento, o que seria 

intolerável; e o resultado seria que a mulher seria considerada como não tendo dote. Daí que este Rescript tenha levado a que, 

se a filha morresse enquanto o pai vivia, ou se divorciasse sem qualquer culpa a ela ligada, o dote não poderia, de forma 

alguma, ser reclamado pelo marido, mas que ele poderia reclamá-lo se o pai morresse enquanto o casamento existisse. 

 

304. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Onde um pai deu um dote, e concordou que se a sua filha morresse durante o casamento, o dote deveria permanecer nas mãos 

do marido; penso que o acordo deve ser observado, mesmo que nenhum filho tivesse nascido. 

 

305. Entre os acordos que são normalmente celebrados antes e depois do casamento, alguns são voluntários, como, por 

exemplo, quando se afirma que a mulher deve sustentar-se com o dote prometido; e, enquanto o casamento continuar, o dote 

não pode ser exigido pelo marido; ou ela pode fornecer-lhe uma certa quantia para o seu sustento; ou algumas outras 

disposições semelhantes a estas podem ser feitas. Existem outros acordos relacionados com a lei, por exemplo, aqueles que 

prescrevem a forma como um dote deve ser devolvido quando é reclamado; e, em casos deste tipo, a vontade das partes 

contratantes nem sempre é observada. Se, no entanto, for acordado que o dote, em nenhuma circunstância, pode ser 

reclamado, a mulher permanecerá sem dote. 
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306. Quando uma mulher concorda que não pode ser exigida mais de metade do dote, e estipula uma sanção; Mela diz que 

deve contentar-se com uma ou outra de duas coisas; ou com uma excepção baseada no acordo com a libertação da obrigação 

de uma sanção, ou se procede ao abrigo da estipulação, deve ser-lhe negado o direito a. uma excepção. 

 

307. Quando um terreno que foi avaliado é dado a título de dote, e a mulher concorda que se trouxer mais quando vendido, o 

excedente passará a fazer parte do seu dote; Mela diz que tal acordo deve ser cumprido, tal como, por outro lado, ela pode 

concordar em ser responsável pela deficiência no caso de o terreno dever ser vendido por menos. 

 

308. Se uma esposa concordar que se um terreno doado for vendido por mais ou menos do que a avaliação, o preço que traz 

deve constituir o seu dote, este acordo deve ser executado; mas se o terreno for vendido por menos, por culpa do marido, a 

esposa pode recuperar a deficiência dele. 

 

309. Julianus, Digest, Livro XVII. 

 

Além disso, se o terreno não deve ser vendido, a avaliação do mesmo deve ser fornecida. 

 

310. Paulus, On the Edict, Livro XXXV. 

 

Com referência ao momento em que o dote deve ser devolvido, a lei permite que seja feito um acordo fixando o dia em que 

isso pode ser feito, desde que a condição da mulher não seja piorada por isso: 

 

311. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. Ou seja, pode ser devolvido mais cedo. 

312. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Não pode ser acordado que o dote seja devolvido numa data posterior à estabelecida por lei; tal como não pode ser acordado 

que não será devolvido de todo. 

 

313. Próculus, Epístolas, Livro XI. 

 

Atilicinus ao seu amigo Proculus, Saudação: "Quando foi feito um acordo entre um homem e a sua esposa antes do 

casamento, que, em caso de divórcio, deve ser concedido o mesmo tempo para a devolução do dote que foi dado para a sua 

outorga; a mulher deu o dote ao seu marido cinco anos após o casamento. Tendo havido um divórcio, pergunto se o marido 

deve devolver o dote à sua esposa dentro de cinco anos, ou se o deve fazer dentro do tempo fixado por lei? Proculus 

respondeu com referência à hora de devolver o dote: "Penso que através de um acordo a condição da mulher pode ser 

melhorada e não pode ser piorada; portanto, se for previsto que o dote deve ser devolvido num prazo mais curto do que o 
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estabelecido por lei, deve ser executado, mas se for acordado devolvê-lo após um prazo mais longo, tal contrato não é 

válido". Quanto a esta opinião, é correcto afirmar que se for provado pelo acordo que, após o divórcio, deve haver o mesmo 

atraso na devolução do dote que houve na sua entrega após o casamento, e se este atraso na devolução for inferior ao 

autorizado por lei, o acordo será válido, mas se for mais longo, não o será. 

 

314. Julianus, Digest, Livro XVIII. 

 

Embora, durante a continuação do casamento, o marido e a mulher podem não poder concordar em adiar a restauração do 

dote por mais tempo do que o autorizado por lei; mesmo assim, após o divórcio, se houve uma boa razão para o acordo, este 

deve ser mantido. 

 

315. Alfenus, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro III. 

 

É diferente quando um pai, ao prometer um dote para a sua filha, concorda que este será pago por ele em um, dois, três, 

quatro, e cinco anos; e declara que será devolvido da mesma forma, se o casamento for dissolvido, pois este acordo será 

válido se a filha se tornar herdeira do seu pai, e se ela estava presente no momento em que o contrato foi feito. 

 

316. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Será válido um acordo feito por causa de bens dados ou apropriados pela esposa, ou despesas incorridas; ou seja, após a 

ocorrência de um divórcio. 

 

317. Quando um estranho está prestes a dar um dote dos seus próprios bens, pode estipular e concordar com tudo o que 

escolher, mesmo sem o conhecimento da mulher; pois está a impor condições ao que lhe pertence, mas depois de ter dado o 

dote, só pode celebrar um acordo sobre o mesmo com o consentimento da mulher. 

 

318. Se for acordado que o dote não pode ser exigido nem à esposa nem ao pai, o herdeiro de qualquer um deles não terá 

direito a uma excepção. Se, no entanto, o acordo for que não deve ser reclamado durante o casamento, na vida do pai, pode 

ser reclamado imediatamente após a sua morte; e se o marido não o deve reclamar, será responsável por negligência se o dote 

puder ser exigido; a menos que o casamento tenha sido dissolvido antes de ele ter o poder de o exigir. 

 

319. Julianus, Digest, Livro XVII. 

 

Quando uma mulher promete uma certa soma de dinheiro, a título de dote, e, em vez disso, dá escravos sob a condição de que 

estes fiquem por sua conta e risco, e se lhes nascerem filhos que lhe pertençam, o acordo deve ser cumprido; pois está 
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estabelecido que pode ser feito um contrato entre marido e mulher estabelecendo que um dote constituído por uma soma de 

dinheiro pode ser alterado e transferido para outros bens, se for vantajoso para a mulher. 

 

320. The Same, On Urseius Ferox, Livro II. 

 

Um certo homem recebeu uma parcela de terra da sua esposa por meio do dote, e foi acordado entre eles que o marido 

deveria dar o aluguer da referida terra à sua esposa como renda anual. O marido arrendou depois a terra à mãe da mulher para 

ser cultivada por uma certa quantia de renda, e ela morreu sem a ter pago, deixando à sua filha o seu único herdeiro, e depois 

teve lugar o divórcio. O marido intentou uma acção contra a mulher pela renda que a mãe lhe devia, e foi decidido que não 

lhe devia ser concedida uma excepção, como se o acordo entre ela e o marido não tivesse sido feito para que a referida renda 

lhe fosse dada para a sua manutenção; uma vez que, em algumas circunstâncias, as doações podem ser legalmente feitas entre 

marido e mulher, pois o que é dado a título de rendimento anual é uma espécie de doação. 

 

321. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Um pai, na altura em que deu um dote à sua filha, concordou que se ela morresse deixando um ou mais filhos, o dote lhe 

fosse devolvido, após dedução da terceira parte do mesmo; ou, após a sua morte, que fosse dado a um ou outro dos filhos que 

estavam sob o seu controlo. Isto foi depois expressamente estipulado. Após a morte do pai, a mulher morreu durante o 

casamento, deixando filhos. Colocou-se a questão de saber se os filhos podiam reclamar dois terços do dote, de acordo com a 

estipulação. Respondi que eles podiam, pois o efeito da estipulação era que se a mulher morresse durante o casamento, o seu 

dote deveria ser devolvido ao pai, e aplica-se a mesma regra de quando uma estipulação foi feita nos termos seguintes: "Se 

um navio vier da Ásia, concorda em pagar-me uma certa soma de dinheiro, ou, após a minha morte, pagá-la a Lucius Titius?" 

pois se o navio chegar após a morte do estipulador, o dinheiro será devido ao meu herdeiro. 

 

322. Florentinus, Institutos, Livro III. 

 

Onde foi acordado entre marido e mulher que uma certa parte do dote, ou a totalidade do mesmo, deve ser retida em caso de 

nascimento de um ou mais filhos; o acordo deve ser levado a efeito, mesmo por causa de filhos que nasceram antes de o dote 

ter sido dado ou aumentado, pois é suficiente que eles nasçam durante o casamento com referência ao qual o dote foi doado. 

 

323. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Com referência ao regresso de um dote, onde foi acordado fazê-lo se a rapariga morresse antes do casamento, também se 

considera que o marido concordou em não o reclamar, e que o pai tinha obtido o direito de transmitir ao seu herdeiro uma 

excepção com base no contrato. 
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324. Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Foi acordado entre um sogro e o seu genro que se a filha morresse deixando uma criança de um ano de idade, o dote 

pertenceria ao seu marido, mas se a criança morresse durante a vida da sua mãe, o marido poderia reter apenas uma parte do 

dote onde a esposa morreu durante o casamento. A mulher perdeu a sua vida por naufrágio ao mesmo tempo que o seu filho, 

que tinha um ano de idade. Pelo facto de parecer provável que a criança morreu antes da sua mãe, foi decidido que o marido 

poderia reter uma porção do dote. 

 

325. Um marido pode reter um dote concedido a uma filha por um acordo, e se não o fizer por engano, a filha, que é a única 

herdeira do pai e herdeira de uma parte da propriedade da mãe, pode, não sendo erroneamente retida, fazer valer uma 

pretensão preferencial ao dote indevidamente pago pelo pai, no caso da partilha da propriedade da mãe. 

 

326. Quando for acordado entre um pai e um genro que o dote será devolvido ao pai, no caso da filha morrer durante o 

casamento sem deixar filhos, deve entender-se que foi acordado entre as partes que, se a filha morrer deixando filhos, o dote 

será retido, e que nenhuma parte do mesmo será separada do mesmo em virtude de qualquer adição que lhe tenha sido feita, 

se não tiver sido feito um acordo em contrário. 

 

327. Foi acordado que uma esposa deveria ser transportada à custa do marido para onde quer que fosse, e por conseguinte, na 

estrita prossecução deste acordo a mulher seguiu o marido, e procurou-o na província onde ele estava a servir como 

centurião. Se o marido não cumprisse o acordo, embora uma acção directa não fosse mentira, ainda assim deveria ser 

concedida uma acção equitativa de facto. 

 

328. Quando uma filha, que prometia um dote para si própria, inseriu no contrato que se ela morresse durante o casamento 

sem deixar filhos, o seu dote deveria ser pago à mãe; este acordo da filha não confere nenhum direito de acção à mãe. Ainda 

assim, se o herdeiro da filha deve pagar o dinheiro que compõe o dote, e o marido deve intentar uma acção por ele, uma 

excepção pode ser invocada contra ele por reclamar o dote em violação do seu próprio acordo. 

 

329. Um pai estipulou que o dote lhe fosse dado, se a sua filha devesse morrer durante o casamento. Enquanto o casamento 

ainda estava em vigor, o pai foi condenado por um crime capital. A condição da estipulação não produziria efeito se houvesse 

um divórcio, ou se o casamento fosse dissolvido pela morte do marido. Se, no entanto, a mulher morrer durante o casamento, 

o direito a uma acção sobre o dote decorrente da estipulação seria adquirido pelo Tesouro. Mas se as partes voltassem a casar 

após um divórcio, a estipulação não se tornaria operacional em benefício da Fazenda, mesmo que a filha morresse durante o 

segundo casamento, uma vez que tinha referência ao primeiro casamento. 
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330. The Same, Definitions, Book I. 

 

Se uma mulher que tem filhos deve regressar ao seu marido através de duplicidade, após uma querela; como por exemplo, 

quando, por motivos venais, ela concorda que não será dotada; sendo este acordo contrário ao costume, não deve ser 

aplicado, de acordo com as circunstâncias do caso. 

 

331. Paulus, Perguntas, Livro V. 

 

Pergunta-se se, quando uma mulher, antes ou depois do casamento, concorda que o seu credor ficará satisfeito com as 

colheitas de terra que ela deu a título de dote, o acordo será válido? Eu digo que será válido, se for feito antes do casamento e 

que desta forma o dote será diminuído; mas se for feito depois do casamento, uma vez que os lucros do dote se destinam a 

aliviar os encargos matrimoniais, o marido consente praticamente em pagar ao credor os seus próprios bens, e a transacção 

será um mero presente. 

 

332. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Quando um marido recebeu certas terras que tinham sido avaliadas, a título de dote, e, durante a existência do casamento, 

com a intenção de enganar a sua esposa, concordou que as referidas terras não deveriam ser consideradas como avaliadas, 

para que ele pudesse torná-las menos valiosas sem correr qualquer risco; levantou-se a questão de saber se as terras que 

tinham sido avaliadas deveriam permanecer assim, de acordo com a estimativa pontual, e se o marido estaria sujeito à sua 

deterioração. Respondi que o contrato não seria afectado pelo que foi proposto, porque isto foi feito durante o casamento, 

desde que o dote não fosse diminuído no valor; ainda assim, se a terra se deteriorasse após a celebração do contrato, a mulher 

teria direito a uma acção pontual sobre este terreno contra o seu marido. 

 

333. Titius deu um dote por uma mulher, e fez uma estipulação com referência a ele em caso de morte ou divórcio. Tendo 

havido um divórcio, Titius morreu sem reclamar o dote, e a mulher renovou o seu casamento com o consentimento do 

herdeiro. Colocou-se a questão de saber se o herdeiro poderia exigir o dote com base na estipulação. Respondi que o herdeiro 

de Titius seria barrado por uma excepção com base no contrato, se tivesse dado o seu consentimento para que a quantia que 

poderia recuperar por causa da estipulação se tornasse o dote da sua mãe, quando o casamento fosse renovado. 

 

334. Uma mulher, que deu bens como dote, concordou que se ela morresse durante o casamento deveria ser devolvida ao seu 

irmão, e este último fez uma estipulação para esse efeito. A esposa, aquando da sua morte, legou certos bens ao seu marido, 

assim como a outros, e também manumhou certos escravos que faziam parte do dote. Levantou-se a questão de saber se o 

marido era responsável perante o irmão pela propriedade que a mulher legou, e os escravos que ela manumitiu. Respondi que 
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não havia nada nos factos declarados que justificasse que ele não o fosse, pois os herdeiros da falecida, bem como os 

legatários, eram responsáveis por causa da manumissão. 

 

335. Tryphoninus, Disputations, Livro X. 

 

Baebius Marcellus prometeu a Baebius Maryllus cem aurei, a título de dote para a sua filha, e foi acordado entre eles que o 

dote não deveria ser reclamado durante a existência do casamento; ou, se a filha morresse durante o casamento sem deixar 

filhos, após a morte do seu pai, metade do dote deveria permanecer nas mãos de Maryllus, e a outra metade deveria ser 

devolvida ao irmão da mulher; e estes assuntos também foram estipulados numa estipulação. Tendo Marcelo morrido 

deixando um filho e uma filha, e tendo legado todo o dote à sua filha, Maryllus divorciou-se da sua mulher por quem tinha 

uma filha, e a sua mulher morreu, deixando o seu irmão e a sua filha herdeiros a partes iguais dos seus bens. Maryllus 

apresentou queixa perante Petrónio Magno, o Pretor, por todo o dote, contra o filho de Marcelo, que era seu herdeiro, com 

base na promessa do mesmo; alegando que tinha sido acordado entre as duas partes que se a mulher morresse sem deixar 

filhos, metade do dote deveria permanecer nas mãos do marido, e que a construção adequada do acordo era que todo o dote 

deveria pertencer-lhe se a mulher tivesse um filho ou uma filha. Por outro lado, considerou-se que a excepção baseada no 

acordo comum também era vantajosa para o herdeiro, mas que, no caso proposto, sendo o herdeiro, por assim dizer, o 

representante do falecido, não podia proteger-se através de uma excepção baseada no contrato; mas que, se ele próprio 

tivesse sido processado pelo dote durante a vida da mulher, poderia ter barrado Maryllus por esta excepção, porque tinha 

havido um divórcio, e poderia interpor a mesma defesa, mesmo após a morte da sua irmã. Por conseguinte, foi decidido que o 

herdeiro deve ser exonerado da responsabilidade pela referida reclamação, mas que não deve haver nada neste parecer que 

impeça a afirmação da reclamação baseada no trust, nos termos do qual Maryllus tinha direito a metade da herança como 

herdeiro da sua esposa, obtida através da sua filha por direito hereditário. 

 

 

336. Scaevola, Perguntas, Livro III. 

 

Se for acordado entre marido e mulher que os lucros do último ano de casamento, que ainda não tenham sido obtidos, serão 

aplicados em seu benefício, um contrato deste tipo é válido. 

 

337. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro VI. 

 

Uma esposa deu ao seu marido, a título de dote, um terreno avaliado em cem aurei, e depois fez um acordo com ele para lhe 

devolver o terreno ao mesmo preço em caso de divórcio. O marido vendeu depois as referidas terras por duzentas aurei, com 

o consentimento da sua esposa, e depois ocorreu o divórcio. Labeo pensa que o marido deve ter o privilégio de lhe pagar 

duzentos aurei, ou de devolver a terra, qualquer que seja a sua escolha; e que a obrigação decorrente do acordo não deve ser 
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libertada. Penso que Labeo deu esta opinião porque o terreno tinha sido vendido com o consentimento da mulher, caso 

contrário deveria, por todos os meios, ser devolvido. 

 

338. Se um pai prometer uma certa soma de dinheiro como dote para a sua filha, e for acordado que não será obrigado a 

pagá-la contra o seu consentimento, penso que nada poderá ser cobrado dele; porque a cláusula contida no contrato que 

afirmava que ele não poderia ser obrigado a pagá-la, deveria ser mantida para se referir ao dote. 

 

 

Título. 5. Relativamente à terra dada a título de dote. 

 

 

339. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

A Lex Julia, tendo referência à terra dada a título de dote, por vezes não se aplica; por exemplo, quando o marido não toma 

providências contra ameaças de ferimentos, e o vizinho é colocado na posse das premissas dadas a título de dote, e é depois 

instruído a devolver o mesmo. Neste caso, o vizinho torna-se o proprietário, porque a alienação não é voluntária. 

 

340. Mas é possível que todo o título do terreno passe para outro, como, por exemplo, para o herdeiro do marido, mas ainda 

assim, com a mesma condição de que não pode ser alienado. 

 

341. Ulpianus, On Adultery, Livro V. 

 

Se um marido deve ser reduzido à escravidão, não poderá o seu proprietário alienar a sua terra? Penso que a melhor opinião é 

que ele não pode. 

 

342. Portanto, se a propriedade do marido fosse confiscada, a venda da terra seria, no entanto, impedida; embora o Tesouro 

seja sempre considerado como um bom e solvente sucessor. 

 

343. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

Quando uma parcela de terra é concebida para escravos que fazem parte do dote, de acordo com a Lex Julia também se torna 

pontilhada. 

 

344. A terra dada como dote não pode ser alienada sempre que a esposa tenha direito a uma acção pontilhar, ou onde se deve, 

por todos os meios, ser levada. 
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345. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

A Lex Julia, que tem referência à terra dada como dote, e prevê que um marido não pode sobrecarregá-la ou aliená-la, deve 

ser interpretada de forma mais ampla, de modo a aplicar-se tanto a uma pessoa desposada como a um marido. 

 

346. Ulpianus, On All Tribunals, Livro II. 

 

Julianus afirma no Décimo Sexto Livro do Digest que um marido não pode perder qualquer servidão ligada à terra, ou impor-

lhe qualquer nova servidão. 

 

347. The Same, On Adultery, Livro V. 

 

A libertação de uma servidão devido a uma propriedade urbana sujeita ao dote não pode ser concedida pelo marido, por 

receio de que com isso a condição da propriedade possa ser deteriorada. 

 

348. Julianus, Digest, Livro XVI. 

 

Quando um marido adquire uma parcela de terra que pertence ao Titius, e que está sujeita a uma servidão em benefício de um 

bem imóvel sujeito ao dote, a servidão torna-se confusa. Mas se ele devolver as referidas terras ao Titius, sem renovar a 

servidão, o marido será o culpado, e, neste caso, deverá pagar os danos que possam ser avaliados pelo tribunal. Quando, no 

entanto, o marido não for solvente, serão concedidas acções pretorianas contra Titius a favor da mulher para o 

restabelecimento da servidão. 

 

349. Quando, contudo, uma mulher dá como dote terra à qual um tracto pertencente ao seu marido deve uma servidão, esta 

chega às mãos do marido sem a servidão; e, portanto, não se pode considerar que os direitos ligados a essa terra se tenham 

deteriorado através do acto do marido. O que deve então ser feito? É dever do juiz, que deve decidir com referência ao dote, 

ordenar a devolução da terra à mulher, ou ao seu herdeiro, e o restabelecimento da servidão. 

 

350. Alfenus, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro III. 

 

Um certo homem pediu à sua mulher que cortasse uma plantação de oliveiras que se encontrava na terra pontilhada, a fim de 

a substituir por uma nova. O homem morreu depois de legar o dote à sua esposa, e foi decidido que a madeira que tinha sido 

cortada das oliveiras lhe deveria ser devolvida. 
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351. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Se uma mulher promete, a título de dote, ao seu marido que é seu devedor, terra pela qual lhe deve, a referida terra torna-se 

pontilhada. 

 

352. Se ela lhe prometer, como dote, a terra ou a aurei que ele lhe deve, ele terá o direito de decidir de qual destas será 

composto o dote. 

 

353. Mas se o marido devia a Stichus, um pedaço de terra, e o seu endividamento lhe foi prometido como dote, e Stichus 

deveria morrer, o dote consistirá então na terra. 

 

354. Julianus diz que o resultado de tudo isto seria que se lhe fosse prometido como dote, ou a propriedade da Cornelia ou da 

Sempronia pela qual ele estava endividado, o dote que ele escolhesse constituiria o dote; e é evidente que se ele quisesse 

alienar um deles, não poderia alienar o outro. No entanto, se depois comprasse aquele que alienou, ainda teria o poder de 

alienar aquele que tinha retido, se assim o desejasse. 

 

355. Paulus, Perguntas, Livro V. 

 

A aplicação desta lei é, portanto, indefinida, porque a obrigação era dotal. Assim, onde o marido pudesse alienar uma parte 

de terra, poderia também alienar a outra, porque tinha o direito de readquirir a primeira, mesmo que isso ainda não tivesse 

sido feito? Ou será que isto não deveria ser permitido, por medo que qualquer um deles pudesse compor o dote? É certo que 

um deles seria considerado como tendo sido legalmente alienado, se o outro fosse depois redimido. 

 

356. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Quando se avalia um pedaço de terra dado como dote para que a mulher possa ter o direito de escolha, considera-se que a 

terra não pode ser alienada. A regra contrária, porém, prevalece, se tal depender da vontade do marido. 

 

357. Papinianus, On Adultery, Book I. 

 

Mesmo que o casamento deva ser dissolvido, a terra ainda é entendida como sendo pontilhar. 

 

358. O consentimento de um sogro para a venda de terras pertencentes a um dote não tem qualquer força ou efeito. 

 

13. Ulpianus, On Adultery, Livro V. 
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Devemos entender terrenos dotal para incluir tanto os situados na cidade como os situados no campo, pois a Lex Julia tinha 

referência a todo o tipo de edifícios. 

 

359. O termo "terra" também se aplica a uma parte do tracto, portanto, quer o tracto inteiro tenha sido dado como dote, ou 

apenas uma parte do mesmo, não pode ser alienado. Esta é a lei actualmente em vigor. 

 

360. Entendemos o termo "terra pontilhada" para se referir àquela cuja propriedade é adquirida pelo marido, de modo que só 

então ele está proibido de a alienar. 

 

361. O mesmo alívio é concedido pela lei ao herdeiro da esposa, tal como é concedido à própria esposa. 

 

362. Quando uma esposa é nomeada herdeira do seu marido, e a terra pertencente ao dote é legada, se, após a dedução do 

legado, a mulher deve ter um montante de juros na herança igual em valor ao dote, o legado será válido. Coloca-se a questão 

de saber se será válido se o montante deve ser inferior. Scaevola diz que uma parte pode ser recuperada, se não toda, se faltar 

uma certa quantia para compor o dote; e que apenas essa quantia ficará nas mãos da mulher que é necessária para suprir a 

deficiência. 

 

363. Paulus, On Adultery, Livro III. 

 

Onde uma mulher, que estava prestes a casar com Titius, transferiu para Maevius, com o consentimento do seu marido, a 

terra que ela tinha doado como dote; o dote estará nas mesmas condições como se ela própria o tivesse transferido para 

Titius. 

 

364. Se alguém der um tracto de terra como dote a uma mulher, este torna-se pontilhado; pois é considerado como tendo 

chegado às mãos do marido por causa da sua esposa. 

 

365. Quando um marido deve à sua mulher terras pertencentes a outra, e ela promete-lhas por meio do dote, ficará em 

suspense, e tornar-se-á dotal quando chegar às suas mãos. 

 

366. Se uma mulher rejeitar uma terra que lhe tenha sido concebida a título de dote, ou mesmo se ela não aceitar uma 

propriedade ou um legado, onde o seu marido foi substituído, a terra tornar-se-á dotal. 

 

367. Papinianus, Opiniões, Livro I. 
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Foi decidido que a terra dotal, cuja posse foi retida pelo marido após cartas que este enviou à sua esposa, nas quais declarou 

que a terra não se tornaria dotal, pode ser retida pelo marido após a morte da esposa durante o casamento, pela razão de que 

ela não teria direito a uma acção por contrato. 

 

368. Tryphoninus, Disputations, Livro XI. 

 

Quando uma mulher deu ao seu marido, a título de dote, um pedaço de terra que o Titius possuía de boa fé, e tinha o direito 

de reivindicar para si própria com base na prescrição, e o seu marido negligenciou trazer um processo por essa terra quando 

poderia tê-lo feito, ele será responsável. Pois embora a Lex Julia, que proíbe a alienação de terras dotal, também faça 

referência a uma aquisição desta descrição, não interrompe a posse que já existe há muito tempo, se esta já tivesse começado 

antes da terra ter sido tornada dotal. É evidente que se faltarem poucos dias para estabelecer o direito prescritivo, o marido 

não será de todo culpado. 

 

369. Marcianus, Digest, Livro VII. 

 

Um marido vendeu e entregou a terra que fazia parte de um dote. Se a sua esposa morreu durante o casamento, e o dote foi 

uma fonte de lucro para o marido, o comprador não pode ser privado da terra. 

 

370. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro VI. 

 

Um marido abriu pedreiras de mármore em terra pontilhada. Tendo havido um divórcio, surgiu a questão de a quem pertencia 

o mármore que tinha sido retirado mas que ainda não tinha sido removido; e se a esposa ou o marido deveria suportar as 

despesas incorridas com o trabalho nas pedreiras. Labeo disse que o mármore pertencia ao marido, mas negou que qualquer 

coisa lhe devia ser paga pela esposa, porque a despesa não era necessária, e a terra tinha sido tornada menos valiosa. Penso 

que não só as despesas necessárias mas também as que são úteis deveriam ser pagas pela esposa, e não acredito que o terreno 

tenha diminuído de valor, se as pedreiras fossem de tal ordem que a quantidade de pedra nelas existente fosse, a prazo, 

aumentada. 

 

371. Se a esposa estivesse em falta, onde foi acordado que deveria receber o terreno depois de pagar o valor avaliado de parte 

do mesmo ao seu marido; Labeo diz que quaisquer lucros entretanto recolhidos pertencem a este último. Penso que a melhor 

opinião é que o marido deveria ter direito a uma parte proporcional dos lucros, e que o restante deveria ser reembolsado à 

mulher; que é a lei actualmente em vigor. 
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          Livro XXIV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente às doações entre marido e mulher. 

 

2. Relativamente a divórcios e repudiações. 

 

3. De que forma o dote pode ser recuperado após a dissolução do casamento. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo a donativos entre marido e mulher. 
 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

De acordo com o costume adoptado por nós, os donativos entre marido e mulher não são válidos. Esta regra foi adoptada para 

evitar que as pessoas casadas se despojem a si próprias através do afecto mútuo, não estabelecendo limites à sua 

generosidade, mas sendo demasiado profusas um para com o outro através da facilidade que lhes é concedida para o fazerem. 

 

(2) Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Outra razão é que as pessoas casadas poderiam não ter um desejo tão grande de educar os seus filhos. Sextus Caecilius 

acrescentou ainda outra, nomeadamente, porque o casamento seria frequentemente dissolvido onde o marido tivesse 

propriedade e a pudesse dar, mas não o fizesse; e, portanto, o resultado seria que o casamento se tornaria comprável. 
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3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Esta razão deriva também de um Rescript of the Emperor Antoninus, pois diz: "Os nossos antepassados proibiram as doações 

entre marido e mulher, sendo de opinião que o verdadeiro afecto se baseava na sua inclinação mútua, e também tendo em 

consideração a reputação das partes que estavam unidas no matrimónio, para que o seu acordo não parecesse ser conseguido 

por um preço, e para evitar que o melhor dos dois se tornasse pobre, e o pior se tornasse mais rico". 

 

1. Vejamos entre o que as doações de pessoas são proibidas; e, de facto, se um casamento for solenizado de acordo com os 

nossos costumes e leis, tal doação não será válida. Será válida, contudo, se surgir algum impedimento para que o casamento 

não possa ser contraído. Portanto, se a filha de um Senador casar com um libertado em violação do Decreto do Senado, ou se 

uma mulher numa província, em oposição ao Decreto Imperial, casar com um funcionário que aí esteja a cumprir as suas 

obrigações, a doação será válida, porque tal casamento é nulo. Mas não é correcto que doações deste tipo sejam válidas, nem 

que a condição daqueles que são culpados de uma ofensa seja melhorada; ainda assim, o Divino Severus, no caso da mulher 

libertada de Pôncio Paulino, um Senador, tomou uma decisão diferente porque a mulher não tinha sido tratada com o afecto a 

que a esposa tinha direito, mas sim com aquele devido a uma concubina. 

 

2. Aqueles que estão sob o controlo da mesma pessoa estão proibidos de fazer presentes um ao outro; como, por exemplo, o 

irmão de um marido que está sob o controlo do sogro da mulher. 

 

3. Aplicamos o termo "controlo" não só às crianças mas também aos escravos, pois é a melhor opinião que aqueles que estão 

sujeitos ao marido por qualquer lei não podem fazer tais donativos. 

 

4. Assim, se uma mãe faz uma doação ao seu filho que está sob o controlo do seu pai, a doação não terá qualquer efeito 

porque ele a adquire para o seu pai. Se, no entanto, ela lha der enquanto ele for um soldado e estiver prestes a partir para o 

campo, considera-se que a doação será válida, porque é adquirida pelo filho, e faz parte da sua peculiaridade castrense. 

Portanto, se um filho ou enteado, ou qualquer outra pessoa sujeita à autoridade do marido, fizer um presente com o seu 

peculiar castrense, este não será nulo. 

 

5. Portanto, uma pessoa que esteja sob o controlo do sogro é proibida de fazer presentes à esposa e à nora, desde que o 

marido esteja sob o controlo do pai. 

 

6. A esposa e a nora, da sua parte, estão proibidas de fazer presentes a um marido ou genro. Além disso, um presente não será 

válido quando é dado a quem está sob o seu controlo ou sob o controlo das partes a cuja autoridade estão sujeitos; desde que 

o marido e o sogro estejam sob o controlo da mesma pessoa, ou o marido esteja sob o controlo do sogro. Além disso, quando 
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o marido pertence a outra família, nem o sogro, nem ninguém sob o seu controlo, nem ninguém sujeito à autoridade desta 

última, está proibido de receber um presente da esposa. 

 

7. Uma sogra não está proibida de dar presentes à sua nora, ou vice-versa, porque neste caso não está envolvido o direito de 

autoridade paterna. 

 

8. Se o meu escravo, em quem outro goza do usufruto, der um presente à minha esposa por causa da sua peculiaridade que 

não me pertence, ou um homem livre que me serve de boa fé como escravo o fizer; a questão que se coloca, será que tal 

doação será válida? No caso de uma pessoa livre, de facto, uma doação pode ser permitida até certo ponto, mas outros não 

têm o direito de alienar a sua peculiaridade, dando-a. 

 

9. Não só os próprios marido e mulher não estão autorizados a fazer doações, como outras pessoas não o podem fazer. 

 

10. Além disso, deve ser lembrado que as doações entre marido e mulher são proibidas a tal ponto que são nulas por força da 

lei. Assim, se um determinado artigo for dado, a sua entrega não será válida, e se for feita uma promessa a uma parte fazendo 

uma estipulação, ou se for exonerado de responsabilidade por uma dívida, a transacção não será válida; pois, por aplicação da 

lei, qualquer transacção feita por marido e mulher com referência a uma doação não terá qualquer efeito. 

 

11. Portanto, se um marido der dinheiro à sua esposa, este não se tornará propriedade dela, porque é evidente que ela não 

pode adquirir a propriedade do mesmo. 

 

12. No entanto, se um marido deve ordenar ao seu devedor que pague a obrigação à sua esposa, neste caso, coloca-se a 

questão de saber se o dinheiro se torna dela, e se o devedor será libertado. Celsus afirma no Décimo Terceiro Livro do Digest 

que parece que não se pode considerar que o devedor seja libertado, e que o dinheiro se torne propriedade do marido e não da 

esposa. Pois se a doação não for proibida pela Lei Civil, o resultado da transacção será que o dinheiro chegará às suas mãos 

pelo seu devedor, e depois passará de si para a sua esposa; uma vez que através da rapidez com que os dois actos estão 

unidos, um deles é obscurecido. Contudo, não parece ser novidade nem estranho que um devedor pague a um credor e que o 

credor pague à sua mulher, pois entende-se que você mesmo recebe o que obtém às mãos de outro. Pois no caso de alguém 

que finja ser o agente do seu credor receber dinheiro do seu devedor sob a sua direcção, fica estabelecido que terá direito a 

uma acção por roubo, e que o dinheiro em si é seu. 

 

13. Esta opinião confirma o que Julianus afirmou no Décimo Sétimo Livro do Digest, a saber: que se eu dirigir alguém que 

está prestes a fazer de mim um presente para dar à minha mulher, a transacção não terá qualquer efeito, pois seria 

considerada como se eu próprio a tivesse recebido, e, tendo-se tornado minha propriedade, dei-a à minha mulher. Esta 

opinião é correcta. 
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(4) Julianus, Digest, Livro XVII. 

 

A mesma regra aplica-se se eu dirigir uma pessoa que está prestes a fazer uma doação mortis causa, a mim, para a fazer à 

minha mulher; nem faz qualquer diferença se o doador se recupera, ou morre. Também não se deve considerar que, se 

dissermos que esta doação é válida, eu me tornaria mais pobre, porque se o doador recuperar, serei responsável por uma 

acção pessoal; mas se ele morrer, deixarei de ter os bens que de outra forma teriam sido incluídos entre os meus bens, devido 

ao facto de eu os ter doado. 

 

5. Ulpianus, On Sabinus, Livro II. 

 

Onde um homem que deseja fazer uma doação ao seu noivo dá-a a Titius, para que ele a possa doar à mulher, e Titius 

entrega-a depois de o casamento ter tido lugar; se o marido o empregou como intermediário, a doação feita depois de o 

casamento ter tido lugar não será válida. No entanto, quando a mulher o empregou, e a doação já foi feita há algum tempo, 

isto é, antes do casamento, portanto, embora Titius a tenha entregue depois de o casamento ter sido celebrado, a doação será 

válida. 

 

1. Quando um marido tinha dois devedores, Titius e a sua esposa, e ele liberta a esposa da responsabilidade através de uma 

doação, nenhuma das partes será libertada porque a libertação da mulher é nula. Este Julianus também declara no Décimo 

Sétimo Livro do Digest. É evidente que se se supuser que Titius é exonerado, ele será efectivamente exonerado de 

responsabilidade, mas a mulher continuará a ser responsável. 

 

2. De um modo geral, deve considerar-se que qualquer transacção que envolva um presente com referência às próprias 

pessoas casadas, ou a outras que estejam interpostas, não será válida. Se o caso for misto, e disser respeito a outros bens e 

pessoas de tal forma que os componentes não possam ser separados, a doação não será impedida; mas se puderem ser 

separados, as outras partes da transacção serão válidas, mas a doação não o será. 

 

3. Quando um devedor do marido, pela direcção deste último, promete à sua esposa o dinheiro que deve, a promessa é nula. 

 

4. Quando uma esposa, com o objectivo de fazer uma doação ao seu marido, promete pagar ao seu credor e dá uma fiança; 

Julianus diz que o marido não será libertado, ou a esposa ou a sua fiadora será responsável, e o resultado será como se ela não 

tivesse feito qualquer promessa. 

 

5. Julianus também diz, com referência às vendas, que quando uma propriedade é feita por um preço inferior ao seu valor, 

quer pelo marido quer pela esposa, não terá qualquer efeito. Neratius, porém (cuja opinião Pomponius não rejeita), diz que 
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quando uma venda é feita entre marido e mulher como doação, não tem qualquer efeito; desde que o marido não tivesse a 

intenção de vender o imóvel, mas apenas fingisse fazê-lo, a fim de poder doá-lo. Com efeito, se ele tivesse a intenção de o 

vender e remeter uma parte do preço à mulher, a venda seria válida, mas a remissão do preço seria nula na medida do lucro 

que a mulher obteria. Assim, se uma propriedade que vale quinze aurei for vendida por cinco, e o seu valor for apenas dez, a 

mulher deve reembolsar apenas cinco aurei, porque se considera que ela lucrou com esse montante. 

 

6. Quando uma esposa, ou um marido, não faz uso de uma servidão através de uma doação, penso que a servidão se perde; 

mas, após um divórcio, pode ser recuperada através de uma acção. 

 

7. Quando uma esposa, ou um marido, consente em ser barrado por uma excepção com o objectivo de fazer uma doação, uma 

decisão proferida por um juiz concedendo uma libertação será válida; mas uma acção pode ser intentada contra a parte que 

tenha obtido a vantagem. 

 

8. A doação de um lugar de sepultamento é permitida, pois está estabelecido que um marido pode dar um lugar de 

sepultamento à sua esposa, e, por outro lado, que ela pode dar-lhe um. Se a parte que o recebe enterra alguém lá, o lugar 

tornar-se-á religioso. Isto resulta do facto de se afirmar normalmente que só é proibida uma doação que tem tendência a 

tornar o doador mais pobre, e o receptor mais rico. Assim, neste caso, uma parte não é considerada mais rica pela aquisição 

de propriedade dedicada a fins religiosos. Nem deveria a declaração ter qualquer peso que a mulher teria comprado outro 

local de enterro, se não tivesse recebido este do marido; pois embora ela se tivesse tornado mais pobre se o marido não lho 

tivesse dado, ainda assim, ela não se torna mais rica, pela razão de que não tem qualquer custo. 

 

9. Isto também dá terreno à opinião de que se um marido doar terra para um lugar de enterro à sua esposa, entende-se que ela 

só se torna dela quando um cadáver é enterrado nele. Pois, antes de o lugar se tornar religioso, permanece propriedade do 

doador e, portanto, se a mulher o vender, continuará, no entanto, a ser sua propriedade. 

 

10. De acordo com isto, se um marido der à sua esposa um monumento de grande valor, que não tenha sido utilizado, a 

doação será válida, mas só será válida quando se tornar religiosa. 

 

11. Mesmo que a própria mulher fosse ali enterrada, embora o casamento fosse terminado pela sua morte, ainda assim, o 

lugar tornar-se-ia religioso através de interpretação favorável. 

 

12. Assim, se um marido der à sua esposa algo como oferta a Deus, ou terra sobre a qual ela prometeu erigir alguma obra 

pública, ou construir um templo público, o lugar tornar-se-á sagrado. Se, no entanto, ele lhe der algo para ser doado ou 

consagrado a Deus, não há dúvida de que o presente será válido. Portanto, se ele a forneceu com óleo para ser usado num 

templo, a doação será válida. 
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13. Quando um marido é nomeado herdeiro, e rejeita a herança com o propósito de fazer uma doação à sua esposa; Julianus 

diz no Décimo Sétimo Livro do Digest que a doação é válida. Pois ele não se torna mais pobre ao não adquirir a propriedade, 

pois só o faz quem perde o seu próprio património. A rejeição da propriedade pelo marido beneficia a esposa se ela deve ser 

substituída, ou se deve tornar-se herdeira ab intestato. 

 

14. Da mesma forma, se um marido rejeitar um legado, consideramos que a doação é válida se a mulher for substituída com 

referência ao legado, ou mesmo se se supuser que ela foi nomeada herdeira. 

 

15. Quando alguém é solicitado a entregar uma herança à sua esposa depois de reservar uma certa quantia para si próprio, e a 

entrega sem qualquer dedução, Celsus diz no Décimo Livro do Digest que o marido é considerado como tendo agido com um 

sentido mais consciente do seu dever na entrega da propriedade do que como tendo doado o mesmo. Celsus dá uma razão 

muito justa para esta opinião, para um grande número de pessoas, num caso deste tipo, consideram antes que estão a cumprir 

o seu dever do que a doar qualquer coisa, e que quando fazem uma entrega mais ampla de bens pertencentes a outra pessoa, 

do que são obrigadas a fazer, estão a cumprir os desejos do falecido, e não estão a pagar nada de próprio; e não é sem razão 

que muitas vezes pensamos que o falecido desejava algo a ser feito, o que ele não pediu. Esta opinião é mais aplicável a um 

caso em que um homem foi solicitado a entregar uma herança, e não reservou a quarta a que tinha direito, mas mesmo assim 

dispensou a sua confiança, depois de negligenciar o aproveitamento do que lhe foi concedido pelo Decreto do Senado. Pois 

ele, de facto, exonerou o seu fundo fiduciário, tendo realizado os desejos do testador. É o caso em que não cometeu um erro 

no cálculo, mas não há dúvida de que teria direito a uma acção para a recuperação de dinheiro que não era devido, e que tinha 

pago na execução do fundo fiduciário. 

 

16. Por conseguinte, quando nada é pago a partir do imóvel, considera-se com razão que uma doação entre marido e mulher 

será válida; pois é válida quando a parte que faz a doação não diminui os seus meios; e a doação continuará a ser válida 

mesmo que o imóvel deva ser diminuído, desde que aquele que o recebe não se torne mais rico por isso. 

 

17. Marcelo pergunta no Sétimo Livro do Digest se a doação será válida quando uma mulher recebeu dinheiro do seu marido 

e o gastou em nome de um dos seus parentes que tinha a patente de centurião. Ele diz que será válido, pois a mulher não se 

tornou mais rica pela transacção, tal como não o teria feito se tivesse pedido emprestado o dinheiro para o pagar em nome do 

seu parente. 

 

18. Além disso, com referência a doações proibidas pela Lei Civil, a doação pode ser revogada de tal forma que, se a 

propriedade ainda existir, pode ser recuperada junto dele ou dela a quem foi dada. Mas se tiver sido consumido, uma acção 

pessoal mentirá para recuperar a quantia para a qual qualquer das partes tenha sido enriquecida. 
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(6) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

O que quer que seja retido em virtude de uma doação não permitida por lei, é entendido como sendo retido sem qualquer 

razão, ou injustamente; em qualquer dos casos, um direito de acção para recuperação surgirá ordinariamente. 

 

7. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

Além disso, que momento deve ser considerado a fim de determinar se as partes lucraram pecuniariamente: deve ser a data 

em que a questão foi juntada, ou a data em que o julgamento foi proferido? O momento em que a questão foi juntada deve ser 

tomado em consideração, e isto o nosso Imperador e o seu pai declararam num Rescript. 

 

(1) Quando um marido dá dinheiro à sua esposa para a compra de perfumes, e ela o paga ao seu credor, e depois compra 

perfumes com o seu próprio dinheiro; Marcelo diz no Sétimo Livro do Digest que ela não será considerada como tendo 

lucrado com a transacção. Diz também que se ele lhe der um prato para o mesmo fim, e ela o guardar, e comprar perfumes 

com o seu próprio dinheiro; o marido não teria direito a uma acção para recuperar o prato, porque a esposa não se tornou 

mais rica, uma vez que gastou uma soma igual por algo que era perecível. 

 

(2) Quando um homem e a sua esposa dão um ao outro a soma de cinco aurei e o marido guarda a sua, e a esposa gasta a sua, 

foi muito apropriadamente decidido que havia uma compensação dos dois presentes; e isto o Divino Adriano decretou. 

 

(3) Marcelo também diz que se um homem der dinheiro à sua esposa, e ela comprar terras com ele, deve ser feita uma 

estimativa do quanto a mulher tinha lucrado com a transacção. Assim, se o terreno era de muito pouco valor no momento 

presente, temos de manter, em consequência, que o seu valor no momento em que a questão foi juntada deve ser tomada em 

consideração. É evidente que se o terreno é de grande valor, apenas o montante que foi pago deve ser reembolsado, e não o 

juro do preço. 

 

(4) Uma boa questão surge quando uma mulher compra um terreno por quinze aurei, e o seu marido não paga a totalidade do 

preço, mas apenas dois terços do mesmo, ou seja, a posse de aurei; e a sua mulher paga cinco do seu próprio dinheiro; e no 

momento actual, o referido terreno só vale a posse de aurei, quanto é que o marido terá direito a recuperar? A melhor opinião 

é que ele deve recuperar dois terços de dez, e que o que se perde do preço deve ser igualmente suportado pelo marido e pela 

esposa. 

 

(5) Quando um marido alega ter aumentado o valor dos bens que recebeu como dote, com o objectivo de beneficiar a sua 

esposa, o nosso Imperador e o seu pai declararam um remédio para isso num Rescript como se segue: "Ao dizer que o preço 

da propriedade foi aumentado com o objectivo de beneficiar a sua esposa, o magistrado que tem jurisdição na matéria 
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decidirá que se recusar uma certa proporção do dinheiro, deverá devolver a própria terra, depois de ter deduzido as despesas 

razoáveis em que incorreu". Por conseguinte, é deixado à escolha do marido para entregar o que ele preferir. A mesma regra 

de direito aplica-se se, por outro lado, a mulher fizer queixa de uma diminuição do valor da propriedade. O princípio é o 

mesmo que é normalmente seguido quando o bem é emprestado para utilização após avaliação; como Pomponius afirma no 

Quarto Livro de Vários Extractos. 

 

(6) Quando uma esposa compra ao seu marido terras que tinha recebido como garantia para a devolução do seu dote, e a 

referida compra é considerada como tendo sido feita com o propósito de a beneficiar, a transacção será nula. Mas o nosso 

Imperador e o seu pai declararam num Rescript que a obrigação de penhor continuará a existir. Dou as palavras desta 

Rescrição para que se possa estabelecer que uma venda de boa-fé feita entre marido e mulher não pode ser anulada. "Se o seu 

marido lhe vendeu promessas dadas para garantir o seu dote e dinheiro que lhe tinha sido emprestado, e não com o objectivo 

de o beneficiar, e a transacção foi concluída de boa fé, ela será válida. Mas se se demonstrar que isto só foi feito sob pretexto 

de fazer uma doação, e consequentemente a venda será considerada nula, o seu direito à propriedade penhorada permanecerá 

intacto pelo direito público". 

 

(7) Se uma esposa compra um artigo, e o seu marido paga o dinheiro da compra, é por vezes considerado que a propriedade 

inteira pode ser recuperada da mulher, uma vez que ela se tornou financeiramente beneficiada com referência à totalidade da 

mesma; tal como quando uma mulher compra uma propriedade e deve o preço da mesma, e o seu marido a liberta do crédito 

do vendedor. Para que diferença faz se ele paga ao seu credor ou ao vendedor? 

 

(8) Um certo homem deu um escravo à sua mulher sob a condição de que ela o manumbrasse no prazo de um ano. Se a 

mulher não deve satisfazer o desejo do seu marido, a Constituição do Divino Marco não confere liberdade ao escravo, quer o 

marido ainda esteja vivo, quer esteja morto? Papinianus diz, como foi aceite a opinião de Sabinus, que pensa que a escrava só 

começa a tornar-se propriedade do partido a quem foi dada no momento em que a liberdade lhe foi concedida, que portanto a 

mulher não pode manumitá-lo depois de decorrido o tempo especificado, mesmo que o deseje; que a Constituição Imperial 

não é aplicável, nem pode a vontade do marido torná-la aplicável, uma vez que ele poderia manumitar o seu próprio escravo. 

Também aprovo esta opinião, porque nem o vendedor nem o doador desejam, ou podem impor qualquer condição a si 

próprios, mas podem fazê-lo à parte que recebe o escravo. Por conseguinte, a propriedade permanece com ele, e a 

Constituição não está em vigor. 

 

(9) Uma doação feita para efeitos de manumissão é válida; embora isto possa ser feito, não com o entendimento de que a 

liberdade deve ser concedida imediatamente, mas dentro de um certo tempo. Assim, se um marido dá à sua esposa um 

escravo para ser manumitido após um determinado período, o escravo não se torna seu até que ela comece a manumiti-lo, 

após a expiração do referido período. Portanto, se ele deve ser manumitido antes desse período, o seu acto não será válido, 
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pois deve ser lembrado que se alguém der à sua esposa um escravo para ser manumitido dentro de um ano, e ela não o 

manumitir dentro de um ano, mas o fizer depois, o seu acto será nulo. 

 

8. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Se, antes da manumissão do escravo, o casamento for dissolvido por morte ou divórcio, a doação será anulada; pois é 

considerada condição de tal doação que o escravo seja manumitido durante o casamento. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Se um marido dá à sua esposa um escravo na condição de que nunca lhe seja concedida a sua liberdade, deve considerar-se 

que uma doação deste tipo é absolutamente nula. 

 

1. Quando uma mulher, tendo recebido dinheiro de um escravo, o manuma ou lhe impõe certos serviços como condição da 

sua liberdade, Julianus diz que estes serviços são legalmente impostos, que a obrigação se manterá, e que a mulher não é 

considerada como tendo lucrado com a propriedade do marido, uma vez que o escravo promete os seus serviços como 

homem livre. Onde, no entanto, a mulher recebe o dinheiro do escravo pela sua manumissão, e o manuma nesta conta; se ele 

pagou o dinheiro da sua peculiaridade, este continuará a ser propriedade do marido, mas se alguém mais o pagou pelo 

escravo, tornar-se-á propriedade da mulher. Esta opinião é fundamentada na justiça. 

 

2. As doações mortis causa podem ter lugar entre marido e mulher, 

 

10. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Pela razão de que o evento da doação se estende a um momento em que as partes deixam de ser marido e mulher. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Entretanto, no entanto, a propriedade não passa imediatamente à pessoa a quem é doada, mas apenas quando a morte ocorre, 

e portanto, durante o tempo intermédio, permanece nas mãos do doador. 

 

1. O que é dito com referência à validade das doações mortis causa entre marido e mulher é tão verdadeiro que, segundo 

Julianus, não só uma doação feita com a intenção de que o bem pertença à esposa ou marido será válida quando a morte 

ocorrer, mas também cada doação mortis causa lhe conferirá a propriedade do objecto do mesmo. 
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2. Portanto, quando uma doação não é retroactiva, surgem dificuldades, como afirma Marcelo no seguinte exemplo: "Um 

marido desejava fazer uma certa doação mortis causa à sua esposa, e esta interpôs um filho sob controlo paterno que devia 

receber a doação e dá-la a ela; depois, após a morte do marido, aquele que recebeu a doação tornou-se o seu próprio dono. A 

entrega é válida?". Ele diz que a entrega deve ser considerada válida, porque o filho se tornou o seu próprio mestre no 

momento em que a entrega foi adiada, ou seja, quando o marido morreu. 

 

3. Diz também que sabia que era a opinião de Sabinus, que quando um marido entregava bens à sua esposa mortis causa 

enquanto ela estava sob controlo paterno, a doação com todas as suas vantagens pertencer-lhe-ia se ela se tornasse 

independente durante a vida do seu marido. Esta opinião é também aprovada por Julianus no Décimo Sétimo Livro do 

Digest. 

 

4. Assim, se uma esposa deve dar propriedade mortis causa ao seu marido enquanto ele esteve sob controlo paterno, e ele 

deve tornar-se seu próprio dono, dizemos, sem hesitação, que a propriedade será sua. 

 

5. Além disso, por outro lado, se uma esposa deve fazer uma doação mortis causa ao seu marido enquanto ele for o chefe de 

família e, no momento da sua morte, ele deve estar sujeito ao controlo paterno, todo o benefício da doação será adquirido 

pelo pai. 

 

6. Consequentemente, Scaevola declara numa nota sobre Marcelo que se uma mulher interpõe uma escrava com o objectivo 

de lhe entregar uma doação mortis causa, e ele entrega a propriedade à mulher, e deve depois estar livre no momento da 

morte do marido, a mesma regra deve ser aplicada. 

 

7. Marcelo também defende que se aquele que foi interposto morrer depois de ter doado os bens à mulher, enquanto o doador 

ainda estiver vivo, a doação será extinta, porque deve, durante algum tempo, tornar-se propriedade da pessoa interposta, e 

dele passar para a mulher. Isto ocorre quando a mulher a quem a propriedade é doada, e não o doador, causa a interposição 

do terceiro. Pois se ele fosse interposto pelo marido, o título do bem imediatamente lhe pertence, e se ele o entregasse antes 

da morte do marido e depois morresse, o parto seria eficaz até certo ponto, mas ainda estaria em suspenso até que a morte do 

doador ocorresse. 

 

8. Se uma esposa dá propriedade a Titius para que ele a possa entregar ao marido mortis causa, e, após a sua morte, Titius 

deve entregar a propriedade ao marido contra o consentimento dos herdeiros, faz diferença se Titius foi interposta pela 

mulher, ou pelo marido a quem a propriedade foi doada. Se foi interposta pela esposa, será responsável por uma acção 

pessoal de recuperação, se entregou a propriedade ao marido; mas se foi interposta pelo marido na altura da morte da esposa, 

a propriedade da propriedade pertence imediatamente àquele a quem o marido interpôs, e este último terá direito a uma acção 

contra ele. 
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9. Se uma esposa der propriedade que tenha recebido do seu marido mortis causa a qualquer outra pessoa, tal doação será 

nula, porque o título não pertence à mulher até ao último momento da vida do seu marido. É evidente que, nos casos em que 

for acordado que a doação será retroactiva, uma entrega feita pela esposa ficará em suspenso. 

 

10. Se um marido fizer uma doação à sua esposa, e ela for depois divorciada, a doação será anulada? Julianus diz que a 

doação será anulada, e não depende de qualquer condição. 

 

11. Ele diz também que uma doação feita por causa de um divórcio é válida: 

 

12. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Desde que, no entanto, a doação tenha sido feita no próprio momento do divórcio, e não após deliberação, enquanto as partes 

estavam a contemplar um divórcio. 

 

13. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Se, contudo, a morte não resultasse, os bens não seriam detidos para pertencer à mulher, porque a doação tinha sido feita com 

referência a outro acontecimento. 

 

1. Assim, se um marido faz uma doação mortis causa à sua esposa, e sofre um banimento; vamos considerar se a doação será 

válida. Considera-se que uma doação feita para se tornar operativa em caso de banimento é válida, tal como em caso de 

divórcio. Portanto, como o casamento não é dissolvido pelo banimento, e a mulher não é de forma alguma culpada, é apenas 

de acordo com a humanidade que uma doação mortis causa feita em primeiro lugar para ser confirmada por um exílio deste 

tipo deve ser válida, tal como seria se o marido morresse. Isto só é verdade, porém, na medida em que o marido não pode ser 

privado do direito de a revogar, porque é necessário esperar pela sua morte para que a doação tenha efeito completo; se a 

revogou no momento da sua morte, ou se ainda permanece sujeito à pena. 

 

2. Quando alguém recebe bens com a finalidade de construir no seu próprio terreno, estes não podem ser recuperados dele, 

porque é considerado como tendo sido uma dádiva. Esta foi também a opinião de Neratius, que diz: "Quando uma 

propriedade foi dada com o propósito de construir uma casa ou para semear terra, qualquer outra coisa que aquele que a 

recebe não fizer será incluída no âmbito da doação". Por conseguinte, presentes deste tipo serão proibidos entre marido e 

mulher. 

 

(14) Paulus, On the Edict, Livro LXXI. 
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Quando um marido dá dinheiro à sua esposa para a reconstrução de uma casa que lhe pertence, que foi destruída pelo fogo, a 

doação só é válida para a quantia necessária para a construção da casa. 

 

15. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

O que um marido dá à sua esposa, até ao ano ou ao mês, pode ser revogado na medida do excedente, se exceder os limites da 

moderação, ou seja, se for mais do que o rendimento do dote. 

 

(1) Se um marido der dinheiro à sua esposa e ela cobrar os juros, ela lucrará com isso. Julianus, no Décimo Oitavo Livro do 

Digest, declarou esta opinião com referência a um marido. 

 

16. Tryphoninus, Disputations, Livro X. 

 

Mas e se de uma soma de cem aurei, que um marido apresentou à sua esposa, cinquenta deveriam ser perdidos através de um 

devedor, e a esposa deveria ter os outros cinquenta duplicados pelos juros? O marido não pode recuperar dela mais de 

cinquenta por causa da referida doação. 

 

(17) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Consideremos também com referência às culturas de terra que são doadas, onde a mulher lucra pecuniariamente, se elas 

fazem parte da doação. Julianus diz que as colheitas, bem como os juros, constituem uma dádiva legítima. 

 

(1) Quando um escravo que é doado adquire qualquer propriedade, esta pertencer-lhe-á a quem o doou. 

 

18. Pomponius, Sobre Vários Extractos, Livro IV. 

 

Quando um marido ou uma esposa usa os escravos ou as roupas pertencentes ao outro, ou vive gratuitamente na casa do 

outro, tal doação é válida. 

 

19. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Quando uma esposa dá uma escrava ao seu filho que estava sob o controlo paterno do seu marido, e a referida escrava 

adquire então uma escrava feminina, o título a esta última será conferido à mulher. Julianus diz que não faz diferença com 

cujo dinheiro a referida escrava foi comprada, porque nada pode ser adquirido, mesmo com a sua própria propriedade, 
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através da escrava pelo donatário, pois este privilégio só é concedido a possuidores de boa fé. Onde, porém, sabe que a 

escrava pertence a outra, não é a sua possuidora de boa-fé. 

 

1. Ele também pergunta, onde a escrava foi comprada com a propriedade do marido, se este último pode, por meio de uma 

excepção, reter o preço da referida escrava contra a sua esposa quando intenta uma acção pelo seu dote. Deve ser dito que, 

segundo a opinião de Marcelo, o marido tem direito a uma excepção em que é processado pelo dote, e, segundo Juliano, se o 

devesse pagar, pode trazer um processo para a recuperação do dote. 

 

20. Javolenus, Epístolas, Livro XI. 

 

Se um escravo, a quem é dada mortis causa a uma esposa antes da morte do seu marido, deve entrar em alguma estipulação, 

penso que o efeito da obrigação permaneceria em suspenso até que o marido estivesse morto, ou livre do perigo de morte em 

virtude do qual ele fez a doação, e se qualquer um destes eventos ocorrer através do qual a doação é anulada ou confirmada, 

isto também confirmará ou anulará a estipulação. 

 

21. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Quando um marido paga à sua esposa uma quantia que ela deve por causa de uma viagem por ela efectuada, tem ele o direito 

de cobrar a quantia com o fundamento de que ela foi beneficiada pecuniariamente; ou pode considerar-se que não se trata de 

uma doação? Penso que a melhor opinião é que isto não é proibido, especialmente se ela fez a viagem por causa do seu 

marido; pois o Papinianus declara no Quarto Livro de Opiniões que um marido não pode recuperar as despesas de viagem da 

sua esposa e dos seus escravos onde a viagem foi empreendida em seu nome. Uma viagem é considerada como tendo sido 

feita em nome de um marido, quando a sua esposa vem procurá-lo; e não faz diferença se alguma coisa foi acordada no 

contrato de casamento com referência às despesas de viagem ou não, pois ele não faz uma doação que cubra as despesas 

necessárias. Assim, se a esposa fez a viagem com o consentimento do marido, devido às exigências do seu negócio, e o 

marido lhe dá algo para as despesas, não pode ser recuperado. 

 

1. Quando uma esposa promete um dote ao seu marido, assim como os juros sobre o mesmo, deve sem dúvida ser 

considerado que ele pode cobrar os juros; porque isto não é uma doação, uma vez que os juros são exigidos para cobrir as 

despesas do casamento. No entanto, qual seria o caso se o marido remetesse o pedido de juros à sua esposa; a mesma questão 

permaneceria com referência à legalidade da doação? Julianus diz que o faria, o que é correcto. É evidente que se for 

acordado que a esposa se deve sustentar e aos seus escravos, e que o marido lhe permite desfrutar do seu dote com o 

objectivo de se manter e aos membros da sua família, a questão será eliminada; pois penso que o marido não poderia exigir 

dela, como doação, o que já tinha sido desencadeado. 
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(22) The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

Um homem deu uma mortis causa escrava à sua esposa, e depois nomeou-o seu herdeiro com a concessão da sua liberdade. 

Levanta-se a questão, será tal nomeação válida? Penso que se ele o nomeou seu herdeiro porque ele disse que mudou de 

ideias, a nomeação será válida, e o escravo tornar-se-á o herdeiro necessário do seu senhor. Mas se depois de o ter nomeado 

seu herdeiro, ele o entregou, a doação terá maior peso; ou se ele o entregou antes de o fazer, mas ainda assim não lhe 

concedeu a sua liberdade com a intenção de o privar da mesma, o resultado será o mesmo. 

 

23. The Same, On Sabinus, Livro VI. 

 

Papinianus pensa muito apropriadamente que o Rescript of the Divine Severus se refere apenas à doação de bens; por isso, se 

o marido se amarrar por uma estipulação em benefício da sua esposa, não sustenta que o herdeiro do marido possa ser 

processado, mesmo que o marido deva morrer sem ter mudado de ideias. 

 

24. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Quando uma doação é feita entre pessoas que não são casadas, e que estão unidas antes do tempo prescrito por lei para 

adquirir a propriedade da propriedade; ou, por outro lado, se uma doação é feita entre marido e mulher, e antes do tempo 

acima mencionado ter decorrido, o casamento é dissolvido; fica estabelecido que o tempo da prescrição, no entanto, continua 

a decorrer, porque, em primeiro lugar, a posse é transferida sem qualquer defeito, e no segundo, o defeito que existia é 

removido. 

 

25. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

No entanto, quando, durante a existência do casamento, bens pertencentes a outra pessoa são dados por um marido à sua 

esposa, deve dizer-se que a esposa é imediatamente autorizada a começar a possuí-los por usucapião, porque, embora não 

tenha sido dada à sua mortis causa, a sua usucapião não será impedida. Pois a lei, tal como estabelecida, faz referência às 

doações através das quais a esposa é enriquecida, e o marido fica mais pobre; e portanto uma doação mortis causa pode ter 

lugar ?tal como se entende ser feita entre pessoas que não são casadas ?com referência a bens que podem ser adquiridos por 

usucapião, porque pertencem a outra. 

 

 

26. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 
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Se eu ordenar a alguém que me tenha vendido uma propriedade para a dar à minha mulher como doação, e ele transferir a 

posse da mesma para ela sob a minha direcção, ele será exonerado de responsabilidade; porque, embora ao abrigo do Direito 

Civil ela não será entendida como tendo a posse da referida propriedade, é evidente, no entanto, que o vendedor não tem nada 

que possa entregar. 

 

(1) Neratius diz que as mesmas razões que permitem que as doações tenham lugar entre marido e mulher, também tornam 

legítimas as feitas entre um sogro e um filho, ou uma nora. Portanto, um sogro pode fazer uma doação ao seu genro na 

expectativa de morte ou divórcio, e um genro também pode fazer uma doação ao seu sogro, tendo em conta a ocorrência de 

qualquer um destes eventos. 

 

27. Modestinus, Regras, Livro VII. 

 

Uma doação feita antes do casamento entre partes que estão prestes a contrair matrimónio é válida por lei, mesmo que o 

casamento deva ter lugar no mesmo dia. 

 

28. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Quando o bem doado é destruído ou consumido, a perda deve ser suportada pelo doador. Isto é razoável, porque o bem ainda 

pertence a quem o doou, e ele perde o que é seu. 

 

1. Quando um marido incorre em qualquer despesa com referência a filhos nascidos de escravas que constituem o dote da sua 

esposa, quer por instrução ou apoio; isto não será vantajoso para o marido, porque ele próprio está a fazer uso dos seus 

serviços. Ele pode, no entanto, manter uma conta do que foi dado à sua enfermeira para a sua criação, porque está a fornecer 

algo para a preservação das suas vidas; tal como se tivesse resgatado escravos que fazem parte do dote dos ladrões. 

 

2. Quando os escravos do marido prestaram serviços à esposa, ou vice-versa, a melhor opinião é que não se deve ter em conta 

o que eles fizeram; e, de facto, a lei aplicável às doações proibidas não deve, neste caso, ser estritamente interpretada, como 

entre indivíduos que são hostis uns aos outros; mas isto deve ser feito como entre pessoas unidas pelo maior afecto, e que 

estão meramente apreensivas da falta. 

 

3. Quando uma mulher compra uma escrava para aurei, que lhe foi dada pelo seu marido, e a escrava vale apenas cinco, é 

mantida por Plautius que apenas cinco podem ser recuperados; tal como, se a escrava morrer, nada pode ser recuperado. Se, 

contudo, o escravo valia quinze aurei, o marido não pode reclamar mais de dez, uma vez que só se tornou mais pobre a essa 

quantidade. 
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4. Mas se a mulher comprou dois escravos, e um deles devia morrer, e o outro valia a pena pena ser aurei, coloca-se a 

questão, o que se deve fazer? Pomponius, e o maior número de autoridades, pensam que faz diferença se os dois escravos 

foram vendidos por um preço, ou cada um por um preço diferente. Se foram vendidos por um preço, toda a propriedade de 

aurei pode ser recuperada, tal como quando um artigo que foi comprado se deteriora, ou quando um bando ou um veículo é 

vendido, e qualquer parte do mesmo é destruída; mas se os escravos foram vendidos por preços diferentes, essa quantidade só 

pode ser recuperada para a qual o escravo sobrevivente foi comprado. 

 

5. Pomponius afirma que Julianus era da opinião que, quando uma esposa adquire qualquer coisa através de um escravo que 

lhe tenha sido comprado com dinheiro dado pelo seu marido, seja um legado, uma propriedade, ou filhos nascidos de 

escravas, o marido também terá o direito de o recuperar neste terreno. 

 

6. Fica estabelecido que se uma esposa, antes de receber o seu rendimento anual do marido, gastar algum do seu dinheiro, ou 

algum que tenha sido emprestado, será considerada como tendo retirado o montante gasto do seu rendimento anual. 

 

7. Celsus diz que foi muito correctamente decidido que, quando uma esposa estipulou os juros anuais sobre o seu dote, 

embora os juros possam não ser devidos porque o acordo foi feito para pagamentos anuais, a mulher não pode intentar uma 

acção sobre o dote, mas as partes podem compensar os seus créditos. Por conseguinte, sustentamos que a mesma regra se 

aplicará a qualquer acordo que seja celebrado com referência a pagamentos anuais. 

 

29. Pomponius, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Se uma mulher deve vender uma escrava comprada com dinheiro que lhe foi dado pelo marido, e depois comprar outra, 

Fulcinius sustentou que a mulher deve ser responsável pela perda da última escrava. Isto não é verdade, mesmo que a 

segunda escrava não tenha sido comprada com dinheiro pertencente ao marido. 

 

1. Onde um marido dá lã à sua esposa e ela faz roupas para si própria com ela; Labeo diz que a roupa pertence à esposa. 

 

30. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Ainda assim, o marido terá direito a uma acção equitativa. 

 

31. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XIV. 
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Onde, no entanto, um marido faz roupa para a sua esposa com a sua própria lã, embora isto seja feito para a sua esposa e 

através da solicitude por ela, a roupa, no entanto, pertencerá ao marido; nem faz qualquer diferença se a esposa ajudou na 

preparação da lã, e tratou do assunto para o seu marido. 

 

1. Quando uma esposa usa a sua própria lã, mas faz roupas para si própria com a ajuda de escravas pertencentes ao seu 

marido, as roupas serão dela, e ela não deve nada ao seu marido pelo trabalho das escravas; mas quando a roupa é feita para o 

seu marido, ela pertencerá a ele, se ele pagou à sua esposa o valor da lã. Onde, no entanto, a esposa não fez a roupa para o 

seu marido, mas deu-lha, a doação não será válida; como só será válida quando a roupa for feita para o seu marido, e nunca 

lhe será permitido pagar uma conta pelo trabalho das escravas do seu marido. 

 

2. Se um marido der muito à sua esposa para que ela possa erguer uma casa sobre ela, não há dúvida de que a casa pertencerá 

ao marido; mas está estabelecido que a mulher terá direito às suas despesas, pois se o marido reclamar a casa, a esposa pode 

reter as despesas em que incorreu na construção. 

 

3. Onde havia dois escravos, cada um deles valendo cinco aurei, mas ambos juntos foram vendidos por cinco pelo marido à 

sua esposa com o propósito de a beneficiar, ou vice-versa; a melhor opinião é que eles são mantidos em comum pelas duas 

partes em proporção ao preço; pois de facto não se deve considerar o valor dos escravos, mas sim quanto do preço foi 

remetido por doação. Não há dúvida de que um marido ou uma esposa podem comprar propriedade um do outro por menos 

do que vale, se não houver intenção de fazer uma doação. 

 

4. Se um marido vender qualquer coisa à sua esposa pelo seu verdadeiro valor, ou vice-versa, e por causa de fazer uma 

doação, e eles concordarem que o vendedor não deve fornecer qualquer garantia com referência ao imóvel, deve ser 

considerado qual foi o acordo com referência à venda, se o imóvel foi realmente vendido e toda a transacção foi válida, ou, 

de facto, se apenas a última parte do acordo foi nula; tal como se fosse quando a compra tivesse sido concluída, o acordo 

tinha sido feito após uma mudança de opinião. A melhor opinião é que apenas a última parte do acordo é nula. 

 

5. Consideramos que a mesma regra será aplicável se, para efeitos de doação, as partes concordarem que o vendedor não 

deve garantir que um escravo tem o hábito de fugir, ou é um vagabundo; ou seja, os direitos de acção ao abrigo do Édito dos 

Aediles e no acto da compra permanecerão inalterados. 

 

6. Quando um homem deve à sua esposa uma soma de dinheiro pagável num determinado momento, pode pagá-la 

imediatamente sem receio de ser considerada uma doação, embora se tivesse retido o dinheiro até ao momento em que era 

devido, poderia ter desfrutado da vantagem da sua utilização. 
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7. Se está prestes a legar-me um legado, ou a deixar-me uma parte dos seus bens, e se lhe for pedido que o faça, pode deixá-

lo à minha mulher, e isto não será considerado uma doação, porque os meus bens não estão de modo algum diminuídos; e 

Proculus diz que a principal razão pela qual os nossos antepassados vieram em auxílio do doador foi para que uma das partes 

não fosse despojada por afecto à outra; mas não foram tão mal dispostos a querer impedir que uma delas se tornasse mais 

rica. 

 

8. Quando um marido faz da sua esposa um presente muito valioso nos Kalends de Março ou no seu aniversário, trata-se de 

uma doação; mas se a sua esposa deve incorrer em qualquer despesa pela qual possa ser mais honrosamente mantida, a 

opinião contrária deve ser mantida. 

 

9. Uma esposa não é considerada como tendo ficado mais rica se gastar dinheiro que lhe foi dado pelo marido para 

banquetes, para perfumes, ou para comida para os seus escravos. 

 

10. As provisões que um marido fornece aos escravos ou aos cavalos da sua esposa, e que lhes pertencem em comum, não 

podem ser > recuperadas por ele. No entanto, penso que a regra contrária deve ser observada, quando ele sustenta os escravos 

domésticos da sua esposa, ou aqueles que são mantidos para venda. 

 

(32) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Esta foi a condição das leis com referência a doações entre marido e mulher, como já dissemos anteriormente, quando o 

nosso imperador Antonino, antes da morte do seu pai o Divino Severus, num discurso entregue ao Senado durante o 

consulado de Fulvius Aemilianus e Nummius Albinus, fez com que o Senado relaxasse em certa medida o rigor das suas 

disposições. 

 

1. O Discurso do nosso Imperador com referência à confirmação das doações não só faz referência aos bens obtidos por um 

marido em nome da sua esposa, mas também a todas as doações feitas entre marido e mulher; de modo que, por operação da 

lei, os bens pertencem à parte a quem são doados, dão origem a uma obrigação civil, e entram no âmbito da Lex Falcidia, 

onde esta se pode tornar operativa. Penso que esta lei será aplicável, porque o que é doado é, por assim dizer, confirmado 

pela vontade. 

 

2. O Rescript diz: "É errado que alguém que faça uma doação mude de ideias, mas seria difícil e avaro para o herdeiro levar a 

propriedade, quando isto, talvez, seria contrário à vontade da parte que a doou". 

 

3. Devemos compreender isto para nos referirmos à mudança de opinião do doador nos seus últimos momentos, pois se ele 

tivesse feito uma doação à sua esposa e depois mudasse de opinião, e depois a mudasse novamente, deve ser dito que a 
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doação é válida, tal como estamos a considerar os últimos desejos do homem, tal como estamos habituados a fazer com 

referência aos trusts, quando discutimos uma excepção interposta com base em fraude, pois a vontade da parte pode ser 

indeterminada até ao último momento da sua existência. 

 

4. No entanto, quando o doador muda de opinião apenas uma vez, concedemos ao seu herdeiro o direito de revogação, se for 

perfeitamente evidente que o falecido mudou de opinião. Mas se isto for duvidoso, o juiz deveria inclinar-se a confirmar a 

doação. 

 

5. Se um marido deve penhorar a propriedade que doou, estamos inclinados a considerar que ele mudou de opinião, embora 

ele ainda mantenha a propriedade da propriedade. No entanto, que rumo deveria seguir se fosse sua intenção que a doação 

continuasse a existir? Suponha que o bem permaneceu na posse da mulher sob um título precário, e que ela estava pronta 

para satisfazer o credor? Deve então ser considerado que a doação é válida. Pois se o marido lhe deu o bem em primeiro 

lugar com esta intenção, devo dizer que a doação era válida, de modo que se a mulher estivesse preparada para satisfazer o 

credor, teria direito a uma excepção com base na má fé; e, além disso, se pagasse a dívida, poderia, através de uma excepção 

com base na má fé, fazer com que o direito de acção do credor lhe fosse atribuído. 

 

6. Quando o doador se torna escravo de um particular, deve dizer-se que a doação não é aperfeiçoada, mas é destruída, 

embora a servidão seja comparada à morte. Assim, se a mulher a quem a doação é feita for reduzida à escravatura, a doação 

será extinta. 

 

7. Quando um marido fez uma doação à sua esposa, e, devido a remorsos por algum crime, cometeu suicídio, ou, mesmo 

após a morte, a sua memória se tornou infame, a doação será revogada; embora as doações que ele fez a outras pessoas sejam 

válidas quando ele não fez tais doações mortis causa. 

 

8. Do mesmo modo, quando um marido que está no exército, faz uma doação a partir do seu peculiar castrense, e depois é 

condenado por um crime; pela razão de que lhe será permitido testemunhar com referência a bens deste tipo, mesmo depois 

de ter sido condenado, desde que obtenha o direito de o fazer, a doação será válida; pois quem estiver autorizado a prestar 

depoimento pode fazer uma doação mortis causa. 

 

9. O Rescript diz, "consumiu", e este termo devemos entender para significar que aquele que recebeu a doação não se tornou 

mais rico por isso. Se, contudo, tiver sido beneficiado pecuniariamente, a vantagem conferida pelo Rescript não será 

aplicável. Mas se ele não se tornou mais rico, e deu uma quantia igual à doação à outra parte, deve ser dito que se aquele que 

morreu foi enriquecido, o outro pode recuperar o que deu, e não é obrigado a desencadear o que consumiu, embora onde 

ocorre um divórcio, uma compensação deste tipo possa ser feita. 
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10. Se um divórcio tiver lugar após a doação, ou se a parte que fez a doação morrer primeiro, a lei antiga deve ser observada; 

ou seja, a doação será válida se o marido desejar que a esposa a tenha, mas se não o desejar, será extinta; pois muitas pessoas 

casadas separam-se bem dispostas uma para com a outra, e muitas outras acarretam raiva e ódio. 

 

11. Mas e se o divórcio ocorrer, e o casamento for restabelecido posteriormente, e a mente do doador for alterada durante o 

divórcio, ou permanecer a mesma; ou, quando o casamento for restabelecido, o desejo do doador torna-se como era em 

primeiro lugar; a doação permanecerá válida se o doador morrer enquanto o casamento ainda estiver em vigor? Pode manter-

se que será válido. 

 

12. Se, no entanto, o divórcio não deve ocorrer, mas apenas um ligeiro mal-entendido deve surgir, é certo que a doação será 

válida se o mal-entendido for eliminado. 

 

13. Onde a esposa e o marido viveram durante muito tempo separados, mas ainda preservam o vínculo matrimonial (que 

sabemos que por vezes acontece com pessoas de nível consular), penso que as doações não serão válidas, uma vez que a 

união sempre existiu; pois o afecto conjugal, e não a coito, constitui casamento. Onde, porém, o doador morre primeiro, a 

doação será então válida. 

 

14. Que diremos onde ambas as partes, aquela que fez a doação e aquela a quem ela foi feita, são capturadas pelo inimigo? E 

antes de me aventurar a discutir esta questão, deve ser considerado o Discurso do Imperador que decidiu que uma doação não 

tem força ou efeito se a parte a quem é doada morrer. Portanto, se ambas as partes devem morrer, seja através do naufrágio, 

seja pela queda ou pelo incêndio de uma casa, o que devemos dizer? Onde, de facto, se pode estabelecer qual delas morreu 

primeiro, a questão é prontamente descartada, mas se isto não puder ser provado, a questão torna-se difícil, e eu sou mais da 

opinião de que a doação será válida, como se deduz das palavras do Discurso, pois diz: "Se a parte que recebeu a doação 

deve morrer primeiro". Mas quando ambos morrem ao mesmo tempo, não se pode considerar que aquele que recebeu a 

doação foi o primeiro a sair da vida. Por conseguinte, é muito correctamente considerado que, quando fizeram doações um ao 

outro, ambas serão válidas se as partes morrerem ao mesmo tempo, porque, embora nenhuma delas tenha sobrevivido à outra, 

o Endereço não contemplou a morte de ambas juntas. Onde, porém, nenhuma das partes sobreviveu à outra, a doação mútua 

será válida, pois deve ser dito com referência às doações mútuas mortis causa que uma acção de recuperação não pode ser 

concedida a nenhuma das partes, e, portanto, que os herdeiros de ambas lucram com as doações. De acordo com este ponto 

de vista, se ambas as partes forem capturadas pelo inimigo ao mesmo tempo, e ambas morrerem em cativeiro em momentos 

diferentes, deve considerar-se a data em que foram levadas em cativeiro para nos permitir afirmar que as doações são válidas; 

tal como se ambas tivessem morrido ao mesmo tempo? Ou deveremos dizer que nenhuma das doações é válida, porque o 

casamento foi terminado durante a vida da parte em questão? Ou devemos verificar qual deles morreu primeiro, a fim de 

decidir que a doação com referência a ele não era válida; ou se, se o outro regressar ao seu país, a sua vontade será válida? Na 
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minha opinião, quando as partes não regressam, o momento em que foram levadas cativas deve ser considerado, tal como se 

tivessem morrido nessa altura; mas se uma delas regressar, será considerada como tendo sobrevivido por o ter feito. 

 

 

15. Quando um marido deixa certos bens daquilo que já tinha doado, mas não doa o resto, não se considera que ele não tenha 

querido que o resto pertencesse à sua esposa; pois frequentemente uma parte faz um legado, e depois uma doação, ou 

qualquer outra razão pode ter existido para ele fazer o legado. 

 

16. O endereço não só inclui marido e mulher, mas também outras partes que também estão proibidas de fazer doações por 

causa do casamento; como por exemplo, quando um sogro faz uma doação à sua nora, ou vice-versa; ou um sogro ao seu 

genro, ou vice-versa; ou um dos dois sogros que têm as partes unidas no casamento sob o seu controlo faz uma doação à 

outra; pois, de acordo com o espírito do endereço, todas estas pessoas estão autorizadas a fazer doações nas mesmas 

circunstâncias. Isto também foi mantido pelo Papinianus no Quarto Livro de Opiniões, pois ele disse: "Um sogro fez uma 

doação para a sua nora, ou para o seu genro, e depois, um ou outro morreu durante o casamento. Embora o defeito na doação 

continue a existir, ainda assim, se o sogro não levantou qualquer questão em relação à referida doação, os termos do Discurso 

serão mantidos para operar contra os seus herdeiros após a sua morte, pela mesma razão que proíbe uma doação deste tipo 

exige que o benefício seja concedido". Portanto, para que tal doação possa ser válida, o Papinianus exige que o filho do 

partido que fez a doação morra antes dele, e que o sogro morra depois, sem ter mudado de ideias. 

 

17. Quando um filho sob controlo paterno, que tem um castrense, ou um peculiar quase castrense, faz uma doação à sua 

esposa, devemos ter em conta a pessoa do filho, e a sua morte. 

 

18. Se uma nora fizer uma doação ao seu sogro, devemos considerar a sua morte e a continuação da sua vontade até aos seus 

últimos momentos. Onde, no entanto, o seu sogro morre primeiro, consideramos que a doação será extinta. Mas se o marido 

viver, e sobreviver à sua esposa, temos de admitir que a doação terá efeito? Se de facto, o marido se tornar o único herdeiro 

do seu sogro, pode dizer-se que foi feita uma nova doação em benefício do marido, de modo que onde a primeira termina, a 

outra começa; e onde o filho não é o herdeiro do seu pai, a doação será terminada por outra razão. 

 

19. Se o sogro repudiar a sua nora, a doação será nula, mesmo que o casamento, quando o marido e a mulher concordarem, 

continue a existir, de acordo com o Rescript do nosso Imperador; mas o casamento terminará com referência às partes entre 

as quais a doação é feita. 

 

20. Assim, se dois sogros fizerem doações um ao outro, aplicar-se-á a mesma regra se repudiarem o seu filho e a sua nora, e 

as doações que fizerem um ao outro serão nulas. No entanto, se uma doação deste tipo for feita entre sogros, a morte daquele 
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que a fez durante o casamento e enquanto existir o direito de controlo paterno é necessária para que a doação seja válida. A 

mesma regra aplica-se também àqueles que estão sob o controlo das referidas partes. 

 

21. Quando um sogro faz uma doação a outro, e um, ou ambos, emanciparem as pessoas unidas no casamento, deve 

considerar-se que esta doação não tem qualquer referência às mencionadas no Discurso, e por isso torna-se nula. 

 

22. Quando um homem faz uma doação ao seu noivo, que deve entrar em vigor no momento do casamento, embora a doação 

não seja considerada como tendo sido feita entre homem e mulher, e as palavras do Discurso não se lhe aplicam 

expressamente, ainda assim, deve dizer-se que a doação se enquadra no seu âmbito, e é válida se a vontade da parte continuar 

a mesma até à sua morte. 

 

23. A doação tornar-se-á operacional quer a propriedade tenha sido efectivamente doada, quer uma obrigação tenha sido 

libertada; como por exemplo, quando um homem liberta a sua esposa da responsabilidade pelo que ela lhe deve, através de 

uma doação, pode dizer-se que a libertação em si não está em suspenso, mas que o seu efeito é. De modo geral, todas as 

doações que mencionámos como sendo proibidas, serão válidas de acordo com os termos do Endereço. 

 

24. Quando uma parceria é contratada entre marido e mulher através de doação, é nula de acordo com a norma ordinária de 

direito, nem a construção liberal do Decreto do Senado concede uma vantagem tal que se possa considerar que uma acção 

sobre a parceria se manterá; ainda assim, os bens que têm em comum não podem ser revogados de acordo com os termos 

prescritos pelo seu acordo. Por conseguinte, uma acção de parceria não estará disponível, porque não se trata de uma parceria 

interposta para efeitos de vantagem de apenas uma das partes, mesmo quando esta é feita por outras; e por esta razão não se 

torna operativa entre marido e mulher. 

 

25. O mesmo deve ser dito quando uma compra é feita através de doação, pois é nula. 

 

26. É evidente que se, para efeitos de fazer uma doação, a propriedade é vendida por menos do que vale, ou se o preço deve 

ser posteriormente remetido, devemos reconhecer que a doação é válida, de acordo com o Decreto do Senado. 

 

27. Onde um homem teve um noivo e depois casou com ela quando não era lícito para ele fazê-lo; vamos ver se as doações 

feitas, por assim dizer, durante o noivado, são válidas. Julianus discute esta questão com referência a um menor de doze anos 

de idade que tinha sido trazido para a casa do seu chamado marido quando ela ainda era demasiado nova para ser casada; e 

ele diz que ela é sua noiva, mas ela não é sua esposa. A melhor opinião, no entanto, é a de Labeo, por mim, e por Papinianus 

no Décimo Livro de Perguntas, que é que se o noivado precede o alegado casamento continuará a existir, embora a parte que 

casou com a rapariga possa pensar que ela é a sua legítima esposa. Onde, contudo, não precedeu o casamento, não pode haver 

noivado, uma vez que não teve lugar, nem qualquer casamento, porque não pôde ser celebrado. Portanto, onde o noivado 
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veio primeiro, a doação é válida, mas onde não veio, é nula porque a festa não fez a doação, por assim dizer, a um estranho, 

mas à sua suposta esposa, e portanto o endereço não se aplicará. 

 

28. Onde, no entanto, um Senador se noiva a uma mulher livre, ou um tutor à sua guarda, ou a qualquer outra dessas pessoas 

que estão proibidas de contrair matrimónio, o faz, e depois casa com a rapariga; será válida uma doação feita, por assim 

dizer, durante o noivado? Penso que tais noivados devem ser rejeitados, e quaisquer bens doados devem ser apreendidos e 

confiscados pelo Tesouro, como tendo sido concedidos a pessoas que não são dignas de os deter. 

 

(33) The Same, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Quando um marido concorda em pagar anualmente à sua esposa uma certa quantia, ela não pode intentar uma acção sobre a 

estipulação durante o casamento. Mas, se enquanto o casamento ainda existir, o marido deve morrer, penso que, porque a 

doação tem referência a um pagamento anual, a estipulação pode ser executada ao abrigo do Decreto do Senado. 

 

1. Por outro lado, quando uma esposa faz um acordo com o marido para lhe pagar uma determinada quantia todos os anos, 

esta pode ser-lhe restituída, e ela pode intentar uma acção para recuperar o que resta. Penso que ela também pode intentar 

uma acção pessoal pelo montante a que o seu marido é enriquecido; porque o subsídio anual que um marido paga à sua 

esposa não é tão importante como o que uma esposa paga ao seu marido, pois isto é inconsistente, e contrário à natureza do 

sexo. 

 

2. Se o marido estipulou com a sua esposa pagamentos anuais, e a mulher deve morrer durante o casamento, deve ser dito que 

a doação se tornará válida sob o Endereço. 

 

34. The Same, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Se a esposa deve dar bens ao seu marido e este deve doá-los a título de dote em nome da sua filha comum, ou se ela deve 

permitir que ele os dê a título de dote pela sua filha, depois de ter feito uma doação ao seu marido; pode considerar-se, de 

acordo com a justiça, que embora a doação não tenha força ou efeito, ainda assim, a doação do dote torna-se válida com o 

consentimento subsequente da esposa. 

 

35. O mesmo, No Édito, Livro XXXIV. 

 

Se o divórcio não tiver ocorrido de acordo com as formalidades legais prescritas, as doações feitas após tal divórcio não têm 

efeito, uma vez que não se pode considerar que o casamento tenha sido dissolvido. 
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(36) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

Quando um bem doado ainda existe, também pode ser recuperado por um processo; mas pela razão de que uma doação traz 

consigo o direito de posse, se o bem não for devolvido, pode ser feita uma avaliação pelo seu justo valor, e deve ser fornecida 

ao possuidor uma garantia contra o despejo pela quantia que o bem vale. Esta opinião foi também adoptada por Pedius. 

 

1. Um homem enviou um anel que pertencia a outro como presente ao seu noivo, e após o casamento deu-lhe um dos seus em 

vez dele. Certas autoridades (Nerva, por exemplo), pensam que este anel se tornou propriedade da mulher, porque a doação 

que tinha sido feita é considerada como confirmada, e não uma nova doação. Esta opinião parece-me correcta. 

 

37. Julianus, Digest, Livro XVII. 

 

Quando uma mulher cometeu uma fraude para impedir a preservação dos bens que lhe foram doados pelo seu marido, ou 

para evitar a sua produção em tribunal, pode intentar uma acção contra ela por danos cometidos, se ela o fez após a 

ocorrência de um divórcio. 

 

(38) Alfenus, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro III. 

 

Quando um escravo, mantido em comum por um marido e o seu irmão, deu um jovem escravo à esposa do irmão, foi 

considerado que a oferta não era válida no que diz respeito à parte pertencente ao marido, que o escravo tinha dado. 

 

1. A lei será a mesma quando um dos três irmãos tiver uma esposa e der a sua propriedade em comum a todos eles, pois um 

terço da dádiva não pertencerá à esposa; mas com referência aos outros dois terços, se os irmãos souberem que lhes foi dada, 

ou, depois de isto ter sido feito, confirmarem o acto, a mulher não será obrigada a fazer a restituição. 

 

39. Julianus, On Minicius, Livro V. 

 

Um marido que desejava dar uma soma de dinheiro à sua esposa, permitiu que ela fizesse uma estipulação com o seu 

devedor. Ela fê-lo, mas antes de ter recebido o dinheiro, divorciou-se do seu marido. Pergunto se este último pode recuperar a 

totalidade da quantia, ou se uma acção baseada na promessa será nula por causa da doação. Respondi que a estipulação não 

terá qualquer efeito. Se, no entanto, o promotor, não tendo conhecimento dos factos, pagar à mulher, e o dinheiro não tiver 

sido despendido, o devedor pode recuperá-lo. Mas se estiver disposto a ceder os seus direitos de acção ao marido, será 

protegido por uma excepção por fraude, pelo que o marido pode recuperar esse dinheiro através de uma acção em nome do 

devedor. Se, contudo, o dinheiro não existir, e a mulher se tiver tornado mais rica por causa disso, o marido pode reclamá-lo; 
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pois entende-se que a mulher se tornou mais rica por ter recebido bens pertencentes ao seu marido, uma vez que o devedor 

pode proteger-se por uma excepção com base na fraude. 

 

40. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Quando uma propriedade é dada a um marido pela sua esposa com o objectivo de obter algum escritório, a doação será válida 

na medida em que foi necessário fornecer o escritório para o seu marido. 

 

41. Licinius, Rufinus, Regras, Livro VI. 

 

Para o Imperador Antoninus decidiu que uma esposa poderia doar bens ao seu marido com o propósito de promover os seus 

interesses. 

 

42. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Outra razão para uma doação foi recentemente introduzida através da indulgência do Imperador Antonino, que dizemos ser 

feita por uma questão de honra; por exemplo, quando uma esposa faz uma doação ao seu marido para lhe permitir a admissão 

no Senado, ou na Ordem Equestre, ou para fins de exposições. 

 

43. Paulus, Regras. 

 

Uma doação pode ser feita entre marido e mulher, em caso de exílio. 

 

44. Neratius, Pergaminhos, Livro V. 

 

Quando um estranho dá propriedade pertencente a um marido à esposa deste último, sendo ambos ignorantes deste facto, e 

quando o marido também não sabe que doou propriedade pertencente a si próprio, a mulher pode legalmente adquirir a 

referida propriedade através de usucapião. A mesma regra de direito aplicar-se-á quando qualquer pessoa que esteja sob o 

controlo do marido, acreditando ser ele próprio independente, fizer uma doação à esposa do seu pai. Se, contudo, o marido 

verificar que a propriedade era sua antes do seu título por coletes de usucapião, pode recuperá-la, e a sua posse será 

interrompida; mesmo que o marido não deseje que isso seja feito, e a mulher tome consciência de que é sua; porque este é um 

caso em que a própria mulher sabe que a doação foi feita pelo seu marido. É mais correcto afirmar que não existe qualquer 

impedimento à aquisição da propriedade da propriedade por ela; pois as mulheres não estão absolutamente proibidas de 

adquirir a propriedade dos seus maridos, excepto quando as doações lhes são feitas por este último. 
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45. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Marcelo afirma no Décimo Sétimo Livro do Digest que o marido pode mesmo retirar os seus bens sem ferir a sua esposa, e 

sem receio do Decreto do Senado, onde a transacção que teve lugar entre eles é ilegal. 

 

(46) The Same, On the Edict, Book LXXII. 

 

A posse de bens não implica necessariamente uma doação do mesmo entre marido e mulher. 

 

(47) Celsus, Digest, Livro I. 

 

A questão de saber se o marido, no exercício das suas funções enquanto negociava com a sua esposa, incorreu em despesas 

com referência aos seus bens, é uma questão de facto, e não de direito. Uma conjectura baseada no montante e carácter das 

despesas incorridas por ele não será difícil. 

 

48. The Same, Digest, Livro IX. 

 

O que quer que um marido dê à sua esposa continua a ser sua propriedade, e ele pode recuperá-la, nem faz qualquer diferença 

se a sua esposa lhe deixou grandes heranças. 

 

49. Marcellus, Digest, Livro VII. 

 

Sulpicius a Marcellus. Uma mulher que desejava que, após a morte do marido, as suas terras passassem para o filho comum 

dela e do marido que estava sob o controlo do seu pai, transferiu as terras para o seu marido, para que ele as deixasse ao seu 

filho após a sua morte. Pergunto se pensa que a doação é de natureza a anular a transacção, ou se, se for válida, a mulher terá 

o poder de a revogar, se não estiver disposta a permitir que ela se mantenha? A resposta foi, se for pedido um pretexto ou 

uma desculpa (por assim dizer) para a doação, a entrega não será válida; ou seja, se a mulher esperava que o seu marido 

entretanto retirasse qualquer vantagem da mesma. Caso contrário, se ela apenas utilizasse os serviços do seu marido, e ele os 

desse para que ela pudesse revogar a doação; ou, para que a propriedade com todos os seus emolumentos pudesse passar 

através do pai para o filho, porque não haveria de ser considerada válida, tal como se a transacção tivesse ocorrido com um 

estranho, ou seja, se a propriedade lhe tivesse sido entregue nas mesmas circunstâncias? 

 

50. Javolenus, Epístolas, Livro XIII. 
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Onde uma mulher compra uma escrava por vinte aureis, e o seu marido paga cinco ao vendedor no momento da compra, se o 

divórcio tiver lugar, ele pode certamente recuperar esta soma. Não faz diferença se a escrava se deteriorou no valor, ou 

mesmo se deveria estar morta, o marido ainda terá o direito de exigir os cinco aurei; pois levanta-se a questão de saber se a 

mulher se enriqueceu com a propriedade do marido, no momento em que se levantou a questão da devolução do dote. Ela é, 

neste caso, entendida como tendo sido beneficiada pecuniariamente por ter sido libertada pela intervenção do seu marido da 

responsabilidade por uma dívida, que ela ainda teria devido, se o seu marido não tivesse pago o dinheiro. Também não faz 

qualquer diferença por que razão a mulher devia o dinheiro, ou seja, se era emprestado, ou se ela o devia por causa de alguma 

compra. 

 

1. Quando a mulher não comprou a escrava, mas recebeu o dinheiro do marido para o comprar, então, no caso da escrava 

morrer, ou ficar depreciada em valor, a perda deve ser suportada pelo marido, porque, como ela não teria comprado a escrava 

se não tivesse recebido o dinheiro do marido, aquele que o deu deve suportar a perda, desde que a escrava tenha morrido; 

nem se considera que a mulher ficou enriquecida que não foi libertada pelo seu credor, e não está na posse do que comprou 

com o dinheiro do marido. 

 

51. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro V. 

 

Quintus Mucius diz que quando surge uma controvérsia sobre se algo chegou às mãos de uma esposa, é melhor e mais 

honroso sustentar que a propriedade chegou às suas mãos através do seu marido, ou através de alguém que está sob o seu 

controlo, onde não está provado a partir de que fonte a obteve. Quintus Mucius parece ter adoptado esta opinião, com o 

propósito de evitar qualquer inquérito vergonhoso com referência a uma esposa. 

 

52. Papinianus, Perguntas, Livro X. 

 

Quando um homem, com o propósito de beneficiar a sua esposa, aluga-lhe bens por uma soma muito pequena, a transacção é 

nula. No entanto, quando um depósito tem lugar entre as partes com uma baixa avaliação, com o propósito de beneficiar uma 

delas, será válido. Estas opiniões são diferentes, porque o arrendamento não pode ser feito sem uma determinada renda, mas 

um depósito pode ser feito sem qualquer avaliação do imóvel. 

 

1. Uma esposa desde que as colheitas de uma parcela de terra devam ser dadas ao seu marido pelo seu herdeiro, e se isto não 

for feito, ela prometeu uma certa quantia de dinheiro mortis causa. O marido, tendo morrido durante a vida da esposa, a 

estipulação foi extinta, bem como a entrega que foi feita mortis causa pela direcção desta última; pois num caso em que uma 

acção pessoal para a recuperação da propriedade se encontrará entre estranhos, esta não terá lugar entre pessoas casadas. 

 

53. The Same, Opinions, Livro IV. 
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Está estabelecido que um sogro não pode fazer uma doação nem ao seu genro nem à sua nora mortis causa, porque se o sogro 

morrer, o casamento não será dissolvido; nem faz qualquer diferença se o pai deserdou o seu filho ou a sua filha, ou não. Em 

caso de divórcio, a regra é diferente pela mesma razão. 

 

1. Uma mulher fez uso de bens que tinham sido dados a título de dote, depois de terem sido avaliados com o consentimento 

do seu marido. Se os referidos bens se deteriorarem pelo uso, não será permitida uma compensação dos danos. Nem pode a 

mulher sustentar que a propriedade lhe foi, por assim dizer, deixada sob os termos do testamento, pelo qual lhe foram legados 

pelo marido; uma vez que uma suposição deste tipo não parece tê-la dado, ou privá-la da referida propriedade. 

 

54. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Um marido estipulou o interesse de um dote prometido, mas não o reivindicou. Como ele tinha mantido a sua esposa e os 

seus escravos durante todo o tempo do casamento, às suas próprias custas, e deixou-lhe o dote como um legado preferido, 

bem como confirmado pelas formalidades legais ordinárias de um fideicomisso as doações que lhe tinha dado, foi 

considerado que o interesse do dote não estava incluído no legado, mas tinha sido remetido pelos termos da doação. 

 

55. Paulus, Perguntas, Livro VI. 

 

Uma esposa doou uma soma de dinheiro ao seu marido, e este adquiriu bens pessoais ou imóveis com esse dinheiro que lhe 

tinha sido doado, e, como ele não era solvente, e os bens ainda existiam, pergunto, se a esposa deveria desejar revogar a 

doação, se pode proceder legalmente através de uma acção pessoal de recuperação; pois o marido, embora esteja insolvente, 

parece ter lucrado com a doação, uma vez que os bens adquiridos com o dinheiro da sua esposa ainda se encontravam na sua 

posse. Respondi que não podia ser negado que ele tinha lucrado com a doação, pois não perguntamos quais os bens que ele 

possa ter libertado da responsabilidade por meio dela, mas que bens da sua esposa ele tem em sua posse. Pois ele não difere 

de alguém a quem foram doados os seus bens, excepto no simples facto de, neste caso, os bens ainda pertencerem à esposa, e 

ela pode recuperá-los através de uma acção directa. A condição do marido será pior se for intentada uma acção contra ele 

pela quantia que a propriedade vale, e não pela quantia que excede a dádiva, do que se ele for processado numa acção sobre o 

dote. Não há nada, porém, que impeça a mulher de intentar também uma acção real equitativa para a recuperação dos seus 

próprios bens. 

 

56. Scaevola, Perguntas, Livro III. 
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Se eu quiser dar à minha mulher absolutamente, algo que outra pessoa deseja dar-lhe mortis causa, o que eu ordeno que lhe 

seja dado será nulo; porque se a referida parte recuperar a sua saúde, serei responsável por uma acção pessoal de recuperação, 

e se ele morrer, ficarei, no entanto, mais pobre, pois não terei aquilo a que deveria ter direito. 

 

(57) Paulus, Opiniões, Livro VII. 

 

Onde uma mulher recebeu do seu marido uma soma de dinheiro através de uma doação, e escreveu-lhe nos seguintes termos: 

"Quando, a meu pedido, meu caro senhor, a vossa indulgência me concedeu vinte aurei com o propósito de despachar certos 

negócios meus; que soma me foi paga sob a condição de que se, por qualquer culpa ou má conduta minha, o nosso casamento 

fosse dissolvido durante a nossa vida; ou se eu deixasse a vossa casa sem o vosso consentimento; ou se o repudio sem 

qualquer motivo de queixa; ou se se provar que o divórcio foi obtido por minha causa; prometo que, em qualquer um destes 

casos, vos reembolsarei e devolverei sem qualquer atraso, os vinte aureos, que consentistes hoje em dia em me doar. " 

Pergunto se no caso desta mulher repudiar o seu marido, Titius, ela deve reembolsar o dinheiro. Paulus foi da opinião que o 

dinheiro que o marido deu à esposa, de acordo com os termos estabelecidos na estipulação, pode ser recuperado, se a 

condição for cumprida, desde então é transformado de uma doação num empréstimo. No entanto, nos casos em que a 

condição da estipulação não tenha sido comprovadamente cumprida, só pode ser recuperado aquele montante pelo qual se 

prove que a esposa foi enriquecida pela doação que foi feita. 

 

58. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Onde terras e escravos foram doados a Seia durante a concubinato, e foram depois devolvidos por ela no momento do seu 

casamento, e outros receberam em seu lugar, qual é a lei? A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, uma 

transacção comercial parece mais ter sido concluída do que uma doação a ter sido feita. 

 

1. Além disso, quando surge uma questão relacionada com a alimentação dos escravos, a resposta foi que o sustento dado 

durante o tempo de concubinato não pode ser recuperado, nem mesmo o que foi fornecido durante o tempo do casamento, se 

os escravos fossem utilizados tanto pela esposa como pelo marido. 

 

2. Quando um filho estava habituado a transaccionar os negócios da sua mãe, e os escravos e outros bens eram comprados 

com o seu dinheiro com o seu consentimento, e ele redigia as notas de venda em seu próprio nome, e morria enquanto ainda 

estava sob o controlo do seu pai; colocava-se a questão de saber se a sua mãe podia instaurar um processo contra o seu 

marido, e se podia, de que acção podia fazer uso. A resposta foi que se a mãe pretendesse que o seu filho fosse responsável 

por esse dinheiro, teria direito a uma acção De peculio contra o pai sob cujo controlo o filho estava, dentro de um ano após a 

morte deste último; e se doasse a propriedade, poderia recuperá-la na medida em que o pai lucrasse com a referida doação. 
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59. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

Se alguém fizer uma doação à sua esposa na condição de que ela receba o que ele lhe dá a título de dote, e ele morrer, a 

doação tornar-se-á válida. 

 

(60) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Um padrasto e um enteado não estão proibidos de fazer donativos um ao outro por ocasião do casamento. 

 

1. As doações são permitidas entre marido e mulher em caso de divórcio; pois isto acontece frequentemente ou por causa da 

entrada do marido no sacerdócio, ou por causa da esterilidade, 

 

61. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Ou onde o casamento não pode existir convenientemente por causa da velhice, doença ou serviço militar, 

 

62. Hermogenianus, Epítomes do Direito, Livro II. 

 

E por estas razões, o casamento é dissolvido com uma disposição amigável. 

 

1. Uma doação feita entre marido e mulher, ou entre padroeiro e mulher livre, não é confirmada onde ocorre um divórcio ou 

o casamento não é solenizado. Se uma doação tiver sido feita, e um divórcio tiver ocorrido entre as partes, não é partilhada 

entre elas, onde a mulher não é autorizada a obter o divórcio do seu marido contra o seu consentimento. Assim, a doação é 

considerada como se não tivesse sido feita, quando um divórcio ocorre em tais circunstâncias. 

 

63. Paulus, Sobre Neratius, Livro III. 

 

Quando materiais pertencentes a uma esposa são unidos a um edifício do seu marido de tal forma que, se removidos, podem 

ser de qualquer utilidade, deve considerar-se que a mulher pode intentar uma acção, pela razão de que nenhuma é autorizada 

pela Lei das Doze Mesas, embora não seja provável que os Decemvirs não tivessem em mente as partes por cujo 

consentimento os seus bens foram unidos aos edifícios de outras. Paulus observa que, neste caso, o processo só pode ser 

instaurado de tal forma que um processo para a recuperação apenas do imóvel, quando removido do edifício, será instaurado 

a favor da esposa, e não um processo por danos duplos de acordo com a Lei das Doze Tabelas; pois o que quer que esteja 

incluído no edifício com o conhecimento do proprietário do mesmo não é roubado. 
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64. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro VI. 

 

Um homem deu algo à sua esposa depois de se ter divorciado, para a induzir a voltar para ele; e a mulher, tendo voltado, 

obteve depois o divórcio. Labeo e Trebatius deram a sua opinião, num caso que surgiu entre Terentia e Maecenas, que se o 

divórcio fosse genuíno, a doação seria válida, mas se fosse simulada, seria nula. No entanto, o que Proculus e Caecilius 

sustentam é verdade, nomeadamente, que um divórcio é genuíno, e que uma doação feita por causa dele é válida, quando se 

segue outro casamento, ou a mulher permanece solteira durante tanto tempo que não há dúvida de uma dissolução do 

casamento, caso contrário a doação não terá força ou efeito. 

 

65. Labeo, Epitomes of Last Works, de Javolenus, Livro VI. 

 

Quando um homem faz uma doação a uma mulher que ainda não pode casar, penso que a doação será válida. 

 

66. Scaevola, Digest, Livro IX. 

 

Seia, quando estava prestes a casar com Sempronius num determinado dia, antes de ela ser conduzida à sua casa, e antes de o 

contrato de casamento ser assinado, deu-lhe um certo número de aurei. Pergunto se esta doação é válida. Respondi que não se 

deve prestar muita atenção ao tempo, ou seja, se a doação foi feita antes de ela ter sido conduzida à sua casa, ou antes de o 

contrato de casamento ter sido assinado, pois muito frequentemente isto é feito depois de o casamento ter sido celebrado; 

pois a menos que a doação tenha sido feita antes de o casamento ter sido contraído, o que se entende ter sido feito com o 

consentimento das partes, ela não será válida. 

 

1. Uma rapariga foi conduzida ao lugar do seu marido pretendido três dias antes da cerimónia, permanecendo numa sala 

separada da do seu marido, e no dia do casamento antes de passar sob o seu controlo, e antes de ser recebida sob o rito da 

água e do fogo, ou seja, antes de as núpcias serem celebradas, ele ofereceu-lhe a aurei da posse como presente. Levantou-se a 

questão de que se um divórcio se realizasse após a solenidade do casamento, se a soma doada poderia ser recuperada. A 

resposta foi que o que tinha sido doado como presente antes do casamento não podia ser deduzido do dote. 

 

67. Labeo, Epitomes of Probabilities, de Paulus, Livro II. 

 

Se uma esposa deve comprar um escravo com dinheiro doado pelo seu marido, ou por alguém que esteja sob o seu controlo, e 

após o escravo se tornar sua propriedade, ela deve entregá-lo ao seu marido como doação, a entrega será válida, mesmo que 

isto seja feito com a mesma intenção com que outras doações são feitas, e nenhuma acção de recuperação pode ser concedida 

a ela por esta conta. 
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Tit. 2. sobre divórcios e repudiações. 

 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

O casamento é dissolvido por divórcio, morte, cativeiro, ou por qualquer outro tipo de servidão que possa vir a ser imposta a 

qualquer das partes. 

 

(2) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

A palavra divórcio deriva ou da diversidade de opiniões, ou porque aqueles que dissolvem o seu casamento seguem caminhos 

diferentes. 

 

1. Nos casos de repúdio, ou seja, na renúncia ao casamento, são empregadas as seguintes palavras: "Retenha os seus bens" ou 

"Retenha a gestão dos seus bens". 

 

2. Para efeitos de dissolução dos noivos, é certo que deve ser feita uma renúncia, caso em que são empregadas as seguintes 

palavras, nomeadamente "Não aceitarei as vossas condições". 

 

3. Não faz diferença se a renúncia tem lugar na presença ou na ausência da pessoa sob cujo controlo uma das partes pode 

estar, ou da pessoa que está sob o referido controlo. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Não se trata de um divórcio verdadeiro ou efectivo, a menos que o objectivo seja o de estabelecer uma separação perpétua. 

Portanto, tudo o que for feito ou dito no calor da raiva não é válido, a menos que a determinação se torne aparente pelas 

partes perseverantes na sua intenção, e, portanto, quando o repúdio ocorre no calor da raiva e a esposa regressa num curto 

espaço de tempo, ela não é considerada como tendo sido divorciada. 

 

4. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Julianus pergunta no Décimo Oitavo Livro do Digest se uma mulher que se tornou louca pode repudiar o seu marido, ou ser 

ela própria repudiada; e ele diz que uma mulher louca pode ser repudiada, porque está na posição de uma pessoa que não tem 

conhecimento de nada, mas que não pode repudiar o seu marido por causa da sua loucura, nem o seu curador pode fazê-lo, 
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mas o seu pai pode repudiá-lo. Ele não teria tratado a questão do repúdio, a menos que se tivesse estabelecido que o 

casamento continuaria a existir mesmo que a mulher fosse louca. Esta opinião parece-me ser correcta. 

 

5. The Same, On the Edict, Livro XXXIV. 

 

Se uma rapariga que tenha sido emancipada deve obter o divórcio para que o seu marido possa lucrar com o dote, e defraudar 

o seu pai, que o poderia alegar como profano se ela morresse durante o casamento, deve ser concedido alívio ao pai para 

evitar que ele perca o dote, pois o Pretor deve vir em auxílio do pai tanto quanto ao do marido. O direito de reclamar o dote 

deve, portanto, ser concedido ao pai, tal como se a sua filha tivesse morrido durante o casamento. 

 

6. Julianus, Digest, Livro LXII. 

 

As esposas daqueles que estão nas mãos do inimigo podem ser consideradas como mantendo sempre o lugar das mulheres 

casadas, apenas com o fundamento de que outras não podem casar precipitadamente com elas. E, de um modo geral, deve ser 

dito que, desde que seja certo que o marido está em cativeiro e vive, a sua esposa não tem o direito de formar outra ligação 

matrimonial, a menos que ela própria tenha dado algum motivo de repúdio. Mas se for incerto se o marido que está detido 

pelo inimigo está vivo ou morto, então, se o prazo de cinco anos tiver passado desde a altura em que foi levado cativo, a sua 

esposa terá o direito de se casar novamente, de modo que o primeiro casamento será considerado como tendo sido 

amigavelmente dissolvido, e cada uma das partes terá os seus respectivos direitos anulados. A mesma regra deve ser 

observada quando um marido permanece em casa, e a sua esposa é levada em cativeiro. 

 

(7) Papinianus, On Adultery, Livro I. 

 

Quando uma das partes que notificou a outra de divórcio se arrepende, e a outra ignora a mudança de opinião, o casamento 

deve ser mantido; a menos que aquele que recebeu a notificação e está ciente da mudança de opinião, ele próprio deseja 

dissolver o casamento, pois então este será dissolvido por aquele que recebeu a notificação. 

 

8. The Same, On Adultery, Livro II. 

 

O Divino Adriano exilou-se durante três anos um homem que, durante uma viagem, levou a esposa de outro homem à sua 

casa, da qual enviou ao seu marido um aviso de repúdio. 

 

9. Paulus, Sobre o Adultério, Livro II. 
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Nenhum divórcio é válido a menos que ocorra na presença de sete cidadãos romanos, que sejam maiores de idade, para além 

do libertado da parte que institui procedimentos para esse fim. Entendemos que o libertado é aquele que foi manumitted pelo 

pai, o avô, o bisavô, e outros ascendentes interessados nos procedimentos acima mencionados. 

 

(10) Modestinus, Cavalgadas, Livro I. 

 

Uma mulher livre, que casou com o seu patrono, não pode separar-se dele sem o seu consentimento, a menos que tenha sido 

manumitted sob os termos de um trust, pois então ela pode fazê-lo mesmo que seja a sua mulher livre. 

 

11. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Onde a lei diz: "O direito de uma mulher livre, que é casada com o seu patrono, de obter o divórcio não será permitido", não 

se considera que isso tenha tornado o divórcio ineficaz, porque o casamento é normalmente dissolvido pelo Direito Civil; 

portanto, não podemos dizer que o casamento existe, uma vez que ocorreu uma separação. Mais uma vez, Julianus diz que 

uma esposa não tem, nestas circunstâncias, direito a uma acção para recuperar o seu dote; por conseguinte, é razoável que 

quando o seu patrono deseja que ela continue a ser sua esposa, não possa casar com mais ninguém. Pois, como o legislador 

entendeu que o casamento foi, em certa medida, dissolvido pelo acto da mulher livre, impediu o seu casamento com outra, 

pelo que se ela se casar com outra pessoa, será considerada como não casada. Julianus, de facto, vai mais longe, pois pensa 

que tal mulher não pode sequer viver em concubinato com ninguém, excepto com o seu patrono. 

 

1. A lei diz: "Desde que o patrono deseje que ela permaneça sua esposa". Isto significa que o patrono deseja que ela seja sua 

esposa, e que a sua relação com ela deve continuar a existir; por conseguinte, quando ele deixa de ser seu patrono, ou deseja 

que ela permaneça sua esposa, a autoridade da lei está no fim. 

 

2. Foi muito justamente estabelecido que o benefício desta lei terminou sempre que o mecenas, por qualquer indicação da sua 

vontade, é entendido como tendo renunciado ao seu desejo de manter a mulher como sua esposa. Assim, quando ele instaura 

um processo contra a sua mulher livre com base na remoção de bens, depois de ela se ter divorciado dele sem o seu 

consentimento, o nosso Imperador e o seu Pai Divino declararam num Rescript que a parte foi entendida como não estando 

disposta a que a mulher permanecesse sua esposa, quando ele instaura esta acção ou outra semelhante, o que não é habitual a 

não ser em caso de divórcio. Portanto, se o marido a acusar de adultério ou de algum outro crime do qual ninguém pode 

acusar uma esposa a não ser o marido, a melhor opinião é que o casamento é dissolvido; pois deve ser lembrado que a esposa 

não é privada do direito de casar com outra, excepto quando o próprio padroeiro deseja mantê-la nessa qualidade. Assim, 

sempre que mesmo uma ligeira razão indique que o marido não deseja que ela continue a ser sua esposa, deve ser dito que a 

mulher libertada já adquiriu o direito de contrair casamento com outra. Por conseguinte, se o patrono se desposou, ou se 
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destinou a outra mulher, ou procurou o casamento com outra, deve ser considerado que já não deseja que a mulher libertada 

seja sua esposa. Aplicar-se-á a mesma regra onde ele mantém a mulher como sua concubina. 

 

 

Título. 3. De que forma o dote pode ser recuperado após a dissolução do casamento. 

 

 

1. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

A causa do dote prevalece sempre e em todo o lado, pois é do interesse público que os dotes sejam preservados para as 

esposas, pois é absolutamente necessário que as mulheres sejam dotadas para a procriação da prole, e para equipar o Estado 

com cidadãos nascidos livremente. 

 

(2) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Onde o casamento é dissolvido, o dote deve ser entregue à mulher. O marido não é obrigado, no início, a prometê-lo por 

estipulação a outro, a menos que isso não prejudique de forma alguma os seus direitos; pois deve considerar-se que se ele 

tiver razões para apreender algo que possa incomodar a si próprio, não deve ser obrigado a prometer o dote a mais ninguém a 

não ser à sua esposa. Este é o caso quando a mulher é a sua própria amante. 

 

1. Mas se ela estiver sob o controlo do seu pai, e o dote vier dele, pertence-lhe a ele e à sua filha. Por conseguinte, o pai não 

pode, nem na sua própria pessoa nem por um agente, reclamar o dote sem o consentimento da sua filha; e por isso Sabinus 

diz que deve ser prometido desta forma. Por conseguinte, deve ser prometido a quem quer que ambas as partes ordenem que 

isto seja feito. Mais uma vez, se apenas o pai o ordenar, o direito de trazer o processo pelo dote não será retirado à sua filha 

depois de ela se tornar sua própria amante. Além disso, se o pai sozinho fizer uma promessa com o consentimento da sua 

filha, o direito de acção permanecerá intacto no que lhe diz respeito. Mas poderá ele agir sozinho, ou poderá ele instituir 

procedimentos em conjunto com a sua filha? Penso que o direito de acção a que o pai, juntamente com a filha, tem direito, 

não se perde; mas se a filha se tornar sua própria amante, esta estipulação irá prejudicá-lo. 

 

2. Quando o pai intenta uma acção sobre o dote, será que devemos entender o consentimento da filha para significar que ela 

consente expressamente, ou que ela não oferece qualquer oposição? É afirmado num Rescript do Imperador Antonino que 

uma filha é considerada para dar o seu consentimento ao seu pai quando não manifesta claramente oposição. Julianus afirma 

no Quadragésimo Oitavo Livro do Digest que um pai é considerado como instituindo um processo com o consentimento da 

sua filha, quando esta última está louca; pois onde ela não pode manifestar oposição por insanidade, ele pensa muito 

razoavelmente que ela dá o seu consentimento. Mas quando a filha está ausente, deve ser dito que o seu pai não age com o 
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seu consentimento, e ele deve fornecer segurança para que ela ratifique o que ele faz. Quando a filha está na posse dos seus 

sentidos, exigimos que ela tenha conhecimento do processo, para que possa parecer que ela não se lhes opõe. 

 

3. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

O consentimento tanto do pai como da filha é necessário, não só na exigência do dote, mas também no pagamento do mesmo, 

pois ambos têm um interesse comum no mesmo, e nenhum deles pode piorar a condição do outro. No entanto, quando o 

dinheiro que a filha recebeu chega às mãos do pai, ambos são privados do direito de acção sobre o dote. 

 

(4) Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando um pai recolhe um dote do marido da filha sem o seu consentimento, e o dá ao seu segundo marido em seu nome, e o 

pai, tendo morrido, a filha intenta uma acção contra o seu primeiro marido, ela será barrada por uma excepção por fraude. 

 

5. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Com referência à divisão do dote durante o ano em que o divórcio teve lugar, levanta-se a questão de saber se o tempo será 

contado a partir do dia do casamento ou a partir do dia em que a propriedade foi entregue ao marido. Portanto, onde os lucros 

devem ser retidos pelo marido, nem o dia em que o dote foi constituído nem o dia do casamento devem ser tidos em 

consideração, mas sim aquele em que a terra dada a título de dote foi entregue pela primeira vez, ou seja, quando a posse foi 

dada. 

 

6. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Se a terra foi entregue antes do casamento, o ano deve ser contado desde o dia do casamento até ao mesmo dia do ano 

seguinte. Esta regra deve ser observada para todos os outros anos até ao divórcio, pois onde a terra foi entregue antes do 

casamento, e as colheitas foram colhidas do mesmo quando o divórcio tem lugar, estas devem ser devolvidas como fazendo 

parte do dote. 

 

(7) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

Sustenta-se que os lucros são o que resta após dedução das despesas, e Scaevola aplica isto às despesas incorridas tanto pelo 

marido como pela esposa. Pois se a esposa deu o seu dote na véspera da vindima, e, após a vindima ter sido retirada pelo 

marido, ele obtém o divórcio, Scaevola não pensa que os lucros apenas dos onze meses devem ser reembolsados, mas que 

também as despesas que foram incorridas devem ser deduzidas antes da divisão dos lucros. Portanto, se o marido gastar 
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alguma coisa para este ano, as despesas de ambas as partes devem ser consideradas. Assim, se se tiver em conta as despesas 

incorridas pela mulher durante vários anos de casamento, será necessário calculá-las desde o primeiro ano, antes de a terra ser 

doada a título de dote. 

 

1. Papinianus, no entanto, diz no Décimo Primeiro Livro de Questões que, quando ocorre um divórcio, os lucros devem ser 

divididos, não a partir do dia em que a propriedade foi arrendada, mas que deve ser tido em conta o tempo anterior durante o 

qual o casamento existiu. Pois se o terreno foi dado como dote na altura da vindima, e o marido arrendou-o para ser realizado 

a partir dos Kalends de Novembro, e o divórcio teve lugar no último dia do mês de Janeiro, não lhe cabe apenas reter ao 

mesmo tempo os lucros da vindima e a quarta parte do aluguer do ano em que o divórcio teve lugar; caso contrário, se o 

divórcio fosse obtido no dia anterior à vindima, o marido reteria a totalidade dos lucros. Assim, se o divórcio tivesse ocorrido 

no final do mês de Janeiro, e o casamento tivesse existido durante quatro meses, os lucros da vindima e a quarta parte do 

aluguer do ano em curso deveriam ser consolidados, e desse dinheiro uma terceira parte deveria ser paga ao marido. 

 

2. A mesma regra deve também ser observada no caso oposto. Pois se uma mulher, imediatamente após a vindima ter sido 

recolhida, der uma parcela de terra a título de dote ao seu marido, e este último arrendar a mesma terra dos Kalends de 

Março, e o divórcio tiver lugar nos Kalends de Abril, o marido pode reter não só a décima segunda parte da renda, mas 

também um montante proporcional da renda que será devida por todo o número de meses durante os quais a terra foi retida 

como dote. 

 

3. Além disso, se as culturas durante o ano em que o divórcio foi obtido pertencerem ao arrendatário em conformidade com 

os termos do arrendamento, e o casamento for dissolvido antes da vindima, o dinheiro derivado das culturas deve ser 

calculado com referência ao rendimento esperado da próxima vindima. 

 

4. É portanto evidente, pelo que foi dito, que os lucros que a mulher recolheu antes de se casar não devem ser incluídos na 

divisão. 

 

5. As compensações podem ser feitas por causa de donativos, bem como por causa do que possa ter sido apropriado de tais 

lucros que tenham sido recolhidos após o divórcio. 

 

6. O que foi mencionado com referência a um ano também se aplica ao período de seis meses, em que duas colheitas são 

recolhidas anualmente, como é o caso quando a terra é irrigada. 

 

7. A mesma regra aplica-se quando os lucros são recolhidos apenas uma vez em vários anos, como é o caso quando as 

árvores são cortadas. 
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8. Além disso, se o arrendamento de terras for de tal natureza que algo para além da renda anual tenha de ser pago no final de 

cinco anos, devemos ter em conta o montante do excesso na proporção da parte dos cinco anos decorridos. 

 

9. Consideramos que o mesmo princípio se aplica não só à terra, mas também ao gado, de modo que a lã das ovelhas e o 

aumento dos rebanhos devem ser entregues. Pois se o marido aceitar, a título de dote, certas ovelhas prestes a ter crias, ou 

que estão prestes a ser tosquiadas, será ele obrigado a não devolver nada se o divórcio tiver lugar imediatamente após o 

nascimento dos cordeiros, ou a tosquia das ovelhas? Neste caso, devemos ter em conta os lucros durante todo o período em 

que os animais foram tratados, e não apenas os lucros quando foram recolhidos. 

 

10. Com referência a um escravo, o ano inteiro deve ser tido em conta se os seus serviços tiverem sido alugados para esse 

período, para que pertençam ao marido pelo tempo anterior ao divórcio, mas depois à esposa. 

 

11. A mesma regra aplica-se também às rendas de propriedades urbanas e às culturas de terras agrícolas. 

 

12. Quando uma esposa dá terra ao marido a título de dote, e ele corta as árvores, se estas forem entendidas como lucros, o 

seu valor na proporção da parte do ano que decorreu deve ser reembolsado. Penso, no entanto, que se as árvores que foram 

cortadas formaram um matagal, ou eram pequenas, devem ser classificadas como culturas. Quando, no entanto, não eram 

desta descrição, o marido deve ser considerado responsável por ter causado uma deterioração da terra. Mas se as árvores 

foram derrubadas pela força de uma tempestade, deve dizer-se que o seu valor deve ser pago à mulher, e que não devem ser 

classificadas como culturas, tal como quando um tesouro é encontrado não é considerado como parte da cultura, mas metade 

dele deve ser restituído à mulher, tal como no caso em que um tesouro é encontrado na terra de outro. 

 

13. Se um marido encontrar pedreiras de mármore sobre a terra da sua esposa dada a título de dote, e estas tornarem a terra 

mais rentável, o mármore que foi retirado, mas não removido, pertencerá ao marido, mas as despesas em que incorreu não lhe 

serão compensadas, porque o mármore não faz parte do rendimento da terra, a menos que seja de tal carácter que a pedra seja 

renovada, como é o caso em certas pedreiras na Gália e na Ásia. 

 

14. O rendimento das minas de giz, bem como de minas de ouro ou prata ou qualquer outro tipo de metal, ou de minas de 

areia, é considerado como fazendo parte do produto da terra. 

 

15. A segurança é por vezes dada ao marido pela sua esposa para os lucros, e ele não retém nada, se a mulher recebe a terra 

enquanto as colheitas ainda estão de pé. Por vezes o marido mantém as colheitas e não restaura nada, o que ocorre onde não 

há mais do que o direito de reter como sua parte. Por vezes, de facto, ele tem de devolver as colheitas, quando recolheu mais 

do que tem direito a reter. A mesma regra aplica-se quando são instaurados processos com referência ao dote contra um 

sogro, ou contra o herdeiro de qualquer dos co-proprietários da propriedade. 
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16. Pomponius diz que o que quer que tenha sido gasto no cultivo e plantação do terreno deve ser considerado como gasto 

para a colheita das colheitas, bem como o que quer que tenha sido disposto para a preservação dos edifícios, ou no cuidado 

de um escravo doente; ou seja, onde quaisquer lucros são obtidos a partir do referido edifício ou escravo. Estas despesas, 

contudo, não podem ser reclamadas quando o marido retém a totalidade do lucro do ano, porque as despesas devem, em 

primeiro lugar, ser previstas a partir dos rendimentos. É evidente que quando o marido construiu uma nova casa que era 

necessária, ou reconstruiu a antiga que tinha caído completamente em ruína sem culpa sua, terá o direito de apresentar uma 

conta para as despesas. Da mesma forma, se ele usar uma enxada sobre o terreno, aplicar-se-á a mesma regra; pois tais 

despesas ou são necessárias ou benéficas para a propriedade, e dão origem a uma acção em favor do marido. 

 

(8) Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Quando uma parcela de terra é doada por meio de dote, e a pedra é retirada da mesma, fica estabelecido que o lucro das 

pedreiras pertencerá ao marido; porque é evidente que a mulher deu a referida parcela de terra com a intenção de que o lucro 

da mesma lhe pertencesse, a menos que ela tenha declarado o contrário na outorga do dote. 

 

1. O que for gasto na sementeira do grão pode ser deduzido da colheita, em caso de fracasso da colheita; porque o rendimento 

de todo o ano é considerado igual. 

 

(9) Pomponius, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Se uma mulher deve estar em falta ao receber o seu dote, o seu marido só será responsável pela má fé, e não pela negligência 

com referência ao assunto, a fim de evitar que ele seja obrigado pelo acto da sua mulher a cultivar as suas terras 

indefinidamente; mas as colheitas que tenham chegado às mãos do marido devem ser abandonadas. 

 

10. The Same, On Sabinus, Livro XV. 

 

Onde uma filha casada que foi capturada pelo inimigo, e que teve um dote obtido do seu pai, morreu em cativeiro, penso que 

se deve considerar que o mesmo princípio se aplica como se tivesse morrido durante o casamento; para que, mesmo que não 

estivesse sob o controlo do seu pai, o dote reverta para ele de quem o tinha obtido. 

 

1. Proculus diz que quando um homem mata a sua esposa, deve ser concedida uma acção sobre o dote ao seu herdeiro; e isto 

é perfeitamente correcto, pois não é apenas que um marido deva esperar obter um lucro com o dote como resultado do seu 

próprio crime. A mesma regra deve ser observada no caso oposto. 
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11. The Same, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Se uma mulher deve dar conscientemente como dote propriedade que pertence a outra, deve ser entregue ao seu marido, tal 

como se lhe tivesse dado algo que era seu, bem como as colheitas para a parte proporcional do ano em que o divórcio teve 

lugar. 

 

12. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Está estabelecido que o marido pode ser julgado contra ele pelo montante que pode pagar, mas este privilégio não pode ser 

concedido ao seu herdeiro; 

 

13. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Porque um privilégio deste tipo é pessoal, e extingue-se com a morte da parte directamente interessada. 

 

(14) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

O caso é diferente quando aparece um defensor, pois considera-se que ele defende devidamente o marido se ele meramente 

der à esposa a quantia que ela poderia ter recuperado se ela própria tivesse intentado uma acção contra o marido. 

 

1. Pomponius pergunta muito apropriadamente, no Décimo Sexto Livro Sobre o Sabinus, onde um marido tinha feito um 

acordo com a sua esposa de que o julgamento não deveria ser feito contra ele na medida dos seus recursos, mas pelo 

montante total; se tal acordo deveria ser observado. Ele nega que tal acordo deva ser observado. Esta opinião parece-me 

correcta, pois é melhor considerar que tal acordo foi feito ao arrepio da boa moral, pois é evidente que foi celebrado em 

violação do respeito que uma mulher deve mostrar ao seu marido. 

 

(15) Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

A fim de determinar o montante dos recursos pecuniários do marido, deve ser considerada a altura em que o caso foi 

decidido. 

 

1. Embora o herdeiro do marido possa ter sido condenado pelo montante total do dote, ainda terá direito a qualquer 

compensação com referência às obrigações pecuniárias da esposa, a fim de reduzir a sua responsabilidade; como, por 

exemplo, nos casos em que tenham sido feitas doações pelo marido de bens apropriados pela esposa, ou despesas incorridas, 

mas não terá o direito de a punir por mau comportamento. 



1451 

 

 

2. O mesmo privilégio será gozado pelo sogro; ou seja, ele poderá ser julgado contra ele na medida dos seus recursos, quando 

a sua nora intentar uma acção de dote contra ele; 

 

16. Pomponius, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Pela razão de que um sogro ocupa o lugar de um dos pais. 

 

17. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Por outro lado, se um sogro for processado pelo marido com base na sua promessa, pode-se perguntar se ele terá direito a este 

mesmo privilégio. Neratius e Proculus declaram no Livro de Pergaminhos que isto é justo. 

 

1. Além disso, quando a esposa é processada pela sua promessa, a melhor opinião é que ela pode proteger-se através de uma 

excepção. Proculus também diz a mesma coisa; tal como acontece quando lhe é concedida uma excepção quando ela pertence 

a uma sociedade, embora ela seja responsável ao abrigo do Direito Civil. 

 

2. Neratius e Sabinus sustentam que quando, numa acção sobre dote, um juiz, por ignorância da lei, toma uma decisão contra 

um marido pelo montante total, pode fazer uso de uma excepção com base em fraude, e que será protegido por ela. 

 

18. Pomponius, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Labeo diz que os filhos de uma mulher herdeira do seu pai também só podem ser julgados contra eles na medida dos seus 

recursos. 

 

(1) Embora em assuntos relacionados com o dote, um marido não é apenas responsável por fraude, mas também por 

negligência; ainda assim, quando, numa acção de inquérito sobre o dote é feita quanto à sua responsabilidade pecuniária, a 

fraude só é tomada em consideração, porque na gestão dos seus próprios assuntos ele não é responsável por negligência. 

Penso que, embora a fraude só o possa afectar se não for solvente, isto aplica-se apenas à sua incapacidade de pagar o 

montante devido à sua esposa, e não à fraude de que possa ter sido culpado em relação a qualquer outra pessoa. Ofilius, 

contudo, diz que se os bens dotal devem ser perdidos através da má fé do marido, e ele é, noutros aspectos, insolvente, 

embora não tenha cometido fraude para se tornar insolvente, ainda assim, a sentença deve ser proferida contra ele apenas pelo 

montante dos bens dotal em relação aos quais tenha agido fraudulentamente; tal como se fosse por má fé que ele se tivesse 

tornado a si próprio pecuniariamente responsável. Se, contudo, o marido não foi culpado de fraude ou negligência com 
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referência à perda do bem pontilhado, apenas os direitos de acção a que o marido teria direito por este motivo deveriam ser 

atribuídos à sua esposa; como, por exemplo, os de furto, ou danos ilegais. 

 

19. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Mas se uma mulher obtiver o divórcio, e a emissão for unida numa acção sobre dote, e ela regressar ao seu marido, tendo o 

casamento sido restabelecido, a acção será terminada, e tudo permanecerá na sua condição anterior. 

 

20. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Embora uma mulher possa ter recebido o seu dote durante o casamento não com o objectivo de pagar as suas dívidas, ou de 

comprar certas terras desejáveis, mas para que possa ajudar os seus filhos por um ex-marido, ou os seus irmãos, ou os seus 

pais, ou resgatá-los das mãos do inimigo, pelo facto destes objectos serem justos e honrados, o dote não será considerado 

como tendo sido indevidamente recebido, e portanto, de acordo com a justiça, foi-lhe pago com razão. Esta regra também 

deve ser observada com referência a uma filha sob controlo paterno. 

 

21. Ulpianus, Disputations, Livro III. 

 

Quando um marido tiver gasto dinheiro pertencente ao dote com o objectivo de resgatar dos ladrões quaisquer escravos 

necessários ao serviço da sua esposa, ou para que a mulher possa libertar da prisão um dos seus escravos necessários, ele será 

responsável pelo que foi gasto; e se apenas uma parte do dote tiver sido usada, ele será responsável por essa parte, mas se 

toda ela tiver sido consumida, a acção sobre o dote será extinta. Esta regra aplica-se com muito mais força quando um sogro 

traz uma acção sobre o dote, pois uma acção tem de ser feita pelo que foi gasto em seu benefício, quer o próprio marido o 

tenha feito, quer tenha dado o dinheiro à filha para que ela o pudesse fazer. Se, no entanto, o pai não deve instaurar um 

processo, mas, após a sua morte, a sua filha intenta sozinha uma acção para recuperar o seu dote, deve ser considerado que a 

mesma regra se aplicará; uma vez que uma excepção por fraude é incluída numa acção sobre o dote, como noutras acções de 

boa fé; pois pode dizer-se (como também é considerado por Celsus) que esta despesa está incluída numa acção sobre o dote, 

especialmente se foi incorrida com o consentimento da filha. 

 

22. The Same, On the Edict, Livro XXXIII. 

 

Quando um pai dá o dote, ou um estranho que o faz contrai para ele sujeito a uma determinada contingência, como por 

exemplo, se um divórcio ou morte tiver lugar, deve ser dito que a mulher terá, em qualquer caso, direito à acção que não foi 

mencionada no acordo. 
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1. Se, após a dissolução do casamento, a esposa, estando sob controlo paterno, esgotar o dote pertencente a si própria e ao pai 

sem o consentimento deste último, o pai terá direito a uma acção para obter a entrega do dote a si próprio, quer a sua filha 

esteja viva ou morta. Esta regra também se aplica quando o dote é dado a uma mulher que é susceptível de o desperdiçar. Se, 

no entanto, foi dado por boas razões a alguém que não será susceptível de o desperdiçar, nenhuma acção mentirá, e após a 

morte do pai, nem os seus herdeiros nem a mulher podem instaurar um processo para o recuperar. 

 

2. Se, após a dissolução do casamento, a mulher, tendo sido enganada, aceita por novação um devedor que esteja insolvente, 

terá, no entanto, direito a uma acção sobre o dote. 

 

3. Se um pai, durante a ausência da sua filha, instaurar um processo para recuperar o dote, mesmo que não dê segurança para 

a ratificação do seu acto, o direito de processar a filha, quer ela se torne herdeira do seu pai, quer receba dele, a título de 

herança, uma quantia igual ao dote. Portanto, Julianus declarou em vários lugares, que o que lhe foi dado pelo seu pai deveria 

ser imputado ao dote, e que seria para seu lucro se ela recebesse dele tanto quanto lhe era devido pelo seu marido como dote, 

e que ele tinha pago ao pai dela. 

 

4. Se o pai não deve ser autorizado a permanecer em Roma, onde o processo é trazido pelo dote, por causa de alguma 

sentença imposta a ele, o montante do dote deve ser pago à filha, desde que ela forneça garantias de que o seu pai ratificará o 

seu acto. 

 

5. É necessário que a filha dê o seu consentimento ao pai que interpõe a acção, no momento em que a questão foi juntada. De 

acordo com isto, se ela disser que consente, e, antes de a emissão se juntar, ela deve mudar de ideias, ou mesmo ser 

emancipada, a acção intentada pelo seu pai não terá qualquer efeito. 

 

6. Também concordamos com Labeo que por vezes uma acção deve ser recusada ao pai, se o seu carácter for tão degradado 

que se receie que ele esbanje o dote depois de o receber; por conseguinte, a autoridade do juiz deve ser interposta, na medida 

do possível, para proteger os melhores interesses tanto da filha como do pai. No entanto, se a filha se esconder para evitar dar 

o seu consentimento a um pai deste tipo, penso certamente que uma acção deve ser concedida ao pai, mas só depois de uma 

causa adequada ter sido demonstrada. E se a filha, por motivos de reverência filial, concordar com o pai para estar ausente, 

por que não haveríamos de considerar que não lhe deve ser concedida uma acção? Mas se o pai é uma pessoa tal que a sua 

filha deve por todos os meios dar o seu consentimento, ou seja, é um homem de excelente reputação, e a sua filha é uma 

mulher de carácter inconstante, ou muito jovem, ou demasiado sob a influência de um marido imerecido; deve dizer-se que o 

Pretor deve antes favorecer o pai e conceder-lhe uma acção. 

 

7. Quando um marido ou uma esposa se torna louco durante o casamento, consideremos o que deve ser feito. E, em primeiro 

lugar, deve ser observado que não há qualquer dúvida de que aquele que é atacado pela insanidade não pode enviar um aviso 
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de repúdio ao outro, pela razão de que não está na posse dos seus sentidos. Deve, contudo, ser considerado se a mulher deve 

ser repudiada em tais circunstâncias. Se, de facto, a insanidade tem intervalos lúcidos, ou se a aflição é perpétua mas ainda 

suportável por aqueles associados à mulher, então o casamento não deve, de forma alguma, ser dissolvido. E quando a parte 

que está ciente deste facto, e de mente sã, dá aviso de repúdio ao outro que está louco, ele será, como já dissemos, o culpado 

da dissolução do casamento; pois o que é tão benevolente como que o marido ou a esposa partilhe das desgraças acidentais 

do outro? Se, contudo, a insanidade é tão violenta, feroz e perigosa que não existe esperança de recuperação, e causa terror 

aos seus acompanhantes; então, se a outra parte desejar anular o casamento, quer por causa da crueldade que acompanha a 

insanidade, quer porque não tem filhos e é tentada pelo desejo de ter filhos, a referida parte, estando de mente sã, será 

autorizada a notificar a outra, que está louca, de repúdio; de modo a que o casamento possa ser dissolvido sem censura a 

qualquer das partes, e nenhuma das partes sofrerá qualquer dano. 

 

8. No entanto, quando a mulher é afectada com a forma mais violenta de insanidade, e o marido, por motivos astutos, não 

está disposto a anular o casamento, mas trata a infeliz condição da sua esposa com desprezo, e não mostra qualquer simpatia 

por ela, e é perfeitamente evidente que ele não lhe dá os cuidados adequados, e faz um uso indevido do seu dote; então, ou o 

curador da mulher louca ou os seus familiares têm o direito de ir a tribunal a fim de exigir que o marido a apoie, lhe forneça 

provisões, lhe forneça medicamentos, e não omitam nada do que o marido deve fazer pela sua esposa, de acordo com a 

quantidade do dote que recebeu. Se, contudo, for evidente que ele está prestes a esbanjar o dote, e não o desfrutar como um 

homem deve fazer, então o dote será sequestrado, e tirado o suficiente para a manutenção da esposa e dos seus escravos, e 

todos os acordos pontuais feitos entre as partes no momento do casamento permanecerão no seu estado anterior, e 

dependerão da recuperação da esposa, ou da morte de qualquer das partes. 

 

9. Além disso, o pai da mulher que ficou louco pode legalmente iniciar uma acção para a restauração do dote para si próprio, 

ou para a sua filha; pois embora ela, sendo louca, não possa notificar de repúdio, é certo que o seu pai o pode fazer. 

 

10. Se após a dissolução do casamento o pai se tornar louco, o seu curador pode trazer um processo para recuperar o dote 

com o consentimento da sua filha; ou, se não houver curador, a sua filha será autorizada a trazê-lo, mas ela deve dar 

segurança para a ratificação do seu acto. 

 

11. Também deve ser considerado que, quando o pai é levado cativo pelo inimigo, uma acção para recuperar o dote deve ser 

concedida à filha. 

 

12. Passemos agora a outro assunto, e perguntemos contra quem recairá a acção sobre o dote. É evidente que mentirá contra o 

próprio marido, quer o dote lhe tenha sido dado, quer a outro com o seu consentimento, quer este último tenha estado sujeito 

ao seu controlo ou não. No entanto, se o marido estiver sujeito à autoridade paterna, e o dote for dado ao seu sogro, então a 

acção deve ser intentada contra o sogro. É evidente que se foi dado ao filho, ou foi dado pela direcção do seu sogro, este 
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último continuará a ser absolutamente responsável. Mas se for dada ao filho, mas não pela direcção do pai, Sabinus e Cassius 

deram como sua opinião que uma acção poderia, no entanto, ser intentada contra o pai, porque o dote é considerado como 

tendo chegado às mãos daquele que tem a peculiaridade. Será, no entanto, suficiente que o julgamento seja feito contra ele 

pela quantidade do peculiar, ou na medida em que os bens do pai tenham sido beneficiados. Se, contudo, o dote tiver sido 

dado ao sogro, este não poderá instaurar um processo contra o marido, a menos que este último se torne herdeiro do pai. 

 

13. Quando uma mulher comete um erro quanto à condição do seu marido, e pensa que ele é um homem livre enquanto, de 

facto, é escravo, deve ser-lhe dada alguma preferência em relação à propriedade do seu marido; por exemplo, se houver 

outros credores, deve ser-lhe dada preferência no caso de uma acção de peculio, e se o escravo dever alguma coisa ao seu 

senhor, a mulher não lhe deve ser dada preferência, excepto em relação ao que foi dado a título de dote, ou comprado com 

dinheiro que faça parte dele, uma vez que propriedade deste tipo é dotal. 

 

(23) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

E quando algo tiver sido gasto em bens pertencentes ao dote, e não for dada conta do mesmo pela mulher, estará disponível 

uma excepção por má fé. 

 

24. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Se, durante a existência do casamento, a esposa desejar instaurar um processo por causa da insolvência iminente do seu 

marido, que tempo devemos fixar para que ela reclame o dote? Está decidido que pode ser exigido a partir do momento em 

que seja perfeitamente evidente que os recursos pecuniários do marido não são suficientes para a entrega do dote. 

 

1. Se a esposa deve instaurar um processo depois de o marido ter sido deserdado, a melhor opinião é que a exigência do dote 

deve começar a datar do momento em que o herdeiro entrou na herança do pai do seu marido. 

 

2. Sempre que uma garantia deva ser dada à esposa para o pagamento do seu dote, após uma determinada data, se o seu 

marido não puder fornecer a garantia, então a vantagem decorrente do gozo do dote durante o tempo intermédio ter sido 

deduzida, o julgamento deve ser feito contra ele para o resto. Se, no entanto, o marido se recusar a dar garantia quando 

estiver em condições de o fazer; Mela diz que o julgamento deve ser feito contra ele pela totalidade do montante, e que não 

deve ser tida em conta qualquer dedução que surja do benefício obtido durante o tempo intermédio. Faz, portanto, parte do 

dever do juiz libertar o marido se for prestada caução, ou julgar contra ele, depois de ter tomado em consideração a 

compensação. Esta é, de facto, a prática actual, nem é permitido a uma mulher dizer que prefere sofrer um atraso em vez de 

se submeter a uma redução do montante a pagar. 

 



1456 

 

3. Quer o dote seja por risco do marido ou da esposa, o marido deve, no entanto, pagá-lo dentro do prazo estabelecido por lei. 

 

4. Quando um marido, com o consentimento da sua esposa, manuma escravos que fazem parte do dote, mesmo que a sua 

esposa pretendesse doar-lhe os escravos, não será responsável pelas despesas incorridas para lhes dar a liberdade; mas se esta 

foi uma transacção comercial realizada entre eles, ele será obrigado pelo tribunal a dar segurança para devolver à sua esposa 

tudo o que lhe vier a ser entregue da propriedade ou das obrigações dos homens libertados. 

 

5. Se o marido deve ser cruel para com os escravos dotal, vejamos se uma acção pode ser intentada contra ele por esta razão. 

E, de facto, se ele for apenas cruel para com os escravos da sua esposa, está estabelecido que ele será responsável por esta 

razão; mas se ele for por natureza cruel para com os seus próprios escravos, deve ser dito que a sua severidade imoderada 

deve ser verificada por uma ordem de tribunal; pois embora uma esposa não possa exigir do seu marido maior diligência do 

que aquela que ele emprega nos seus próprios negócios, ainda assim, a crueldade que é repreensível quando exposta com 

referência à sua própria propriedade deve ser contida com referência à dos outros, ou seja, com respeito aos escravos que 

compõem o dote. 

 

6. Quando uma esposa empresta bens pertencentes ao seu marido, e estes se perdem, deve ser considerado se ela deve 

permitir que isto seja imputado ao seu dote; e penso que se o seu marido a proibiu de os emprestar, a dedução deve ser feita 

imediatamente; mas se ele não lhe permitiu fazê-lo, o juiz pode conceder-lhe um tempo razoável para o devolver, se ela der 

segurança. 

 

7. Quando uma parte dos bens de uma esposa deve ser confiscada, ela terá direito de acção para recuperar o resto do seu dote. 

Também defendo que, se uma parte do dote tiver sido confiscada, será suficiente que o juiz emita uma ordem que obrigue o 

marido a restaurar o restante. Se, contudo, todo o dote tiver sido confiscado, o direito de acção será extinto. 

 

(25) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

Quando um dote é dado a um filho sob controlo paterno sem a ordem do seu pai, uma acção de peculio será exercida; mas 

quando as despesas foram incorridas pelo filho, ou uma conta de propriedade dada por ele, ou devido a artigos pertencentes 

ao peculiar terem sido apropriados pela esposa, o peculiar é aumentado; uma vez que o pai adquire um direito de acção 

derivado da pessoa do seu filho, e portanto tudo incluído no peculiar deve ser dado à esposa, se ainda restar alguma coisa 

devida a ela. 

 

1. O marido, ao restaurar o dote, deve fornecer segurança contra a fraude e a negligência. Se ele tiver agido fraudulentamente 

para evitar fazer a restituição, o julgamento será feito contra ele pelo montante que a mulher jurar em tribunal, porque 

ninguém deve reter bens que nos pertencem contra o nosso consentimento. 
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2. Se os bens patrimoniais pontilhados se deteriorarem após um divórcio, e o marido estiver em falta na restituição do do 

dote, ele será, em todas as circunstâncias, responsável pela depreciação do valor. 

 

3. Quando os escravos que constituem parte do dote levam para a fuga, o marido deve dar segurança para os perseguir, como 

um bom cidadão deve fazer, e para os restituir. 

 

4. Quando um marido aluga uma parcela de terra pontilhada durante cinco anos, e após o primeiro ano de divórcio; Sabinus 

diz que não é obrigado a devolver a terra à sua esposa, a menos que ela dê garantias para indemnizar o marido se o 

julgamento for feito contra ele por qualquer coisa que ocorra após o primeiro ano do arrendamento; e ele deve dar garantias à 

sua esposa para lhe pagar tudo o que obteve ao abrigo do arrendamento, excepto o aluguer do primeiro ano. 

 

26. The Same, On the Edict, Livro XXXVII. 

 

Onde o marido esteve em falta uma vez, e a sua esposa se recusa a aceitar um escravo dotal depois de ele ter sido oferecido 

por ele, e o escravo morre depois; nem o marido nem o seu herdeiro serão responsáveis pelo valor do referido escravo, nem 

será responsabilizado por danos, porque a sua esposa se recusou a aceitar o escravo depois de o seu marido o ter oferecido. 

 

(27) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Se a esposa deve morrer após um divórcio, e o seu herdeiro deve intentar uma acção pelo dote contra o seu marido, ou o seu 

pai, considera-se que as mesmas regras se aplicarão com referência à restauração do dote, como são normalmente aplicáveis 

quando a própria mulher intenta uma acção. 

 

28. Ulpianus, Institutos, Livro I. 

 

Sustenta-se que o marido também pode agir quando tem o direito de recuperar qualquer coisa da sua esposa; por exemplo, se 

perdeu dinheiro na conta dela, quer porque o gastou para ela, quer porque o pagou sob a sua direcção. Mas se ele não perdeu 

nada até agora, por exemplo, onde é condicionalmente responsável, ainda não é considerado qualificado para proceder. 

 

29. The Same, Disputations, Livro III. 

 

Sempre que um pai dá um dote e estipula a sua devolução, ele não transfere o direito de acção pelo dote à sua pessoa, a 

menos que tenha sido acordado que este será contínuo. Mas se ele tiver a intenção de estipular para o período de tempo que 

entretanto intervém, não o pode fazer sem o consentimento da sua filha, mesmo que ela possa estar sob o seu controlo; 
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porque ele não pode piorar o estado do dote a menos que ela consinta. É evidente que se ele deu o dote antes do casamento, 

pode estipular com referência ao intervalo, mesmo antes do casamento, e sem o consentimento da sua filha. 

 

(1) Quando alguém dá um dote em nome de uma mulher, e concorda que este lhe será pago quando o casamento for 

dissolvido, não importa de que forma isso seja feito, e o marido paga depois o dote à mulher, é muito justamente sustentado 

que uma acção para a recuperação do dote irá, no entanto, mentir contra o marido em favor da parte que o deu. 

 

30. Julianus, Digest, Livro XVI. 

 

Uma mulher casada uma segunda vez não é impedida de instaurar um processo contra o seu primeiro marido para a 

recuperação do seu dote. 

 

1. Sempre que, por culpa do marido, acontece que o dote não é exigido ao sogro, ou a qualquer outra pessoa que o prometeu 

em nome da esposa; ou onde a filha morreu durante o casamento, ou onde, tendo-se tornado mãe de uma família, ela nomeou 

como herdeira a parte que lhe prometeu o dote; está bem estabelecido que o marido não é responsável por nada mais do que 

libertá-los da obrigação. 

 

(31) The Same, Digest, Livro XVIII. 

 

Se o marido tiver sido condenado por um crime, e uma parte dos seus bens for confiscada, o Tesouro deve pagar aos seus 

credores, entre os quais a sua esposa está incluída. 

 

1. Quando um pai, tendo prometido duzentos aurei à sua filha como dote, concordou que não mais do que cem lhe deviam ser 

exigidos, e o casamento tendo sido dissolvido, ele traz processo para os cem aurei, relativamente aos quais foi feito o acordo 

de que não deviam ser reclamados, não são entendidos como fazendo parte do dote. No entanto, se, após a morte do pai, o 

marido intentar uma acção contra o seu herdeiro, esta soma também será incluída no dote. 

 

2. Se um agente nomeado pelo pai apresentar uma acção pelo dote com o consentimento da filha, e o pai morrer depois de 

uma sentença ter sido obtida, o direito de acção para executar a sentença será atribuído à filha e não aos herdeiros do pai. 

 

3. Quando o dote tiver sido dado ao pai, e um dos filhos deste último tiver sido nomeado herdeiro de uma certa parte dos seus 

bens sob uma condição, e enquanto a condição estiver pendente os seus co-herdeiros pagarem o dote à mulher na proporção 

das suas respectivas partes, o referido filho será exonerado da responsabilidade pelo pagamento da sua parte do dote, uma vez 

que não terá direito a uma acção contra os seus co-herdeiros para a recuperação da sua parte do dinheiro. 
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4. Quando uma mulher recebe um pedaço de terra como dote, mas não foram tidas em conta as colheitas na proporção do 

tempo durante o ano em que não foi casada, ela pode, no entanto, intentar a acção, porque recebeu por meio do dote menos 

do que tinha direito, pois isto tem referência a um aumento do dote; tal como se ela não tivesse recebido a prole de escravos, 

ou qualquer legado ou herança, que tinha sido adquirida pelo seu marido através de escravos pontilhados depois de um 

divórcio ter ocorrido. 

 

(32) The Same, On Urseius Ferox, Livro II. 

 

Se um ex-marido, como devedor da sua esposa, prometer a entrega da propriedade dotal ao seu segundo marido por meio de 

dote, o montante do dote não será mais do que os recursos pecuniários do primeiro marido justificam. 

 

33. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Uma mulher prometeu uma certa quantia de dinheiro a título de dote, e produziu partes que estipularam que uma parte dela 

lhes deveria ser paga, no caso de o casamento ser dissolvido. A mulher morreu antes de qualquer dote ter sido doado, depois 

de nomear o marido seu herdeiro, e ele entrou na sua propriedade, o que se revelou não ser lucrativo. No entanto, ele será 

responsável perante as partes com quem a estipulação foi feita, uma vez que, ao entrar na herança da mulher que era sua 

devedora, entende-se que ele próprio se reembolsou; e não faz diferença, no que lhe diz respeito, que a herança fosse 

insolvente, uma vez que ele é responsável perante os outros credores. 

 

34. The Same, Questions, Book VIII. 

 

Titia obteve o divórcio da Seius. Titius declarou que estava sob o seu controlo, e exigiu que o dote lhe fosse entregue, 

enquanto ela afirmava que era sua própria amante, e desejava intentar uma acção para a recuperação do dote. Colocou-se a 

questão de saber que rumo deveria tomar o juiz. Respondi que ele deveria recusar uma acção ao pai, a menos que pudesse 

provar que a sua filha não só estava sob o seu controlo, como também tinha dado o seu consentimento ao processo, tal como 

ele deveria ser recusado mesmo que pudesse provar que a sua filha estava sob o seu controlo. 

 

35. Marcianus, Institutos, Livro X. 

 

Uma mulher livre, divorciada do seu patrono com o seu consentimento, pode intentar uma acção contra ele para a 

recuperação do dote que lhe deu. 

 

36. Paulus, On Adultery, Livro II. 
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Quando o marido não puder pagar o dote e o mesmo for confiscado, deve ser pronunciado contra ele um julgamento a favor 

do Tesouro pelo montante que ele pode pagar, para que a mulher não seja punida com a lesão do marido. 

 

37. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Um pai é considerado como tendo recebido o dote com o consentimento da sua filha, quando esta não tem boas razões para 

avançar em oposição à sua pretensão, e especialmente se ela tiver sido posteriormente dotada por ele com uma soma maior. 

 

38. Marcellus, Opiniões. 

 

Lucius Titius, embora sob controlo paterno, casou com Maevia com o consentimento do seu pai, e este último recebeu o dote. 

Maevia notificou então o repúdio de Titius, e o seu pai, depois, na ausência do seu filho que tinha sido repudiado, entrou num 

noivado com ela em nome do seu referido filho. Maevia notificou então o repúdio do noivado, e casou com outro homem. 

Pergunto se Maevia deveria intentar uma acção para a recuperação do seu dote contra Lucius Titius, o seu antigo marido, a 

quem o dote foi deixado como herdeiro do seu pai, e deveria ser provado que o casamento foi dissolvido por culpa da mulher, 

se o dote poderia ser retido pelo marido com o fundamento de que ela era a culpada? Marcelo respondeu que mesmo que 

Lucius Titius devesse ser processado como herdeiro nomeado pelo seu pai, ainda assim, se ele não tivesse consentido no 

noivado, a culpa da mulher deveria ser punida com uma multa. 

 

39. Papinianus, Perguntas, Livro XI. 

 

Quando um marido e uma esposa se acusam mutuamente em tribunal de má conduta, e o juiz declara que ambos deram 

motivo para repúdio, a decisão deve ser entendida como significando que, como ambos trataram a lei com desprezo, nenhum 

deles pode reclamar o seu benefício, uma vez que a ofensa de cada um é expiada pela do outro. 

 

40. The Same, Questions, Livro XXVIII. 

 

Após o dote ter sido dado e o casamento contraído, o pai, com o consentimento da sua filha, estipulou que o dote lhe deveria 

ser devolvido em caso de divórcio. Se a condição desta estipulação fosse cumprida, e a filha morresse depois sem ser emitida, 

o pai não seria impedido de processar a estipulação; mas se desejasse fazê-lo durante a vida da sua filha, poderia ser 

impedido por uma excepção. 

 

41. The Same, Questions, Book XXXVII. 
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Quando um pai, ignorando que a sua filha foi divorciada, paga o dote ao seu marido em cumprimento da sua promessa, o 

dinheiro pode ser recuperado, não pela acção para o pagamento do que não era devido, mas pela acção sobre o dote. 

 

42. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Quando um pai que tenha doado um dote pela sua filha é banido para uma ilha, uma acção para a sua recuperação pode ser 

intentada pela filha. Além disso, se o pai tiver sido condenado após um divórcio, a acção sobre o dote também pode ser 

intentada pela mulher, onde o pai ainda não o tenha trazido com o seu consentimento. 

 

(1) Considera-se que as colheitas de terras dadas a título de dote e recolhidas de boa fé, e que tenham sido utilizadas para 

pagar as despesas do casamento, antes de ter sido levantada a questão da liberdade da esposa, ainda que se deva estabelecer 

posteriormente que ela era escrava, não podem ser recuperadas. É conveniente que as despesas necessárias e úteis, e que 

tenham sido incorridas com referência a terras que pareciam pertencer ao dote, sejam imputadas aos lucros, e que qualquer 

coisa em excesso seja restaurada. 

 

(2) Quando um pai, após a morte da sua filha durante o casamento, intenta uma acção sob uma estipulação, para cobrar os 

juros sobre o dinheiro que foi pago por meio do dote, considera-se que o seu genro, que estipulou os juros sobre a parte 

restante do dote, pode justamente reclamar uma compensação com o montante devido, se ele sustentou a sua esposa às suas 

próprias custas; caso contrário, se ela foi sustentada pelo seu pai, a estipulação para os juros, sendo nula, não garantirá ao 

genro o benefício da compensação. 

 

(3) Se, após um divórcio, a esposa regressar ao seu marido, a sentença obtida sobre uma estipulação que um estranho que deu 

o dote entrou não será anulada, nem poderá ser ordenada a sua libertação pelo tribunal. 

 

43. Scaevola, Perguntas, Livro II. 

 

Quando um marido tem uma sentença proferida contra ele por uma quantia que pode pagar, e tem reivindicações iguais, mas 

não superiores ao montante do dote, não será obrigado a ceder os seus direitos de acção. 

 

44. Paulus, Perguntas, Livro V. 

 

Se um sogro, nomeado herdeiro pelo seu genro, entra na sua propriedade, e o pai morre, a sua filha pode intentar uma acção 

sobre o dote, pelo que Nerva e Cato têm; e esta opinião é também declarada por Sextus Pomponius no Quinto Livro do 

Digest of the Digest of Aristo. Pomponius, no mesmo local, concorda com Aristóteles. Eu, contudo, direi que se o pai 

emancipar a sua filha, também pode ser processado por ela. 
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(1) Lucius Titius prometeu a Caio Seius uma centena de aurei a título de dote para a sua filha, e foi acordado entre Caio Seius 

e Lucius Titius, o pai da mulher, que o dote não poderia ser exigido ao marido durante a vida de Lucius Titius, ou seja, o pai 

da mulher. O casamento foi posteriormente dissolvido por um divórcio por culpa do marido, e o pai da mulher, tendo 

morrido, nomeou outros herdeiros, depois de ter deserdado a sua filha. Pergunto se o marido poderia recolher o dote dos 

herdeiros do seu sogro, uma vez que era obrigado a devolvê-lo à mulher? Respondi que como a filha tinha direito a uma 

acção para recuperar o seu dote, uma vez que outros herdeiros tinham sido nomeados pelo seu pai, o seu marido seria 

obrigado a entregar-lhe o dote efectivo, ou a atribuir-lhe os seus direitos de acção, e que os herdeiros do sogro não teriam o 

direito de invocar uma excepção contra ele; uma vez que seria absurdo que uma parte fosse considerada culpada de má fé 

quando exigisse o reembolso de uma soma de dinheiro, não àquele a quem ele processou, mas a outro. Por outro lado, se o 

divórcio tivesse tido lugar após a morte do pai, e antes de o dote ter sido exigido, o marido seria excluído de intentar uma 

acção pelo dote, que não deveria ser admitida. Mas mesmo que a filha tivesse sido nomeada herdeira de uma parte dos bens 

do pai, o marido deveria intentar uma acção contra os seus co-herdeiros pelas suas proporções individuais do dote, e ou 

devolver à mulher o que recolhe, ou atribuir-lhe os seus direitos de acção. 

 

45. The Same, Perguntas, Livro VI. 

 

Gaius Seius, o avô materno de Seia, que estava sob controlo paterno, deu uma certa soma de dinheiro por meio do dote a 

Lucius Titius, seu marido, e inseriu no instrumento dotal o seguinte acordo e estipulação: "Se o divórcio tiver lugar entre 

Lucius Titius, o marido, e Seia, sem culpa sua, todo o dote será devolvido a Seia, sua esposa, ou a Gaio Seius, seu avô 

materno". Pergunto, se Seius, o avô materno, deve morrer imediatamente após a celebração deste acordo, e Seia deve 

subsequentemente, sem ser culpada, divorciar-se durante a vida do seu pai, sob cujo controlo estava, em favor de quem uma 

acção se encontraria sob o acordo na estipulação, o herdeiro do avô materno, ou da sua neta. Respondi que a estipulação 

pareceria ser nula, no que diz respeito à neta pessoalmente, uma vez que o avô materno fez a estipulação a seu favor; pois, 

uma vez que isto é verdade, seria considerado um direito de acção a favor do herdeiro do estipulador, sempre que a mulher 

estivesse divorciada. Deve ser dito, contudo, que o dote pode ser pago à Seia, mesmo que nenhuma acção se faça 

directamente a seu favor; tal como se o seu avô tivesse estipulado que o dote deveria ser dado a ele, ou a outra pessoa. A neta 

deveria, no entanto, devido ao acordo do seu avô, ser autorizada a intentar uma acção equitativa para evitar que ela seja 

defraudada do benefício do dote; ou o recurso a este processo deveria ser feito devido ao favor concedido ao casamento, e 

especialmente devido ao afecto existente entre as partes. 

 

 

46. The Same, Perguntas, Livro XIX. 
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Quando uma pessoa prometeu um dote a uma esposa por estipulação, e lhe legou certos bens por testamento, mas na 

condição de não reclamar o dote ao seu herdeiro, ela não pôde receber os bens que lhe foram legados. Eu respondi que uma 

acção sobre o dote contra os herdeiros não deveria ser negada à mulher. 

 

47. Scaevola, Perguntas, Livro XVII. 

 

Quando uma mulher comete adultério através da agência do seu marido, ele não pode reter nenhum dos seus dote; por que 

razão deveria um marido desaprovar actos que ele próprio causou anteriormente de forma corrupta, ou que posteriormente 

consentiu? Se, no entanto, alguém deve afirmar que, de acordo com o espírito da lei, um marido que deu uma oportunidade à 

sua esposa de se prostituir não pode acusá-la, a sua opinião deve ser considerada correcta. 

 

48. Callistratus, Perguntas, Livro II. 

 

Se foi estipulado no instrumento dotal que o dote deve permanecer nas mãos do marido em benefício dos filhos, também 

pode ser retido por ele em benefício dos netos. 

 

49. Paulus, Opiniões, Livro VII. 

 

Maevia, entre outros bens que constituem o seu dote, também entregou ao seu marido um instrumento que pedia dez solidi, 

que um certo Otacilius tinha executado a favor da referida Maevia, declarando que lhe daria dez mil solidi quando ela fosse 

casada; e o marido não reclamou esta obrigação porque não o podia fazer. Colocou-se a questão se o dote deveria ser exigido 

ao marido, se ele poderia ser obrigado também a reembolsar a quantia que estava incluída na referida obrigação. Respondi 

que o marido podia processar o devedor, uma vez que os direitos de acção da sua mulher lhe tinham sido transferidos, mas 

que se não pudesse reclamar o dinheiro sem ser culpado de má fé ou negligência, não poderia ser processado por causa do 

dote, nem numa acção sobre o mandato. 

 

(1) Uma parcela de terra, após ter sido avaliada e dada a título de dote, foi tomada por um credor anterior, devido ao facto de 

ter sido dada em garantia. Levantou-se a questão de saber se a mulher, caso reclamasse o valor do dote ao seu marido, 

deveria ser barrada por uma excepção; pois sustenta-se que ela não está vinculada, porque o seu pai lhe deu o dote por si e ela 

não era sua herdeira. Paulus respondeu que quando a terra fosse despejada sem a má fé ou negligência do marido, este último 

poderia interpor uma excepção por fraude contra a mulher, reivindicando o valor do dote, pois seria evidentemente injusto 

para ela recuperar o valor da terra, uma vez que a fraude do pai só deveria prejudicar a própria filha. 

 

50. Scaevola, Opiniões, Livro II. 
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Certos bens, após terem sido avaliados, foram doados a título de dote, e foi redigido um acordo segundo o qual, se o dote 

fosse devolvido por qualquer razão, o bem idêntico deveria ser abandonado, e o seu aumento ou diminuição tido em conta de 

acordo com o julgamento de um bom cidadão; e no que diz respeito a qualquer bem que já não existisse, o seu valor deveria 

ser estimado de acordo com a sua avaliação original. Colocou-se a questão se, no caso de certos bens que o marido tinha 

vendido ainda existirem, deveriam pertencer à mulher, de acordo com o acordo. Respondi que se tais bens existissem, e 

tivessem sido vendidos sem o consentimento da mulher ou a sua posterior ratificação, deveriam ser devolvidos; tal como se 

não tivesse sido feita qualquer avaliação. 

 

51. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Quando a propriedade foi avaliada, está sob o risco do marido, embora possa ter-se deteriorado com o uso da esposa. 

 

52. Tryphoninus, Disputations, Livro VII. 

 

Um marido, após um divórcio, por engano, pagou um dote que não tinha recebido. Ele pode recuperá-lo, porque pode provar 

que não lhe tinha sido pago, pois não pode ser exigido a ele. 

 

53. The Same, Disputations, Livro XII. 

 

Se um dote deve ser dado a um filho sob controlo paterno, ele próprio será responsável por uma acção sobre o dote; o seu pai, 

porém, será responsável por uma acção sobre o dote até ao montante da peculiaridade. Não faz diferença se a parte tem ou 

não o bem no peculiar, ou o tem como dote, mas o julgamento deve ser feito contra ele na medida da sua capacidade de fazer 

o pagamento. Entende-se, contudo, que a sua capacidade de pagamento depende do montante do peculiar que tinha no 

momento em que a sentença foi proferida contra ele. Mas se for intentada uma acção contra o pai, o que quer que o filho deva 

a esta ou a outras pessoas sob o seu controlo deve ser deduzido do peculiar; mas se for intentada uma acção contra o próprio 

filho, não pode ser feita qualquer dedução de qualquer outra dívida, tendo em consideração o montante que o filho é capaz de 

pagar. 

 

54. Paulus, Sobre os Direitos Individuais. 

 

A capacidade de um marido para pagar é estimada sem a dedução de qualquer dívida; e a mesma regra aplica-se a um 

parceiro, um mecenas, e um progenitor. No entanto, quando alguém é processado por causa de uma doação, os seus recursos 

pecuniários são estimados depois de todas as suas dívidas terem sido deduzidas. 

 

55. The Same, On Plautius, Livro III. 
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Quando uma mulher intenta uma acção para a recuperação do seu dote, após o seu casamento ter sido dissolvido, deve 

indemnizar o seu marido quando este tenha dado garantias contra a infligência de ferimentos ameaçados, se ela desejar 

recuperar o seu dote, para que ela possa proteger o seu marido contra qualquer risco. 

 

56. The Same, On Plautius, Livro VI. 

 

Se alguém estipula com um marido, como se segue: "Se, por qualquer razão, Titia deixar de ser sua esposa, deve entregar o 

seu dote"; por esta declaração geral a estipulação torna-se efectiva, quer a mulher seja levada cativa pelo inimigo, quer seja 

banida ou reduzida à escravidão, pois em tal cláusula estão incluídos todos esses acidentes. Se, no entanto, os termos da 

estipulação forem estritamente interpretados, será isto aplicável onde a mulher morre, ou é divorciada? Considera-se ser mais 

equitativo que se aplique em caso de morte. 

 

57. Marcellus, Digest, Livro VII. 

 

Quando um usufruto é dado por meio do dote, e o divórcio ocorre, a propriedade da propriedade não será investida nem no 

marido nem na esposa, e onde a restituição do dote deve ser feita, o marido deve dar segurança de que, enquanto ele viver, a 

mulher e os seus herdeiros serão autorizados a usufruir do usufruto. Duvido que esta adição com referência aos herdeiros seja 

correcta, pois faz diferença de que forma o usufruto foi dado, como dote; uma vez que se a mulher quiser ter os lucros, o 

usufruto na sua morte passará para o marido, a quem pertence a propriedade da propriedade, e ela não deixará nenhum direito 

no mesmo ao seu herdeiro, pois o usufruto será então devido ao seu marido; como não é habitual que passe para o herdeiro. 

Mas se a mulher concedeu o usufruto com a terra ao seu marido, este deve devolvê-la aos seus herdeiros, uma vez que passa 

juntamente com a propriedade aos seus herdeiros, se o seu marido não a entregou em falta. Mas, se a propriedade tiver sido 

alienada, ou se alguém tiver dado o usufruto da sua terra, por ordem da esposa, ao seu marido como dote, deve primeiro ser 

considerado de que forma pode ser restituída à mulher. Isto pode ser feito ou por meio de segurança dada pelo marido, ou ele 

pode ceder os seus direitos à sua esposa, na medida do possível, e permitir-lhe desfrutar da propriedade; ou ele pode fazer 

algum acordo com o proprietário da mesma, para que, com o consentimento deste último, o usufruto possa ser transferido 

para a mulher, uma vez que ele pode conceder-lhe o usufruto da terra ou dar-lhe algo em vez dela, como pode ser acordado 

entre eles. Pois, suponhamos que a mulher deve vender o usufruto ao proprietário da propriedade; neste caso, não seria 

injusto que o marido fosse obrigado a transferir o usufruto, já que ele pode mesmo ser processado pelo herdeiro da mulher, 

pois se ele não tivesse estado em falta na transferência, ela poderia ter deixado o preço do usufruto ao seu herdeiro. Se, 

contudo, ela não tivesse o poder de vender o usufruto ao proprietário da propriedade, o marido seria forçado a permitir que o 

herdeiro recolhesse as colheitas, privilégio que ele próprio era obrigado a conceder à mulher. 
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58. Modestinus, Sobre os Descobrimentos. 

 

Quando um escravo dotal é nomeado herdeiro por qualquer pessoa, ele pode entrar na propriedade, ou rejeitá-la, por ordem 

do marido. Mas, a fim de evitar que o marido seja sujeito a uma acção sobre o dote, quer através da rejeição demasiado 

rápida de uma herança, quer aceitando-a precipitadamente, quando o seu estado é desconhecido, aconselha-se que a mulher 

seja questionada, na presença de testemunhas, se deseja rejeitar ou aceitar a herança. Se ela disser que a rejeita, a escrava 

pode muito prontamente repudiá-la, por ordem do seu marido. Se, contudo, ela preferir aceitá-la, a escrava deve ser restituída 

pelo marido à esposa, na condição de que, quando, por ordem dela, ele entrar na herdade, ele seja novamente transferido para 

o marido. Deste modo, prevê-se qualquer ansiedade que o marido possa sentir, e o desejo da esposa será cumprido. 

 

59. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro II. 

 

O marido da minha filha, que era emancipado, e doente na altura, enviou-lhe um aviso de repúdio, para que, após a sua 

morte, ele pudesse entregar mais prontamente o seu dote aos seus herdeiros do que a mim. Sabinus disse que deveria ser-me 

concedida uma acção equitativa para a recuperação do dote, e Gaius tem a mesma opinião. 

 

60. Proculus, Epístolas, Livro V. 

 

Quando uma filha sob controlo paternal, que estava casada, morre, e o seu pai paga as despesas do funeral, ele pode recuperá-

las imediatamente através de uma acção, mesmo que o genro tenha sido obrigado a devolver o dote após uma determinada 

data; e depois de ter recebido as despesas do funeral, o restante do dote pode ser pago no momento acordado. 

 

61. Papinianus, Perguntas, Livro XI. 

 

Um marido manumitted um escravo dotal sem o consentimento da sua esposa. Foi então nomeado herdeiro único pelo 

libertado para uma parte da herança que poderia, e deveria, ter adquirido como patrono, e deveria ter devolvido à sua esposa; 

a parte restante, no entanto, ela terá direito a recuperar por meio de uma acção pontual, desde que se opusesse à manumissão 

do escravo. 

 

62. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Se um marido deve manumitar escravos dotal com o consentimento da sua esposa, é como se ela tencionasse doá-los a ele, e 

ele não será responsável por qualquer reivindicação por lhes ter dado a sua liberdade. 

 

63. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 
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Neste caso, o escravo deixa de fazer parte do dote, como se alguém tivesse a permissão de doar um escravo com o objectivo 

de o manumitar, é o mesmo que se o escravo fosse doado, porque foi dada permissão para o manumitar. 

 

64. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro VII. 

 

No entanto, quando um marido que está a tratar dos negócios da sua esposa, com o seu consentimento, manumita um escravo 

dotal, com a sua permissão, deve restituir à sua esposa o que quer que tenha chegado às suas mãos através do referido 

escravo. 

 

(1) Se ele impuser quaisquer condições ao escravo em consideração da sua liberdade, deve ser responsável por isso à sua 

esposa. 

 

(2) É evidente que se algum serviço deve ser realizado pelo libertado para o marido, e não deve ser feita qualquer avaliação 

dos mesmos, não caberá apenas ao marido pagar alguma coisa à esposa por esta conta. 

 

(3) Mas se foi imposta qualquer taxa ao libertado após a manumissão, esta deve ser contabilizada para a esposa. 

 

(4) Quando, no entanto, o libertado for o devedor do marido, ou se tiver tornado responsável por qualquer outra obrigação, 

deve atribuir o crédito que detém contra ele à sua esposa. 

 

(5) É igualmente obrigado a entregar à sua esposa qualquer dos bens do Libertador, que possam vir a estar nas suas mãos, 

desde que o tenha adquirido na qualidade de padroeiro. Se, no entanto, o adquirir de qualquer outra forma, não é obrigado a 

transferi-lo, pois não é responsável perante a sua mulher por nada que o libertado lhe dê gratuitamente, mas apenas pelo que 

adquire, ou pode adquirir sob os seus direitos de padroeiro. É evidente que se for nomeado herdeiro pelo libertado para a 

maior parte da dívida que este lhe deve, não será responsável pelo excesso; e se o libertado o constituir seu herdeiro quando 

não estiver em dívida para com ele, não será obrigado a dar nada à sua esposa. 

 

(6) Ele deve, contudo (como a lei declara), dar "tudo o que lhe possa vir a ser entregue". Entendemos que isto significa o que 

ele recolhe, ou pode recolher, porque lhe é concedido um direito de acção para o fazer. 

 

(7) Acrescenta-se na lei que o marido será responsável quando tiver cometido qualquer acto fraudulento para impedir que a 

propriedade chegue às suas mãos. 
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(8) Se um padroeiro deserdar o seu filho, e os bens do libertado devem ser obtidos por este último, deve ser considerado se o 

herdeiro será responsável por este motivo. E, também, quando nada chega às mãos do próprio padroeiro, ou nas mãos do seu 

herdeiro, como pode ser responsabilizado por este motivo? 

 

(9) A lei só fala do marido e do seu herdeiro. Nada é mencionado nela com referência a um sogro e aos seus sucessores; e 

Labeo nota isto como tendo sido omitido. Nesses casos, portanto, a lei é defeituosa, e nem sequer uma acção pretoriana pode 

ser concedida. 

 

(10) Quando a lei diz que o marido deve renunciar ao dinheiro que recebeu, é evidente que não era sua intenção entregar a 

propriedade em si, mas apenas o valor da mesma, ou da propriedade do libertado; a menos que o marido prefira entregar a 

propriedade em si, e isto deve ser admitido como a construção mais favorável. 

 

65. Scaevola, Questões tratadas publicamente. 

 

Esta acção pode ser intentada pela esposa, mesmo durante o casamento. 

 

66. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro VI. 

 

Servius diz que o marido é responsável por fraude e negligência com referência a todos os bens pertencentes ao dote, que ele 

recebeu, excepto dinheiro. Esta é também a opinião de Publius Mucius, pois decidiu no caso de Licinnia, a esposa de 

Gracchus, cuja propriedade pontilhada tinha sido perdida na sedição em que Gracchus foi morto; pois sustentou que a 

propriedade devia ser restaurada a Licinnia, pela razão de que Gracchus era o culpado da sedição. 

 

(1) Um marido deu dinheiro ao escravo da sua esposa para a compra de roupa, e tendo esta sido adquirida, o divórcio teve 

lugar no prazo de um ano. Foi mantido por Labeo e Trebatius que a roupa deveria ser devolvida ao marido no estado em que 

se encontrava após o divórcio. O Estado de direito seria o mesmo se o marido tivesse comprado a roupa e a tivesse dado ao 

escravo. Se, contudo, a roupa não deve ser devolvida, o preço da mesma pode ser imputado pelo marido contra o dote. 

 

(2) Um pai ordenou à sua filha, que estava sob o seu controlo, que devolvesse o dote ao seu sogro, tendo ocorrido um 

divórcio; e depois de uma parte do dote ter sido paga, o pai morreu. Labeo e Trebatius pensam que o restante, se não tivesse 

sido delegado ou prometido ser renovado ao sogro, deveria ser pago a ela; e isto é correcto. 

 

(3) Recebeu, a título de dote, certos escravos cujo valor tinha sido avaliado, e foi então celebrado um acordo de que, em caso 

de divórcio, deveria devolver escravos de igual valor, mas não foi feita qualquer menção à prole de escravas que faziam parte 
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do dote. Labeo diz que esta descendência lhe pertencerá, porque deve ser sua devido ao risco de perder as escravas que é 

obrigado a assumir. 

 

(4) Uma mulher tinha cem aurei nas mãos do seu marido, como dote, e tendo-se divorciado, estipulou, por erro do seu 

marido, que ele lhe devia ser responsável por duzentas escravas. Labeo pensa que o seu marido só será responsável pelo dote, 

quer a mulher tenha estipulado a quantia honestamente ou desonestamente. Adopto esta opinião. 

 

(5) Uma esposa, após o seu divórcio, recebeu parte do seu dote, e deixou parte nas mãos do seu marido, e depois casou com 

outro homem, e depois, tendo ficado viúva, voltou ao seu primeiro marido, a quem deu cem aurei, a título de dote, sem 

mencionar o dinheiro que ficou do dote anterior. Se outro divórcio ocorrer, Labeo diz que o marido será obrigado a devolver 

o restante do primeiro dote, nos mesmos termos em que o teria devolvido se o primeiro divórcio não tivesse ocorrido entre 

eles, uma vez que o restante do antigo dote foi transferido para a obrigação do segundo. Isto parece-me correcto. 

 

(6) Quando um marido, sem a ordem da sua esposa, durante o casamento, liberta o seu sogro do dote que tinha prometido, 

Labeo diz que isto será por conta e risco do marido, embora tenha sido feito por causa da pobreza do sogro. Isto é verdade. 

 

(7) Quando alguém promete um dote a um marido em nome da sua esposa, e depois de ter nomeado a mulher sua herdeira, 

morre, Labeo diz que a mulher deve assumir o risco da parte do dote pela qual o marido era responsável, pela razão de que 

não seria apenas para ela ser enriquecida à custa do marido, e para o responsabilizar por aquilo que ele não poderia ter 

exigido dela. Penso que isto é correcto. 

 

67. Pomponius, Epístolas, Livro XX. 

 

O que quer que um marido tenha de restituir à sua esposa do peculiar de um escravo, fará parte do dote que será entregue, e 

portanto o marido será responsável por fraude e negligência na aquisição ou preservação do referido peculiar; e os lucros 

obtidos com o mesmo, tal como os de qualquer outra propriedade pontilhada pertencerá ao marido. 
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            Livro XXV  
 

 

 

 

 

1. Relativamente a despesas incorridas com referência a bens dotal. 

 

2. Relativamente à acção de recuperação de bens que tenham sido removidos. 

 

3. Relativamente ao reconhecimento e manutenção de crianças, pais, patrões e libertados. 

 

4. Relativamente ao exame das mulheres grávidas (...) 

 

5. Quando uma mulher é colocada na posse dos bens do seu marido (...) 

 

6. Onde se diz que uma mulher obteve a posse dos bens do seu marido (...) 

 

7. Relativamente às concubinas. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativamente a despesas incorridas com referência a propriedade pontilhada. 
 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIX. 

 

As despesas ou são necessárias, úteis, ou incorridas para fins de prazer. 

 

(1) Essas despesas são chamadas necessárias, que são feitas por necessidade. Onde, no entanto, não existe necessidade, elas 

estão debaixo de outra cabeça. 
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(2) Com referência às despesas necessárias, deve ser lembrado que estas só diminuem o dote quando são incorridas por causa 

dele. Quando, no entanto, não são incorridas com referência ao dote, não podem ser retiradas do mesmo. 

 

(3) O Labeo diz que os diques construídos no mar ou no rio estão sob a cabeça das despesas necessárias. Quando um moinho 

ou um celeiro, que é necessário, é construído, este deve ser incluído entre as despesas necessárias. Assim, Falcinius diz que 

se o marido deve reconstruir uma casa que foi útil à sua esposa, e que estava a cair em ruína; ou se deve replantar uma carta 

de oliveira, onde as árvores tinham sido derrubadas; ou se deve entrar numa estipulação que estabeleça contra a ocorrência de 

ferimentos ameaçados: 

 

2. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Ou se deve gastar dinheiro para a cura de escravos doentes; 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Ou se ele deve plantar vinhas, ou cuidar de árvores ou viveiros em benefício da terra, ele será considerado como tendo 

incorrido nas despesas necessárias. 

 

(1) Em termos gerais, fazemos uma distinção, e de facto há muita diferença quando as despesas são incorridas em benefício 

permanente da terra, e quando isto é feito apenas para o presente momento, ou por causa da cultura para o presente ano. 

Neste último caso, as despesas devem ser imputadas à cultura, mas quando não tenham sido incorridas temporariamente, 

devem ser contabilizadas entre as que são necessárias. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

Em geral, o juiz responsabilizará o marido por tudo o que foi omitido por ele, na medida em que foi do interesse da sua 

esposa que tais despesas tenham sido efectuadas, uma vez que estão incluídas naquelas que são necessárias, mas com esta 

diferença, nomeadamente: será permitida uma conta das despesas, se a propriedade não tiver sido preservada, e ele não será 

responsável onde não foram efectuadas, a menos que a propriedade tenha sido destruída em consequência. Por conseguinte, 

se ele apoiar uma casa que está prestes a cair, e esta for queimada, poderá recuperar as despesas; mas se não o fizer, e a casa 

for queimada, ele não será responsável por nada. 

 

5. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 
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Quando se afirma que as despesas necessárias diminuem o dote, isto (como diz Pomponius) deve ser entendido como não 

significando que a propriedade em si seja efectivamente diminuída, como por exemplo, terra ou qualquer outra propriedade 

dotal, pois é absurdo sustentar que qualquer diminuição da mesma pode ocorrer por causa do dinheiro gasto; mas significa 

que a referida propriedade deixa de se tornar dotal, quer na totalidade, quer em parte. Assim, o marido permanecerá na sua 

posse até que a sua reivindicação seja satisfeita, pois nenhuma diminuição do mesmo é efectuada, por operação da lei, mas 

apenas uma diminuição do dote tem lugar. Quando, portanto, devemos admitir que uma diminuição do dote ocorre por 

operação da lei? Será este o caso quando o dote é constituído por outros bens que não dinheiro, pois é razoável admitir que 

uma diminuição de dinheiro pode ter lugar. Assim, se determinados bens, depois de avaliados, forem doados a título de dote, 

o dote será diminuído por operação da lei até ao montante das despesas necessárias incorridas. Diz-se que isto é aplicável a 

despesas incorridas com referência ao dote em si, mas se forem feitas com referência a outros assuntos, não diminuem o dote. 

 

(1) Quando a esposa paga tais despesas necessárias, podemos dizer que o dote é aumentado, ou deve ser mantido intacto? 

Quando o dote consiste em dinheiro, não tenho dúvidas de que deve ser considerado como tendo sido aumentado. 

 

(2) Quando a totalidade do dote é paga sem que as despesas tenham sido tidas em conta, deve ser considerado se o montante 

que é habitual contrabalançar com as despesas necessárias pode ser recuperado por uma acção pessoal. Marcelo defende que 

existe fundamento para tal acção, e embora muitas autoridades neguem que seja esse o caso, ainda assim, por razões de 

equidade, a opinião de Marcelo deve ser defendida. 

 

(3) As despesas úteis são aquelas em que o marido incorre em benefício da propriedade, e que melhoram a propriedade da 

esposa, ou seja, o seu dote. 

 

6. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Por exemplo, onde uma nova plantação é feita na terra, ou onde o marido acrescenta uma padaria ou uma loja à casa, ou 

ensina aos escravos algum comércio. 

 

(7) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

As despesas para fins de prazer são aquelas em que o marido incorre para esse fim, e que são um ornamento para a 

propriedade. 

 

1. Tais despesas não diminuem o dote por operação da lei, como as que são úteis, no entanto, podem ser exigidas. 

 

8. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 
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Certas autoridades sustentam que uma dedução deve ser feita com base nas despesas úteis apenas quando estas são 

efectuadas com o consentimento da esposa; pois seria injusto que ela fosse obrigada a vender o imóvel para pagar as despesas 

efectuadas com referência ao mesmo, se ela não for capaz de as satisfazer de outra forma. Esta opinião baseia-se nos mais 

altos princípios de justiça. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

O marido está autorizado a exigir da sua esposa as despesas incorridas por prazer, se ela não lhe permitir remover o que as 

causou. Pois, se a esposa desejar reter tais melhoramentos, deve reembolsar o montante gasto pelo marido; ou se não desejar 

retê-los, deve permitir-lhe que os retire, desde que admitam a separação. Se, contudo, não puderem ser separados, devem ser 

deixados; pois o marido não está autorizado a retirar quaisquer ornamentos que tenha acrescentado à propriedade, a menos 

que, ao fazê-lo, possa torná-los seus. 

 

10. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

Se o bem por conta do qual as despesas foram incorridas estiver à venda, tais despesas não são classificadas sob o cabeçalho 

do prazer, mas de utilidade. 

 

11. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Aristo, porém, diz com referência às despesas incorridas por prazer, que o marido não as pode exigir, mesmo que tenham 

sido feitas com o consentimento da sua esposa. 

 

1. Sabinus defende muito apropriadamente que os presentes proibidos entre marido e mulher também se estendem às 

despesas incorridas por causa do dote. 

 

12. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Um juiz não deve prestar qualquer atenção às despesas moderadas incorridas com a finalidade de construir casas, ou para a 

plantação e cultivo de vinhas, ou para o tratamento de escravos doentes; caso contrário, uma decisão judicial pareceria 

preferir ter referência à transacção de negócios do que a assuntos relacionados com o dote. 

 

13. O mesmo, Abridgments, Livro VII. 
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Um marido não pode cobrar da sua esposa qualquer imposto ou tributo pago por causa das terras pontilhadas, pois estes 

encargos devem ser pagos a partir das colheitas. 

 

14. Ulpianus, Regras, Livro V. 

 

As despesas necessárias são aquelas através das quais o dote é diminuído, como, por exemplo, as incorridas para a construção 

de diques, o desvio de riachos, o apoio e reparação de casas antigas, e a substituição de árvores onde outras morreram. 

 

(1) As despesas úteis são, por exemplo, a colocação de gado nos campos com o objectivo de os adubar. 

 

(2) As despesas incorridas por prazer são, por exemplo, a construção de banhos. 

 

15. Neratius, pergaminhos, Livro II. 

 

Quando se afirma que as despesas necessárias incorridas com referência a propriedade pontilhada diminuem o dote, isto deve 

ser entendido como significando onde se gasta qualquer coisa em tal propriedade para além do que é necessário para a sua 

preservação, ou seja, para seu benefício. Para um homem deve preservar a propriedade dotal às suas próprias custas; caso 

contrário, as provisões fornecidas aos escravos dotal, e quaisquer reparações moderadas de edifícios, ou mesmo o cultivo do 

solo, diminuiriam o dote; pois todas estas coisas estão incluídas sob o cabeçalho das despesas necessárias. A propriedade em 

si, no entanto, é entendida como gerando um certo rendimento, de modo que parece não ter gasto dinheiro com ela, mas, 

depois de ter deduzido as despesas, recebeu um rendimento menor. Não é fácil, em geral, decidir de acordo com esta 

distinção que despesas devem ser deduzidas do dote, mas podem ser estimadas em pormenor de acordo com a sua natureza e 

montante. 

 

(16) The Same, Parchments, Livro VI. 

 

E, por todos os meios, quaisquer despesas incorridas pelo marido na colheita das colheitas devem ser pagas por ele da sua 

própria bolsa, mesmo que estas despesas possam ter sido incorridas com a finalidade de cultivar a terra; e, portanto, não só as 

efectuadas na colheita das colheitas são incluídas, mas também as necessárias para a preservação da propriedade em si, e o 

marido não tem direito a qualquer dedução do dote nesta conta. 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre a acção de recuperação da propriedade que tenha sido removida. 
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1. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

A acção com referência a bens que foram removidos é uma acção peculiar, e é intentada contra uma mulher que foi 

anteriormente a esposa do queixoso, pois não se considerou aconselhável que uma acção por roubo fosse intentada contra ela; 

e certas autoridades, como Nerva e Cassius, pensaram que ela não cometeu um roubo, porque a parceria da vida conjugal a 

tornou, em certa medida, a proprietária dos bens em questão. Outras, como Sabinus e Proculus, sustentam que ela comete, de 

facto, um roubo, tal como uma filha pode roubar ao seu pai, mas que nenhuma acção por roubo é estabelecida por lei. 

Julianus adopta muito apropriadamente esta opinião. 

 

(2) Gaius, On the Work Entitled, The Edict of the Praetor; Título, Decisões. 

 

Porque, por causa da honra ligada ao casamento, é recusada uma acção contra a esposa que implique infâmia. 

 

3. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Portanto, se, após um divórcio, uma mulher se apropriar dos mesmos bens, também será responsável por roubo. 

 

1. Além disso, podemos intentar uma acção por roubo contra uma mulher onde a sua escrava tenha cometido o roubo. 

 

2. Também é possível intentar uma acção por roubo contra uma mulher, se nos tornarmos herdeiros da parte a quem a 

propriedade foi roubada, ou se ela nos tiver roubado antes de nos casarmos com ela. Ainda assim, devido ao respeito devido a 

pessoas em tais circunstâncias, em ambos os casos, consideramos que só uma acção de furto para recuperar os bens residirá, e 

não uma acção penal baseada nessa infracção. 

 

3. É também verdade, como diz Ofilius, que todos os bens que a mulher tenha consumido, vendido, doado ou consumido de 

qualquer forma, no momento do divórcio, devem também ser incluídos na acção por bens que ela tenha apropriado. 

 

4. Quando uma filha sob controlo paterno se apropria fraudulentamente de bens, Mela e Fulcinius dizem que deve ser 

concedida uma acção de peculio, porque não foi considerado aconselhável que ela fosse responsabilizada por roubo, ou que 

uma acção deve ser intentada contra ela com base na apropriação indevida de bens. Se, no entanto, um pai, juntamente com a 

sua filha, intentar uma acção sobre o dote, não lhe deve ser concedida uma acção, a menos que dê garantias para defender a 
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sua filha pela totalidade da quantia, numa acção por apropriação indevida de propriedade. Mas se a filha estiver morta, 

Proculus diz que não deve ser concedida uma acção contra o pai, com base na apropriação indevida de bens, a menos que ele 

tenha sido pecuniariamente beneficiado pela transacção, 

 

4. Pomponius, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Ou onde tenha sido culpado de fraude para impedir que o bem entrasse na sua posse. 

 

5. Papinianus, Perguntas, Livro XI. 

 

Todas as acções equitativas para recuperar bens indevidamente apropriados, que lhe tenham chegado às mãos, podem ser 

intentadas contra o pai, mesmo durante a vida da sua filha. 

 

6. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Atilicinus e Fulcinius dizem que esta acção pode ser concedida a um sogro contra a sua nora. 

 

1. Sempre que um dote é dado a um filho sob controlo paterno, o sogro não pode intentar uma acção por roubo, quando a 

propriedade tenha sido apropriada em virtude de um divórcio. 

 

2. Esta acção por apropriação indevida de bens também é concedida contra o marido se este for um filho sob controlo 

paterno, mas tal acção deve ser concedida directamente contra ele, ou apenas com referência à peculiaridade? Repetimos aqui 

a mesma regra que já declarámos que se aplica a uma filha sob controlo paterno. 

 

3. Se o marido morrer após o divórcio, o seu herdeiro pode intentar a acção para a recuperação de bens fraudulentamente 

apropriados. 

 

4. O herdeiro da mulher também é responsável numa acção deste tipo, tal como o seria numa acção para a recuperação de 

bens roubados. 

 

5. Quando o casamento é dissolvido pela morte do marido, o seu herdeiro pode recuperar a propriedade, quer através de uma 

acção de partilha da propriedade, quer através de uma acção para a sua produção em tribunal. Aristo pensa muito 

correctamente que pode intentar uma acção pessoal de restituição contra a mulher, porque a propriedade está injustamente na 

sua posse. 
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6. Quando uma mulher se apropria de uma propriedade após a morte do seu marido, não comete roubo, porque um roubo de 

propriedade pertencente a uma propriedade que ainda não está na posse de ninguém não pode ser cometido; e, portanto, o 

herdeiro pode intentar uma acção para recuperar a propriedade, ou pode apresentar uma petição reclamando a propriedade. 

 

(7) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Uma esposa tem direito a uma acção contra o seu marido para a recuperação de bens que lhe tenham sido fraudulentamente 

apropriados, e ela pode desencadear a reclamação na sua acção contra a acção feita pelo marido, onde ele intenta uma acção 

pela mesma causa. 

 

8. Pomponius, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Se, quando o dote é pago à esposa ou é dada uma garantia para assegurar o seu pagamento, não deve ser declarado que o 

marido tem o direito de intentar uma acção para a recuperação de bens indevidamente apropriados, ele pode, no entanto, 

intentar tal acção; pois ele tem o direito de o fazer mesmo quando não há dote a ser devolvido. 

 

1. Sabinus diz que se a esposa não devolver os bens de que se apropriou indevidamente, o julgamento será feito contra ela 

pelo montante a que o seu marido jurará em tribunal. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Pois não é apenas que o marido deve ser obrigado a vender a sua própria propriedade, mesmo pelo seu valor total, se não 

estiver disposto a fazê-lo. 

 

10. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Portanto, ele não deve ser obrigado a fornecer qualquer garantia contra o despejo, porque o caso teve lugar através da 

obstinação da sua esposa. 

 

(11) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Marcelo declarou no Oitavo Livro do Digest que se um marido expulsou a sua esposa, ou uma esposa seu marido, da casa, e 

retirou a propriedade, ou seria responsável por uma acção para a recuperação da propriedade indevidamente apropriada. 
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1. Quando alguém institui um processo para a recuperação de bens indevidamente apropriados, se preferir prestar juramento, 

o seu adversário será obrigado a jurar que nada foi apropriado no momento do divórcio; desde que quem prestar o juramento 

faça primeiro o juramento de calúnia. 

 

2. O marido, assim como a esposa, é obrigado a prestar o juramento com referência à propriedade indevidamente apropriada. 

Mas o pai dele ou dela que se apropriou da propriedade não é obrigado a prestar juramento, pois seria injusto que alguém 

fizesse um juramento relacionado com o acto de outro. Por conseguinte, essa parte é obrigada a fazer o juramento de quem se 

diz ter apropriado da propriedade e, por conseguinte, o herdeiro de quem se diz ter apropriado indevidamente da propriedade 

não é obrigado a prestar juramento. 

 

3. Quando alguém deseja prestar o juramento que lhe foi prestado, foi decidido que o Pretor não permitirá que isso seja feito. 

 

12. Paulus, Abridgments, Livro VII. 

 

Tal como quando alguém faz um juramento a uma parte a quem está a processar para recuperar bens roubados, a fim de 

verificar se ele próprio é o ladrão. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Portanto, Labeo afirma que uma mulher não está autorizada a prestar juramento; e o Édito do Pretor é realizado para 

estabelecer isto. 

 

14. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Numa acção de recuperação de bens que tenham sido indevidamente apropriados, o marido ou a esposa será autorizado a 

prestar o juramento com referência a certos bens, e a confirmar o que foi testemunhado com referência a qualquer outro. 

 

15. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Num caso deste tipo não faz diferença se as partes vivem juntas ou separadas; uma vez que uma acção por propriedade 

indevidamente apropriada pode mesmo ser intentada contra uma mulher que a tenha levado para uma casa em que não vive 

com o marido. 
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1. Uma esposa, uma nora, ou a esposa de um neto pode roubar o seu marido, o seu sogro, e o avô do seu marido, mas mesmo 

assim ela não será responsável por roubo, a menos que o filho não seja emancipado; pois, neste caso, a nora comete um roubo 

contra o seu sogro, e é responsável por uma acção por roubo. 

 

16. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Quando a propriedade de um marido é confiscada, a esposa só pode ser processada pelo simples valor do que foi ilegalmente 

apropriado; embora, em todos os outros casos, o julgamento possa ser feito contra ela por danos quádruplos. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Quando uma concubina se apropria indevidamente de bens, é a prática de a responsabilizar por roubo. Consequentemente, 

dizemos que sempre que um casamento é nulo, como, por exemplo, quando uma concubina se casa com o seu tutor, ou 

quando o matrimónio é contraído, contrariamente às leis, e em qualquer outro caso em que não seja válido, a acção para 

recuperar bens indevidamente apropriados não mentirá, pela razão de que só pode ser intentada onde ocorre um divórcio. 

 

(1) Quando falamos de bens indevidamente apropriados, temos referência não só àquilo que a mulher retira quando forma a 

intenção de obter o divórcio, mas também àquilo que ela retira enquanto ainda está casada, se, quando deixa o marido, 

esconde a propriedade. 

 

(2) Julianus diz que não só os bens que existem estão incluídos num processo por apropriação indevida, mas também os que 

já deixaram de existir. Diz que, nestas circunstâncias, uma acção pessoal também pode ser intentada para a sua recuperação. 

 

(3) Se uma mulher se apropriar indevidamente de bens que tenham sido dados em penhor ao seu marido, ela será responsável 

por esta acção. 

 

18. Paulus, Perguntas, Livro VI. 

 

Uma acção pessoal para a recuperação de tais bens também será intentada a favor do proprietário dos mesmos, mas é-lhe 

permitido escolher se vai intentar esta acção, ou uma acção real. 

 

(19) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 
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Se uma mulher, no momento do divórcio, introduzir ladrões na casa do seu marido, e remover propriedade pela sua agência, 

mesmo que ela própria não a trate, ela será responsável por uma acção pela sua apropriação indevida. É portanto verdade, 

como afirma Labeo, que uma esposa é responsável por esta acção, mesmo que a propriedade não entre na sua posse. 

 

20. Marcellus, Digest, Livro VII. 

 

Quando a própria esposa remove, ou faz uso dos serviços do ladrão para remover bens que o seu marido comprou de boa fé, e 

o faz com a intenção de obter o divórcio, a sentença será proferida contra ela numa acção para a recuperação de bens 

indevidamente apropriados. 

 

21. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Se uma mulher, desesperada pela vida do seu marido, depois de ter subrepticiamente retirado alguns dos seus bens, deve 

obter o divórcio, e o seu marido deve recuperar, deve ser-lhe concedida uma acção equitativa para a recuperação dos bens 

indevidamente apropriados. 

 

1. Quando uma escrava pertencente a uma esposa remove propriedade do seu marido por ordem da sua amante que pretende 

obter o divórcio, Pedius pensa que ela não é culpada de roubo, uma vez que não obtém nada em seu próprio benefício; nem é 

considerada como tendo prestado qualquer ajuda à escrava que cometeu o crime, uma vez que a própria mulher não o 

cometeu, embora a escrava não deva obedecer ao seu proprietário quando lhe for ordenado que cometa um crime; mas uma 

acção com base na propriedade indevidamente apropriada mentirá. 

 

2. Ainda assim, se uma escrava dada como dote rouba ao marido, e a esposa sabia que ele era desonesto, ela deve reparar 

toda a perda para o marido; mas se ela não estava ciente do mau carácter da escrava, ela não será então responsável para além 

da entrega da escrava a título de reparação. 

 

3. A acção para recuperar a propriedade indevidamente apropriada é intentada para reparação do dano, embora a exacção do 

dote só possa ser exigida posteriormente. 

 

4. Se, quando a propriedade tiver sido indevidamente apropriada pela sua esposa, o marido tiver sido privado de alguma 

vantagem, isto deve ser tomado em consideração. 

 

5. Embora esta acção resulte da prática de um crime, ainda inclui a reivindicação do bem, e por isso não é prescrita após o 

termo de um ano, como é o caso numa acção pessoal de recuperação de bens roubados. Além disso, ficará a favor dos 

herdeiros. 
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6. Nesta acção, nem o marido nem a esposa podem obter qualquer benefício da insolvência, porque esta se baseia no roubo. 

 

(22) Julianus, Digest, Livro XIX. 

 

Se um homem intentar uma acção contra a sua esposa com base em propriedade indevidamente apropriada por ela, e a 

avaliação da mesma for feita em tribunal, e o montante for pago, terá ela direito a intentar uma acção para recuperar a posse 

da propriedade, se ela a tiver perdido? Surge aqui uma dificuldade, porque ela obteve a posse por fraude. Respondi que 

quando alguém paga o montante da avaliação do imóvel em tribunal, deve ser considerado como ocupando a posição de 

comprador. Portanto, se a mulher, contra a qual foi intentada uma acção por apropriação indevida de um bem, pagar o valor 

avaliado do mesmo em tribunal, terá direito a uma excepção contra o marido, ou o seu herdeiro, se qualquer um deles intentar 

uma acção para recuperar o referido bem; e se tiver perdido a posse do mesmo, deve ser-lhe concedida uma acção real. 

 

1. Se uma mulher se apropriar indevidamente de uma propriedade em antecipação da morte do seu marido, e este morrer, o 

herdeiro pode recuperar o que quer que tenha sido apropriado por uma acção pela propriedade, ou por uma acção pela 

produção da propriedade em tribunal. 

 

23. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Quando o casamento é restabelecido após um segundo divórcio, considera-se que continua a existir um direito de acção por 

causa dos bens apropriados no momento do primeiro divórcio, bem como por causa das despesas efectuadas ou doações 

feitas durante o casamento anterior. 

 

(24) Ulpianus, Regras, Livro V. 

 

O marido tem direito a uma acção de recuperação, bem como à acção pessoal contra a sua esposa em razão de bens 

indevidamente apropriados por ela, quer lhe pertençam ou estejam incluídos no dote; e está em seu poder fazer uso da acção 

que ele escolher. 

 

25. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

A acção por apropriação indevida de bens está disponível onde foi removida com a intenção de obter o divórcio, e o divórcio 

foi efectivamente seguido; mas se a esposa se apropriar dos bens do seu marido durante o casamento, embora esta acção não 

minta, o marido pode, no entanto, intentar uma acção pessoal para recuperar os referidos bens; pois, de acordo com a Lei das 
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Nações, considero que os bens podem sempre ser recuperados através de uma acção pessoal das partes que os detenham 

injustamente. 

 

26. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

A acção por bens indevidamente apropriados é uma acção pessoal. 

 

27. Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

A acção por apropriação indevida de bens não difere daquela em que a mulher é acusada do crime de adultério. 

 

28. Paulus, Opiniões, Livro VI. 

 

Quando uma esposa rouba bens pertencentes ao seu marido a uma pessoa a quem o primeiro os emprestou, a segunda terá 

direito a uma acção por roubo contra ela, embora o seu marido não possa intentar tal acção. 

 

29. Tryphoninus, Disputations, Livro XI. 

 

A avaliação de bens indevidamente apropriados deve ser calculada com referência ao momento em que foi tomada, pois a 

mulher é na realidade culpada de roubo, embora seja punida com mais clemência. Por esta razão, os bens assim 

indevidamente apropriados não podem ser adquiridos através de usucapião por um possuidor de boa-fé; mas onde o valor 

aumenta e não é devolvido, a avaliação será também aumentada; como é o caso de uma acção para a recuperação de bens 

roubados. 

 

30. Papinianus, Perguntas, Livro XI. 

 

Quando uma acção é intentada contra uma mulher com base em bens indevidamente apropriados após a dissolução do 

casamento, a acção é extinta no caso de o casamento dever ser restabelecido. 

 

 

 

 

Título. 3. No que diz respeito ao reconhecimento e manutenção dos filhos, pais, patrões e homens livres. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

O Decreto do Senado promulgado com referência ao reconhecimento das crianças está em duas partes, uma das quais tem 

referência ao reconhecimento das crianças pelos seus pais, e a outra aos que substituem os descendentes espúrios. 

 

1. O Decreto permite à própria mulher, ou ao pai sob seu controlo, ou a qualquer pessoa que seja dirigida por qualquer deles, 

no caso de se considerar grávida, notificar o marido, ou o pai sob seu controlo, no prazo de trinta dias após o divórcio; ou 

deixar a notificação na sua residência se não houver oportunidade de serviço pessoal. 

 

2. Devemos entender o termo "residência" para significar o alojamento do marido, se este viver numa cidade, mas se não 

viver, mas residir numa casa de campo, ou numa cidade provincial, o local onde as partes estabeleceram o seu domicílio 

durante o casamento. 

 

3. A esposa deve simplesmente notificar o marido de que está grávida por ele. Ela não dá esta notificação para que o marido 

possa enviar guardas para a vigiar, pois é suficiente que ela o informe de que está grávida. O marido deve então ou enviar 

pessoas para a vigiar, ou notificá-la de que não está grávida por ele; e é admissível que esta notificação seja feita pelo próprio 

marido, ou por outra parte em seu nome. 

 

4. A pena do marido, se ele não enviar pessoas para vigiar, ou não notificar a mulher de que não está grávida por ele, é que 

seja obrigado a reconhecer a criança; e se não o fizer, deve ser punido com extraordinária severidade. Portanto, ele deve 

responder ao aviso, ou deve responder em seu nome, que a mulher não está grávida por ele. Se isto for feito, não será 

necessário que ele reconheça a criança, a menos que seja realmente sua. 

 

5. Deve-se lembrar que o aviso não procede do marido, mas da mulher. 

 

6. Se, no entanto, o marido deve oferecer guardas para vigiar a sua esposa, e ela não o permitir; ou se ela não lhe der aviso do 

seu estado; ou se ela lhe der aviso, mas não consentir em aceitar os guardas nomeados pelo tribunal, o marido ou o seu pai é 

livre de recusar o reconhecimento da criança. 

 

7. Se uma mulher não notificar a sua gravidez no prazo de trinta dias, mas o fizer depois, deve ser ouvida depois de ser 

demonstrada a causa adequada. 

 

8. Se, contudo, ela negligenciar por completo a notificação, Julianus diz que isto não prejudica de forma alguma a criança. 
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9. Devemos entender que os trinta dias subsequentes ao divórcio devem ser contínuos, e não dias disponíveis. 

 

10. No Décimo Nono Livro do Digest de Julianus, sugere-se o seguinte ponto agradável. Se a mulher não deve notificar o 

marido do seu estado no prazo de trinta dias, mas deve dar à luz uma criança dentro desse período, será que o Decreto do 

Senado será aplicável? Ele diz que, neste caso, o Decreto Plautiano do Senado não será aplicável, porque não foi considerado 

como tendo referência a uma criança que nasceu dentro de trinta dias, pois o Senado nomeou os trinta dias para a notificação 

da gravidez. Penso, no entanto, que isto não prejudicaria de forma alguma a criança. 

 

11. Tal como, por outro lado, se o marido, após receber a notificação da sua esposa, enviasse guardas, isto não causaria 

qualquer prejuízo a si próprio. Por conseguinte, ser-lhe-á permitido negar que a criança é sua, nem o prejudicará, porque ele 

colocou uma guarda sobre a mulher. Esta opinião é também declarada por Marcelo no Sétimo Livro do Digest, pois ele diz 

que se um partido negar que uma mulher é sua esposa, ou que ela está grávida dele, ele pode, sem qualquer prejuízo para si 

próprio, enviar pessoas para a vigiarem, especialmente se ele fizer um protesto na altura em que o fizer. 

 

12. Julianus diz no Décimo Nono Livro do Digest, que consta no Decreto do Senado que se a mulher notificar o seu marido 

de que ela tinha concebido por ele, e ele, depois de ter sido notificado, não enviar pessoas para a vigiar ou examinar, e não 

declarar na presença de testemunhas que ela não está grávida por ele, ele será obrigado a reconhecer a criança quando ela 

nascer; mas não decorre daí que, se ele disser que a criança é sua, deve fazê-la sua herdeira se ela foi gerada por outra pessoa. 

Ainda assim, ele sustenta que quando o caso for julgado em tribunal, a admissão do pai estabelecerá uma forte presunção a 

favor da criança. 

 

13. Diz também que, por outro lado, quando a mulher, após o divórcio, não cumpre o que foi prescrito pelo Decreto do 

Senado, o pai tem o direito de não reconhecer a criança; e que daí não decorre que, após o nascimento da criança, esta não 

possa ser declarada como sua, mas apenas que o pai não será obrigado a apoiá-la, se se provar que é sua própria 

descendência. 

 

14. Julianus diz também que se uma mulher notifica o marido de que está grávida, e ele não o nega, não se deve concluir daí 

que a criança é sua, embora ele possa ser compelido a apoiá-la. No entanto, seria muito injusto se, quando um homem está 

ausente há muito tempo, e tendo regressado, encontrar a sua mulher grávida, e por esta razão a repudiar, e ele negligenciar o 

cumprimento de qualquer uma das disposições do Decreto do Senado, a criança deve ser sua herdeira. 

 

15. É evidente, pelo que foi dito, que a criança não é de forma alguma prejudicada, se a esposa não observar qualquer das 

disposições do Decreto do Senado, quando a criança de facto pertence ao seu marido ?e isto não tem apenas referência aos 
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seus direitos, nem mesmo à sua manutenção, de acordo com um Rescript do Divino Pio; ou se o marido negligenciou fazer o 

que é prescrito pelo Decreto do Senado, ele pode certamente ser obrigado a apoiar a criança, mas pode repudiá-la. 

 

16. É evidente que, se, depois de a mulher ter notificado o marido, ele negar que ela está grávida por ele, mesmo que ele não 

possa enviar pessoas para a vigiar, não pode impedir que seja feito um exame para verificar se a mulher está grávida por ele, 

ou não. Se este caso for levado a tribunal, e for tomada uma decisão sobre se a mulher está ou não grávida do marido, a 

criança deve ser reconhecida pelo marido, quer lhe pertença, quer não. 

 

 

(2) Julianus, Digest, Livro XIX. 

 

Isto aplica-se a todos os casos, e portanto a criança será relacionada pelo sangue aos seus irmãos. 

 

(3) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

Se, por outro lado, o juiz decidir que a criança não pertence ao marido, apesar de ser realmente sua, está decidido que uma 

decisão deste tipo é equivalente à lei. Este parecer que Marcelo aprova no Sétimo Livro do Digest, e nós fazemo-lo neste 

momento. 

 

1. Pelo facto de o Decreto Plautiano do Senado fazer referência a filhos nascidos após um divórcio, outro Decreto do Senado 

foi promulgado durante o reinado do Adriano Divino, que prescreveu que os filhos nascidos durante o casamento devem ser 

reconhecidos pelos seus pais. 

 

2. Mas e se uma criança nascesse após a morte do seu pai, e durante a vida do seu avô, sob cujo controlo seria colocada, se se 

provar que a referida criança é a questão do filho do avô? Deveria ser considerado o que deve ser considerado neste caso. 

Deve ser adoptada a opinião de que a questão do seu reconhecimento deve ser deixada ao seu avô. 

 

3. Mas e se, neste caso, se colocasse a questão de saber se a criança nasceu durante o casamento, ou posteriormente? Deve 

dizer-se que os procedimentos devem ser tomados em conformidade com o Decreto do Senado para a determinação deste 

ponto. 

 

4. E o que deve ser feito se for negado que a mulher era a esposa do alegado marido? Julianus informou Sextus Caecilius 

Africanus de que havia motivo para um inquérito preliminar. 
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5. Deve ser considerado que estes Decretos do Senado não são aplicáveis após a morte do pai, se não houver parente sob cujo 

controlo a criança possa ser colocada. Que reivindicação à herança poderia uma criança, neste caso, fazer valer? Poderá ele 

fazer tal afirmação, quer tenha sido gerado pela pessoa cuja herança exige, quer não? O que Julianus escreveu no Décimo 

Nono Livro do Digest é verdade na medida em que, se o processo para o reconhecimento da criança tivesse sido iniciado 

durante a vida do pai, e este último devesse morrer antes de ser proferida uma decisão, deveria recorrer-se ao Édito 

Carboniano. 

 

6. Estes decretos do Senado também fazem referência a crianças que nascem seus próprios herdeiros. A melhor opinião, 

porém, é que não são aplicáveis quando a criança, cujo reconhecimento está em questão, não estava sob o controlo da parte 

que instaurou o processo. 

 

4. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

Não só aquele que sufoca uma criança é obrigado a matá-la, mas também aquele que a abandona, ou lhe nega comida, assim 

como aquele que a expõe num local público com o objectivo de excitar a pena, o que ele próprio não sente. 

 

5. Ulpianus, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro II. 

 

Quando alguém pede apoio aos seus filhos, ou quando os filhos podem ser apoiados pelo seu pai, um juiz deve tomar 

conhecimento do assunto. 

 

1. Se um pai for obrigado a apoiar apenas os filhos que estão sob o seu controlo, ou se apoiar aqueles que já são 

emancipados, ou que, por qualquer outra razão, se tornaram independentes, é uma questão a considerar. Penso que a melhor 

opinião é que mesmo quando as crianças não estão sob controlo paterno, devem ser apoiadas pelos pais, e que, por outro 

lado, os seus pais também devem ser apoiados por eles. 

 

2. Vamos ver se somos obrigados a apoiar apenas os nossos pais, os nossos avós paternos, os nossos bisavós paternos e 

outros parentes do sexo masculino; ou se somos obrigados a apoiar as nossas mães, e os nossos outros ascendentes na linha 

materna. A melhor opinião é, que em cada instância, o juiz deve interpor-se com o objectivo de dar alívio às necessidades de 

uns e às enfermidades de outros; e uma vez que esta obrigação deriva da justiça, e do apego devido ao sangue, o juiz deve 

pesar cuidadosamente as reivindicações de cada uma das partes. 

 

3. Deve ser dito que a mesma regra se aplica à manutenção das crianças pelos seus pais. 

 

4. Por conseguinte, obrigamos uma mãe a sustentar os seus filhos ilegítimos, e eles a sustentarem-na. 
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5. O Divino Pio também intimida que um avô materno seja obrigado a sustentar os seus netos. 

 

6. Ele também declarou num Rescript que um pai deve sustentar a sua filha, se se provar em tribunal que ele a gerou de facto. 

 

7. Quando um filho pode sustentar-se a si próprio, o tribunal deve decidir não obrigar à prestação de alimentos. Daí que o 

Imperador Pio tenha declarado num Rescript: "Os juízes competentes e perante os quais comparecerá, devem ordenar que 

seja sustentado pelo seu pai na proporção dos seus meios; desde que alegue que é um artesão, e que, por motivo de saúde 

precária, não se possa manter pelo seu próprio trabalho". 

 

8. Quando um pai nega que uma parte que pede apoio é seu filho, e por isso afirma que não o deve fornecer; ou quando um 

filho nega que um requerente de alimentos é seu pai, os juízes devem decidir o caso sumariamente, e se for estabelecido que 

o requerente é um filho, ou um pai, devem então ordenar que ele seja apoiado. Se, no entanto, tal não for provado, não devem 

decidir que a pensão alimentar deve ser fornecida. 

 

9. Mas é preciso lembrar que se os juízes sustentarem que deve ser prestada pensão alimentar, ainda assim, isto não prejudica 

a verdade, pois eles não decidem que a parte é um filho, mas apenas que ele deve ser apoiado. Isto o Divino Marcus também 

afirmou num Rescript. 

 

10. Se alguém se recusar a prestar apoio, os juízes devem determinar a quantia a ser fornecida proporcionalmente aos seus 

meios, e se ainda assim não a fornecer, pode ser obrigado a cumprir a sentença, tomando os seus bens em execução e 

vendendo os mesmos. 

 

11. O juiz deve também determinar se um familiar ou um pai tem alguma boa razão para se recusar a sustentar os seus filhos. 

Há uma rescisão dirigida a Trebatius Marinus que declara que um pai pode recusar devidamente o sustento do seu filho se 

este tiver informado contra ele. 

 

12. É afirmado em certas rescrições que um pai pode ser obrigado por um juiz não só a fornecer provisões, mas também 

todas as outras necessidades aos seus filhos. 

 

13. Onde um filho tenha sido emancipado antes de chegar à puberdade, pode ser obrigado a apoiar o seu pai, se este último 

estiver na pobreza; pois qualquer um diria com razão que é muito injusto que um pai permaneça na penúria, enquanto o seu 

filho se encontrava em circunstâncias prósperas. 
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14. Quando uma mãe que forneceu provisões ao seu filho, intenta uma acção contra o seu pai, deve ser ouvida sob certas 

condições; pois o Divino Marco declarou num Rescript dirigido a Antonia Montana: "Os juízes estimarão quanto lhe será 

pago pelo pai da sua filha na proporção da quantidade de provisões necessárias que lhe forneceu para o seu sustento; mas não 

pode obter tanto quanto teria gasto pela sua filha através do afecto materno, mesmo que ela tivesse sido expulsa pelo seu 

pai". 

 

15. O afecto filial exige que os pais sejam sustentados por um filho que esteja no serviço militar, desde que este tenha os 

meios para o fazer. 

 

16. Afirma-se num resumo que, embora um pai deva, de acordo com os ditames da natureza, ser sustentado pelo seu filho, 

este último não deve ser obrigado a pagar as suas dívidas. 

 

17. Há também uma rescisão que declara que os herdeiros do filho, se não quiserem, não são obrigados a prestar tal 

assistência ao pai que um filho, enquanto viver, lhe prestaria através de motivos de dever filial, a menos que o pai se encontre 

na maior pobreza. 

 

18. Os juízes estão também habituados a decidir entre os patrões e os homens livres, onde se coloca a questão da sua 

manutenção. Por conseguinte, se os patrões negarem que os requerentes são os seus libertados, os juízes devem fazer um 

inquérito, e se se provar que eles são os seus libertados, então devem ordenar que eles sejam apoiados. O decreto de apoio 

não impede, no entanto, que o libertado (se negar que é tal) lute pelos seus direitos contra o seu patrono. 

 

19. O apoio deve ser prestado por libertados aos seus patrões que se encontram na pobreza, proporcionalmente aos seus 

meios. Se, contudo, estes últimos forem capazes de se sustentarem a si próprios, a autoridade do juiz não precisa de ser 

interposta. 

 

20. Pode perguntar-se se apenas os patrões devem ser apoiados, ou se os seus filhos também devem ser mantidos. Penso que, 

mediante uma justa causa, os juízes devem decretar que os filhos dos patrões também devem ser apoiados, não tão 

prontamente como os patrões, mas por vezes; pois os libertados devem mostrar reverência não só aos seus patrões, mas 

também aos filhos destes últimos. 

 

21. O homem libertado de uma mulher é obrigado a apoiar os seus filhos. 

 

22. Se alguém deve desejar ser apoiado por um libertado do seu libertado, ou por um escravo a quem tenha manumimentado 

por causa de uma confiança, ou por alguém que tenha resgatado da escravidão com o seu próprio dinheiro, não deve ser 
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ouvido. Pois, como diz Marcelo, ele deve ser comparado com alguém que, ao exigir uma recompensa, perde assim os direitos 

que tem num libertado. 

 

23. Se o filho do seu patrono acusou o libertado do seu pai de um crime capital, ele nega que este último seja obrigado a 

apoiá-lo. 

 

24. Uma mulher libertada é também obrigada a apoiar o seu protector. 

 

25. Um árbitro é normalmente nomeado para decidir com referência ao apoio de um protector, e ele deve determinar o valor 

dos recursos do protector, para que o montante da manutenção possa ser determinado, e isto deve ser providenciado enquanto 

o protector puder fazê-lo, e o protector assim o exigir. 

 

26. Os libertados são obrigados a fornecer apoio ao pai e à mãe do seu protector, onde o protector e os seus filhos já não 

vivem, se estiverem em necessidade, e os libertados têm os meios para o fazer. 

 

6. Modestinus, Concerning Manumissions. 

 

O patrono, ao recusar-se a fornecer apoio a pedido do seu libertado, perde os privilégios impostos a seu favor por causa da 

sua manumissão, e é punido pela perda dos bens do libertado; mas não é obrigado a fornecer apoio, mesmo que o possa fazer. 

 

1. Uma Constituição do Imperador Commodus contém o seguinte: "Quando se provar que um patrono foi rudemente tratado 

pelo seu libertado, ou severamente espancado por ele, ou abandonado quando se encontrava na pobreza ou quando sofria de 

doenças corporais; deve primeiro ser novamente colocado sob o controlo do seu patrono, e obrigado a prestar-lhe serviços 

como seu amo, e se não for avisado por este procedimento, será vendido a um comprador sob a autoridade de um magistrado, 

e o seu preço será dado ao seu patrono". 

 

7. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Se aquele que alegadamente foi o marido de uma mulher negar que o casamento foi contraído, pelo motivo de estar disposto 

a provar que aquela que afirma ser sua esposa é uma escrava, será entretanto obrigado a sustentar os filhos dela; mas se for 

estabelecido que ela era uma escrava, aquele que foi acusado do seu sustento não será prejudicado por esta razão. 

 

8. Marcellus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro I. 
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Os filhos dos nossos filhos homens estão sob os nossos cuidados, mas este não é o caso dos descendentes de mulheres; pois é 

evidente que uma criança que uma filha cria está sob os cuidados do seu pai, e não do seu avô, a menos que o pai não esteja 

vivo, ou esteja em falta. 

 

9. Paulus, À direita do Patronato. 

 

Os patrões e os seus filhos não têm direito aos bens dos seus libertados sobreviventes, a menos que provem ao tribunal que 

são tão fracos ou pobres que deveriam ser assistidos com contribuições mensais de alimentos pelos seus libertados. Esta regra 

foi estabelecida por muitas Constituições Imperiais. 

 

 

 

 

Título. 4. Relativo ao exame das mulheres grávidas, e às precauções a tomar em relação ao seu parto. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

No tempo dos Irmãos Divinos apareceu um marido que declarou que a sua esposa estava grávida, mas ela negou, e os 

Imperadores, tendo sido consultados sobre o assunto, dirigiram um Rescript a Valerius Priscianus, o Pretor Urbano, nos 

termos seguintes. "Rutilius Severus parece pedir algo de extraordinário ao solicitar um tutor para a sua esposa, que está 

divorciada dele, e que afirma que não está grávida. Por conseguinte, ninguém ficará surpreendido se Sugerimos também um 

novo plano e um remédio. Se o marido persistir na sua exigência, será muito conveniente que a casa de uma mulher 

respeitável seja escolhida para onde Domitia possa ir, e que três parteiras, experientes na sua profissão e dignas de confiança, 

depois de terem sido seleccionadas por si, a examinem. E se todas elas, ou apenas duas, anunciarem que ela parece estar 

grávida, então a mulher deve ser persuadida a receber um tutor, tal como se ela própria o tivesse solicitado. Se ela não gerar 

uma criança, o seu marido saberá que incorrerá em desonra, e que a sua reputação estará envolvida, e não será 

exageradamente acusado de ter conseguido isto para ferir a sua esposa. Se, no entanto, todas essas mulheres, ou a maioria 

delas, declararem que a mulher não está grávida, não haverá razão para a nomeação de um tutor". 

 

1. É perfeitamente evidente a partir desta revogação que os Decretos do Senado relativos ao reconhecimento de crianças não 

se aplicarão, se a mulher fingir que estava grávida, ou mesmo negar que era esse o caso. Isto também não é irrazoável, pois a 

criança faz parte da mulher, ou das suas entranhas, antes do seu nascimento. Depois de nascer, porém, é claro que o marido 
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pode, de acordo com os seus direitos, através de um interdito, exigir que a criança seja produzida na sua presença, ou que lhe 

seja permitido por um processo extraordinário para a remover. Por conseguinte, o Imperador vem em seu socorro quando é 

necessário. 

 

2. De acordo com esta revogação, uma mulher pode ser convocada perante o Pretor e, tendo sido interrogada sobre se 

acredita estar grávida, pode ser compelida a responder. 

 

3. O que deve ser feito caso ela não deva responder, ou não deva comparecer perante o Pretor? Devemos aplicar a pena 

fixada pelo Decreto do Senado, a saber, que o marido terá o direito de não reconhecer a criança? Mas suponha que o marido 

não se contenta com isso, e que prefere ser pai em vez de ser privado do seu filho? Então a mulher será obrigada pela 

autoridade do Pretor a vir a tribunal, e se vier, a responder; e se recusar, os seus bens serão tomados em execução, e 

vendidos, ou será punida com uma multa. 

 

4. Mas e se, tendo sido interrogada, ela disser que está grávida? O curso prescrito pelo Decreto do Senado deve então ser 

seguido. Se, contudo, ela negar que está grávida, então, de acordo com esta rescisão, o Pretor deve convocar parteiras. 

 

5. Deve notar-se que nem o marido nem a esposa estão autorizados a convocar parteiras, mas todas elas devem ser 

convocadas pelo Pretor. 

 

6. O Pretor deve também seleccionar a casa da respeitável matrona para onde a mulher deve ir, a fim de que ela possa ser 

examinada. 

 

7. O que deve ser feito se a mulher não se permitir ser examinada, ou se se recusar a ir à casa? Nestas circunstâncias, a 

autoridade do Pretor deve também ser invocada. 

 

8. Se todas, ou a maioria das parteiras, declararem que a mulher não está grávida, poderá ela intentar uma acção com base no 

motivo do ferimento cometido? Penso que a melhor opinião é, que ela pode intentar tal acção, desde que, no entanto, o seu 

marido, ao seguir este curso, desejasse causar o seu ferimento. Mas se ele não tinha intenção de a ferir, mas, na verdade, 

acreditava que ela estava grávida, tendo sido influenciada por um desejo extremo de ter filhos, ou porque ela própria o 

induziu a pensar assim, tendo durante o casamento fingido que era esse o caso, será perfeitamente justo que o marido seja 

desculpado. 

 

9. Além disso, deve recordar-se que não foi fixado nenhum prazo pela rescisão, embora nos Decretos do Senado relativos ao 

reconhecimento dos filhos, tenha sido estabelecido o prazo de trinta dias para a mulher anunciar a sua gravidez. O que deve 

então ser feito? Devemos dizer que o marido pode sempre convocar a sua esposa perante o Pretor ou devemos designar trinta 
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dias para que o faça? Penso que, sempre que for indicada uma causa adequada, o Pretor deverá também ouvir o marido 

depois de decorridos os trinta dias. 

 

10. Com referência ao exame de uma mulher grávida, e às precauções a tomar no momento do parto, o Pretor diz: "Se uma 

mulher, após a morte do seu marido, declarar que está grávida, deve ter o cuidado de notificar as partes interessadas ou o seu 

agente, duas vezes no mês subsequente à sua morte, para que possam enviar pessoas para a examinar, se assim o desejarem. 

Serão enviadas mulheres livres para o número de cinco, e todas elas farão o exame de uma só vez, mas nenhuma, enquanto 

fazem o exame, tocará na barriga da mulher sem o seu consentimento. A mulher será entregue na casa de uma respeitável 

matrona, que nomearei. Trinta dias antes de esperar ser confinada, ela notificará as partes interessadas ou os seus agentes 

para enviarem pessoas para estarem presentes no seu parto, se assim o desejarem. Haverá apenas uma entrada na sala onde a 

mulher será entregue e, se houver mais, serão fechadas por meio de pranchas. Antes da porta desta sala, três freemen e três 

freewomen, juntamente com dois acompanhantes, devem vigiar. Sempre que a referida mulher entrar neste quarto, ou em 

qualquer outro, ou se dirigir ao banho, os guardiães podem fazer um exame prévio, se assim o desejarem, e também revistar 

quaisquer partes que aí possam entrar. Os guardiães que são colocados em frente do quarto podem revistar todas as pessoas 

que nele entrem ou na casa, se assim o desejarem. Quando a mulher começa a dar à luz o seu filho, deve notificar todas as 

partes interessadas, ou os seus agentes, a fim de que possam enviar pessoas para estarem presentes no seu parto. Serão 

enviadas mulheres livres para o número de cinco, de modo a que, para além de duas parteiras, não estejam presentes no 

referido quarto mais de dez mulheres livres, nem mais de seis escravas. Todas as que deverão estar presentes no quarto serão 

revistadas, por medo que uma delas possa estar grávida. Não haverá menos de três luzes no referido quarto, pela razão de que 

a escuridão está mais bem adaptada para a substituição de uma criança. Quando a criança nascer, deve ser mostrada às partes 

interessadas, ou aos seus agentes, se estes desejarem inspeccioná-la. Deve ser educada por quem o seu pai designar. Se o pai 

não der instruções a este respeito, ou a pessoa por quem deseja que ela seja educada não se encarregará da mesma, isto será 

feito por alguém por mim designado, após ter sido indicada uma causa adequada. A pessoa por quem a criança vai ser criada 

deve produzi-la, depois de ter atingido a idade de três meses, duas vezes por mês até ter seis meses; e depois uma vez por 

mês, e desde que tenha seis meses até atingir a idade de um ano, deve ser produzida de dois em dois meses; e depois de ter 

um ano, até poder falar, deve exibi-la uma vez de seis em seis meses, onde quer que o deseje fazer. Se as partes interessadas 

não estiverem autorizadas a examinar a mulher, e a observá-la, ou a estar presente no seu parto, e se algo for feito para 

impedir o exposto acima, não concederei autorização para a posse da criança depois de ter tomado conhecimento do caso, 

nem o farei se a criança não estiver autorizada a ser examinada, como aqui se prevê antes. Quando me parecer que existe uma 

boa razão, não concederei as acções que prometo àqueles a quem foi dada a posse dos bens, de acordo com o meu Édito". 

 

11. Embora o Édito do Pretor seja perfeitamente claro, ainda assim a sua interpretação não deve ser negligenciada. 

 

12. Assim, a mulher deve avisar as partes interessadas, ou seja, aqueles cujo interesse é não ter filhos, ou aqueles que têm 

direito à totalidade da propriedade ou a uma parte da mesma, quer como herdeiros legais, quer sob vontade. 
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13. Se, no entanto, um escravo tiver sido nomeado herdeiro, e não houver filhos; Aristo declara que, neste caso, está no poder 

do Pretor permitir-lhe tomar não todos, mas algumas das precauções com referência à entrega. Penso que esta opinião é 

correcta. Pois é do interesse do público que não haja substituição de uma criança, a fim de que a honra de pessoas de 

categoria, bem como a de famílias, possa ser preservada. Portanto, quando um escravo deste tipo foi nomeado com a 

expectativa da sucessão, ele deve ser ouvido; não importa qual seja a sua posição, uma vez que ele está a agir tanto no 

interesse público como no seu próprio interesse. 

 

14. Além disso, também devem ser notificados aqueles que se seguem na linha da sucessão; como, por exemplo, o herdeiro 

nomeado em primeiro grau, mas não aquele que foi substituído; e se o chefe da família morreu em estado intestável, devem 

ser notificados aqueles que ocupam o primeiro lugar na linha da sucessão. No entanto, se houver vários que tenham o direito 

de ser bem sucedidos ao mesmo tempo, todos eles devem ser notificados. 

 

15. Mais uma vez, quando o Pretor diz que não concederá a posse depois de ter tomado conhecimento do caso, ou que 

recusará certas acções, isto refere-se a um caso em que, por ignorância, algumas disposições foram negligenciadas em 

relação àquelas que o Pretor desejava que fossem observadas; mas isto não prejudica os direitos da criança. Pois que tipo de 

regra seria se uma das formalidades triviais que o Pretor declara que deve ser observada não fosse cumprida, e a posse do 

bem fosse recusada à criança? O costume da vizinhança deve ser seguido, e de acordo com ele a mulher deve ser examinada, 

e o parto e a criança devem ser vigiados. 

 

2. Julianus, Digest, Livro XXIV. 

 

O Édito que faz referência à inspecção das mulheres grávidas entra em conflito com o concedido em conformidade com as 

disposições do Decreto Carboniano. 

 

(1) Por vezes, contudo, o Pretor deve dispensar estas formalidades, quando o exame da mulher não tem lugar, ou o seu parto 

não é vigiado, e isto não ocorre através da sua malícia mas sim através da sua ignorância. 

 

3. Paulus, On Plautius, Livro XIV. 

 

Quando alguém é substituído por uma criança por nascer, ou é nomeado herdeiro caso não haja filhos, e deseja que a mulher 

seja vigiada, ele deve ser ouvido. 

 

4. Scaevola, Digest, Livro XX. 
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Um certo homem por quem foi providenciado que, se ele morresse sem problemas, o que quer que lhe chegasse às mãos 

deveria ser deixado a cargo da sua irmã como curadora, morreu depois de ter nomeado um herdeiro póstumo, a quem ele 

substituiu outros. Levantou-se a questão de saber se a irmã ou o seu agente deveria ser autorizado a examinar a mulher, e 

cuidar do seu parto, de acordo com os termos do Édito, uma vez que a esposa do falecido se declarou grávida. Respondi que, 

num caso do tipo com referência ao qual o inquérito foi feito, poderia considerar-se que a solicitude manifestada pela pessoa 

encarregada da confiança deveria ser respeitada, e que o pedido deveria ser deferido, se fosse demonstrada uma causa 

adequada. 

 

 

 

 

Título. 5. Quando uma mulher é colocada na posse dos bens do seu marido em nome do seu filho por nascer, e esta posse é 

considerada como tendo sido transferida fraudulentamente para outro. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

O Pretor providenciou muito apropriadamente por este Édito que a posse que promete em favor de um nascituro não dará 

ocasião às depredações de outros. 

 

(1) Ele, portanto, estabelece uma acção contra uma mulher que transfere fraudulentamente esta possessão para outra. Pois 

não só exerce a sua autoridade sobre a própria mulher, mas também sobre qualquer pessoa sob cujo controlo ela possa estar; 

ou seja, quando outra pessoa é autorizada a obter a posse através dos seus actos fraudulentos, e promete uma acção contra 

eles na medida do interesse da parte que institui o processo. 

 

(2) O Pretor acrescenta necessariamente que, quando alguém tiver obtido fraudulentamente a posse dos bens, será obrigado a 

renunciar aos mesmos. No entanto, obrigá-lo-á a fazê-lo não através da autoridade do seu gabinete, ou através dos seus 

subordinados, mas a atingir melhor o seu objecto, e mais em conformidade com o Direito Civil quando, através de um 

interdito, obriga a parte em questão a recorrer ao procedimento ordinário. 

 

(3) É do interesse daquele que institui o processo, que outro não seja autorizado a obter a posse quando este tenha consumido 

de boa fé os rendimentos cobrados, ou quando um depredador tenha obtido a posse, e os rendimentos não possam ser 

recuperados dele, pelo facto de ser insolvente. 
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(4) Esta acção será concedida mesmo após a expiração de um ano, porque o seu objecto é a recuperação do bem. 

 

(5) Se a mulher que cometeu a fraude estiver sob controlo paterno, será concedida uma acção contra o seu pai, se algum dos 

bens tiver chegado às suas mãos. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Uma mulher age de forma fraudulenta que não impede outra parte de obter a posse; ou com o propósito de defraudar alguém, 

coloca outra na posse clandestinamente, e por meio de algum artifício. 

 

1. Se se provar que a fraude foi cometida pelo pai e pela filha, pode ser intentada uma acção contra qualquer um deles que o 

queixoso possa seleccionar; porque é concedida em favor da parte em causa. Portanto, ele pode recuperar tudo o que tenha 

perdido da mulher que está sob controlo paterno, mas esta acção não estará disponível para ele para além das despesas 

incorridas pela acusação do caso. 

 

 

 

 

Título. 6. Quando se diz que uma mulher obteve a posse dos bens do seu marido em nome do seu filho por nascer, por ter 

feito uma falsa declaração. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

Quando a posse for exigida por uma mulher em nome do seu filho por nascer, e o juramento tiver sido feito pelo herdeiro, ela 

jura que está grávida, o juramento deve ser cumprido, e ela não será responsável pelo motivo de ter obtido a posse através de 

uma falsa declaração, nem lhe será aplicada qualquer coacção depois de ter prestado juramento. No entanto, se ela tiver de 

dar à luz uma criança, pode ser feito um inquérito sobre se é verdade que ela estava grávida do seu marido; pois se for feito 

um juramento entre duas pessoas, este não pode beneficiar um terceiro, nem prejudicar os direitos dos outros. Nem, em tais 

circunstâncias, os direitos da criança serão prejudicados. 
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1. Este Édito baseia-se no mesmo princípio que o primeiro, para o Pretor, uma vez que é fácil conceder à mulher a posse da 

propriedade em nome do seu filho por nascer, não deve deixar de punir a sua falsa declaração. 

 

2. Considera-se que uma mulher obteve a posse de forma fraudulenta, que tenta obter a posse estando bem ciente de que não 

está grávida. 

 

3. O Pretor promete esta acção dentro do ano disponível, mas não para além dele, porque é da natureza de uma acção penal. 

 

4. Da mesma forma, neste caso, o Pretor promete uma acção para a recuperação do montante do interesse da queixosa. 

 

5. O Pretor também promete esta acção contra o pai da mulher, desde que seja pelo seu acto que ela tenha fraudulentamente 

obtido a posse. 

 

6. Esta acção pode ser intentada por qualquer pessoa cujo interesse seja que uma mulher não deva ser colocada na posse da 

herança; como, por exemplo, ou por um co-herdeiro, que está à espera do nascimento de uma criança, ou uma pessoa que 

tenha sido substituída, ou uma pessoa que herdaria ab intestato se a mulher morresse. 

 

7. O interesse da queixosa é, em primeiro lugar, considerado como tendo referência à pensão alimentar que é reclamada pela 

mulher em razão da sua gravidez; pois nada pode ser recuperado por esta razão, a menos que a mulher tenha obtido a posse 

da herança através de representação fraudulenta. Se, contudo, não houve representação fraudulenta, ela não será obrigada a 

pagar nada, porque obteve apoio, sem qualquer razão, sob o pretexto da sua gravidez. 

 

8. Por vezes, o montante dos juros é aumentado, onde, por exemplo, o herdeiro estando em dúvida quanto à gravidez da 

mulher, é excluído do património. Para Julianus diz que esta acção deve ser concedida ao herdeiro excluído, se fosse do seu 

interesse que a mulher não obtivesse a posse fraudulentamente; porque se não fosse esse o caso, o herdeiro nomeado, ao 

entrar na herança, deixaria uma herança mais valiosa ao seu próprio herdeiro. A mulher também poderia ser responsabilizada 

pela diminuição do valor da herança, uma vez que o herdeiro não a aceitou devido à perspectiva do nascimento de uma 

criança. 

 

9. Julianus também diz no Décimo Nono Livro do Digest, que se um herdeiro, que tenha sido substituído, morrer enquanto a 

mulher estiver na posse da herança, o seu herdeiro pode cobrar o seu valor à mulher por meio da mesma acção. 

 

10. Mas deve ser considerado se os legados e outros encargos da herança devem ser renunciados pela mulher; e parece-me 

que se pode considerar que os legatários têm o direito de recorrer a esta acção contra ela, porque é do seu interesse que a 

herança seja inscrita. 
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11. É evidente que deve ser dado alívio aos escravos que tenham sido libertados, como contra a parte que intentou esta acção 

em nome da herança; ou seja, que será obrigado a desobrigar-se do trust, uma vez que recebeu o seu valor. Penso, no entanto, 

que o Pretor deve vir em socorro daqueles que foram directamente manumados, e pela sua intervenção deve manter a sua 

liberdade. 

 

12. Quando existir fraude por parte de uma mulher sob controlo paterno, e o seu pai tiver participado nela, ele será 

responsável em seu próprio nome. 

 

 

 

 

Título. 7. Sobre as concubinas. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

Quando uma mulher livre vive em concubinato com o seu patrono, pode deixá-lo sem o seu consentimento, e unir-se a outro 

homem, quer em matrimónio, quer em concubinato. Penso, no entanto, que uma concubina não deve ter o direito de casar se 

deixar o seu patrono sem o seu consentimento, uma vez que é mais honroso para uma mulher livre ser concubina de um 

patrono do que tornar-se mãe de uma família. 

 

1. Eu defendo com Atilicinus, que apenas as mulheres que não sejam desonradas por tal ligação podem ser mantidas em 

concubinato sem o medo de cometer um crime. 

 

2. Quando um homem mantém em concubinato uma mulher que foi condenada por adultério, não creio que a Lex Julia de 

Adulteriis seja aplicável, embora ele seja responsável caso deva casar com ela. 

 

3. Se uma mulher viveu em concubinato com o seu patrono, e depois mantém a mesma relação com o seu filho ou neto, 

penso que ela não está a agir correctamente, porque uma ligação deste tipo aproxima-se de uma que é infame, e por isso tal 

conduta escandalosa deve ser proibida. 
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4. É evidente que qualquer pessoa pode manter uma concubina de qualquer idade, a menos que tenha menos de doze anos de 

idade. 

 

2. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro XII. 

 

Quando um patrono, que tem uma mulher livre como concubina, se torna louco, é mais justo manter que ela permaneça em 

concubinato. 

 

3. Marcianus, Institutos, Livro XII. 

 

A mulher libertada de outra pode ser mantida em concubinato, bem como uma mulher que tenha nascido livre, e este é 

especialmente o caso quando ela é de baixa origem, ou viveu da prostituição; caso contrário, se um homem preferir manter 

uma mulher de carácter respeitável e que tenha nascido livre em concubinato, é evidente que não lhe pode ser permitido fazê-

lo sem declarar abertamente o facto na presença de testemunhas; mas será necessário que ele se case com ela, ou se recusar, 

sujeitá-la à desonra. 

 

1. O adultério não é cometido por uma parte que vive com uma concubina porque a concubinato obtém o seu nome da lei, e 

não envolve uma penalidade legal; como afirma Marcelo no Sétimo Livro do Digest. 

 

4. Paulus, Opiniões, Livro XIX. 

 

A mulher deve ser considerada concubina, mesmo quando apenas se manifesta a intenção de viver com ela. 

 

5. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Um funcionário que seja residente da província onde administra as funções do seu gabinete pode manter uma concubina. 
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            Livro XXVI 
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente à tutela. 

 

2. Sobre a tutela testamentária. 

 

3. Sobre a confirmação de um tutor ou de um curador. 

 

4. Relativamente aos tutores legais. 

 

5. Relativamente aos tutores e curadores nomeados por aqueles que têm o direito legal de o fazer (...) 

 

6. Quanto àqueles que podem exigir tutores ou curadores, e onde isso pode ser feito. 

 

7. Quanto à administração e responsabilidade dos tutores e curadores (...) 

 

8. Quanto à autoridade e consentimento dos tutores e curadores. 

 

9. Quando os menores podem processar ou ser processados por causa dos actos dos seus tutores ou curadores. 

 

10. Relativamente a tutores e curadores suspeitos. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo à tutela. 
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1. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

A tutela é (como Servius define o termo), autoridade e poder sobre uma pessoa livre, concedido com o objectivo de a 

proteger que, devido à sua idade, é incapaz de se proteger; e esta autoridade é conferida ou admitida pelo Direito Civil. 

 

(1) Os tutores são aqueles que possuem esta autoridade e poder, e derivam o seu nome do próprio gabinete. Portanto, são 

guardiões de estilo, sendo como que protectores e defensores, tal como os guardiões de estilo de um templo, que são 

encarregados dos seus cuidados. 

 

(2) Uma pessoa que é burra não pode ser nomeada guardiã, uma vez que não pode exercer a sua autoridade. 

 

(3) Muitos escritores legais, entre eles Pomponius (no Sessenta e nove Livro do Édito), sustentam que uma pessoa surda não 

pode ser nomeada guardiã, porque um guardião não só deve poder falar, mas também ouvir. 

 

2. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Um menor não deve ser obrigado a pedir que seja nomeado um tutor para ele, ou que vá à sua procura. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVII. 

 

Se um guarda masculino ou feminino tiver um tutor, e ficar louco, ele ou ela permanecerá sob tutela enquanto estiver nesta 

condição. Esta é a opinião de Quintus Mucius, e foi aprovada por Julianus; e nós adoptamos a regra de que a curadoria 

cessará quando a idade exigir tutela. Portanto, se as alas tiverem tutores, eles não são, devido à sua insanidade, colocados sob 

curadoria; e se não tiverem nenhum, e a insanidade deve atacá-los, podem, no entanto, ter tutores, porque a Lei das Doze 

Távolas é entendida como não se aplicando às alas de qualquer dos sexos. 

 

(1) Pela razão, porém, de que não permitimos que os agnados sejam curadores de menores, pensei que mesmo que um menor 

com menos de vinte e cinco anos possa ser louco, um curador deveria ser nomeado para ele; não porque seja louco, mas pela 

razão de ser menor, tal como se o impedimento da idade existisse. Fazemos esta distinção no caso de uma pessoa cuja idade o 

sujeita a curadoria ou tutela, e não é necessário nomear um tutor para ele por causa da sua condição demente. Isto o 
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Imperador Antoninus Augustus declarou num Rescript, uma vez que se deve prever a idade em vez da insanidade, durante 

um certo tempo. 

 

(2) Quando uma ala de qualquer dos sexos desejar instaurar um processo contra o seu tutor legal, ou se este último desejar 

fazê-lo juntamente com ele, e se for feito um pedido de curador, será ele nomeado a pedido da ala, ou a pedido do seu 

adversário? Deve ser lembrado que um curador pode ser nomeado quer uma ala processe ou seja processada, mas isto não 

pode ser feito a menos que aquele para quem o curador deve ser nomeado o solicite. Daí que Cassius declare no Sexto Livro 

que ninguém pode ser nomeado curador em tais circunstâncias, a menos que ele esteja presente, e a parte que solicita a sua 

nomeação esteja também em tribunal. Por conseguinte, um curador não pode ser nomeado para uma criança. Cassius diz que 

se um menor não quiser pedir um curador, a fim de evitar que lhe seja instaurado um processo, deve ser obrigado a apresentar 

um pedido de curador pelo Pretor. 

 

(3) Pomponius afirma no Décimo Sexto Livro, que um curador deste tipo pode ser nomeado em qualquer lugar e em qualquer 

altura. 

 

(4) Se um peticionário menor de idade para tal curador, e não declarar para que fim lhe deseja, será nomeado para todas as 

controvérsias em que o menor possa estar envolvido? Celsus diz que Servius decidiu que o curador deve ser considerado 

como nomeado para a transacção de todos os negócios. 

 

0. Paulus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Quando se afirma que o curador é nomeado sem distinção, considera-se que ele foi designado para a gestão de todos os 

litígios, e isto tem referência a casos em que uma acção é intentada contra um tutor para a partilha de uma herança, ou a 

divisão de bens em comum, ou para o estabelecimento de fronteiras; e se a nomeação for feita em termos gerais, considera-se 

que um curador tem autoridade para agir não só nos casos em que a ala é requerente, mas, por outro lado, quando a acção é 

intentada contra ele. 

 

23. Vários curadores podem ser solicitados no lugar de vários tutores, ou um no lugar de vários, ou um curador no lugar de 

um tutor, quer para a gestão de um único processo, quer para a condução de vários. 

 

(23) Pomponius, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Quando um curador deste tipo tiver sido solicitado, permanecerá em funções até que o processo seja concluído, e outro 

curador não poderá ser solicitado no mesmo processo. 
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6. E se, por exemplo, for solicitada a nomeação do Titius, como contra a Seius, este mesmo Titius pode ser nomeado para 

conduzir o processo contra outro tutor, de modo que em casos diferentes um curador tomará o lugar de dois. Isto pode 

acontecer, de facto, com referência ao mesmo tutor, se o mesmo curador for nomeado para a condução de diferentes casos em 

momentos diferentes. 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVIII. 

 

É verdade que um tutor pode ser nomeado para menores de idade que sejam burros, e que não tenham chegado à puberdade. 

Mas não se pode duvidar se podem ser autorizados pelo seu tutor? Se o tutor pode autorizar um guarda que seja mudo, 

também pode autorizar um que seja mudo. É, contudo, perfeitamente verdade (como afirma Julianus no XXI Livro do 

Digest), que o tutor pode autorizar a sua ala a agir mesmo que esteja em silêncio. 

 

0. Está estabelecido que um guardião não pode ser nomeado condicionalmente pelo Governador de uma província, e se um 

deve ser nomeado, a sua nomeação não terá qualquer efeito. Esta é também a opinião de Pomponius. Mas se um Governador 

fizer a nomeação nos termos seguintes: "Eu nomeio um homem guardião, se ele der segurança"; esta nomeação não contém 

uma condição, mas um aviso de que a guarda não lhe será conferida a menos que ele forneça segurança; ou seja, ele não será 

autorizado a realizar os negócios do seu gabinete sem dar uma caução para assegurar a preservação do bem. 

 

1. A nomeação de um tutor não é um privilégio imperial, nem um privilégio ligado à jurisdição magisterial, mas apenas lhe 

pertence a quem o direito foi conferido pela lei, ou por um Decreto do Senado, ou pelo próprio Imperador. 

 

2. Pode ser nomeado um tutor para um menor que seja surdo. 

 

3. É evidente que um tutor não pode ser nomeado para um menor cujo pai esteja nas mãos do inimigo. Se, no entanto, um 

deve ser nomeado, pode-se perguntar se a nomeação não pode ou não permanecer em suspense. Não creio que tal nomeação 

seja válida, pois, após o regresso do pai, o menor voltará a estar sob o seu controlo, tal como se o seu pai nunca tivesse sido 

capturado pelo inimigo. Ainda assim, deveria ser nomeado um curador para a gestão da propriedade, a fim de evitar que esta 

se perca entretanto. 

 

8. Ulpianus, Disputations, Livro II. 

 

Quando um filho sob controlo paterno é nomeado tutor pelo Pretor, e o seu pai concorda com a nomeação, ele deve ser 

responsabilizado pela totalidade da quantia, mas se ele não concordar, ele será responsável apenas pela quantia da 

peculiaridade. Será considerado como tendo aprovado a nomeação se ele próprio tratar dos negócios da tutela, ou consentir 

que o seu filho o faça; ou se, de qualquer forma, se preocupar com o cargo. Assim, quando um homem escreveu ao seu filho 
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para administrar cuidadosamente a tutela, e disse: "Pois sabeis que somos responsáveis"; considerei que ele deveria ser 

considerado como tendo aprovado a nomeação. É evidente que se ele apenas aconselhar o seu filho, não deve ser considerado 

como tendo dado a sua aprovação. 

 

9. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Um patrono, que é também o guardião do seu libertado, deve executar os seus contratos, e se de alguma forma defraudar os 

credores da ala que é o seu libertado, a lei permite que a sua nomeação seja revogada. 

 

0. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Uma punição extraordinária é infligida àqueles que comprovadamente tenham obtido a tutela através do pagamento de 

dinheiro; ou que tenham prestado os seus serviços por uma contrapartida pecuniária a fim de garantir a nomeação de um tutor 

insolvente; ou que, ao fazer o inventário, tenham propositadamente diminuído a quantidade dos bens da ala; ou que a tenham 

alienado evidentemente com intenção fraudulenta. 

 

65536. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Um homem que não seja residente da cidade pode ser nomeado tutor, desde que a ala para a qual é nomeado seja um cidadão 

do lugar. 

 

131072. Paulus, Sobre Vitellius, Livro III. 

 

Se uma pessoa louca deve ser nomeada tutor, a nomeação deve ser entendida como tendo sido feita sob a condição de que se 

torne de mente sã. 

 

23. The Same, Opinions, Livro X. 

 

Levantou-se a questão de saber se as partes que são nomeadas tutores no lugar de outro, que está ausente ao serviço do 

governo, continuariam no seu gabinete se o primeiro falecesse; ou se deveria ser feito um pedido de nomeação de outros? 

Paulus responde que quando são nomeados no lugar de um que está ausente, e o último não regressa, continuarão a exercer o 

seu cargo até que a ala chegue à idade da puberdade. 

 

23. Pomponius, Enchiridion, Livro II. 
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É por vezes habitual que um curador seja nomeado para uma enfermaria que tem um tutor, quer por causa da doença deste 

último, quer por causa da sua velhice; mas entende-se que ele é antes um gestor de negócios do que um verdadeiro curador. 

 

15. O Pretor está habituado a permitir que os tutores nomeiem um assistente na administração da tutela, quando eles próprios 

não podem administrá-la satisfatoriamente, mas este assistente é nomeado por conta e risco do próprio tutor. 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Quando os menores são arrogados ou deportados, deixam de ter tutores. 

 

16. A tutela termina também quando uma ala é reduzida à escravidão. 

 

17. Os tutores deixam de ter guardiães por várias outras razões, por exemplo, quando a ala ou o tutor é capturado pelo 

inimigo. 

 

18. Quando um tutor é nomeado por um determinado tempo, no termo desse tempo ele deixa de exercer o seu cargo. 

 

19. Além disso, um tutor deixa de exercer o seu cargo onde é removido por suspeita de ser suspeito. 

 

20. Quando um tutor é nomeado sob uma determinada condição, acontece também que quando a condição é preenchida, ele 

deixa de ser tutor. 

 

(1) The Same, On Sabinus, Livro XXXVIII. 

 

Quando um tutor não é capturado pelo inimigo, mas é enviado na qualidade de embaixador, quer seja recebido ou deserto, 

pela razão de não se tornar escravo, continua a ser um tutor, mas, entretanto, outro tutor será nomeado pelo Governador. 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XII. 

 

A tutela é geralmente um cargo cujos deveres são exercidos por homens. 

 

3. Deve ser entendido que a tutela não passa para outro por direito hereditário. As tutelas legais dos pais, contudo, descendem 

a filhos do sexo masculino, que são maiores de idade, mas outros não são transmitidos. 

 

4. Paulus, On Sabinus, Livro VIII. 
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Foram promulgados vários decretos do Senado que prevêem que outros tutores devem ser nomeados no lugar daqueles que 

são insanos, mudos e surdos. 

 

5. Neratius, Regras, Livro III. 

 

As mulheres não podem ser nomeadas tutores, porque este é um cargo que pertence aos homens, a menos que obtenham a 

tutela dos seus filhos através de um pedido expresso ao Imperador. 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre a tutela testamentária. 

 

 

 

 

6. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Os pais são autorizados pela Lei das Doze Mesas a nomear por testamento tutores para os seus filhos do sexo feminino ou 

masculino, desde que estejam sob o seu controlo. 

 

7. Devemos também lembrar que os pais estão autorizados a nomear tutores testamentários para os seus filhos póstumos, 

netos, ou quaisquer outros descendentes, se, onde tais filhos tenham nascido durante a vida do testador, estivessem sob o seu 

controlo, e não tivessem quebrado o testamento. 

 

8. Também não se deve esquecer que, se alguém tiver um filho, e também um neto do referido filho, sob o seu controlo, e ele 

nomear um tutor para o seu neto, deve ser considerado como tendo sido devidamente nomeado, se o neto, após a sua morte, 

não voltar a estar sob o controlo do seu pai, o que aconteceria se o seu filho deixasse de estar sob o seu controlo durante a 

vida do testador. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro II. 

 

Foi declarado num Rescript pelos Irmãos Divinos, que um soldado não pode nomear um tutor para os seus netos, se estes 

forem susceptíveis de voltar a estar sob o controlo do seu pai. 
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10. The Same, On the Edict, Livro XXXV. 

 

Devemos considerar como tutores testamentários as pessoas que são mencionadas num códice confirmado por um 

testamento. 

 

11. Aqueles, porém, que são nomeados por lei, não devem ser considerados como tutores testamentários. 4. Modestinus, 

Differences, Livro VII. 

 

Um pai pode nomear um tutor para o seu filho, quer o tenha nomeado seu herdeiro, quer o tenha deserdado. Uma mãe, 

contudo, não o pode fazer, a menos que tenha constituído o seu filho seu herdeiro, como guardião é considerado como tendo 

sido nomeado mais com referência à propriedade do que à pessoa. É necessário que a parte designada pela vontade da mãe só 

seja confirmada após exame, uma vez que, onde ele é designado pelo pai ?embora isto tenha sido feito com a omissão de 

algumas formalidades legais ?ele ainda será confirmado sem qualquer exame, a menos que a razão da sua nomeação pareça 

ter sido alterada; por exemplo, onde de um amigo se tornou um inimigo, ou onde, tendo sido anteriormente rico, se tornou 

pobre. 

 

 

12. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando alguém nomeia um tutor para as suas filhas ou para os seus filhos, é também considerado como tendo-o nomeado 

para uma filha póstumo, porque o termo "póstumo" está incluído no termo filha. 

 

13. The Same, On Sabinus, Livro XXXIX. 

 

Mas suponha que existem netos, deve ser considerado que um tutor é nomeado para eles sob o nome de "filhos"? A melhor 

opinião é que o tutor também é nomeado para eles, desde que o testador faça uso da palavra "filhos". Se, no entanto, ele usou 

a palavra "filhos", eles não serão incluídos, pois o termo filho é uma coisa, e o termo neto é outra. É evidente que se ele 

nomeou um tutor para os seus filhos póstumos, a prole destes últimos, bem como as outras crianças, serão incluídas. 

 

14. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Os tutores não obtêm a sua autoridade do herdeiro, mas directamente do testador, e são investidos dela assim que um 

herdeiro aparece; ou o próprio herdeiro pode ser nomeado tutor, e um tutor pode ser legalmente nomeado após a morte do 

herdeiro. 



1507 

 

 

15. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Quando um tutor é nomeado, a nomeação pode ser revogada por outro testamento, ou por um codicilo. 

 

16. Se for nomeado um tutor sob certas condições, e a condição não se verificar, a nomeação é anulada. 

 

17. Além disso, um tutor pode ser nomeado a partir de um certo tempo, e até uma certa data, bem como sob uma condição, e 

até ao cumprimento da condição. 

 

18. Na nomeação de um tutor, deve ser considerado se a condição é mais fácil de cumprir, ou mais recente; como, por 

exemplo, no caso de um legado, em que o Titius é nomeado tutor, quando está em condições de agir, ou onde é nomeado, se 

um navio deve vir da Ásia? Julianus afirma muito correctamente no XX Livro do Digest, que a última condição que é 

mencionada deve ser considerada. 

 

19. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro III. 

 

Onde ninguém entra na propriedade, nada do que consta no testamento é válido. Se, no entanto, um dos vários herdeiros 

entrar no testamento, a nomeação de um tutor será válida, e não será necessário esperar que todos os herdeiros aceitem a 

herança. 

 

20. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Se um herdeiro ainda não for inscrito, e se a nomeação de um tutor for esperada sob a vontade de dispor dele, a melhor 

opinião é que outro tutor pode ser nomeado, tal como se não houvesse nenhum, nem qualquer expectativa de um. 

 

21. Na tutela testamentária, a última vontade do testador é observada, e se ele tiver nomeado vários tutores, aceitamos a 

última mencionada. 

 

22. Quando um homem teve um filho, e um neto por ele, e nomeou um tutor para o neto, pode haver a questão de saber se 

uma nomeação em tais circunstâncias não será válida; por exemplo, se se supõe que o filho morreu durante a vida do seu pai, 

e por esta razão o neto tornar-se-á o herdeiro do seu avô durante a vida deste último. Deve-se considerar positivamente que 

tal tutela é confirmada pela Lex Junia Velleia. Pomponius declarou no Décimo Sexto Livro do Sabinus que a nomeação de tal 

tutela é válida. Pois como o testamento é válido, a nomeação do tutor nele feita também será consequentemente válida; ou 

seja, quando o neto é nomeado herdeiro, ou expressamente deserdado. 



1508 

 

 

23. Quando uma pessoa insana é nomeada tutor por vontade própria, Proculus pensa que a nomeação é devidamente feita, se 

for declarado que ele agirá quando deixar de ser insano. Se, contudo, for nomeado incondicionalmente, Proculus nega que a 

nomeação é válida. O que Pomponius diz é mais correcto, ou seja, que a nomeação foi feita correctamente, e que o tutor pode 

agir quando recupera a sua razão. 

 

24. Um escravo pertencente a outro pode ser nomeado guardião, onde se declara que agirá se se tornar livre. E mesmo que o 

escravo deva ser nomeado sem qualquer condição, a aquisição da sua liberdade é considerada como uma condição da qual 

depende a sua nomeação. No entanto, quando um escravo pertencente a outro é nomeado, qualquer pessoa pode afirmar que, 

ao fazê-lo, o testador lhe legou a sua liberdade por meio de um fideicomisso. Que diferença faz se ele nomeia o seu próprio 

escravo, ou o de outro, uma vez que, no interesse da ala, e tendo em consideração o bem-estar público, a liberdade daquele 

que é nomeado guardião é assumida? Portanto, pode-se manter que a liberdade através de uma confiança foi conferida ao 

escravo, a menos que seja perfeitamente claro que esta não era a intenção do testador. 

 

25. The Same, On Sabinus, Livro XXXVII. 

 

Se alguém nomear um tutor sob uma condição ou a partir de uma determinada data, outro tutor deve ser nomeado entretanto, 

embora a ala já possa ter um tutor legal; pois deve ser lembrado que a tutela legal não está operacional enquanto se espera a 

nomeação de um tutor testamentário. 

 

26. Quando o cargo de tutor recai sobre um nomeado por vontade, e o tutor testamentário é depois dispensado de servir; 

podemos dizer neste caso que outro deve ser nomeado no lugar daquele que foi dispensado, e que o cargo não reverte a favor 

do tutor legal. 

 

27. Dizemos também que, se o tutor for afastado, aplicar-se-á a mesma regra; pois ele retira-se para que outro possa ser 

nomeado. 

 

28. Se, no entanto, o tutor testamentário morrer, o cargo voltará ao tutor original, porque neste caso não se aplica o Decreto 

do Senado. 

 

29. É evidente que se dois ou mais tutores testamentários forem nomeados, e um deles morrer ou perder os seus direitos civis, 

outro pode ser nomeado em seu lugar; mas se nenhum deles sobreviver, ou retiver os seus direitos civis, a tutela legal será 

estabelecida. 

 

30. The Same, On Sabinus, Livro XXXVIII. 
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Um tutor não pode ser nomeado por vontade para a gestão de certos assuntos, sem incluir a administração dos bens. 

 

31. Pomponius, On Sabinus, Livro XVII. 

 

E se um deve ser nomeado sob tais condições, toda a nomeação será anulada: 

 

32. Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

Pela razão de que é nomeado um tutor para encarregar a pessoa, e não apenas para o cuidado de certos bens, ou para a 

transacção de algum negócio. 

 

33. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVIII. 

 

No entanto, quando é nomeado um tutor para bens que se situam em África ou na Síria, a nomeação será válida, pois é esta a 

nossa prática. 

 

34. The Same, On Sabinus, Livro XXXIX. 

 

Se alguém deve nomear um tutor, como se segue: "Eu nomeio So-e-So guardião dos meus filhos", a nomeação será feita 

tanto para os filhos como para as filhas do testador, pois as filhas estão incluídas no termo filhos. 

 

35. Se um homem nomear um tutor para o seu filho, e ele tiver vários filhos, será que o nomeará para todos eles? Pomponius 

está em dúvida sobre este ponto; mas a melhor opinião é que ele será considerado como tendo feito a nomeação para todos. 

 

36. Se alguém nomear um tutor para os seus filhos, ou apenas para os seus filhos, será considerado como tendo feito a 

nomeação para qualquer pessoa que tenha sido mantida cativa pelo inimigo, se não for claramente estabelecido que a 

intenção do testador era outra. 

 

37. Se alguém deveria nomear um tutor para os seus filhos, não tendo conhecimento de que Titius era seu filho; será 

considerado como tendo feito a nomeação apenas para aqueles que sabia estar sob o seu controlo, ou também para aquele que 

não sabia que era seu filho? A melhor opinião é que ele não deve ser considerado como tendo feito a nomeação para este 

último, embora esteja incluído entre o número dos seus filhos; mas, pela razão de que não o tinha em mente na altura, deve 

ser dito que a nomeação não tem referência a ele. 
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38. Daí que a mesma regra se aplique quando um homem tinha a certeza de que o seu filho estava morto, quando na realidade 

estava vivo; pois não se considera que ele tenha nomeado um tutor para alguém que ele acreditava estar morto. 

 

39. Quando alguém nomear um tutor para os seus filhos póstumos, e estes últimos nascerem durante a sua vida, será que a 

nomeação será válida? A melhor opinião é que será válida, ainda que as referidas crianças devam nascer enquanto ele estiver 

vivo. 

 

40. The Same, On the Edict, Livro XXXV. 

 

É perfeitamente certo que os tutores testamentários não devem ser obrigados a dar segurança para a preservação dos bens dos 

seus pupilos. Ainda assim, quando uma das várias ofertas para fornecer segurança que ele irá administrar o escritório 

sozinho, ele deve ser ouvido, como é fornecido pelo Édito. Além disso, o Pretor pergunta muito apropriadamente aos outros 

se também estão dispostos a dar segurança, pois se estiverem prontos a fazê-lo, não devem ser excluídos pela oferta do 

primeiro; mas se a segurança for fornecida por todos, todos podem administrar a confiança, para que qualquer um deles que 

prefira receber segurança em vez de a administrar seja tornado seguro. 

 

41. No entanto, de modo algum é um tutor que se ofereça para dar sempre a preferência à segurança. E se ele fosse uma 

pessoa suspeita, ou uma pessoa infame a quem a tutela não deve ser confiada, mesmo que tenha dado segurança? Ou, se já 

tivesse sido culpado de muitos crimes na administração da tutela, não deveria antes ser despedido e expulso do seu gabinete, 

do que ser autorizado a administrá-la sozinho? Aqueles que não dão segurança não devem ser rejeitados precipitadamente, 

porque, em geral, as pessoas de boa reputação, solventes e honestas, não devem ser excluídas como tutores, mesmo que não 

forneçam segurança, nem, de facto, devem ser ordenadas a fornecê-la. 

 

42. Por conseguinte, o exame instituído pelo Pretor é de natureza dupla; por um lado, deve ser averiguado quem, e que tipo 

de pessoa é que se oferece para dar segurança; e por outro, o carácter e as qualificações do seu companheiro tutelar devem ser 

investigados. Pois é necessário saber qual é a sua posição e honestidade, para que não sejam sujeitos ao insulto de serem 

obrigados a dar segurança. 

 

43. Callistratus, On the Monitory Edict, Livro III. 

 

Quando vários tutores estão preparados para fornecer segurança, deve ser dada preferência aos mais solventes; para que se 

possa fazer uma comparação entre os tutores e as suas garantias. 

 

44. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 
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Se nenhum dos tutores se voluntariar para dar segurança, mas aparecer uma certa pessoa que não seja tutores, e solicitar que 

os tutores a forneçam, ou, se não o fizerem, que a tutela lhe seja dada, estando ele pronto a dar segurança; não deve ser 

ouvido. Para a tutela não deve ser confiada a um estranho, e os tutores testamentários não devem ser compelidos a dar 

segurança contrária à lei. 

 

45. Este Edito com referência ao fornecimento de segurança aplica-se aos tutores testamentários. No entanto, quando os 

tutores são nomeados após um exame, Marcelo diz que este Édito também lhes é aplicável, e isto também é indicado por um 

Discurso dos Irmãos Divinos. Por conseguinte, eles estão sob a mesma regra, portanto, se a maioria dos tutores assim o 

decidir, ele deve administrar a tutela que a maioria pode seleccionar, embora os termos do Édito se apliquem especificamente 

aos tutores testamentários. 

 

46. Quando um tutor é nomeado por vontade de um filho póstumo, não pode administrar o cargo até ao nascimento do filho 

póstumo. No entanto, será concedida à ala substituta uma acção por vontade própria contra o tutor. Mas quando a criança 

nasce, e o tutor é destituído do cargo antes de cumprir qualquer uma das suas obrigações, ele será responsável por esta 

mesma acção. Se, no entanto, ele transaccionar qualquer negócio após o nascimento da criança, será responsável por uma 

acção sobre tutela com referência também a quaisquer assuntos que ele tenha anteriormente tratado, e toda a sua 

administração será incluída nesta acção. 

 

47. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Um homem cujo nome ou condição seja incerto não pode ser nomeado tutor. 

 

48. Podemos nomear qualquer pessoa por vontade própria, mesmo que seja Pretor ou Cônsul, porque isto é autorizado pela 

Lei das Doze Mesas. 

 

49. O mesmo, Abridgments, Livro VIII. 

 

Podem ser nomeados tutores testamentários que sejam competentes para tomar sob vontade. 

 

50. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

Se alguém designar um escravo como guardião do seu filho, pensando que era livre, quando, de facto, era um escravo; não se 

tornará livre, nem actuará como guardião sob as disposições da vontade. 

 

51. Africanus, Perguntas, Livro VIII. 
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A nomeação de um tutor não é feita legalmente nos termos seguintes: "Titius será o guardião dos meus filhos, o que ele 

preferir". Pois o que poderíamos dizer se Titius se recusasse a decidir para qual das crianças ele preferia ser o tutor? 

 

52. Um tutor pode, no entanto, ser devidamente nomeado nos termos seguintes: "Eu nomeio Titius para ser o guardião de So-

and-So, meu filho, se ele estiver disposto". 

 

53. Javolenus, On Cassius, Livro V. 

 

Quando há vários tutores, é supérfluo pedir ao Pretor que nomeie um curador com o objectivo de conduzir um processo 

contra um deles, porque a ala pode iniciar a acção com a autoridade de outro tutor. 

 

54. Modestinus, Pandestinus, Livro IV. 

 

Quando um tutor é nomeado para dois menores, mesmo que se possa desculpar da tutela de um deles, continuará a ser o tutor 

do outro, se os bens dos menores forem separados. 

 

55. Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

De acordo com as nossas leis, a tutela dos seus filhos comuns não pode ser deixada à mãe pela vontade do pai, e se o 

Governador da província, por ignorância, decidir que a vontade do pai deve ser cumprida, o seu sucessor não pode adoptar 

devidamente a sua decisão que não é permitida pelas nossas leis. 

 

56. Um tutor não é considerado um tutor honorário que o pai nomeou com o propósito de receber contas de outros tutores, a 

quem ele dirigiu para tratar dos negócios dos seus filhos. 

 

57. Quando um filho, que é deserdado, recebeu um tutor pela última vontade do seu pai, e deseja instaurar um processo 

contra a vontade como inofensivo, a nomeação do tutor deve ser confirmada pelo Pretor; e o resultado da acção estabelecerá 

se recebeu a sua autoridade da vontade do pai, ou do decreto do Pretor. 

 

58. Tryphoninus, Disputations, Livro XIV. 

 

A mesma regra aplica-se quando a defesa é estabelecida em nome da ala em que o seu pai morreu intestate, ou quando a 

alegação de que o testamento é forjado é feita em nome da ala; e se um tio paterno estiver vivo, ele tornar-se-á o tutor legal 

ab intestato, porque não pode ser nomeado um tutor para uma ala que já tem um. É, contudo, mais conveniente que o tutor 
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mencionado no testamento seja nomeado pelo Pretor, para que o tutor legal possa autorizar a ala a proceder sem qualquer 

prejuízo para o caso. 

 

59. Quando um tio paterno, que a guarda declara dever ser o seu tutor legal, o acusa de ser uma criança suposta, e afirma que 

a herança lhe pertence legalmente; Julianus é de opinião que deve ser feito um pedido para a nomeação de outro tutor. 

 

60. Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Quando um tutor testamentário não estiver disposto a assumir os deveres do cargo, e apresentar razões pelas quais deve ser 

dispensado, será privado de qualquer legado que possa ter sido legado aos seus filhos pelo testamento; desde que estes 

últimos tenham merecido esses legados não por afecto especial, mas por causa do seu pai. 

 

61. Quando um escravo tiver sido legalizado sob os termos de um fideicomisso, não poderá ser legalmente nomeado tutor por 

vontade própria. Assim, depois de lhe ter sido concedida a liberdade, pode ser chamado à tutela de acordo com o desejo do 

testador. 

 

62. Um protector não pode nomear um tutor para o seu libertado por vontade própria, mas o Pretor pode realizar os seus 

desejos se, após exame, considerar que o carácter do nomeado é adequado. 

 

63. The Same, Opinions, Livro XV. 

 

De acordo com os termos do Decreto Liboniano do Senado, uma pessoa não pode agir que se tenha nomeado tutor 

testamentário de uma ala. Pois como a intenção do pai não é duvidosa, uma vez que ele a declarou num instrumento na sua 

própria mão, dei a minha opinião de que ele deveria ser nomeado curador, mesmo que possa haver outros guardiões. Neste 

caso, a desculpa a que ele teria direito por lei não deveria ser admitida, uma vez que se considera que ele próprio se vinculou, 

nem pode ser afastado com base em suspeitas. 

 

64. Paulus, Perguntas, Livro VI. 

 

Duas pessoas chamam-se Titius, pai e filho; Titius é nomeado guardião, mas não aparece qual delas o testador queria dizer. 

Pergunto qual é a lei no caso? A resposta foi, que deve ser nomeado quem o testador tinha em mente. Se a sua intenção não 

for aparente, a lei não é defeituosa, mas faltam as provas. Por conseguinte, nenhum deles pode agir como guardião. 

 

65. Scaevola, Perguntas, Livro IV. 
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Se um pai deve nomear tutores para uma filha que tenha deserdado, e o testamento deve ser declarado quebrado devido ao 

nascimento de uma criança póstumo, será melhor que os referidos tutores sejam nomeados para a guarda, com o propósito de 

reclamar a herança do intestate. 

 

66. Paulus, Opiniões, Livro IX. 

 

Pergunto se alguém pode nomear como tutores testamentários cidadãos que não residam na mesma cidade que a enfermaria. 

Paulus respondeu que o pode fazer. 

 

67. Paulus também dá como sua opinião que um homem que tenha sido nomeado tutor por causa do seu conhecimento de 

certos assuntos, pode ser legalmente processado com referência a tudo o que diz respeito à administração do gabinete, tal 

como outros tutores nomeados pela mesma vontade. 

 

68. Lucius Titius nomeou os seus filhos menores seus herdeiros, e nomeou tutores para eles com as seguintes palavras: 

"Gaius Maevius e Lucius Eros serão os guardiães dos meus filhos". Mas ele não legou a sua liberdade a Eros, que era um 

escravo. Este último, porém, tinha menos de vinte e cinco anos, e eu pergunto se ele poderia reclamar a sua liberdade. Paulus 

deu como sua opinião, que como se decidiu que um escravo que foi nomeado tutor pelo seu senhor é considerado como tendo 

merecido a sua liberdade, ele também, com respeito a quem o inquérito é feito, deveria ser considerado como estando na 

mesma posição, e portanto deveria ser livre assim que a propriedade fosse inscrita, e deveria ter direito à tutela quando 

atingisse a idade legal. 

 

69. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro VIII. 

 

Alguns tutores foram nomeados da seguinte forma: "Nomeio Lucius Titius guardião, e se ele não deve viver, nomeio então 

Gaius Plautius". Tício viveu e administrou a tutela, e depois morreu. Trebatius nega que a tutela pertence a Plautius; Labeo 

tem a opinião contrária, e Proculus concorda com ele; mas eu adoptei a opinião de Trebatius porque as palavras do testador 

têm referência à hora da morte. 

 

70. Scaevola, Digest, Livro X. 

 

Um testador nomeou outros tutores por um códice porque aqueles que ele tinha nomeado por vontade ou estavam mortos, ou 

tinham oferecido boas desculpas para se recusarem a aceitar a confiança. Será que os guardiães sobreviventes, que não foram 

dispensados, ainda permanecerão no cargo? A resposta foi que não havia nada nos factos declarados que os impedisse de 

continuar no cargo. 
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Título. 3. Sobre a confirmação de um tutor ou de um curador. 

 

 

 

 

71. Modestinus, Desculpas, Livro VI. 

 

Para que não deixemos por discutir nada que faça referência à confirmação de tutores, faremos algumas observações sobre 

este assunto. 

 

72. Certos tutores são devidamente nomeados por vontade, ou seja, onde isso é feito por aqueles que têm o direito de o fazer 

e por aqueles que devem aceitá-los, e da forma e no local onde isso deve ser feito. Um pai pode legalmente nomear um tutor 

para os seus filhos ou netos que estejam sob o seu controlo, mas deve fazê-lo por vontade própria. No entanto, quando uma 

pessoa faz a nomeação que não o pode fazer, como por exemplo, uma mãe, um patrono, ou um estranho, ou quando um tutor 

é nomeado para alguém ilegalmente; por exemplo, quando um pai nomeia um tutor para o seu filho ou filha que não está sob 

o seu controlo, ou se ele deve dizer: "Peço-lhe que se encarregue dos assuntos do meu filho", ou se ele nomear um tutor ou 

curador por um códice que não seja confirmado por um testamento; nestes casos, as Constituições Imperiais permitem que 

tudo o que possa faltar seja fornecido pelas autoridades consulares, e que os tutores sejam confirmados de acordo com a 

intenção do testador. 

 

73. E se, de facto, o pai nomear um tutor sem fazer qualquer investigação completa e exaustiva sobre o seu carácter e 

qualificações, ele será confirmado sem cerimónia. Se, no entanto, mais alguém nomear um, será perguntado se ele está apto 

para o lugar. 

 

74. É também necessário saber que, embora um curador não possa ser legalmente nomeado por vontade própria, ainda assim, 

se for nomeado, é habitual que seja confirmado. 

 

75. Neratius, Regras, Livro III. 

 

Uma mulher não pode legalmente nomear um tutor por vontade, mas se o fizer, será confirmado por decreto do Pretor ou do 

Procônsul, após um exame; e não lhe será exigido que dê segurança à ala para a preservação dos seus bens. 
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76. Se um curador deve ser nomeado por vontade de uma mãe para os seus filhos, a nomeação será confirmada por decreto, 

após ter sido feita uma investigação. 

 

77. Julianus, Digest, Livro XXI. 

 

Quando um tutor é nomeado por um pai em testamento não regular, ou não conforme à lei, deve ser confirmado para efeitos 

de administrar a tutela, tal como se tivesse sido nomeado tutor sob o testamento; ou seja, será dispensado de dar segurança. 

 

78. Paulus, Sobre as Desculpas da Tutela. 

 

Quando um protector ou um estranho nomeia um tutor para um menor a quem nomeou como seu herdeiro, e a guarda não 

tem outros bens; é bom que se considere que os seus desejos devem ser realizados, pois ele conhecia a pessoa a quem 

desejava ser o tutor, e estava tão ligado ao menor que o fez seu herdeiro. 

 

79. Papinianus, Perguntas, Livro XI. 

 

O Pretor ordena aos magistrados que confirmem os tutores nomeados pela vontade de um tio paterno. Eles também devem 

tomar segurança, nem os desejos de um partido que não pôde nomear um tutor desculparão a negligência do magistrado. 

Finalmente, o Pretor não pode emitir o seu decreto antes que os tutores, através de um exame, tenham sido declarados 

elegíveis. Daqui decorre que, se no momento em que a tutela tiver sido estabelecida, não tiverem solvência, será concedida 

uma acção contra os magistrados pelo montante que não possa ser recuperado dos bens dos tutores. 

 

80. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Quando um pai nomeia um tutor para um filho que chegou à puberdade, ou nomeia um curador para um que ainda não o fez, 

o Pretor deverá confirmá-lo sem qualquer inquérito. 

 

81. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Um tutor não pode ser legalmente nomeado por um pai para o seu filho natural, a quem nada foi deixado, nem pode ser 

confirmado sem uma investigação. 

 

82. Quando se pergunta se um tutor é legalmente nomeado após um exame, as quatro questões seguintes devem ser levadas 

em consideração, nomeadamente: se a parte que fez a nomeação tinha direito a fazê-lo; se aquele que foi nomeado aceitou; se 

o poder de nomear a outra parte lhe foi conferido; e se o decreto de confirmação foi proferido em tribunal. 
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83. Tryphoninus, Disputations, Livro XIV. 

 

No caso da confirmação de um tutor, o Pretor deve verificar se a intenção do pai continuou a existir. Isto é prontamente feito 

quando este último nomeou ilegalmente quer tutores quer curadores, na altura da sua morte; pois se os nomeou vários anos 

antes, e, entretanto, ocorreu uma diminuição dos bens das partes ilegalmente nomeadas por ele, ou se o seu mau carácter 

anteriormente dissimulado, ou desconhecido, foi descoberto, ou se surgiu hostilidade contra o pai; 

 

84. Paulus, Concerning Judicial Inquéritos. 

 

Ou onde tenham incorrido em alguma responsabilidade para com o Tesouro através de um contrato, 

 

85. Tryphoninus, Disputations, Livro XIV. 

 

O Pretor deve consultar o interesse das alas, e não aderir inflexivelmente aos termos da vontade ou do códice, como deve 

considerar a intenção do pai, onde não ignorou as coisas que o próprio Pretor aprendeu a respeito dos guardiães. Finalmente, 

e se, depois de o pai ter nomeado ilegalmente um tutor por testamento ou codicilo, ele dissesse que não estava disposto a agir 

como tutor? Então, de facto, o Pretor não deveria realizar os primeiros desejos do pai que posteriormente abandonou. 

 

86. Scaevola, Digest, Livro XX. 

 

Uma avó nomeou um curador para os seus netos, depois de lhes ter legado certos bens em fideicomisso. Colocou-se a 

questão de saber se o curador poderia ser obrigado a agir? A resposta foi, que ele não era um curador legal, mas, como algo 

lhe foi dado por vontade, ele seria responsável sob a confiança, mesmo que não devesse assumir a curadoria, a menos que se 

recusasse a aceitar o que lhe tinha sido dado, ou estivesse pronto a entregá-lo. 

 

87. Colocou-se também a questão de saber se tal curador era obrigado a dar segurança aos netos. Respondi que ele não era; 

mas, como a rendição da confiança lhe podia ser exigida, ele deveria fornecer segurança para a sua fiel administração. 

 

 

 

 

Título. 4. Quanto aos tutores legais. 
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88. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Pela Lei das Doze Tabelas, são concedidas tutelas legais aos agnados e parentes de sangue, bem como aos patrões, ou seja, às 

pessoas que podem ser admitidas à herança legal. Esta regra foi estabelecida muito sabiamente, a fim de que aqueles que 

esperam a sucessão possam proteger os bens para evitar que sejam desperdiçados. 

 

89. Ocorre por vezes que a expectativa da sucessão pertence a uma pessoa e a tutela a outra; como, por exemplo, quando há 

uma mulher dependente de sangue do tutor, pois a herança, de facto, pertence a uma fêmea ornada, mas um macho ornado 

tem direito à tutela. A mesma regra aplica-se no caso dos homens livres, onde há uma mulher padroeira e o filho de um 

padroeiro masculino, pois este último obterá a tutela, e o primeiro a herança. Este é também o caso quando há uma filha do 

protector e um neto do último. 

 

90. Quando um irmão da guarda está nas mãos do inimigo, a tutela não é concedida a um agnato do grau seguinte; e se o 

patrono está nas mãos do inimigo, a tutela não é concedida ao filho do último, mas uma nomeação temporária é feita pelo 

Pretor. 

 

91. Por vezes, também, a tutela é estabelecida sem herança, e por vezes herança sem tutela; como, por exemplo, no caso de 

um partido que se esconde depois de ter sido convidado a manumitar o seu escravo, pois o Divino Pio declarou, como regra 

geral, num Rescript a Aurelius Bassus, que um partido não teria direito ao direito de patrocínio, nas seguintes palavras "É 

evidente que a relutância das pessoas que desejam evitar a concessão da liberdade prescrita por um fideicomisso, será punida 

por não lhes ser permitido adquirir o direito de mecenato sobre aquele a quem não desejam ser livres". A mesma regra 

aplicar-se-á quando um libertado é atribuído à filha do patrono, pois a tutela permanecerá com os seus irmãos, como afirma 

Marcelo, e a herança legítima pertencerá à sua irmã. 

 

92. O mesmo, On Sabinus, Livro XXXVII. 

 

Não há dúvida que a tutela legal se perde por uma mudança do estado civil da ala, mesmo que não devesse ter perdido a sua 

cidadania. 

 

93. The Same, On Sabinus, Livro XXXVIII. 

 

A tutela legal, que é concedida aos mecenas pela Lei das Doze Tabelas, não é, de facto, concedida expressa ou 

especificamente, mas como resultado do direito de sucessão conferido aos mecenas por esta mesma lei. 
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94. Por conseguinte, um homem que tenha manumumimentado um escravo torna-se um tutor pela Lei das Doze Távolas, 

quer tenha agido voluntariamente, quer tenha manumimentado, tendo sido obrigado a fazê-lo pelos termos de um trust. 

 

95. Mas mesmo que tenha comprado um escravo com o propósito de o manumitar, ao abrigo desta lei, e em virtude de uma 

Constituição do Divino Marcus, dirigida a Ofilius Victorinus, ele deve obter a sua liberdade, deve ser considerado como o 

guardião do referido escravo. 

 

96. É evidente que se um escravo deve obter a sua liberdade de acordo com o Decreto Rubriano do Senado, não terá como 

tutor a pessoa encarregada da sua manumissão, mas, tendo sido libertado pela vontade do seu senhor, pertencerá à família 

deste último. Neste caso, a tutela que não pertence ao patrono pertencerá aos filhos deste último. Esta regra aplica-se a todos 

os homens libertados, que tenham sido libertados por vontade própria. 

 

97. Quando duas ou mais pessoas manumitam um escravo, todos se tornam seus tutores. Se, no entanto, uma mulher deve 

estar entre aqueles que o manumitaram, deve ser considerado que só os machos serão os seus guardiães. 

 

98. Quando um dos vários patrões morre, a tutela permanece com os sobreviventes, mesmo que o falecido possa ter deixado 

um filho. No entanto, se um patrono for tomado pelo inimigo, os seus companheiros-patrões continuam a ser os únicos 

guardiães até que seja libertado. Da mesma forma, se um deles for reduzido à escravatura, é evidente que os outros 

continuam a ser guardiães. 

 

99. Se, no entanto, todos os patrões morrerem, a tutela será então atribuída aos seus filhos. 

 

100. Assim, se um de dois patrões deixar um filho, e o outro um neto, a tutela deverá ser confiada apenas ao filho, ou também 

ao neto, pelo facto de este último ser o parente mais próximo na família do seu pai? Este ponto deve ser resolvido de acordo 

com a regra que rege as heranças legais, pois uma herança legal pertence apenas ao filho, pelo que a tutela recai sobre o filho 

sozinho, e depois do filho sobre o neto. 

 

101. Pode perguntar-se se a tutela deve ser concedida ao neto, onde o filho do patrono é removido ou dispensado de servir. 

Marcelo afirma que é de opinião que o neto não pode ser bem sucedido e que, portanto, deve ser excluído da tutela, e outro 

nomeado em seu lugar, a fim de que a sucessão não possa ser permitida em tais casos. 

 

102. A sucessão deve ser permitida na tutela legal não só onde ocorra a morte, mas também onde ocorra a perda dos direitos 

civis. Portanto, quando o parente mais próximo perde os seus direitos civis, aquele que for o próximo em grau sucede à 

administração da tutela. 
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103. Quando um pai emancipa o seu filho ou a sua filha, o seu neto ou a sua neta, ou qualquer outro descendente menor de 

idade a quem tenha estado sujeito à sua autoridade, ele ocupa o lugar do seu tutor legal. 

 

104. Modestinus, Differences, Livro IV. 

 

Quando um homem morre deixando crianças que atingiram a maioridade, elas tornam-se os guardiães fiduciários dos seus 

irmãos ou irmãs. 

 

105. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Ninguém nomeia guardiães legais, pois a Lei das Doze Tabelas constitui-os como tal. 

 

106. Embora, no entanto, seja certo que devem ser obrigados a dar segurança, muitas autoridades sustentam que mesmo um 

patrono e o seu filho, bem como os seus outros descendentes, podem ser forçados a dar caução para a preservação dos bens 

dos seus pupilos. É melhor deixar ao critério do Pretor, após investigação adequada, se o padroeiro e os seus filhos devem ou 

não fornecer segurança; para que, se a parte em questão for honesta, a segurança possa ser remetida, e especialmente se a 

propriedade for de pequeno valor. No entanto, quando o protector for de categoria inferior, ou de integridade duvidosa, deve 

ser considerado, neste caso, que existe fundamento para a segurança exacta, se o montante da responsabilidade, ou a 

categoria da pessoa, ou qualquer outra boa razão, deve exigir que lhe seja dada. 

 

107. A questão coloca-se no caso de tutores legais, e no dos nomeados pelos magistrados, se a tutela pode ser concedida 

apenas a um deles. Labeo diz que a tutela pode ser devidamente concedida a um deles, pois pode acontecer que os outros 

estejam ausentes, ou loucos. Esta opinião deve ser aceite devido à sua utilidade, e à administração da tutela concedida a uma 

das partes. 

 

108. Estes tutores podem então instaurar processos uns contra os outros, de acordo com a regra acima enunciada? A melhor 

opinião é que, se todos eles não deram segurança, ou se o tempo para a dar expirou (pois por vezes não lhes é exigida 

segurança, ou esta não foi suficiente, ou os magistrados municipais por quem foram nomeados não a puderam exigir, ou não 

estavam dispostos a fazê-lo), pode dizer-se com respeito a eles, que o processo pode ser instaurado quando a segurança não 

tenha sido fornecida. 

 

109. O mesmo se pode dizer em relação aos patrões, especialmente quando a segurança não é dada? Penso que, no caso dos 

mecenas, o processo não pode ser instaurado, a menos que haja boas razões para tal, a fim de que ninguém possa diminuir a 
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expectativa de sucessão. Pois se a tutela não deve ser concedida a um só mecenas, ele continuará a ser responsável por 

qualquer prejuízo causado pelo seu co-padroeiro, o único a administrar indevidamente os assuntos da ala. 

 

110. Quando um tutor legal perde os seus direitos civis, deve ser dito que já não tem o direito de agir, e que a tutela foi 

extinta, há motivo para a nomeação de um tutor pelo tribunal. 

 

111. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Quando um dos pais morre no Estado, a tutela é concedida aos seus parentes mais próximos. Uma pessoa, no entanto, é 

tutelada para morrer em estado inteste, não só quando não fez um testamento, mas também quando não nomeou tutores para 

os seus filhos, como neste caso, morre em estado inteste, no que diz respeito à tutela. Consideramos que a mesma regra se 

aplica quando um tutor testamentário morre enquanto a ala ainda está abaixo da idade da puberdade, pois, neste caso, os seus 

coletes de tutela são do lado do pai. 

 

112. Gaius, Institutos, Livro I. 

 

Estes são agnados que estão ligados por relações com pessoas do sexo masculino, tal como os cognatos do lado do pai; como, 

por exemplo, um irmão gerado pelo mesmo pai, o filho de um irmão, ou um neto que dele nasceu; e, da mesma forma, um tio 

paterno, o filho deste último, ou um neto descendente dele. 

 

113. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Se eu deixar um filho abaixo da idade da puberdade, o meu irmão e um neto por outro filho serão ambos tutores do meu 

referido filho, se tiverem chegado à idade adulta, porque estão no mesmo grau de relacionamento. 

 

114. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XII. 

 

Onde houver vários agnados, os parentes mais próximos entre eles obterão a tutela, mas onde houver vários no mesmo grau, 

todos eles terão direito a ela. 

 

115. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Uma mulher que é parente mais próximo do pai, não pode impedir outro parente num grau mais remoto de obter a tutela de 

uma criança que não chegou à puberdade; e, portanto, um tio paterno será o tutor legal do filho do seu irmão, mesmo que este 
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último possa ter deixado uma irmã. Nem pode um tio paterno ou uma tia materna impedir um tio-avô ou os seus sobrinhos de 

se tornarem tutores. 

 

116. Uma pessoa surda e muda não pode tornar-se guardiã legal, nem pode ser designada por vontade, ou de qualquer outra 

forma, de modo a tornar válida a sua nomeação. 

 

 

 

 

Título. 5. Quanto aos tutores e curadores que são nomeados por aqueles que têm o direito legal de o fazer, e que podem ser 

nomeados expressamente, e em que circunstâncias. 

 

 

 

 

117. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIX. 

 

Um Procônsul, um Governador, e o Prefeito do Egipto, ou um que ocupa temporariamente o cargo de Procônsul de uma 

província, quer devido à morte do Governador, quer porque a administração da província lhe foi cometida por este último, 

pode nomear um tutor. 

 

118. De acordo com uma Rescrição do Divino Marcus, o Deputado de um Procônsul pode também nomear um tutor. 

 

119. No entanto, quando o Governador de uma província é autorizado a nomear um tutor, só o pode fazer para aqueles que 

nasceram na referida província, ou que nela tenham o seu domicílio. 

 

120. The Same, On the Edict, Livro XXXV. 

 

Quando certos tutores são nomeados, e alguns deles não estão presentes, o Divino Pio declarou num Rescript que um tutor 

temporário deveria ser nomeado para desempenhar as funções do cargo. 

 

121. The Same, On the Edict, Livro XXXVI. 

 

O direito de nomear tutores é conferido a todos os magistrados municipais, e esta é a nossa prática; mas a pessoa nomeada 

deve ser residente do mesmo município, ou do seu território e estar sujeita à sua jurisdição. 
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122. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro IX. 

 

O Pretor não se pode nomear tutor, tal como um juiz não se pode nomear para um cargo judicial, ou um árbitro ser criado 

pela sua própria decisão. 

 

123. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XII. 

 

Foi sempre decidido que um Governador pode nomear um tutor, quer este esteja ausente ou presente, para uma ala que esteja 

presente ou ausente; 

 

124. Ulpianus, On All Tribunals, Livro VIII. 

 

Ainda que a ala deva ser ignorante do facto, e não esteja disposta a fazê-lo. 

 

125. The Same, On All Courts, Livro I. 

 

Não só deve ser nomeado um curador para uma rapariga prestes a casar, para a entrega do seu dote; mas também deve ser 

nomeado um curador para um menor que já esteja casado. Um curador é também nomeado com o objectivo de aumentar o 

dote, ou para que alguma mudança possa ser feita com referência a ele. 

 

126. The Same, On All Tribunals, Livro VIII. 

 

Outra pessoa não pode nomear um tutor, mesmo sob a direcção de um Governador. 

 

127. Se o Pretor ou o Governador de uma província nomear um tutor enquanto ele estiver louco ou demente, penso que a 

nomeação não será válida; pois, mesmo que ele possa continuar a ser Pretor ou Governador, e a sua insanidade não o prive da 

sua magistratura, ainda assim, a nomeação feita por ele não terá qualquer força ou efeito. 

 

128. Um tutor pode ser nomeado em qualquer dia. 

 

129. Um tutor ou um curador pode ser nomeado por um Pretor ou um Governador para uma pessoa de ambos os sexos que 

possa ter ficado louca, e para um que seja mudo e surdo. 

 

130. Marcianus, Institutos, Livro IX. 
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Sempre que for indicada uma causa adequada, pode ser nomeado um tutor para um menor que não tenha chegado à 

puberdade, com a finalidade de lhe permitir a entrada numa propriedade. 

 

131. The Same, Regras, Livro V. 

 

Quando é apresentada uma petição para a nomeação de um tutor para um menor que tem um que está ausente, a nomeação, 

feita como se ele não tivesse nenhum, é nula. Pois sempre que, por ignorância dos factos, tal petição for apresentada para a 

nomeação de um tutor, a nomeação não será válida, especialmente desde a promulgação de uma Constituição dos Irmãos 

Divinos relativa a este assunto. 

 

132. Celsus, Digest, Livro XI. 

 

Não será nomeado um curador para um menor, masculino ou feminino, se o seu tutor tiver de estar presente. 

 

133. Ulpianus, Sobre o Gabinete do Procônsul, Livro III. 

 

O Procônsul deve nomear um curador para as pessoas que se encontrem em tal estado que não possam gerir os seus próprios 

assuntos. 

 

134. Não há dúvida que um filho pode ser nomeado curador do seu pai, embora o contrário seja afirmado por Celsus, e 

muitas outras autoridades, que sustentam que é indecoroso que um pai seja submetido à autoridade do seu filho; ainda assim, 

o Divino Pio, dirigindo-se a Justius Celerius, e também aos Irmãos Divinos, declarou em Rescripts que era melhor para um 

filho bem comportado ser nomeado curador do seu pai, do que um estranho. 

 

135. O Divino Pio concedeu o pedido de uma mãe para a nomeação de um curador para os seus filhos gastadores com as 

seguintes palavras: "Não há nada de novo no facto de certas pessoas, apesar de parecerem ser de mente sã no que diz respeito 

à sua conversa, no entanto esbanjam os seus bens de tal forma que, a menos que lhes seja concedido alívio, ficarão reduzidas 

à pobreza. Por conseguinte, deve ser escolhido alguém que possa controlá-los através dos seus conselhos, pois é justo que 

tomemos conta daqueles que, no que diz respeito aos seus bens, agem como pessoas loucas". 

 

136. Papinianus, Perguntas, Livro XI. 

 

Quando a liberdade e uma herança são concedidas a um escravo com idade inferior à puberdade através de um fideicomisso, 

e o herdeiro nomeado se recusa a aceitar a herança, o Senado decretou que ele pode ser obrigado a fazê-lo, se tal for exigido 
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em nome do menor; tal como um tutor pode ser nomeado para um menor masculino ou feminino por alguém que tenha o 

direito de nomeação, e ele manterá a tutela até que a herança seja entregue, e a segurança dada pelo herdeiro para a 

preservação da propriedade. O Divino Adriano declarou subsequentemente num Rescript que a mesma regra deve ser 

observada no caso de um escravo ao qual a liberdade tenha sido directamente legada. 

 

137. Embora a segurança para a preservação da propriedade de um menor não possa ser prontamente exigida a um patrono; 

ainda assim, o Senado desejava que ele fosse considerado como um estranho que tinha privado o escravo menor da sua 

liberdade, na medida em que estava ao seu alcance, e que não deveria ser privado do direito sobre o libertado que possuía, 

porque o tinha manumulado de acordo com os termos da confiança; mas que a tutela não lhe deveria ser confiada sem a 

execução de uma caução. Mas e se ele não lhe desse segurança? Não há dúvida de que o protector não seria autorizado a 

conservar a tutela. 

 

138. Quando uma rapariga completa o seu décimo segundo ano, o tutor deixa de exercer a sua autoridade; ainda assim, como 

é costume os tutores serem nomeados para menores quando o solicitam; se ela desejar que o seu protector seja nomeado 

curador, tendo a sua boa fé sido averiguada por um inquérito, tomará o lugar de uma caução. 

 

139. The Same, Questions, Book XII. 

 

Um libertado não pode ser obrigado a tornar-se guardião dos filhos de ninguém a não ser dos da sua padroeira ou padroeira, a 

não ser que tenha expectativas de ter sucesso nos direitos desta última. 

 

140. Paulus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Deve ser nomeado um curador para a gestão de todo o negócio do menor, em vez do seu tutor, onde ele está ausente em 

negócios para o Estado. 

 

141. The Same, On the Edict, Livro LXXIII. 

 

O tutor não cessa de exercer o seu cargo nestas circunstâncias. Esta é a lei com referência a todos os tutores que são 

temporariamente dispensados. 

 

142. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Pomponius afirma que um tutor pode ser nomeado para um menor que esteja envolvido em litígio, com o objectivo de 

estabelecer o seu estado civil. Isto é correcto, mas a nomeação só será válida se o menor tiver de ser declarado livre. 
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143. The Same, On the Edict, Book LXI. 

 

Quando uma, investigação é feita com vista à nomeação de um tutor, isto também deve ser feito no caso de um Senador que 

deve tornar-se o tutor. Esta opinião Severus afirmou num Rescript. 

 

144. Paulus, On Plautius, Livro XVI. 

 

Quando as autoridades que têm o direito de nomear tutores estão ausentes, os Decurions são ordenados a nomeá-los, desde 

que a maioria esteja de acordo. Não há dúvida de que podem nomear um dos seus próprios tutores. 

 

145. Não há dúvida de que um de dois magistrados municipais pode nomear um tutor para o seu colega. 

 

20. Modestinus, Differences, Livro VII. 

 

Os magistrados do povo romano não podem nomear um tutor para uma criança por nascer, mas um curador pode ser 

nomeado; pois isto é fornecido pelo Édito relacionado com a nomeação de um curador. O Estado de direito não impede que 

outro curador seja nomeado para uma pessoa que já tenha um. 

 

146. O mesmo, Desculpas, Livro I. 

 

Os magistrados devem ser informados de que não podem nomear mulheres como curadoras de menores. 

 

147. Se uma mãe deve nomear os seus filhos seus herdeiros sob a condição de que eles sejam livres da autoridade do seu pai, 

e eles devem tornar-se livres e herdeiros por esta razão, o seu pai não pode ser nomeado seu curador, mesmo que o deseje; a 

fim de evitar que se faça o que a testatrix não estava disposta a fazer. Esta regra foi estabelecida pelo Divino Severus. 

 

148. Quando alguém foi proibido de ser tutor pelos pais do menor, não pode ser nomeado pelos magistrados, e se deve ser 

nomeado, pode ser impedido de agir como guardião sem prejuízo da sua reputação. 

 

149. Os magistrados não podem nomear como tutores ou curadores pessoas que se encontrem numa embaixada; porque 

durante o tempo em que estão empregados, a responsabilidade da tutela não lhes é inerente. 

 

150. Se um magistrado principal em Roma nomear como guardião um homem de uma província que esteja empregado nos 

negócios de uma embaixada, será dispensado. 
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151. É necessário que um magistrado, entre outras coisas, informe-se sobre a moral das partes a serem nomeadas tutores, pois 

nem os seus meios nem a sua patente são suficientes para estabelecer a sua integridade, ou tomam o lugar de intenções 

benevolentes e modos afáveis. 

 

152. O magistrado deve ter especial cuidado em não nomear aqueles que se empenham para esse fim, ou que oferecem 

subornos; pois foi estabelecido que tais pessoas são passíveis de punição. 

 

153. O mesmo, Desculpas, Livro V. 

 

Aqueles que não têm dignidade consular ou senatorial podem ser nomeados tutores para pessoas dessa categoria; tal como as 

pessoas com dignidade consular ou senatorial podem ser nomeadas para aqueles que não têm essa categoria. 

 

154. The Same, Pandects, Livro IV. 

 

Vários guardiães podem ser nomeados ao mesmo tempo. 

 

155. Paulus, Opiniões, Livro IX. 

 

O Divino Marcus e Verus a Cornelius Proculus: "Sempre que pessoas adequadas a serem nomeadas tutores não possam ser 

encontradas na cidade de que os menores são nativos, será dever dos magistrados fazer inquéritos nas cidades vizinhas a 

pessoas de excelente reputação, e enviar os seus nomes ao Governador da província, mas eles próprios não podem reivindicar 

o direito de os nomear". 

 

156. The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Quando um curador é nomeado por um menor por qualquer razão, ele continuará a exercer a sua curadoria até que o menor 

chegue à idade da puberdade. Após esse tempo, o menor deverá solicitar que seja nomeado outro curador para ele. 

 

157. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Por decreto do Pretor, foi nomeado um tutor para Seia, que tinha ultrapassado a idade de doze anos, após ter sido feita uma 

investigação, tal como no caso de um menor. Pergunto se ele deve ser dispensado? Respondi que, de acordo com os factos 

declarados, uma desculpa não era necessária, e que ele não podia ser responsabilizado por não assumir a tutela. 
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158. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

O Pretor pode nomear um tutor para a transacção de negócios em Roma, onde o menor tem bens na província, bem como em 

Roma; e o Governador da província pode nomear um para a administração dos seus assuntos na província. 

 

159. Os homens livres devem ser nomeados tutores para outros homens livres, mas mesmo que seja nomeado um homem 

livre, ele continuará a ser tutor, a menos que possa dar uma boa razão para ser dispensado. 

 

160. Paulus, Decretos, Livro II. 

 

Romanius Appulus recebeu um recurso de um juiz, alegando que o seu colega não deveria ter sido nomeado com ele na 

tutela, pela razão de este último ter sido nomeado por ele enquanto magistrado em exercício, sob a sua própria 

responsabilidade, para evitar que fosse sujeito a uma dupla responsabilidade, crescendo a partir de uma tutela única. O 

Imperador decretou que o mesmo partido podia ser fiador de um tutor, e, no entanto, ser nomeado um tutor. Por conseguinte, 

ele foi retido na tutela. 

 

161. O mesmo, relativamente aos inquéritos judiciários. 

 

Se as pessoas que são nomeadas tutores ou curadores estiverem à distância; o Divino Marco declarou num Rescript que 

deveriam ser notificados pelos magistrados da sua nomeação, no prazo de trinta dias. 

 

 

 

 

Título. 6. A respeito daqueles que podem exigir tutores ou curadores, e onde isto pode ser feito. 

 

 

 

 

162. Modestinus, Differences, Livro VII. 

 

A petição de uma mãe para a nomeação de um tutor para os seus filhos, mas não para a nomeação de um curador para eles, 

será considerada; a menos que a nomeação de um curador seja solicitada para uma criança com idade inferior à da puberdade. 

 

163. O mesmo, Desculpas, Livro I. 
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Quando os menores não têm ninguém que possa legalmente agir por eles como defensores, e requerem tutores por causa da 

sua idade, podem solicitar que os seus parentes mais próximos, ou aqueles que estão ligados a eles por afinidade, ou 

membros da família dos seus familiares masculinos ou femininos, sejam nomeados os seus tutores, e os amigos dos seus pais 

e os próprios professores das crianças podem pedir que isso seja feito. 

 

164. Portanto, estranhos podem voluntariamente pedir a nomeação de tutores, mas há certas pessoas que são obrigadas a 

solicitar que isto seja feito; como, por exemplo, a mãe e os homens libertados, para os primeiros sofreriam perdas, e os 

segundos seriam passíveis de punição, se não deveriam pedir a nomeação daqueles que podem agir como defensores ao 

abrigo da lei. Pois a mãe seria excluída da sucessão legal do seu filho porque, tendo negligenciado a nomeação de um tutor 

para ele, seria considerada indigna de herdar legalmente os seus bens. E não só seria este o caso se ela não pedisse a 

nomeação, ou se, meramente para satisfazer os requisitos da lei, ela pedisse a nomeação de um que é passível de ser 

exonerado, e depois ele deveria ser exonerado ou removido; e ela não pediu então a nomeação de outro, ou procurou 

intencionalmente a nomeação de pessoas de mau carácter. Além disso, os libertados que, por este motivo, são acusados 

perante o Governador podem ser punidos, se se verificar que, por negligência ou dolo, não solicitaram a nomeação de um 

tutor. 

 

165. O que acaba de ser dito com referência a uma mãe é apresentado numa Epístola do Divino Severus, cujos termos são os 

seguintes: "O Divino Severus a Cuspius Rufinus". Desejo que todas as pessoas saibam que presto especial atenção ao alívio 

das alas, pois este é um assunto que se relaciona com o bem-estar público. E, portanto, quando uma mãe não solicita a 

nomeação de tutores adequados para os seus filhos, ou quando aqueles que foram previamente nomeados foram dispensados 

ou rejeitados, e ela não solicita imediatamente a nomeação de outros; ela não terá direito a reclamar os bens de nenhum dos 

seus filhos que possam morrer em estado intestável". 

 

166. Se alguém, por exemplo, um credor ou um legatário, ou qualquer outra pessoa, considerar necessário instaurar um 

processo contra um menor, não pode ele próprio pedir que seja nomeado um tutor para esse menor; mas pode fazer o pedido 

daqueles que podem requerer tal nomeação, e se eles o negligenciarem, pode então comparecer perante o Governador e 

expor-lhe os factos, de modo a que os requisitos legais tenham sido observados, pode proceder contra o referido menor. 

 

167. Tanto no que diz respeito aos tutores. Os menores podem candidatar-se eles próprios à nomeação de curadores, se 

estiverem presentes; mas se algum deles estiver ausente, ele pode apresentar o pedido através de um advogado. 

 

168. Coloca-se a questão de saber se outra parte pode requerer a nomeação de um curador para um menor. O ilustre Ulpianus 

afirma que outro não pode fazer tal requerimento, mas que o próprio menor deve fazê-lo. E é afirmado por Paulus no Nono 

Livro de Opiniões, que a nomeação de um curador não pode ser legalmente solicitada por um tutor, quando uma ala feminina 
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desconhece o facto, ou não ordena que isso seja feito; e que aquele que faz tal pedido deve ser muito apropriadamente 

obrigado a ser responsável pelo negócio transaccionado pelo curador ilegalmente nomeado. Numa outra parte do mesmo 

livro, ele dá como sua opinião que, se o Imperador, sobre o pedido de uma mãe, nomear um tutor para a sua filha, ela deve 

assumir a responsabilidade pela sua administração da curadoria. 

 

169. Aqueles que são dispensados da tutela, por qualquer motivo, não são obrigados a requerer outro tutor para as suas alas; 

como está estabelecido na Constituição de Severus e Antoninus. 

 

170. Paulus, Opiniões, Livro X. 

 

Dei como minha opinião que o próprio magistrado pode ser nomeado através de uma resolução dos Decurions. 

 

171. Tryphoninus, Disputations, Livro XIII. 

 

Deve considerar-se que uma mulher entra no âmbito da constituição, quando não pede que os tutores legalmente nomeados 

para filhos menores por vontade ou código do seu pai, sejam confirmados por um decreto magisterial. 

 

172. No entanto, quando tiverem sido nomeados vários tutores adequados, e um deles morrer ou for dispensado, e a mãe não 

solicitar a nomeação de outro em seu lugar, porque o número dos restantes é suficiente para a administração da tutela; isto, de 

facto, insere-se no âmbito da constituição, mas ela será dispensada quando o espírito do mesmo for considerado. 

 

173. Se um tutor for acusado por suspeita, e tiver sido decretado que outros tutores serão associados a ele, a mãe deverá 

apresentar o pedido para que tal seja feito, e se não o fizer, será responsável nos termos da referida constituição. 

 

174. Tal mãe será excluída de reclamar qualquer dos bens dos seus filhos que possam morrer em estado intestável. No 

entanto, quando o seu marido acusa o seu filho de um fundo fiduciário, e a sua mãe não pede a nomeação de um tutor, sendo 

a condição se ele morrer sem filhos ou se ele morrer em estado intesta; ela não perde o direito de reivindicar sob o fundo 

fiduciário, porque isto deriva do acto de outra parte. 

 

175. No entanto, quando uma mãe não alega que um tutor é suspeito, ela não incorre em responsabilidade de punição de 

acordo com a letra ou o espírito da constituição, porque chegar a tal conclusão e opinião é a província de uma mente 

masculina; e uma mãe pode mesmo ignorar as ofensas de um tutor, pois é suficiente para ela ter solicitado a nomeação de um 

que, após investigação por parte do Pretor, pareceu ser adequado, pelo que o seu julgamento não é suficiente para lhe permitir 

seleccionar um tutor, mas deve ser feito um inquérito mesmo que ela tenha nomeado um tutor para os seus filhos por vontade 

para a administração de todo o seu património. 
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Título. 7. Quanto à administração e responsabilidade dos tutores e curadores, quer tenham ou não transaccionado os negócios 

dos seus trusts, e quanto às acções e processos que podem ser intentados contra um ou todos eles. 

 

 

 

 

176. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Um tutor pode ser obrigado por procedimentos extraordinários a prosseguir e administrar a tutela. 

 

177. A partir daí, o tutor pode verificar que, se se atrasar no exercício das suas funções após ter sido nomeado, fá-lo por sua 

própria conta e risco. Pois foi decidido pelo Divino Marcus que quando uma parte sabe que foi nomeado tutor, e não oferece, 

dentro do tempo prescrito por lei, uma desculpa razoável, se a tiver, será responsável pela sua incapacidade de agir. 

 

178. Basta que um tutor defenda completamente a sua guarda, quer ele próprio se comprometa a fazê-lo, quer sob as 

instruções desta última. Os guardiães não devem ser obrigados a dar segurança para conduzir a defesa dos seus pupilos. São, 

portanto, autorizados a instaurar eles próprios procedimentos, quer prefiram fazê-lo sob a sua própria responsabilidade, quer 

apresentem as suas alas em tribunal; mas só podem proceder por si próprios nos casos em que as suas alas sejam crianças, ou 

estejam ausentes; mas quando tiverem passado o sétimo ano, e estiverem presentes, podem ser autorizados a agir pelos seus 

tutores. 

 

179. No caso de menores, aqueles que intentarem acções contra eles podem ou convocar o próprio menor para o tribunal, 

com o objectivo de o processar com o consentimento do seu curador; ou podem proceder contra o próprio curador até ao fim 

de que este possa conduzir o caso. No entanto, quando o menor estiver ausente, deve, em todos os casos, ser instaurado um 

processo contra o seu curador. 

 

180. No cumprimento do seu dever, contudo, o direito de intentar acções pessoais contra os devedores das alas ou dos 

menores não deve ser recusado aos tutores ou curadores, nem deve ser-lhes negado o direito de darem o seu consentimento 

ao primeiro para intentarem tais acções. 

 

181. The Same, On the Edict, Livro IX. 
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Se o tutor deve ganhar o processo, ou perdê-lo, a acção para executar a sentença deve ser concedida a favor, ou contra a ala; e 

este é especialmente o caso quando o tutor não compareceu voluntariamente em tribunal, ou quando não pôde autorizar a sua 

ala a agir, quer por causa da ausência do último, quer por causa da sua juventude; e esta regra o Divino Pio declarou num 

Rescript. É também estabelecido em muitas rescrições que uma acção para executar a sentença deve ser sempre concedida 

contra a ala, onde o tutor tenha perdido o caso, a menos que a ala tenha rejeitado os bens do seu pai; pois então foi 

repetidamente estabelecido em rescrições que isto não pode ser feito, nem contra o tutor nem contra a ala, e que os bens do 

tutor não podem ser tomados em execução. 

 

 

182. Marcelo vai ainda mais longe no 20º Livro do Digest, e diz que se o tutor dá segurança, e a ala subsequentemente rejeita 

o espólio, também deve ser concedida a sua fiança. No entanto, se a ala não rejeitar o espólio, a franquia deve ser concedida 

na mesma medida que ao próprio tutor, especialmente se este tiver dado garantias por causa da ausência ou infância da sua 

ala. 

 

183. The Same, On the Edict, Book XXXV. 

 

Onde vários curadores foram nomeados, Pomponius declara no Sessenta e Oitavo Livro do Édito que mesmo o que foi feito 

por qualquer um deles deve ser ratificado. Pois no caso dos curadores de uma pessoa louca, o Pretor pode conceder a 

administração da curadoria a um deles, para evitar a perda de qualquer vantagem para a pessoa louca, e ele ratificará qualquer 

transacção sua que não seja fraudulenta. 

 

184. Quando um avô, ou um pai da pessoa sob o seu controlo, designa por vontade de qual dos tutores deve administrar a 

tutela, o Pretor defende que este último o deve fazer. E é razoável que os desejos de um progenitor devam ser considerados, 

que se limitou a consultar os melhores interesses do seu filho. O Pretor segue a mesma regra com referência àqueles que um 

progenitor designou no seu testamento, e ele próprio os confirma no seu gabinete; de modo que se um progenitor deve 

mencionar a pessoa a quem deseja administrar a tutela, só ele a deve administrar. 

 

185. Portanto, os outros tutores não administrarão a tutela, mas serão o que normalmente chamamos "tutores honorários". 

Mas que ninguém pense que não lhes é imputável qualquer responsabilidade, pois está estabelecido que pode ser intentada 

uma acção contra eles também depois de esgotados os bens do tutelado administrante; pois foram nomeados para agir como 

observadores e supervisores dos seus actos, e serão responsáveis se não o denunciarem como suspeito, quando, em qualquer 

momento, perceberem que ele se está a comportar de forma imprópria. Por conseguinte, devem exigir-lhe assiduamente uma 

contabilidade, e prestar cuidadosamente atenção à forma como se comporta, e se houver dinheiro a ser depositado, devem 

providenciar para que isso seja feito, com o objectivo de comprar terrenos. Essas pessoas enganam-se a si próprias, que 
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pensam que os tutores honorários não são de modo algum responsáveis, pois são responsáveis de acordo com o que dissemos 

acima. 

 

186. Embora o Pretor possa afirmar que irá certamente conferir a tutela à parte designada pelo testador, ainda assim, por 

vezes evita fazê-lo, como, por exemplo, quando o pai agiu sem a devida consideração; ou quando era menor de vinte e cinco 

anos de idade; ou onde, na altura em que fez a nomeação, o tutor parecia ser um homem de hábitos bons e parcimoniosos, 

mas depois era culpado de má conduta, da qual o testador ignorava; ou onde a confiança era conferida a um partido devido às 

suas prósperas circunstâncias, e depois era privado dos seus bens. 

 

187. Depois, onde o pai nomeou apenas um tutor, por vezes os curadores são associados a ele. Pois o nosso imperador, 

juntamente com o seu pai, declarou num Rescript que, quando alguém nomeia como tutores os seus dois libertados, um para 

a administração dos bens em Itália, e outro para a administração dos bens em África, os curadores devem ser associados a 

eles; os desejos do pai não foram cumpridos. 

 

188. O que foi dito com referência aos tutores deve também ser observado no caso de curadores que o pai nomeou por 

vontade, e que devem ser confirmados pelo Pretor. 

 

189. Por conseguinte, é evidente que o Pretor deve ter o cuidado de evitar que a tutela seja administrada por várias pessoas; 

pois embora o pai possa não ter designado um determinado indivíduo para a administrar, ainda assim, o Pretor deve 

providenciar para que isso seja feito por uma só pessoa. Pois, de facto, é mais fácil para um único tutor, tanto intentar acções 

como defendê-las, e que a administração da tutela não seja distribuída entre vários indivíduos. 

 

190. Se um tutor não tiver sido seleccionado pelo testador, ou se não estiver disposto a agir, então deverá administrar a 

confiança que será nomeada pela maioria dos tutores. O Pretor deve, portanto, ordenar-lhes que se reúnam, e se não o 

fizerem, ou, tendo-se reunido, não chegarem a qualquer conclusão; após investigação adequada, ele próprio determinará 

quem deve administrar a tutela. 

 

191. É evidente que se os tutores não aceitarem a decisão do Pretor, mas todos eles desejam administrar a tutela, porque não 

têm confiança na pessoa que foi seleccionada, e não estão dispostos a que um estranho seja substituído por sua conta e risco; 

deve considerar-se que o Pretor pode permitir que todos eles administrem a tutela. 

 

192. Além disso, se os tutores desejarem dividir a tutela entre si, devem ser ouvidos, para que a administração da mesma 

possa ser distribuída entre eles. 

 

193. The Same, On the Edict, Livro IX. 
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Isto pode ser feito ou em quotas, ou por distritos. Se for dividido desta forma, qualquer um deles pode ser barrado por uma 

excepção com referência à quota, ou pelo distrito em que não administra a tutela. 

 

194. O mesmo, No Édito, Livro XXXV. 

 

Só há motivo para o depósito de dinheiro, (se este puder ser cobrado), onde está disponível para a compra de terras; pois se a 

tutela puder ser prontamente provada como sendo de tão pouca importância pecuniária que as terras não possam ser 

compradas para a ala com o dinheiro cobrado, o depósito não precisa de ser feito. Portanto, consideremos qual deve ser o 

valor do imóvel sujeito à tutela para justificar um depósito. E, quando o motivo do depósito é declarado para a compra de 

terrenos para as alas, é evidente que não se deve fazer referência a somas insignificantes de dinheiro. O montante não pode 

ser declarado em termos gerais, uma vez que é mais fácil, sempre que se demonstre uma causa adequada, que uma 

investigação seja feita em casos individuais. Pois o poder de pedir por vezes o depósito de quantias mesmo pequenas não 

deve ser retirado, se os tutores parecerem ser passíveis de suspeita. 

 

195. Um tutor é considerado como tendo exercido as suas funções sempre que tenha agido de qualquer forma que diga 

respeito à sua ala, mesmo que não deva ser importante; e, neste caso, não é necessária a interferência daqueles que estão 

habituados a obrigar os tutores a administrar os seus trusts. 

 

196. Quando, depois de um tutor ter agido, deixa de cumprir os seus deveres, pode ser processado como suspeito. 

 

197. Quando alguém dirige a tutela a ser administrada em seu nome, e isto é feito pela parte que foi instruída para o fazer, 

haverá fundamento para uma acção sobre a tutela; pois considera-se que ele próprio a administrou quem a administra por 

outro. Quando aquele a quem foi dada a direcção não actua, o tutor pode ser processado por meio de uma acção pretoriana. 

 

198. Quando o devedor de um pai administra a tutela do filho, ele será responsável por uma acção sobre a tutela, mesmo por 

causa do que ele devia ao pai. 

 

199. Se um tutor não deve notificar a sua guarda, que chegou à puberdade, para requerer curadores para si próprio (como 

aquele que administrou a tutela é ordenado pelas Sagradas Constituições), será ele responsável por uma acção sobre a tutela? 

Penso que a melhor opinião é que a acção sobre a tutela será suficiente, uma vez que a necessidade de notificar é uma parte 

do dever ligado à tutela, ainda que possa ser dada após a puberdade. 

 

200. Se, após o menor ter atingido o seu vigésimo quinto ano, as contas não tiverem sido prestadas, nem os documentos 

relativos a uma acção já iniciada tiverem sido produzidos, diz respeito à boa-fé e probidade dos curadores em prosseguir com 
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a acção instituída pelo seu conselho. Por conseguinte, se eles não atenderem a estas coisas que lhes são exigidas, penso que a 

melhor opinião é que um processo baseado em agência voluntária será suficiente, mesmo que o tempo da curadoria tenha 

expirado; desde que não tenha sido dada qualquer explicação sobre este assunto. 

 

201. Julianus propõe o seguinte no Vinte e Primeiro Livro do Digest. Um certo homem, aquando da sua morte, nomeou 

tutores para os seus filhos, e acrescentou: "E eu desejo que eles não sejam obrigados a prestar contas". Julianus diz que estes 

tutores devem ser responsabilizados, a menos que tenham demonstrado boa fé na administração da sua confiança, embora 

tenha sido declarado no testamento que não devem prestar contas; nem, como diz Julianus, ninguém deve ser processado por 

este motivo por causa da confiança. E esta opinião é correcta, pois ninguém pode, através de disposições desta descrição, 

libertar outro da aplicação do direito público, ou alterar a forma estabelecida nos tempos antigos. Qualquer pessoa, porém, 

pode legar a outro, ou deixá-lo por meio de um trust, uma indemnização por algum erro que tenha sofrido por causa da tutela. 

 

202. Papinianus declarou o seguinte caso no Quinto Livro de Opiniões. Um pai ordenou que a tutela dos seus filhos fosse 

administrada por conselho da mãe, e, com este fim em vista, libertou os tutores. O dever dos tutores não será, por esta razão, 

de modo algum diminuído, mas é próprio dos bons cidadãos adoptar o conselho benéfico da mãe, embora nem a libertação 

dos tutores, nem os desejos do pai, nem a intervenção da mãe, diminuam, de modo algum, a sua responsabilidade. 

 

203. Os tutores são autorizados a ignorar, até certo ponto, as instruções do pai; como, se este último não tiver disposto que 

nenhum dos seus bens deve ser vendido, ou que nenhum dos seus escravos, ou das suas roupas, ou das suas casas, ou de 

qualquer dos seus pertences, que fossem perecíveis, deve ser eliminado; eles não podem ter em conta este desejo do pai. 

 

204. O tutor é notificado de que a responsabilidade do fideicomisso lhe será atribuída a partir do momento em que souber que 

é um tutor. É suficiente que tenha obtido a informação de qualquer forma, e não é necessário que ele seja notificado na 

presença de testemunhas; pois, se ele tiver tomado conhecimento do facto por qualquer fonte fora da vontade, não há dúvida 

de que a responsabilidade lhe será atribuída. 

 

205. The Same, On the Edict, Livro XXXVI. 

 

O guarda, no entanto, deve provar que o tutor estava ciente da sua nomeação. 

 

206. The Same, On the Edict, Livro XXXV. 

 

Considera-se que o tutor que não elabora um calendário do bem, comummente chamado inventário, agiu de forma 

fraudulenta, a menos que alguma causa necessária e justa possa ser alegada por não o ter feito. Portanto, se alguém 

fraudulentamente não fizer um inventário, está em posição de ser responsável por indemnizar o guarda por todo o seu 
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interesse no assunto, o que pode ser verificado por um juramento feito em tribunal. Por conseguinte, o tutor não deve efectuar 

qualquer transacção antes de o inventário ter sido feito, a menos que haja algo que não possa admitir sequer um ligeiro atraso. 

 

207. Quando um tutor é culpado de atraso na venda de bens perecíveis, fá-lo por sua conta e risco, pois deve desempenhar 

imediatamente as funções do seu gabinete. Mas e se ele disser que estava à espera dos seus companheiros guardiães, que ou 

não compareceram, ou quiseram desculpar-se; será que deve ser desculpado? Não será prontamente desculpado, pois deveria 

desempenhar as suas funções, não de facto precipitadamente, mas sem qualquer atraso desnecessário. 

 

208. Uma acção de tutela recairá sobre os tutores, se estes tiverem feito um contrato prejudicial; por exemplo, se, por 

corrupção ou favor, tiverem adquirido bens que não se encontravam em boas condições. Mas e se eles não tivessem agido 

desonestamente, ou mostrado um favor indevido, mas simplesmente não tivessem seleccionado bens que estivessem em boas 

condições? Poder-se-ia dizer muito apropriadamente, neste caso, que eles só deveriam ser responsáveis por negligência 

grosseira. 

 

209. Se, após o depósito do dinheiro, os tutores negligenciarem a compra de bens imóveis, começam a ser responsáveis pelos 

juros. Pois, embora devam ser obrigados pelo Pretor a fazer a compra; ainda assim, se não o fizerem, devem ser obrigados a 

pagar juros por causa do atraso, a menos que não sejam responsáveis pela falta de compra do imóvel. 

 

210. Os tutores devem pagar juros legais sobre o dinheiro pertencente às suas alas que convertem para seu próprio uso, mas 

apenas no caso de ficar claramente estabelecido que o empregaram para os seus próprios fins. Mas quando um tutor não 

emprestou o dinheiro com juros, ou não o depositou, não se considera que o tenha convertido para seu próprio uso. O Divino 

Severus promulgou um decreto para este efeito, pelo que deve ser provado que o tutor converteu o dinheiro para seu próprio 

uso. 

 

211. Não consideramos que um tutor tenha convertido o dinheiro para seu próprio uso que, sendo o devedor do pai da sua ala, 

não lhe tenha feito o pagamento; pois será responsável neste caso pelos mesmos juros que prometeu pagar ao pai. 

 

212. Quando um tutor empresta o dinheiro da sua ala a juros em seu próprio nome, só pode ser obrigado a pagar os juros que 

ele próprio cobrou, se a ala estiver disposta a assumir o risco de outros empréstimos. 

 

213. Onde foi necessário depositar dinheiro para a compra de terrenos, e isto aconteceu, os juros não correrão. No entanto, 

quando isto não foi feito, e não foi dada qualquer direcção para fazer o depósito, então apenas os juros devidos sobre o 

dinheiro pertencente à enfermaria devem ser pagos, mas se tal direcção foi dada, e a enfermaria negligencia segui-la, deve ser 

considerada a taxa de juros a pagar. Os Pretores estão habituados a avisar os tutores de que se o depósito não for feito, ou se 
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for feito após o tempo prescrito, os juros legais podem ser cobrados. Portanto, se esta advertência tiver sido feita, o juiz com 

jurisdição do caso, em qualquer altura, deve seguir o decreto do Pretor. 

 

214. Os Pretores estão habituados a fazer a mesma advertência com referência aos tutores que negam ter algo em suas mãos 

para o sustento das suas alas; para que, se for estabelecido que tinham algo, possam ser pagos juros mais elevados; e é claro 

que o juiz deve seguir este curso, para além da inflicção de outra pena. 

 

215. O tutor deve pagar juros sobre todas as somas de dinheiro que permaneçam nas suas mãos. 

 

216. Deve ser entendido qual é o juro que é designado "pupilar". Parece que esta taxa de juros é a taxa legal que o tutor deve 

pagar sobre o dinheiro que converteu para seu próprio uso; mas quando negar que há dinheiro nas suas mãos, e o Pretor 

tomar uma decisão contra ele, deve pagar os juros legais; ou quando for culpado de atraso no depósito do dinheiro e o Pretor 

tomar uma decisão contra ele por juros legais. Mas quando negar que qualquer dinheiro da ala está nas suas mãos, e impuser 

à ala a necessidade de pedir dinheiro emprestado a juros legais para fazer face às suas despesas, o tutor será responsável pelos 

juros legais. A mesma regra aplica-se quando ele cobra juros legais aos devedores da ala. Também será responsável por juros 

por outros motivos, de acordo com o costume da província; ou seja, por cinco por cento, ou quatro por cento, ou por qualquer 

taxa inferior, se esta for a prática na província. 

 

217. Os juros não são cobrados aos tutores imediatamente, mas a sua cobrança ou investimento deve ser exigida após um 

certo tempo, ou seja, dois meses. É habitual observar esta regra numa acção sobre tutela. Este atraso ou indulgência não deve 

ser concedido àqueles que convertem o dinheiro das alas ou menores em seu próprio uso. 

 

218. Quando um tutor ou um curador retém para seu próprio uso os interesses que recolheu, deve ser responsável pelos 

referidos interesses, pois certamente faz muito pouca diferença se se apropria indevidamente do capital ou dos interesses da 

sua ala. 

 

219. Os herdeiros de um curador serão responsáveis pelos juros do dinheiro depositado numa arca, até que apresentem um 

requerimento para a nomeação de outro curador no lugar do falecido. 

 

220. Quando um tutor tem um julgamento proferido contra ele por causa dos actos do seu companheiro de custódia, levanta-

se a questão de saber se ele também será obrigado a pagar juros. É estabelecido, como se afirma em muitas rescisões, e como 

Papinianus sustenta no Décimo Segundo Livro de Questões, que ele deve também ser obrigado a pagar juros, caso não tenha 

denunciado o seu companheiro-guardião como suspeito. E, de facto, ele deve ser obrigado a pagar os juros a que é 

responsável por causa da sua administração. 
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221. É de notar que um tutor deve pagar juros sobre o dinheiro que permaneça nas suas mãos após a cessação do seu cargo, 

até ao dia em que renuncie à tutela. 

 

222. The Same, On the Edict, Livro XXIII. 

 

Quando a enfermaria, cuja tutela está a ser administrada, interpõe uma acção sobre a tutela, deve dizer-se que por vezes deve 

esperar por uma determinada data para o pagamento do dinheiro emprestado; por exemplo, se emprestou dinheiro em nome 

da enfermaria, e o dia da cobrança do mesmo ainda não chegou. É evidente que isto só tem referência a dinheiro que o tutor 

poderia e deveria ter emprestado, mas se ele não o tiver emprestado, a enfermaria não será obrigada a esperar. 

 

223. The Same, On the Edict, Book XXXVI. 

 

Sempre que um tutor empresta dinheiro pertencente a uma ala com juros, deve ser estipulado da seguinte forma: a a ala, ou 

um dos seus escravos, deve estipular o pagamento do dinheiro. No entanto, quando a ala não tem idade para poder estipular, e 

não tem escravo, então o tutor sob cujo controlo se encontra deve fazer a estipulação. Neste caso, Julianus declara muito 

apropriadamente que uma acção equitativa deve ser concedida à ala. Se, no entanto, este último estiver ausente, não há 

dúvida de que o tutor pode estipular em seu nome. 

 

224. Quando o chefe de família dá ao seu filho, como tutor, uma pessoa para quem ele se tornou garantia, é dever do tutor 

pagar a dívida ao seu credor quando chega o dia do pagamento; portanto, se ele não o fizer, e a sua guarda, tendo passado a 

sua minoria, deve pagar a dívida por causa da garantia dada pelo seu pai, ele pode proceder contra o seu tutor, não só por uma 

acção de mandato, mas também por uma acção de tutela; pois o tutor é responsável pelo não pagamento da dívida. Se, no 

entanto, o tutor só ficou endividado após o termo de um certo tempo, algumas autoridades consideram que tal não se 

enquadra no âmbito de uma acção de tutela, desde que o dia do pagamento só tenha chegado após o termo da confiança. Mas 

se o dia chegar durante a existência da tutela, sustentam que, sem dúvida, ela será abraçada na acção. Sou de opinião que 

ambas as decisões são correctas, em que o tutor é de forma justa para se tornar insolvente, mas se ele deve ser solvente, não 

será abrangido pelo âmbito da acção da tutela. Também ninguém deve pensar que isto não terá qualquer efeito; pois se se 

disser que está incluído na acção, e houver fundamento para que o crédito seja preferido, as fianças serão responsáveis se 

tiver sido dado um compromisso para a preservação do bem. 

 

225. Além disso, se o tutor deve ser responsável por um processo que será barrado por lapso de tempo, deve dizer-se que há 

fundamento para que a reclamação seja incluída na acção de tutela, a fim de que a acção possa tornar-se perpétua. 
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226. E, de um modo geral, com referência ao que um tutor é responsável perante a sua guarda, como contra um terceiro, é 

também responsável contra si próprio, onde deve a dívida, e talvez ainda mais; pois não pode fazer pagar outros contra os 

quais não tem direito de acção, mas pode fazê-lo no que lhe diz respeito a si próprio. 

 

227. Quando um tutor deve dinheiro ao pai da sua pupila a uma taxa de juros mais elevada do que a taxa pupilar; deve ser 

considerado se ele é responsável por alguma coisa. E, de facto, se tiver pago o capital, não é responsável por nada, pois pôde 

pagar e não se sobrecarregou com juros; mas se não tiver pago o capital, pode ser obrigado a pagar os juros que deveria 

exigir de si próprio. 

 

228. Tal como o tutor deve pagar o que deve, também ele pode cobrar à enfermaria o que lhe é devido, se for o credor do pai 

do primeiro; pois pode pagar a si próprio, desde que tivesse algum dinheiro nas suas mãos para o fazer; e se os juros que lhe 

são devidos forem mais elevados, a enfermaria será exonerada da sua responsabilidade, porque o tutor poderia ter pago a si 

próprio, tal como ele poderia, e deveria ter pago a outros. 

 

229. Não é necessário, no caso de ser processado, que pague após o julgamento; e, portanto, se o caso da ala não for bem 

fundamentado, ele deve notificá-lo do facto. Assim, o Imperador Antonino e o seu pai proibiram os tutores de responsabilizar 

uma ala pelas despesas, caso estabelecessem uma defesa inútil, quando o processo fosse apresentado por um credor; pois os 

tutores não estão proibidos de reconhecer um crédito de boa-fé. 

 

230. Não só um tutor pode pagar a si próprio, como também pode fazer um registo do dinheiro emprestado a si próprio, como 

afirma Marcelo no Oitavo Livro do Digest; e pode responsabilizar-se por dinheiro emprestado à sua ala, declarando no seu 

registo que foi emprestado a si próprio. 

 

231. É estabelecido que quando é nomeado um tutor com referência ao aumento de um património (como, por exemplo, por 

causa de uma posterior adesão ao património da sua mãe, ou com referência a qualquer outro aumento), não é habitual para 

ele administrar o património pertencente à antiga tutela. Se, no entanto, não denunciar o primeiro tutor como suspeito, ou não 

lhe exigir segurança, será punido. 

 

232. Por outro lado, no entanto, quando um tutor ou um curador é meramente nomeado para um menor, ele será responsável 

por qualquer aumento do bem que possa ocorrer posteriormente, embora seja habitual que um curador seja nomeado para 

encarregar-se do aumento; o que não é feito pela razão de que o referido aumento não tem qualquer ligação com o cuidado do 

que já foi adquirido, pois no que diz respeito a isto, o interesse geral da ala deve também ser tomado em consideração. 

Portanto, quando é nomeado um novo curador, a responsabilidade é partilhada com o tutor, ou se não for nomeado, o antigo 

nomeado é necessariamente responsabilizado pela boa administração do fundo. 
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233. The Same, On the Edict, Book XLIX. 

 

Em geral, uma guarda não é considerada como tendo sido devidamente protegida quando não se faz em seu nome o que 

qualquer bom chefe de família faria. Portanto, se um tutor negligencia o pagamento de uma dívida, ou não cumpre o seu 

dever na defesa de uma acção legal, ou numa estipulação, não é considerado como tendo protegido devidamente a sua ala. 

 

234. The Same, On the Edict, Livro XXXIII. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript com referência a uma ala cujo tutor foi judicialmente decidido como escravo, que o 

proprietário desta última não tinha o privilégio de deduzir o que lhe era devido da propriedade que o escravo tinha comprado 

com o dinheiro da ala. Esta regra também deve ser observada no caso de um curador. 

 

235. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Quando vários tutores administram uma tutela, uma acção em nome de uma ala não pode ser concedida a nenhum deles 

contra os seus companheiros de tutela. 

 

236. De acordo com os Rescritos de Trajano e Adriano, a transacção de todos os negócios por um tutor de boa fé deve ser 

ratificada. Portanto, uma ala não pode intentar uma acção para recuperar bens que tenham sido vendidos legalmente pelo seu 

tutor, pois não deve ser vantajoso para uma ala se a administração do bem não for aprovada, pois em tais circunstâncias 

ninguém compraria nada. Também não faz qualquer diferença se o tutor é solvente ou não, pois se a transacção foi de boa fé, 

deve ser aprovada; mas se foi fraudulenta, a transferência não será válida. 

 

237. Seria demasiado conceder autorização a um tutor para pagar despesas com os bens da sua guarda, com base na 

preservação da reputação desta última, onde não poderia pagar honrosamente tais despesas com os seus próprios bens. 

 

238. Como tutor é nomeado não só para cuidar dos bens da sua ala, mas também para exercer a supervisão da sua moral, ele 

deve, em primeiro lugar, pagar aos seus instrutores não os menores salários que puder, mas em proporção ao valor da 

propriedade, e à posição da ala; e deve fornecer apoio aos seus escravos e libertados, e por vezes aos de estranhos, se isso for 

vantajoso para a ala. Ele pode enviar os presentes habituais aos seus pais e parentes, mas não pode dar um dote a uma irmã 

que é a questão de outro pai, mesmo que de outra forma ela não poderia casar; pois embora isto possa ser feito de forma 

honrosa, é uma demonstração de liberalidade que deve depender da vontade da ala. 

 

239. Quando um tutor não puder emprestar dinheiro pertencente à sua guarda, porque não havia ninguém a quem o pudesse 

emprestar, a guarda deve suportar a perda dos juros. 
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240. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XII. 

 

Um tutor deve repartir o número de escravos que devem estar presentes na sua ala, de acordo com a patente e os meios desta 

última. 

 

241. Um tutor não deve ser ouvido quando alega que não investiu o dinheiro da ala porque não conseguiu encontrar um local 

adequado para o fazer, se se provar que investiu o seu próprio dinheiro de forma rentável durante esse tempo. 

 

242. No pagamento dos legados e na quitação dos fideicomissos, o tutor deve ter o cuidado de não pagar a ninguém a quem 

nada é devido. Nem deve dar presentes de casamento à mãe ou irmã da sua guarda. Outra coisa, porém, é que o tutor forneça 

à mãe ou irmã da sua ala as necessidades da vida, onde não possam sustentar-se, pois isto deve ser ratificado; pois há muita 

diferença onde o dinheiro é gasto para este fim, e onde as despesas são feitas para presentes ou legados. 

 

243. Paulus, Abridgments, Livro VIII. 

 

Um tutor é responsável pelos actos de outro se o pudesse e devesse ter denunciado como suspeito, e por vezes se o pudesse 

ter obrigado a dar segurança; mas se alguém que é solvente deve perder subitamente os seus bens, nenhuma culpa pode ser 

atribuída ao seu colega. 

 

244. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Quando uma pessoa que é nomeada guardiã não intenta uma acção contra aqueles que ele verifica serem os devedores das 

suas alas, e por esta razão a sua solvabilidade é afectada; ou se não investir o dinheiro pertencente à sua alas no prazo de seis 

meses após a sua nomeação, ele próprio pode ser processado pelo dinheiro devido, bem como pelos juros sobre o que não 

investiu. 

 

245. The Same, On Sabinus, Livro VI. 

 

Quando, numa acção de tutela, surge a questão de saber que empréstimos feitos pelo tutor para a ala devem ser reconhecidos; 

Marcelo pensa que se o tutor emprestou dinheiro pertencente à sua ala, e estipulado em seu nome, as reivindicações que são 

consideradas boas pertencem à ala, e as que são más e mal contratadas pertencerão ao tutor. Considera-se, no entanto, que é a 

melhor opinião para o tutor deixar a escolha ao menor, para que este último possa aceitar ou rejeitar tudo o que foi feito pelo 

tutor com referência às reclamações, de modo a que seja o mesmo que se o tutor tivesse feito o negócio para si próprio. Esta 

regra também se aplica quando o tutor emprestou dinheiro em nome da sua ala. 
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246. Pomponius, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Quando um tutor é ordenado a administrar a tutela por alguém que tem autoridade para o fazer, e não cumpre a ordem, deve 

indemnizar a sua guarda a partir dessa data, e não a partir do momento em que foi nomeado tutor. 

 

247. Ulpianus, Digest, Livro XXI. 

 

Sempre que um tutor tenha transaccionado os negócios da sua ala, mesmo que não o tenha autorizado a agir em qualquer 

assunto, não há dúvida de que será responsável por uma acção de tutela; pois o que pode impedir que se faça tal disposição 

dos bens da ala, que não será necessário para a transacção de qualquer negócio em que a autoridade do tutor deva ser 

interposta? 

 

248. Quando houver dois tutores, e for intentada uma acção contra um deles, o outro não será exonerado de responsabilidade. 

 

249. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Um curador não é obrigado a prestar contas dos seus actos ao seu associado, mas quando não partilha a administração com 

ele, ou não dispensa a sua confiança de boa fé, pode ser denunciado como suspeito. 

 

250. O mesmo, relativamente ao Gabinete do Procônsul. 

 

Um tutor, ou um curador cujo recurso tenha sido pronunciado como não razoável, ou onde não tenha sido aceite, será 

responsável a partir do momento em que deveria ter empreendido a administração do seu gabinete. 

 

251. Marcellus, Opiniões. 

 

Lucius Titius nomeou Gaius Seius, que estava sob controlo paterno, o guardião do seu filho por vontade própria. Gaius Seius 

administrou a tutela com o conhecimento e consentimento do pai. Pergunto se, após a morte de Gaio Seius, uma acção de 

tutela recairá sobre o seu pai, e se isto for verdade, por que quantia. Marcelo respondeu que, de acordo com os factos 

declarados, o pai será responsável por uma acção de peculio, bem como por uma acção sobre bens empregados em seu 

benefício; e que, neste caso, não parece que o conhecimento e o consentimento do pai tenha o efeito de o tornar responsável 

pela totalidade do montante, a menos que um companheiro de tutela ou alguma outra parte que deseje torná-lo suspeito, deva 

aparecer e assumir o risco. 
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252. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Um tutor pode renovar uma obrigação em benefício da sua ala, e pode levar um caso a tribunal, mas as doações feitas por ele 

não prejudicam a ala. 

 

253. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

É geralmente admitido que um tutor não precisa de dar segurança de que a ala irá ratificar o seu acto, pela razão de que ele 

próprio tem o direito de levar a questão a tribunal. Mas e se se duvidar se ele era ou continuaria a ser um tutor, ou se o 

negócio lhe tinha sido confiado? É apenas que o seu adversário não deve ser enganado. A mesma regra aplica-se no caso de 

um curador, como declarou Julianus. 

 

254. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

É habitual que um agente seja nomeado sob o risco do tutor, por decreto do Pretor, sempre que o negócio da tutela seja 

amplamente distribuído, ou quando a patente, a idade, ou a saúde do tutor assim o exija. No entanto, quando a tutela ainda 

não puder falar por si, e nomear um advogado, ou quando este estiver ausente, então um agente deve necessariamente ser 

nomeado. 

 

255. Quando a tutela tiver sido confiada ao mesmo tempo à administração de dois tutores, quer por um dos pais, 

companheiros ou magistrados, deve ser entendido que um deles será autorizado a agir, porque dois não o podem fazer ao 

mesmo tempo. 

 

256. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Quando um menor, com a ajuda dos seus curadores, apresenta uma queixa contra os seus tutores, por uma quantia menor do 

que aquela a que tinha direito, e, por esta razão, processa então os seus curadores, e o julgamento é feito contra eles pelo 

montante do interesse que tinha em não ter os tutores condenados por negligência dos curadores; não se pode obter a 

restituição dos referidos tutores? O Papinianus diz, no Segundo Livro de Opiniões, que a restituição ainda pode ser feita. Por 

conseguinte, se os curadores ainda não pagaram a sentença, e interpõem um recurso, podem ser satisfeitos por uma excepção 

com base em fraude, para os obrigar a ceder os seus direitos de acção contra os tutores. Mas o que deve ser feito se os 

curadores já tiverem pago a sentença? Isto será uma vantagem para os tutores, uma vez que, neste caso, o menor não perderá 

nada, uma vez que parecerá mais solícito para o ganho do que para a reparação dos seus danos; a menos que, de facto, esteja 

disposto a ceder os seus direitos de acção aos seus curadores. 
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257. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Os processos podem ser instaurados contra um curador, e um que ocupa o lugar de tutor, mesmo durante a continuação da 

sua administração. 

 

258. The Same, On Plautius, Livro VII. 

 

Um tutor que esteja a administrar a sua confiança deve ser considerado como ocupando o lugar de um proprietário, com 

referência a tudo o que diz respeito aos interesses da sua ala. 

 

259. Marcellus, Digest, Livro VIII. 

 

Um tutor, que é convocado para o tribunal, dá segurança na forma habitual. Se, entretanto, o rapaz chega à puberdade, não 

pode ser obrigado a conduzir o caso. 

 

260. Um tutor que tenha renunciado à administração dos assuntos da sua ala, depois de esta ter atingido a idade da 

puberdade, não é responsável pelos juros sobre o dinheiro que já lhe foi oferecido. Contudo, parece-me mais justo que ele 

não seja obrigado a pagar juros se não foi responsável pela não entrega da tutela, quando esta lhe foi exigida. (Ulpianus diz 

que não é suficiente que ele tenha oferecido o dinheiro, a menos que o tenha depositado, selado, em algum lugar seguro). 

 

261. The Same, Digest, Livro VIII. 

 

Isto é especialmente verdade no caso do herdeiro de um tutor, pois seria extremamente injusto que alguém que tenha passado 

dos vinte anos, ou que seja mais velho, o levasse na sua cabeça para reclamar o que lhe é devido sob a tutela, e também para 

exigir juros. 

 

262. The Same, Digest, Livro XXI. 

 

O principal dever de um tutor não é deixar a sua guarda sem protecção. 

 

263. Modestinus, Desculpas, Livro I. 

 

"The Divine Severus and Antoninus, Emperors, to Sergius Julianus: The rule under which individual guardians are 

sometimes liable in full, to the extent that each one has administered the guardianship, only apply before the age of puberty is 

reached, and is not available if the administration continue after that time". 
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264. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Um tutor morreu sem deixar um herdeiro. Pergunto quando foi nomeado um curador para a sua guarda, e nenhum inventário, 

nem qualquer outro documento foi produzido pela caução, se a referida caução pode ser processada na estipulação, pelo 

montante dos juros da guarda? Modestinus respondeu que a caução pode ser processada pelo mesmo montante, pelo qual 

pode ser intentada uma acção contra o tutor. 

 

265. Modestinus foi da opinião de que o tutor não seria de forma alguma responsável quando não fosse culpado de 

negligência, se a enfermaria sofresse qualquer dano porque não fossem encontrados os recibos dos impostos pagos. 

 

266. Modestinus sustentava que um tutor deveria prestar uma conta à sua enfermaria por qualquer rendimento que pudesse 

ter recolhido de boa fé de terras que lhe pertencessem. 

 

267. Declarou também que se um tutor recebesse menos de um escravo colocado a seu cargo, do que deveria ter recebido de 

boa fé, poderia, por esta razão, reter tanto da peculiaridade do referido escravo como da sua responsabilidade para com a 

enfermaria, e que isso seria uma vantagem para o referido tutor; desde que não tivesse confiado a gestão da propriedade a um 

escravo esbanjador. 

 

268. Um menor, com o consentimento do seu curador, vendeu uma parcela de terra ao Titius, e depois, tendo verificado que 

tinha sido enganado, obteve a restituição completa, e foi-lhe ordenado que fosse colocado na posse da propriedade. Pergunto, 

uma vez que ele não lucrou com a referida venda, e não foi provado que qualquer vantagem tinha sido obtida por ele com 

referência à sua propriedade, se o preço não deveria ser devolvido ao comprador? Modestinus respondeu que como o preço 

do terreno vendido pelo curador não acrescentava aos seus recursos pecuniários, e nada tinha sido decidido com referência a 

ele no momento em que a restituição fosse ordenada pelo tribunal, o comprador apresentaria a sua reclamação em vão. 

 

269. Também deu como sua opinião que o menor não deveria ser obrigado a prestar contas de quaisquer despesas incorridas 

pelo comprador por motivos de ornamentação; mas se os melhoramentos pudessem ser destacados do edifício de tal forma 

que este pudesse ser deixado no seu estado anterior (ou seja, tal como estava antes da venda), o comprador deveria ser 

autorizado a retirá-los. 

 

270. Lucius Titius era o co-herdeiro e curador da sua irmã, e como era residente de um distrito no qual era costume os 

proprietários de terrenos, e não os arrendatários, suportarem os encargos fiscais, bem como as contribuições temporárias, ele, 

tendo seguido esta prática e este costume, que sempre tinha sido observado, pagou os impostos pela propriedade comum e 

indivisa. Pergunto se, quando as suas contas foram prestadas pelo curador, lhes poderia ser apresentada uma objecção de que 
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não incorreu legalmente nas referidas despesas, no que diz respeito à parte da sua irmã. Modestinus respondeu que o curador 

tinha o direito de prestar contas ao menor por aquilo de que se queixou, porque ela própria teria sido obrigada a fazer o 

referido pagamento se tivesse estado a gerir os seus próprios assuntos. 

 

271. Dois tutores, após terem feito uma venda de bens pertencentes à sua guarda, dividiram o dinheiro entre si; e, após esta 

divisão, um deles foi enviado para o exílio durante a existência da tutela. Levantou-se a questão se, se o exilado nomeasse um 

agente, o seu companheiro de tutela poderia exigir-lhe a sua parte do dinheiro pertencente à ala. Modestinus respondeu a isso: 

"Se a questão era se, no caso de um tutor ser exilado, o seu companheiro de tutela pode interpor uma acção sobre a tutela; sou 

de opinião que ele o pode fazer". 

 

272. Callistratus, Concerning Investigations, Livro IV. 

 

A mesma diligência é exigida aos tutores e aos curadores de menores com referência à administração dos seus assuntos, 

como o chefe da família deve exercer conscienciosamente na transacção do seu próprio negócio. 

 

273. Os deveres de um tutor terminam com a nomeação de um curador; e, portanto, todos os assuntos que foram iniciados 

são confiados ao curador para a sua conclusão. Isto o Divino Marcus, juntamente com o seu filho Commodus, declarou num 

Rescript. 

 

274. Os herdeiros das alas têm o mesmo direito de escolher contra os tutores que possam preferir prosseguir, tal como 

aqueles cuja tutela está a ser administrada podem fazer. 

 

275. Está estipulado nas Constituições Imperiais que será prestada conta de quaisquer despesas incorridas de boa fé durante a 

administração da tutela, mas não daquelas em que os tutores tenham incorrido para si próprios; a menos que uma certa 

compensação tenha sido fixada pela parte que os nomeou. 

 

276. Julius Aquilia, Opiniões. 

 

O escravo dos tutores deve ser interrogado para informação do tribunal, e a promoção dos interesses dos tutores. 

 

277. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

Um tutor ou um curador é obrigado a aceitar de um antigo tutor ou curador, quaisquer créditos que ele possa não considerar 

bons, mas não é obrigado a assumir o risco da sua recolha. 
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278. The Same, Perguntas, Livro III. 

 

A tutela é dividida entre os tutores. A equidade que introduziu o mero direito de indemnização não deixa de ser aplicável 

devido ao cargo e personalidade do tutor que interpõe uma acção; pois a divisão da tutela não é uma questão de direito, mas 

de jurisdição, e estabelece a medida da administração, mas aplica-se apenas aos próprios tutores, e não deve ser um obstáculo 

para as partes que desejem instaurar um processo contra uma ala. 

 

279. The Same, Perguntas, Livro XI. 

 

Sabinus e Cassius consideram que um tutor, que está a administrar a tutela, torna-se responsável pelos seus actos individuais 

em momentos diferentes, tal como em vários casos ele é responsável. 

 

280. De acordo com esta opinião, quando um escravo é nomeado para vender a propriedade, ou para cobrar as dívidas do seu 

senhor, e depois de se tornar livre, continua no mesmo emprego; um processo baseado na agência voluntária pode ser 

legalmente intentado contra ele por causa de transacções passadas; mesmo que não pudesse ser responsabilizado durante o 

tempo em que esteve na escravatura (pelo menos no que diz respeito a assuntos relacionados com os que transaccionou após 

ter obtido a sua liberdade), pois é considerado, no caso de uma ala, que pode intentar uma acção de tutela por qualquer 

negócio que tenha sido feito após ter chegado à puberdade, onde os actos recentes estão relacionados com os primeiros, e que 

não podem ser divididos de modo a serem colocados em contas separadas. 

 

281. Daí a questão que se coloca, geralmente discutida com referência a um filho sob controlo paterno para quem foi 

nomeado um tutor por vontade própria, e tendo ele sido emancipado após a cessação da tutela, o tutor continua a administrar 

o seu gabinete. Da opinião de Sabinus e Cassius, decorre que o referido filho pode ser processado por todo o montante 

relacionado com o negócio transaccionado após a sua emancipação; mas no que diz respeito ao que ocorreu antes deste 

tempo, quer não tenha sido privado da sua peculiaridade, quer tenha sido privado dela, só será responsável pelo montante que 

puder pagar. Se a guarda preferir intentar uma acção de peculio contra o seu pai, com base na administração anterior (o ano 

disponível será calculado a partir do início da tutela), para que o pai não possa ser aproveitado pelo cálculo de todo o período, 

apenas será incluído o tempo durante o qual o filho sob controlo paterno administrou a tutela. 

 

282. O mesmo, Perguntas, Livro XII. 

 

Onde há vários tutores, que não administraram a tutela, e todos eles são solventes; terá a guarda o direito de escolher qual 

deles irá processar, porque não houve administração da confiança; ou deverão todos os tutores partilhar a responsabilidade 

em comum, como sendo devedores pela mesma soma de dinheiro? Esta última opinião é a mais razoável. 
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283. Se alguns dos referidos tutores não forem solventes, os outros serão indubitavelmente responsáveis; nem isto é injusto, 

pois, através da sua contumazia, cada um deles torna-se responsável por toda a perda sofrida pela ala. 

 

284. Por conseguinte, levantou-se a questão de saber se a ala é obrigada a ceder todos os seus direitos de acção ao tutor, a 

quem ele próprio processou, ou, pelo menos, a uma parte deles? Mas, como a contumazia de cada um deve ser punida, com 

que correcção pode isto ser exigido? 

 

285. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Os tutores que, após a determinação da tutela, continuarem, por engano, a manter a gestão dos seus assuntos, não serão 

obrigados a ser responsáveis por quaisquer reclamações que tenham sido boas depois de a ala ter chegado à puberdade, uma 

vez que não podem intentar uma acção para as recolher. 

 

286. Um curador nomeado por vontade de um pai, por engano, ocupou-se com os assuntos de um menor. Posteriormente, 

tendo outros tutores sido nomeados pelo Pretor, o primeiro não incorrerá em qualquer responsabilidade, se não tiver 

transaccionado qualquer negócio após a sua nomeação. 

 

287. Um tutor testamentário, ilegalmente nomeado, tratou dos assuntos do menor, de acordo com os desejos do seu pai. 

Tendo o erro sido descoberto, o melhor caminho a seguir será ter outro tutor nomeado pelo Pretor, para evitar a condenação 

do primeiro por fraude ou negligência, se ele abandonar a administração que já tinha começado. A mesma regra não se aplica 

quando alguém assume voluntariamente a gestão dos negócios de outro, porque é inteiramente adequado que os interesses do 

proprietário sejam atendidos pelos esforços de um amigo em qualquer transacção única. 

 

288. Um herdeiro foi nomeado sem substituto, e antes de entrar na propriedade, que era obrigado a entregar a um menor, 

morreu. Como a herança estava situada em Itália, e o herdeiro nomeado morreu numa província, os tutores encarregados da 

administração da propriedade dentro da província deveriam, na minha opinião, ser condenados por negligência, se, estando 

conscientes dos termos do testamento, não cuidassem dos interesses do menor; pois se o fideicomisso tivesse sido exonerado 

na província, os direitos do herdeiro teriam sido protegidos, e a gestão da herança teria recaído sobre aqueles que tinham 

empreendido a administração da tutela em Itália. 

 

289. O direito de acção contra um tutor não deve ser negado a um credor que fez ele próprio um contrato com o tutor, onde 

este último fez com que a sua guarda rejeitasse a herança; mesmo que o tutor possa ter utilizado o dinheiro em benefício do 

menor. 
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290. Os curadores de um menor deram garantias uns aos outros com referência à sua responsabilidade comum, e entregaram 

penhoras recíprocas para esse fim. Se forem solventes no momento em que forem destituídos do cargo, a garantia dada não 

terá qualquer outro efeito, e será evidente que as penhoras serão libertadas. 

 

291. Uma parte que foi nomeada guardiã apelou contra a sua própria nomeação. O seu herdeiro, tendo subsequentemente 

derrotado este último, será responsável por quaisquer prejuízos anteriormente sofridos, pelo motivo de se considerar que foi 

um ligeiro grau de negligência, em violação da lei, recusar-se a aceitar o cargo de tutor, depois de alguém ter sido instruído a 

assumi-lo. 

 

292. Os tutores que tenham a guarda de bens situados numa província, e que estejam a realizar negócios ligados ao apelo de 

menores numa cidade, devem requerer a nomeação de curadores para os bens dos referidos menores em Itália, uma vez que 

este é o seu dever. Se não o fizerem, antes de regressarem à província, o tribunal deverá proferir sentença contra eles devido à 

sua fraude ou negligência a este respeito. 

 

293. Um tio paterno foi nomeado tutor testamentário do filho do seu irmão, enquanto residia em Itália, e assumiu a 

responsabilidade pela administração da propriedade em Itália, bem como da propriedade na província, tendo então transferido 

para a província o dinheiro obtido com a venda da propriedade em Roma, e colocando-o a crédito da ala. Se outro tutor o 

substituir em Roma, não poderá ser obrigado a assumir a administração deste dinheiro, que não pertence aos bens da sua 

tutela. 

 

294. Quando curadores ou tutores, designados indevidamente por vontade própria, que não tenham sido confirmados por 

decreto do Pretor, transaccionam; serão obrigados a assumir a responsabilidade uns pelos outros por quaisquer perdas que 

possam ocorrer, uma vez que assumiram voluntariamente o cargo sem o apoio da lei; e qualquer um deles que seja solvente 

deverá solicitar ao Pretor um decreto de designação de curadores ou tutores. 

 

295. Quando os tutores que são solventes morrem, os seus herdeiros não serão responsáveis uns pelos outros em virtude de 

algo que não tenha ocorrido durante a existência da tutela. 

 

296. Está estabelecido que pode ser concedida uma acção equitativa contra um tutor que se recuse a cumprir as obrigações do 

seu cargo, depois de outros, que os tenham exonerado, terem sido processados. Ainda assim, se o prejuízo sofrido devido à 

tutela não for atribuível àqueles que transaccionaram o negócio, mas ocorreu por negligência de todos; então a 

responsabilidade será igualmente atribuída a todos, sem considerar qualquer ordem de substituição. 
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297. Certos tutores, após a sua guarda ter chegado à puberdade, devido à sua familiaridade com os factos do caso processado, 

interpuseram um recurso que tinha sido iniciado por ordem dos cônsules. Se não conseguirem obter a execução da sentença, 

não serão responsáveis por negligência. 

 

298. Se uma ala não puder usufruir do benefício da restituição, o seu pedido baseado na alegada negligência do seu tutor 

pode ser libertado por acordo; e isto não é considerado como um presente, mas como uma transacção comercial. 

 

299. Quando a perda de certos créditos com uma elevada taxa de juros, e que foram obtidos por um pai, for imputada à 

negligência dos tutores, uma ala feminina será obrigada a ceder-lhes os seus direitos de acção; mas ela pode reter, sem 

qualquer compensação, todos os juros que possam ter sido cobrados durante o prazo da tutela. 

 

300. Quando um menor, depois de ter processado os seus tutores, não pôde cobrar deles tudo o que lhe era devido, terá 

direito de acção contra os curadores que, por negligência, não transferiram a tutela para si próprios; nem o direito de ter sido 

extinto pela sentença sobre a tutela, pelo motivo de a ala ter uma causa de acção contra os detentores de outro cargo. 

 

301. Um tutor que se recuse a intentar uma acção em nome da sua guarda contra o herdeiro de um antigo tutor, que era 

solvente, será considerado responsável por qualquer perda; da mesma forma que se negligencia denunciar como suspeito o 

seu companheiro de tutela que se tornou insolvente. 

 

302. A execução de uma sentença sobre a tutela não deve, portanto, ser adiada pelo facto de o mesmo tutor administrar, ao 

mesmo tempo, a tutela do irmão e co-herdeiro da ala. 

 

303. A quantidade da peculiaridade de um escravo que actua como agente, e que um menor de idade admitiu e reteve, ou 

poderia ter retido depois de ter iniciado a administração dos seus assuntos, deve ser contabilizada pelo curador quando a sua 

declaração for apresentada em tribunal. 

 

304. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Um centurião nomeou um curador para o seu filho que era menor, mas a sua nomeação não foi confirmada por decreto do 

Pretor. Se o curador não fez nenhum negócio, ele não pode ser responsabilizado nem por contumazia nem por negligência; 

pois o privilégio dos soldados não se estende aos erros cometidos contra outro, e a ignorância com referência a outros não é 

perdoável no que diz respeito aos últimos testamentos, excepto no caso dos bens dos soldados. A tutela das crianças é, de 

facto, governada pelo direito de controlo paterno, e não pela vantagem ligada ao serviço militar. 

 

305. The Same, Opinions, Livro VIII. 
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Quando um guarda, que tem mais do que um tutor, proíbe um deles, que é insolvente, de prestar contas; isto não actua como 

uma libertação dos outros com referência ao que ele, fraudulentamente, possa ter recolhido, ou contratado durante a tutela, e 

os seus companheiros de tutela que negligenciaram denunciá-lo como suspeito podem ser legalmente processados por 

negligência; pois um tutor testamentário não é responsável por negligência da qual tenha sido libertado pela vontade. 

 

306. The Same, Definitions, Book I. 

 

Um juiz decidiu que um guardião entre vários era responsável pela totalidade do montante. Aquele que foi sujeito do decreto 

pode agir como advogado com referência aos seus próprios assuntos, mas não terá direito ao privilégio de uma ala, uma vez 

que isto não é conferido nem sequer ao herdeiro de uma ala, e é dada alívio, não ao caso, mas à pessoa da ala, que é 

merecedora de um favor especial. 

 

307. Paulus, Perguntas, Livro VII. 

 

Um tutor é exonerado de responsabilidade quando uma reclamação fica por cobrar após a morte da ala. 

 

308. Um homem que era o curador da filha do seu irmão prometeu dar quarenta aurei a título de dote ao seu marido. 

Pergunto-lhe se ele teria direito a uma indemnização, se depois as dívidas da ala fossem descobertas, e se o dote prometido 

fosse encontrado em excesso da quantia dos seus bens; como foi estabelecido no documento que So-and-So, tio e curador, 

prometeu uma certa quantia ao estipulador? A dificuldade resulta do facto de o curador não esperar dar o dote da sua própria 

propriedade, mas fez a promessa numa altura em que acreditava que os meios da ala eram suficientes para que ela fosse 

dispensada. Além disso, pode considerar-se se, se o curador fez a promessa sabendo que os seus bens não eram suficientes, 

deveria ser considerado como tendo doado a quantia; ou, como agiu de forma fraudulenta, se tem direito a alívio. Respondi 

que não penso que, uma vez que o curador, indo para além do seu dever, voluntariamente se responsabilizou a si próprio, a 

franquia deveria ser-lhe concedida pelo Pretor, tal como não o teria feito se tivesse prometido pagar dinheiro ao credor da 

rapariga. Mas se a parte que é objecto da discussão prometesse o dote, não com a intenção de o presentear, mas meramente 

como uma questão de negócios, ele poderia responsabilizar a mulher; e poder-se-ia dizer que ela ficaria vinculada durante a 

continuação do casamento, enquanto ela tivesse o dote, como é o caso da contribuição de bens; e ela seria certamente 

responsável após o divórcio, quer o dote tivesse sido pago, quer o crédito por ele ainda existisse; porque, neste caso, o 

resultado seria a sua exoneração de responsabilidade pelo mesmo. Mas se a mulher não for capaz de reembolsar o seu 

curador pelo que ele prometeu dar, através do do dote, em excesso do património dos seus bens, o curador pode ser 

exonerado da responsabilidade pelo montante em excesso, através de uma excepção; e a mulher deve dar uma caução ao seu 

marido por esse montante, de modo a que se ela se tornar mais rica durante o casamento, possa pagar o resto do dote ao seu 

marido. 
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309. The Same, Perguntas, Livro XIII. 

 

Aqueles que aceitam reclamações que tenham sido aprovadas por antigos curadores ou tutores, assumem a responsabilidade 

pelo seu pagamento. 

 

310. Quando uma ala recebe a conta do seu tutor depois de chegar à puberdade, e, tendo-o processado por um saldo, aceita 

juros, não perde o seu direito a qualquer propriedade do seu tutor que possa ter sido vendida, pois o Pretor deve preservar 

este direito para ele. 

 

311. The Same, Perguntas, Livro XIV. 

 

Quando um guarda, após chegar à puberdade, exonera um dos seus tutores, será culpado de um acto desonroso se tentar 

chamar o outro a prestar contas pelos actos do primeiro a quem exonerou. Dizemos que a mesma regra se aplica no caso de 

dois magistrados que são colegas, e o governo intenta uma acção contra um deles. Refiro-me, neste caso, a um caso em que 

dois magistrados são co-responsáveis, uma vez que o princípio nem sempre é aplicável, pois se ambos forem solventes, não 

há fundamento para uma escolha na instauração de um processo. Uma parte que é libertada por lapso de tempo não é como 

alguém que não tem nada, porque tem os meios para se opor à parte que intenta uma acção judicial sobre a reclamação. 

 

312. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Lucius Titius, o curador de Gaius Seius, durante o tempo da sua curadoria, arrendou a propriedade da Cornelian Estate a 

Sempronius, que não pagou a renda. O menor, tendo atingido a sua maioria, nomeou o antigo arrendatário, Sempronius, o seu 

agente. Pergunto se por ter agido como agente o menor é considerado como tendo assumido a totalidade da dívida, e por isso 

libertou o seu comissário. Paulus respondeu que, pela razão de que o partido, após ter atingido a sua maioria, desejava que o 

seu antigo inquilino agisse como seu agente, não deveria ser considerado como tendo-o exonerado da responsabilidade pelo 

saldo da sua renda. 

 

313. O Estado, por ordem do Governador, tomou posse dos bens do Sempronius, que, por causa de uma promessa, se tinha 

tornado devedor da sua cidade natal e os magistrados deste último nomearam três curadores, que são chamados pelos gregos 

epimelytai, e que depois, sob sua própria responsabilidade, e sem o consentimento do município, dividiram entre si a 

administração dos bens do Sempronius. Um deles tornou-se insolvente, e os outros, que eram solventes, renunciaram à 

administração do fundo ao mesmo tempo. Posteriormente, o herdeiro de Sempronius, que era menor, e que tinha rejeitado a 

propriedade, obteve do Imperador a restituição dos bens do seu pai. Pergunto se o menor deve ser indemnizado dos bens dos 

curadores que foram solventes, uma vez que a responsabilidade individual pela curadoria lhes tinha sido imposta pelos 
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magistrados. Paulus respondeu que se se decidisse que poderia ser concedida uma acção contra os curadores, ele deveria 

processar os magistrados pela parte do curador que não era solvente, já que a administração dos tutores é uma coisa, e a dos 

que têm a seu cargo os negócios do governo é outra. 

 

314. Um tutor que tenha emprestado o dinheiro da sua guarda, mesmo que o faça em seu próprio nome, não é considerado 

como tendo agido em oposição às constituições que proíbem que o dinheiro de uma guarda seja convertido ao uso de um 

tutor. 

 

315. Levantou-se a questão de saber se um tutor deveria ser obrigado a pagar juros sobre o dinheiro da sua guarda, que tinha 

utilizado após a cessação da sua tutela até ao dia em que foi proferido o julgamento contra ele. Paulus respondeu que após o 

fim da sua administração, os juros deveriam ser computados da mesma forma que num julgamento sobre tutela. 

 

316. Paulus também deu como sua opinião que, sempre que um tutor prestasse uma caução pela preservação dos bens da sua 

enfermaria, não seria responsável por quaisquer actos realizados pelo tutor depois de a enfermaria chegar à puberdade, que 

não se deviam à necessidade, mas à escolha. 

 

317. Tendo um tutor sido processado numa acção de tutela, tendo apresentado a sua conta, e tendo sido julgado contra ele, 

fez o pagamento de acordo com os seus termos; e depois, quando a enfermaria desejava cobrar dinheiro devido por certos 

devedores do seu pai, cujos nomes não constavam no livro de contas, os recibos do tutor foram apresentados pelos referidos 

devedores. Levantou-se a questão de saber se uma acção seria a seu favor contra o tutor, ou contra os devedores. Paulus 

respondeu que se os devedores tivessem pago ao tutor durante o tempo em que ele estava a administrar o fideicomisso, 

seriam libertados da responsabilidade para com a guarda por operação da lei; mas se fosse instaurada uma acção contra o 

tutor, a guarda poderia também instaurar uma acção contra ele por tutela, e recorrer a uma resposta com base em fraude, em 

oposição a uma excepção baseada numa decisão anterior do caso. 

 

318. Quando dois tutores testamentários foram nomeados para uma ala, e um deles morreu, a pedido da mãe da ala, outro foi 

nomeado em seu lugar pelos magistrados, sob a direcção do Governador da província, e deste último, o magistrado exigiu 

segurança para a preservação da herança. O tutor testamentário denunciou o outro, subsequentemente nomeado, como sendo 

suspeito. Levantou-se então a questão de saber até que ponto ele poderia ser responsabilizado. Paulus respondeu que o tutor 

testamentário deveria ser processado pela parte dos bens que tinha administrado; e que, com referência à parte do seu 

companheiro tutor, deveria ser instaurado primeiro um processo contra aqueles que se tinham tornado seus fiadores, e depois 

contra os magistrados que o nomearam. Depois, se o guarda não conseguiu obter tudo a que tinha direito, deveria ser feita 

uma investigação sobre a conduta do outro tutor, com o objectivo de determinar se ele deveria ser declarado suspeito, 

especialmente porque se disse que ele tinha acusado o segundo tutor de agir de forma suspeita. Noutras circunstâncias, 

porém, quando os magistrados designam vários tutores, uma ala não tem qualquer recurso contra eles, antes que os bens de 
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todos os tutores tenham sido esgotados. No caso referido, em que um tutor foi nomeado pelos magistrados, não é considerado 

aconselhável que o tutor testamentário que acusou o outro de ser suspeito seja processado perante o seu colega; por 

conseguinte, cada um deve ser considerado como tendo sido nomeado tutor para a administração de metade dos bens. 

 

319. Os tutores estão autorizados a cobrar o dinheiro devido pelos devedores das suas alas, a fim de poderem ser legalmente 

exonerados; mas não podem apresentar-lhes os seus créditos, nem fazer qualquer acordo com eles com o objectivo de os 

diminuir. Portanto, quando um devedor paga uma quantia menor a um tutor do que a devida, pode ser processado pela ala 

para o saldo. 

 

320. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Um certo homem nomeou Titius e Maevius guardiães, e acrescentou a seguinte disposição: "Desejo e peço que tudo seja feito 

com o conselho do meu irmão Maevius, e que tudo o que for feito sem ele seja anulado". Só o Titius cobrou as dívidas aos 

devedores; foram estes últimos exonerados de responsabilidade? Respondi que, se o testador comprometeu toda a 

administração a Maevius, o pagamento não foi feito legalmente. 

 

321. "Marina e Januaria fixarão um montante que será suficiente para as despesas diárias do meu filho". Pergunto se os 

tutores devem ficar satisfeitos com o julgamento destas duas mulheres. Respondi que o montante da despesa deveria ser 

estabelecido pelo julgamento de algum bom cidadão. 

 

322. Os tutores nomeados para a administração de uma propriedade em Itália encontraram em Roma certas obrigações de 

devedores residentes na província, para o pagamento do dinheiro em Roma, ou em qualquer outro lugar que pudesse ser 

exigido. Como os devedores não estavam em Itália, nem em nenhuma das suas terras aí situadas, pergunto se a cobrança 

destes créditos fazia parte do dever dos tutores da herança em Itália. Respondi que se o contrato tivesse sido feito na 

província, eles não estavam preocupados com ele; mas que fazia parte do seu dever não permitir que aqueles a quem foi 

confiada a administração da herança na província permanecessem na ignorância da existência dos referidos créditos. 

 

323. Quando um tutor testamentário, nomeado por uma mãe, considerando ser ele próprio um verdadeiro tutor, vendeu tanto 

o património materno como o património paterno da ala e morreu em situação de insolvência, levantou-se a questão de saber 

se a ala poderia intentar uma acção para a recuperação da propriedade. Respondi que se a propriedade ainda pertencesse à 

ala, poderia ser recuperada por ele. 

 

324. O prefeito de uma legião inseriu a seguinte disposição no seu testamento: "Desejo que fique ao critério dos tutores do 

meu filho determinar se apenas um por cento de juros por ano serão pagos sobre o dinheiro pertencente à minha propriedade, 

a fim de evitar que seja dissipado". Pergunto, caso se verifique que o dinheiro foi emprestado com juros pelos referidos 
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tutores, se estes só seriam responsáveis numa acção de tutela pelos juros a um por cento, ou pela taxa para a qual tinham 

estipulado. Respondi que se eles optassem por pagar o montante dos juros de acordo com a vontade do falecido, e não 

tivessem emprestado o dinheiro a juros em nome da ala, seriam meramente responsáveis pelo montante mencionado pelo 

testador. 

 

325. Lucius Titius pediu dinheiro emprestado a um tutor, e deu-lhe em penhor os bens a que tinha direito por herança, e três 

anos depois, a enfermaria, cuja tutela estava a ser administrada, tendo chegado à puberdade, os bens do falecido foram 

confiscados, porque o seu herdeiro não vingou a sua morte. Colocou-se a questão de saber se a ala poderia recusar-se a 

considerar a pretensão acima referida. Respondi que, de acordo com os factos declarados, a responsabilidade pela referida 

pretensão não era atribuída ao tutor. 

 

326. Um de dois irmãos, associado na parceria de bens e negócios, tendo falecido, deixou ao seu filho o seu herdeiro; e o tio 

deste último, que era seu tutor, depois de ter vendido toda a mercadoria pertencente à firma, comprou-a ele próprio, e 

conduziu o negócio em seu próprio nome. Levantou-se a questão de saber se ele seria obrigado a restituir à guarda a sua parte 

dos lucros do negócio, ou apenas os juros sobre o dinheiro. Respondi que, de acordo com os factos declarados, ele deveria 

pagar os juros da ala, e não seria obrigado a dar-lhe uma parte dos lucros. 

 

327. O tutor de uma propriedade em Itália, tendo sido processado por um credor provincial, pagou-lhe no local onde a ala 

tinha propriedade. Colocou-se a questão de saber se ele poderia incluir isto numa acção de tutela. Respondi que não havia 

nada nos factos declarados que o impedisse de o fazer. 

 

328. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Há uma grande diferença entre o conservador de bens sem dono, e de uma criança por nascer, e o conservador de uma pessoa 

louca, um gastador, ou uma ala, uma vez que com referência a esta última é evidente que existe uma administração real; mas 

aos dois primeiros apenas é confiada a custódia e venda de bens susceptíveis de serem deteriorados. 

 

329. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

Quando um tutor não está em condições de reparar um dano pela sua obstinação em não colocar o dinheiro da sua guarda a 

juros, ou por não ter adquirido terras, será punido com uma severidade invulgar. 

 

330. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 
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Quando a propriedade de uma ala se perde devido a um ataque de assaltantes, ou quando um banqueiro, a quem o dinheiro 

foi confiado pelo tutor, numa altura em que ele estava em alta reputação, não pode pagar tudo, o tutor não será 

responsabilizado por nada nestas circunstâncias. 

 

331. Venuleius, Stipulations, Livro VI. 

 

Quando dois ou mais tutores estiverem a administrar uma tutela, a estipulação da caução de cada um torná-lo-á responsável 

pela totalidade do montante. Mas se a tutela for dividida entre eles por distritos, o que geralmente é feito, e um deles se 

dedica ao negócio na cidade, e o outro àquele fora dela, então a estipulação vinculará, ou não vinculará nenhuma das fianças, 

de acordo com a responsabilidade de qualquer dos comitentes; pois embora todos eles sejam tutores, e estejam a administrar 

a tutela, ainda assim, se qualquer deles for processado com referência a bens que estejam fora do seu distrito, ou for levado a 

tribunal, a estipulação não o vinculará, a menos que a administração da tutela lhe tenha sido inteiramente confiada. Quando a 

administração de todo o fideicomisso não tiver sido confiada a um tutor, o efeito é o mesmo como se não lhe tivesse sido 

dada com referência ao bem que está em questão. 

 

332. Neratius, Opiniões, Livro I. 

 

Um curador não só deve dar um dote por um menor, como também deve pagar as despesas incorridas pelo casamento. 

 

333. Paulus, Decretos, Livro II. 

 

Aemilius Dexter negligenciou a exigência de segurança dos guardiães nomeados durante o tempo da sua magistratura, e 

tendo alguns deles sido dispensados, o próprio Dexter foi nomeado guardião por outros magistrados que o sucederam. Após a 

sua nomeação, foi intentada uma acção contra ele pela quantia total, por duas razões; primeiro, porque ele tinha nomeado 

tutores na altura em que era magistrado; e segundo, porque ele não exigia segurança dos mesmos. Por outro lado, foi dito que 

embora a segurança não fosse necessária, os tutores eram solventes no momento em que a tutela terminou, e que a 

negligência dos curadores não deveria ser uma fonte de ferimentos para os tutores. Foi considerado que se os tutores fossem 

solventes no momento em que a tutela terminou, mesmo que a segurança não fosse exigida, a responsabilidade será atribuída 

aos curadores, caso contrário, será atribuída aos tutores e magistrados; ou seja, será responsável quem não denunciou o seu 

colega como suspeito, ou não exigiu segurança quando, no termo da confiança, o tutor foi considerado insolvente. 

 

334. Tryphoninus, Disputations, Livro II. 

 

Não creio que um tutor deva ser responsável por uma taxa de juros mais elevada, que pediu emprestado dinheiro pertencente 

à sua guarda ao seu companheiro-guardião e deu garantias, e prometeu uma taxa de juros que outros devedores normalmente 



1557 

 

pagam aos guardas, porque não se apropriou do dinheiro para seu próprio uso, e não esbanjou secretamente ou prodigalmente 

o dinheiro como se fosse seu, e se o empréstimo não lhe tivesse sido feito a esta taxa pelo seu companheiro-guardião, ele 

poderia tê-lo obtido noutro lugar. Faz uma grande diferença quando um tutor se torna pública e abertamente devedor à sua 

guarda, como qualquer estranho faria; e quando, sob o pretexto de administrar a tutela em benefício da sua guarda, ele lucra 

secretamente com o dinheiro desta última. 

 

335. The Same, Disputations, Book XLII. 

 

Três tutores foram nomeados para uma ala; um deles administrou a tutela, e tornou-se insolvente; o segundo comprometeu-se 

com a acusação do Titius, que transaccionou parte do negócio; e o terceiro não se preocupou, de forma alguma, com a 

administração. Colocou-se a questão de saber até que ponto cada um deles era responsável. Como uma responsabilidade 

comum atribuída aos tutores na administração da sua confiança, todos eles seriam responsáveis pela totalidade do montante. 

É evidente que se o dinheiro pertencente à guarda fosse distribuído entre eles, cada um deles não seria responsável por uma 

soma maior do que a que recebeu. 

 

336. No entanto, quando os próprios tutores tiverem roubado os bens da ala, consideremos se cada um deles será responsável 

pela totalidade do montante, na acção de duplo dano estabelecida pela Lei das Doze Tabelas. E, ainda que um deles possa ter 

pago o dobro do valor do bem, os outros também serão responsáveis; porquanto, se houver vários ladrões que tenham 

roubado o mesmo artigo, os outros não são libertados da pena pelo facto de a mesma ter sido cobrada a um deles. Os 

guardiães, no entanto, por terem sido confiados à administração, são antes considerados como tendo agido perfidamente do 

que como tendo tomado o bem sem o consentimento do proprietário. Finalmente, ninguém pode dizer que um tutor é 

responsável por danos duplos numa acção deste tipo e, por assim dizer, através de uma espécie de acção de recuperação 

também é obrigado a entregar o bem em si, ou a pagar o seu valor. 

 

337. Por conseguinte, considera-se que um tutor não só administrou a tutela, onde ordenou que outro o fizesse por ele; mas 

também onde tomou a segurança do seu companheiro de tutela para a preservação do bem, e depois lhe confiou a 

administração de toda a tutela. Também não pode defender-se através da constituição que ordena que a parte que administrou 

a tutela seja processada primeiro. 

 

338. Além disso, se ninguém tiver assistido a uma parte dos assuntos da administração, aquele que administrou outros 

assuntos que lhe dizem respeito não será responsável por aquilo que foi negligenciado, mas a responsabilidade por todos será 

atribuída aos tutores em comum. A responsabilidade por outras coisas a que ele não atendeu não pode, contudo, ser exigida a 

um só, a menos que sejam de tal natureza que, depois de terem sido iniciados, devam ter sido por ele terminados, ou quando 

tenham sido de tal forma ligados com aqueles de que ele tinha acusado, que não devam ter sido separados deles. 
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339. Mas quando se diz que os tutores são responsáveis quando um companheiro-guardião se torna insolvente, ou não era 

solvente no momento da sua nomeação, vejamos como isto deve ser compreendido; ou seja, se será suficiente se os recursos 

do seu companheiro-guardião não foram diminuídos em qualquer medida desde o momento da sua nomeação, mas o 

montante da sua herança paterna permaneceu o mesmo? Ou, mesmo que nada tenha acontecido posteriormente, o que 

manifestamente causaria uma diminuição dos bens, deverá um tutor, ainda assim, investigar os bens do seu companheiro-

guardião? Este, contudo, deveria receber outra construção dependente da posição da pessoa, e do tempo que decorreu desde a 

execução do testamento; pois onde a parte é um notório gastador, ou aquele cujos bens foram vendidos, não lhe deveria ser 

permitido pelo seu companheiro-guardião administrar o fideicomisso, ainda que, tendo tomado o Pretor de surpresa, este o 

tenha nomeado por decreto, e o seu pai tenha ignorado qualquer acidente que lhe possa ter acontecido após a execução do 

testamento, ou que tenha tido a intenção de alterar o seu testamento, mas não o tenha feito. 

 

340. Scaevola, Digest, Livro IV. 

 

Um tutor vendeu bens e animais pertencentes à sua guarda, mas reteve e manteve na sua posse alguns dos animais, pelo facto 

de os compradores não os terem pago; e registou o preço tal como pago nas contas do tutor. Outros animais foram produzidos 

por estes, e tendo o tutor falecido, o seu herdeiro administrou a mesma tutela, e manteve os animais na sua posse durante 

vários anos. Colocou-se a questão de saber se o menor, cuja tutela foi objecto de administração, poderia reclamar legalmente 

os referidos animais depois de ter catorze anos de idade? A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, a guarda 

não os podia reivindicar. 

 

341. The Same, Digest, Book X. 

 

Tendo as obrigações escritas de certos devedores sido destruídas pelo fogo, podem os tutores processar os referidos 

devedores pelo pagamento do dinheiro por terem sido mencionadas no inventário; ou podem obrigá-los a renová-las, mesmo 

quando o tenham feito em circunstâncias semelhantes com outros devedores, mas tenham negligenciado fazê-lo com 

referência aos da ala, e se tiverem lesado estes últimos de alguma forma, devido a esta omissão, podem ser instaurados 

processos contra eles numa acção de tutela? A resposta foi que, se se provar que os tutores não agiram por fraude ou 

negligência, eles serão responsáveis perante a enfermaria por esta razão. 

 

342. Uma ala, com a autoridade dos seus tutores, comprou uma parcela de terra a um partido que tinha sido banido, e cujos 

bens tinham sido confiscados por decreto do Governador, e tendo ele obtido autorização do Imperador para recorrer, o juiz 

recusou-se a entreter o recurso, e tendo sido pronunciado que ele tinha sido privado da terra. Levantou-se a questão, poderia a 

ala recuperar o preço da terra dos seus tutores numa acção de tutela. A resposta foi que, se conscientemente fizessem a 

compra a alguém que estivesse em condições de ser responsável pelo decreto anterior, poderiam ser responsabilizados numa 

acção sobre a tutela. 
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343. The Same, Digest, Livro XI. 

 

Um certo homem transaccionou o seu negócio através da agência de Pamphilus e Diphilus, os seus antigos escravos, e depois 

os seus libertados, e pela sua vontade nomeou-os tutores do seu filho, desde que o negócio fosse levado a cabo da mesma 

forma que tinha sido feito durante a sua vida; e os referidos tutores administraram a confiança, não só durante a minoria do 

filho do seu patrono, mas também depois de ele ter chegado à puberdade. Diphilus prestou a sua conta juntamente com uma 

declaração dos lucros do negócio; Pamphilus, contudo, pensou que não era necessário apresentar uma conta dos lucros, mas 

apenas calcular o montante dos juros normalmente recuperados numa acção de tutela. Colocou-se a questão de saber se 

Pamphilus deveria ter apresentado a sua conta da mesma forma que Diphilus, a fim de cumprir a intenção do testador. A 

resposta foi que ele o deveria ter feito. Claudius Tryphoninus diz que o deveria ter feito para não obter qualquer vantagem 

pecuniária da tutela. 

 

344. Um de dois tutores tendo morrido antes da sua tutela ter chegado à puberdade, o outro, tendo intentado uma acção 

contra o seu herdeiro em nome da tutela, recuperou com juros tudo o que tinha chegado às mãos do tutor falecido da tutela. 

Colocou-se a questão de saber se, numa acção de tutela que foi intentada pela ala após a chegada à puberdade, os juros 

deveriam ser pagos apenas sobre a parte do dinheiro que tinha chegado às mãos do tutor falecido através da tutela, desde o 

início; ou se os juros sobre o principal, bem como sobre os juros acumulados nas mãos do sobrevivente, após a morte do 

primeiro, também deveriam ser pagos, e transferidos com o principal. A resposta foi que se o tutor tivesse utilizado o 

dinheiro em seu próprio benefício, os juros sobre todo o montante deveriam ser pagos; mas se o dinheiro permanecesse nas 

contas a crédito da ala, isso só deveria ser pago que ele tivesse cobrado, ou poderia ter cobrado de boa fé, e tendo conseguido 

emprestá-lo a juros, negligenciou fazê-lo; porque se o tutor tivesse recebido o capital e os juros de qualquer outro devedor, 

todos constituiriam, ou deveriam constituir capital nas suas mãos. 

 

345. Num caso em que o testamento parecia ter sido quebrado, os tutores testamentários deixaram de actuar na administração 

do fideicomisso, e um tutor para a ala foi nomeado pelo Governador. Os tutores nomeados pelo testamento foram, no entanto, 

ordenados a administrar a tutela em conjunto com aquele que foi seleccionado pelo Governador para agir nessa qualidade. 

Colocou-se a questão se os mesmos tutores testamentários seriam responsáveis durante o tempo que antecedeu a nomeação 

do outro tutor, a partir do dia em que o testamento foi aberto, ou a partir da data em que lhes foi ordenado que participassem 

na administração. A resposta foi que eles não eram de modo algum responsáveis por actos realizados durante o tempo que 

antecedeu a referida nomeação. 

 

346. Um pai tendo nomeado o seu filho, que era menor, seu herdeiro, legou dois mil aurei à sua filha deserdada, e nomeou os 

mesmos tutores para ambos. Colocou-se a questão de saber se os tutores da guarda feminina seriam responsáveis numa acção 
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de tutela por juros sobre o montante a partir do dia em que os ditos dois mil aurei poderiam ter sido separados dos outros 

bens da propriedade, se negligenciassem investi-lo. A resposta era que eles seriam responsáveis. 

 

347. Colocou-se a questão de saber se os juros sobre o dinheiro pertencente a uma ala, devidos pelos tutores, deveriam ser 

considerados como capital quando transferidos para um curador, e se o curador seria responsável pelos juros sobre a 

totalidade do montante. A resposta foi que todo o dinheiro que chega às mãos dos curadores está sujeito à mesma regra, 

porque todo ele se torna capital. 

 

348. The Same, Digest, Livro XXVII. 

 

Quando a herança de um pai estava carregada de dívidas, e a propriedade parecia estar em tal estado que uma ala feminina 

deveria recusar aceitar a sucessão; um dos tutores fez um acordo com vários credores para que estes ficassem satisfeitos com 

uma certa quantia do que lhes era devido, que receberam. Os tutores da rapariga, após a sua chegada à puberdade, fizeram o 

mesmo acordo com certos credores, que também receberam o dinheiro. Levantou-se a questão se, se um dos tutores fosse 

credor ou o pai da ala, e pagasse a si próprio a totalidade do montante que lhe era devido com juros da propriedade da ala, 

poderia ser obrigado pelos curadores da menor a contribuir na mesma proporção que os outros credores tinham feito. A 

resposta era, que um tutor que tivesse induzido outros a diminuir os seus créditos, deveria estar satisfeito com a mesma 

percentagem dos seus. 

 

349. Pomponius, Epístolas, Livro VIII. 

 

Quando o herdeiro de um tutor tiver concluído uma transacção que foi iniciada por este último, ele será responsável por uma 

acção de tutela sobre esta conta. 

 

350. The Same, Epistles, Livro XX. 

 

É afirmado por Aristo que, quando uma ala perde a posse de qualquer parte de um espólio por culpa do seu tutor, não há 

dúvida de que ele será responsável pelo montante de uma acção sobre o espólio, se tiver sido dada uma garantia à ala. Além 

disso, a garantia é considerada como tendo sido dada, mesmo que o tutor seja solvente, para que a ala possa recuperar dele o 

montante pelo qual o julgamento é feito contra ele numa acção. Quando, contudo, o tutor não for solvente, deve ser 

considerado se o dano será sofrido pela ala ou pelo reclamante do espólio; por conseguinte, deve ser considerado como se o 

bem tivesse sido perdido por acidente, e como se o próprio ala que está livre de culpas tivesse diminuído, destruído, ou 

perdido qualquer bem pertencente ao espólio. O inquérito também pode ser feito com referência a um possuidor que esteja 

louco, onde qualquer um dos bens é perdido por causa da sua insanidade. Qual é a sua opinião sobre este ponto? Pomponius 

diz: "Penso que a opinião de Aristo é correcta. Mas porque é que tem dúvidas sobre quem deve sofrer a perda, se o guardião 
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deve provar a sua insolvência; pois como se pode dizer muito correctamente que o guarda só pode ser obrigado a transferir os 

direitos de acção que tem contra o tutor para o vendedor da propriedade, assim também o herdeiro ou o possuidor da 

propriedade, se não por culpa sua (por exemplo, se ele deve ser expulso à força de terras pertencentes à propriedade, ou um 

escravo que faça parte dela deve ser ferido por alguém sem culpa do possuidor), ele só seria obrigado a ceder os direitos de 

acção a que tinha direito com este fundamento. Deve ser dito que a mesma regra se aplicará quando qualquer perda ocorrer 

por negligência ou fraude do tutor de uma pessoa louca, tal como no caso em que um tutor ou um curador tenha celebrado 

uma estipulação, ou vendido propriedade pertencente a uma propriedade. Também penso que se deve admitir que qualquer 

coisa que aconteça através da insanidade de alguém, deve permanecer impune; tal como se tivesse sido causada por algum 

acidente, e sem o acto da parte processada". 

 

 

 

 

Título. 8. Sobre a autoridade e consentimento dos tutores e curadores. 

 

 

 

 

351. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Embora seja uma regra do Direito Civil que um tutor não possa ser nomeado para a transacção do seu próprio negócio, ainda 

assim, um tutor pode usar a sua autoridade para induzir a sua ala a aceitar uma herança que lhe é devida; mesmo que, ao fazê-

lo, a a ala se torne sua devedora. A primeira razão para o exercício da sua autoridade, neste caso, é que a sua ala pode tornar-

se herdeira, consequentemente, ficará em dívida para com ele. Contudo, não pode, pelo exercício da sua autoridade, obrigar a 

sua ala a entrar numa estipulação com ele. Quando alguém emprega a sua autoridade para induzir a sua ala a fazer uma 

estipulação com o seu escravo, o Divino Antoninus Pius declarou num Rescript que a ala não seria legalmente responsável, 

mas que seria concedida uma acção contra ela pelo montante que ela lucrou com a transacção. Se o tutor fizer com que algo 

seja dado pela ala ao seu filho, tal exercício da sua autoridade será nulo, pois é evidente que ele adquire a propriedade pelo 

seu próprio acto. 

 

352. Quando um tutor é obrigado à força e contra a sua vontade a permanecer, qualquer acto que ele realize não será válido; 

pois a sua mera presença corpórea não é suficiente, pois pode considerar-se que ele deu o seu consentimento quando estava 

em silêncio por estar a dormir, ou porque foi atacado por epilepsia. 

 

353. The Same, On Sabinus, Livro XXIV. 
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Não há diferença nos casos em que a autoridade de um tutor não é interposta, e em que é exercida de forma imprópria. 

 

354. Paulus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Quando um tutor realiza um acto sem ser chamado a fazê-lo, o exercício da sua autoridade será válido, se ele disser que 

aprova o que se passa, pois isto é para o poder fazer. 

 

355. Pomponius, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Embora onde existam vários tutores, a autorização de um é suficiente; ainda assim, se deve ser concedida por alguém que não 

tenha sido encarregado da administração da tutela, não deve ser ratificada pelo Pretor. Portanto, penso que o melhor é a 

opinião de Ofilius, que sustentou que se eu fizer uma compra a uma ala pela autoridade do tutor que não está a administrar o 

fideicomisso, estando ciente de que outro estava a administrá-lo, não me posso tornar o proprietário do artigo vendido. A 

mesma regra aplica-se se eu fizer tal compra com a autoridade de um tutor que tenha sido destituído do cargo, pois tal 

transacção não deve ser ratificada. 

 

356. Ulpianus, On Sabinus, Livro XL. 

 

Um guarda não se pode vincular legalmente ao seu tutor pela autoridade deste último. É evidente que, quando existem vários 

tutores, deve ser considerado que a autoridade de um deles é suficiente para permitir que a ala se vincule a outro, quer ele lhe 

empreste dinheiro, quer entre em estipulação com ele. No entanto, quando existe apenas um tutor, e ele empresta dinheiro à 

sua ala, ou celebra uma estipulação com ele, ele não ficará vinculado ao tutor, mas será naturalmente responsável perante ele 

pelo montante pelo qual foi beneficiado pecuniariamente. Pois o Divino Pio declarou num Rescript que deveria ser concedida 

uma acção a favor do tutor contra a ala, e na verdade contra qualquer outra pessoa, pelo montante pelo qual ele foi 

enriquecido à sua custa através da transacção. 

 

357. Uma ala que faça uma compra ou uma venda sem a autoridade do seu tutor só será responsável pelo montante pelo qual 

lucrar pecuniariamente. 

 

358. Além disso, um tutor não pode contrair a obrigação de comprador ou vendedor com a sua ala. No entanto, se ele tiver 

um tutor, a autoridade deste último será sem dúvida suficiente para o habilitar a fazer uma compra. Mas se a transacção for 

fraudulenta, não terá qualquer efeito, e portanto o bem não pode ser adquirido por usucapião. Se, no entanto, o guarda, tendo 

atingido a sua maioria, confirmar a compra, o contrato será válido. 
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359. Se um tutor deve comprar os bens da sua ala através da interposição de um terceiro, a compra efectuada em tais 

circunstâncias será nula, porque a transacção não parece ter sido concluída de boa fé. Isto também foi declarado num Rescript 

pelo Divino Severus e Antoninus. 

 

360. Se, no entanto, ele fizer a compra abertamente, e der outro nome, não fraudulentamente, mas sem dissimulação, como as 

pessoas de categoria estão habituadas a fazer que não desejam que os seus nomes apareçam nos registos, a compra será 

válida. Mas onde ele fizer a compra de forma astuciosa, ela será a mesma como se a tivesse feito pela agência de outra 

pessoa. 

 

361. Se o credor da ala vender a sua propriedade, o seu tutor pode adquiri-la de boa fé. 

 

362. Se o filho de um tutor, ou qualquer outra pessoa sob o seu controlo, tiver de comprar o imóvel, será o mesmo que se ele 

próprio o tivesse comprado. 

 

363. Pomponius, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Foi decidido que os tutores a quem a administração não tenha sido conferida por decreto, podem comprar legalmente bens a 

uma ala, tal como os estranhos podem fazer. 

 

364. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XL. 

 

Quando dizemos que um tutor não pode conceder autoridade à sua ala para fazer negócios com ele; isto só é verdade quando 

a estipulação é adquirida por ele, ou por pessoas sob o seu controlo. Mas nada impede que a sua autoridade seja exercida na 

transacção de qualquer negócio pelo qual a sua ala será beneficiada. 

 

365. Quando existem dois credores, e um deles estipula para o pagamento da dívida por uma ala, sob a autoridade de um 

tutor, e o outro estipula para o seu pagamento pela ala com a autoridade de outro tutor, deve ser considerado que a 

estipulação é válida, desde que a autoridade de um tutor seja suficiente; mas se não for suficiente, deve ser dito que a 

estipulação é nula. 

 

366. Quando um pai e o seu filho, que está sob o seu controlo, são ambos tutores, e o pai estipula com a autoridade do filho, a 

estipulação não terá qualquer efeito, e este é o caso porque o filho não pode autorizar qualquer transacção em que o seu pai 

esteja envolvido. 

 

367. The Same, On Sabinus, Livro XLVIII. 
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Mesmo quando o contrato com um guarda é condicional, o consentimento do tutor deve ser absoluto; pois a sua autoridade 

não deve ser condicionada, mas absolutamente interposta, para que um contrato condicional possa ser confirmado. 

 

368. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XII. 

 

Um guarda não pode ser responsabilizado por qualquer contrato sem a autoridade do seu tutor; ele pode, no entanto, adquirir 

propriedade para si próprio através de uma estipulação, bem como por entrega, sem a autoridade do seu tutor, mas não pode 

vincular-se a si próprio emprestando dinheiro, porque não pode alienar nada sem a autoridade do seu tutor. 

 

369. Com referência à regra de que uma ala não pode alienar qualquer propriedade sem a autoridade do seu tutor, é evidente 

que não pode manumitar os seus escravos sem o seu consentimento, e mesmo que manumite um escravo com a autoridade do 

seu tutor, deve, de acordo com a Lex Aelia Sentia, dar uma boa razão para o fazer, na presença do Conselho. 

 

370. Quando uma ala, por qualquer razão, faz um pagamento sem a autoridade do seu tutor, o seu acto é nulo, porque não 

pode transferir a propriedade de nada. No entanto, quando o credor, de boa fé, gasta o dinheiro reembolsado pela ala, esta 

última será libertada. 

 

371. Uma ala não pode entrar numa propriedade sem o consentimento do seu tutor, mesmo que isso possa ser vantajoso para 

ele, e ele não sofre qualquer perda ao fazê-lo. 

 

372. Nos termos do Decreto Trebelliano do Senado, uma ala não pode receber uma herança sem o consentimento do seu 

tutor. 

 

373. O tutor deve estar presente e autorizar a transacção, e o seu consentimento não terá qualquer efeito se for dado 

posteriormente, ou comunicado por carta. 

 

374. Mesmo que a parte que faz um contrato com uma ala não saiba que a autoridade do tutor foi concedida, ainda assim, se 

isto puder ser provado por provas escritas, a transacção será válida; por exemplo, se eu vender ou alugar algo por carta a uma 

ala que esteja ausente, e ele der o seu consentimento, após ter sido autorizado pelo seu tutor. 

 

375. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Um tutor que, por motivo de doença, ausência, ou qualquer outra boa razão, não possa autorizar a sua ala a realizar algum 

acto, não será responsável. 
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376. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XV. 

 

Quando uma ala ou uma pessoa insana tem direito à posse de um bem com o objectivo de acelerar os assuntos, é estabelecido 

que os desejos do tutor ou curador devem ser consultados na aceitação ou repúdio do bem; e é claro que se ele fizer algo 

contrário aos interesses da referida ala ou pessoa insana, ele será responsável por uma acção sobre a tutela ou curadoria. 

 

377. Julianus, Digest, Livro XXI. 

 

Se um escravo que lhe pertença em comum e ao Titius receber qualquer propriedade por entrega da sua ala com o seu 

consentimento, Marcelo declara que a sua propriedade será atribuída unicamente ao Titius; pois onde nada puder ser 

adquirido por todos os proprietários de um escravo, as antigas autoridades consideraram que o mesmo pertencerá na sua 

totalidade àquele por quem pode ser adquirido. 

 

378. The Same, Digest, Livro XXI. 

 

Os menores são obrigados pela autoridade dos seus tutores, apesar de eles próprios permanecerem em silêncio. Pois quando 

pedem dinheiro emprestado, mesmo que nada digam, serão responsáveis, se a autoridade do seu tutor for interposta. Assim, 

quando dinheiro que não é devido é pago a essas pessoas, mesmo que elas devam permanecer em silêncio, a interposição da 

autoridade do seu tutor será suficiente para as tornar responsáveis por uma acção pessoal para a sua recuperação. 

 

379. The Same, Digest, Livro XXXI. 

 

Não faz muita diferença se um tutor está ausente quando qualquer negócio é transaccionado com a sua ala, ou se, se estiver 

presente, não tem conhecimento do que está a ser feito. 

 

380. Marcianus, Regras, Livro II. 

 

O mesmo tutor pode conceder a sua autoridade a duas alas, num caso em que uma é queixosa e a outra ré. No caso, porém, de 

agir nesta dupla qualidade, será suficiente uma única autorização, nestas circunstâncias, para ambas as alas? Pomponius está 

em dúvida sobre este ponto, mas pode ser fortemente sustentado que uma única autorização será suficiente. 

 

381. Paulus, Sobre a Lex Aelia Sentia. 

 

Mesmo que um tutor se torne cego, ele pode autorizar a execução de actos pela sua ala. 
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382. The Same, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Quando um tutor não está disposto a conceder autoridade à sua pupila, o Pretor não deve obrigá-lo a fazê-lo; em primeiro 

lugar, porque seria injusto, mesmo que não fosse conveniente, forçá-lo a dar o seu consentimento; e depois, mesmo que fosse 

conveniente, a pupila pode intentar uma acção de tutela por causa da perda que sofreu. 

 

383. The Same, On Plautius, Livro I. 

 

Uma ala, com o consentimento do seu tutor, pode transferir o seu devedor para o Titius. No entanto, quando um tutor está em 

dívida para com a sua guarda, deve ser dito que ele não pode ser transferido, nem pode ser nomeado um agente para agir 

contra o tutor, com a autoridade deste último; caso contrário, o tutor ficaria isento de responsabilidade pelo seu próprio acto. 

 

384. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Um curador pode mesmo ser nomeado para qualquer pessoa com idade inferior à da puberdade, mas é necessário um tutor 

para a resolução de todas as questões que envolvam as formalidades da lei. 

 

385. Scaevola, Digest, Livro X. 

 

Uma divisão dos bens do seu pai foi feita por certas alas na presença do seu tutor, que, no entanto, não assinaram o 

instrumento de divisão. Colocou-se a questão de saber se devem cumpri-la. A resposta foi, se o tutor o autorizou, a divisão 

deve manter-se, mesmo que ele não tenha assinado o instrumento. 

 

386. The Same, Digest, Livro XXVI. 

 

Uma ala, tendo sido julgado contra ele por causa de um contrato feito com o seu pai, depois de ter sido defendido pelo seu 

tutor, recebeu um curador, entre o qual e o credor teve lugar a seguinte transacção na presença do administrador do 

Imperador: Priscus, o Administrador do Imperador, disse: "Que a sentença seja executada"; Novellius, o curador, disse: 

"Ordeno à ala que rejeite a herança"; Priscus, o mordomo do Imperador, disse: "Ordeno à ala que rejeite a herança"; Priscus, 

o mordomo do Imperador, disse "Respondeste, sabes o que tens de fazer". Levantou-se a questão se, em consequência deste 

processo, o menor deveria ser considerado como tendo rejeitado a herança do seu pai. A resposta foi que, de acordo com os 

factos declarados, o menor deveria ser considerado como tendo rejeitado. 

 

387. Labeo, Probabilidades, Livro V. 
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Se algo que a enfermaria fizer tenderia a libertar o seu tutor da sua responsabilidade para com ele, o tutor não pode consentir 

legalmente que ele o faça. 

 

 

 

 

Título. 9. Quando os menores podem processar ou ser processados por causa dos actos dos seus tutores ou curadores. 

 

 

 

 

388. Pomponius, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Aristo diz que uma ala que esteja na posse pode ser julgada por fraude ou negligência do seu tutor; mas não creio que os 

danos devam ser fixados no montante a que o queixoso fará o juramento em tribunal. No entanto, este seria o caso se a ala 

pudesse recuperar o valor dos bens do seu tutor. 

 

389. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Quando um tutor ou um curador empresta o dinheiro do menor cujos assuntos administra, e ele próprio faz a estipulação, ou 

compra terrenos em seu próprio nome, será concedida uma acção equitativa à parte a quem o dinheiro pertence, para a sua 

recuperação, ou para a cobrança do empréstimo. 

 

390. Papinianus, Perguntas, Livro XX. 

 

Os actos fraudulentos dos tutores não podem prejudicar nem beneficiar as suas alas. Quando se diz geralmente que a fraude 

de um tutor não pode ferir uma ala, isto significa no caso desta última não ser beneficiada pecuniariamente pela conduta 

enganosa do tutor. Por conseguinte, Sabinus defende muito razoavelmente que a ala pode ser processada numa acção 

tributária por fraude cometida pelo seu tutor; por exemplo, se ele deve favorecer o interesse da sua ala através de uma 

distribuição injusta de bens. A mesma regra aplica-se numa acção de depósito, e também numa acção de reivindicação de um 

bem, desde que se prove que o que o requerente perdeu através da fraude do tutor foi creditado na conta da ala. 

 

391. Ulpianus, On the Edict, Book LXIV. 
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Se, no entanto, o tutor cometer qualquer acto fraudulento com referência a assuntos externos, a ala não sofreria qualquer 

dano. 

 

392. Papinianus, Opiniões, Livro V. 

 

Após a morte de uma pessoa louca, não será concedida uma acção para executar uma sentença contra um curador que 

administrou os seus assuntos, tal como não o será contra um tutor; desde que, após a renúncia ao seu cargo, se estabeleça que 

nenhuma renovação foi feita com o seu consentimento e a obrigação seja transferida para o curador ou para o tutor. 

 

393. Um tutor que se obriga a pagar uma quantia em dinheiro pela qual foi proferida sentença contra o pai da sua guarda, 

pode legalmente recusar-se a fazê-lo, se uma acção for intentada contra ele após a cessação da sua tutela. Foi decidido que a 

mesma regra não se aplicará ao caso em que um tutor pediu dinheiro emprestado em seu próprio nome, e com ele pagou uma 

sentença pela sua guarda, a menos que o credor tenha feito o contrato para que o dinheiro pudesse ser utilizado para a 

satisfação da sentença. 

 

394. The Same, Definitions, Book II. 

 

Um tutor, em conformidade com um decreto do Pretor, deixou um agente para a administração dos assuntos da sua ala. Se a 

sentença for proferida em favor do referido agente, uma acção para a sua execução será transferida para a ala, tal como se o 

próprio tutor a tivesse obtido. 

 

395. Scaevola, Perguntas, Livro XIII. 

 

É concedido alívio a um tutor que defenda uma criança pequena, a fim de que uma acção para a execução da sentença possa 

ser concedida contra a enfermaria. 

 

396. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Um tutor, que era ao mesmo tempo co-herdeiro da sua ala, teve uma acção movida contra ele para a execução de um 

fideicomisso, e vinculou-se a si próprio para pagamento integral. Colocou-se a questão de saber se deveria ser concedida uma 

acção equitativa contra a ala, depois de ter atingido a idade da puberdade, para a recuperação da sua parte do montante. A 

resposta foi que deveria ser concedida. 
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Título. 10. Relativo a suspeitos tutores e curadores. 

 

 

 

 

397. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

O assunto que estamos prestes a discutir é de ocorrência frequente e extremamente importante, pois os tutores são todos os 

dias acusados de serem suspeitos. 

 

398. Portanto, examinemos, em primeiro lugar, como se origina esta acusação de ser suspeito; perante quem um tutor ou 

curador pode ser acusado de ser suspeito; e finalmente, quem pode ser removido, e por quem, e por que razões; e qual é a 

punição de um tutor suspeito. 

 

399. Deve-se lembrar que a acusação de suspeita deriva da Lei das Doze Tabelas. 

 

400. Damos o direito de retirar os suspeitos de tutores aos Pretores, em Roma, e nas províncias, aos Governadores dos 

mesmos. 

 

401. Existiam anteriormente algumas dúvidas sobre se um suspeito tutelar poderia ser acusado perante o Deputado do 

Procônsul. O Imperador Antonino, juntamente com o Divino Severus, declarou num Rescript a Braduas Mauricus, Procônsul 

de África, que isto poderia ser feito, porque quando a jurisdição do Procônsul foi delegada, todo o dever de dispensar justiça 

passou para ele. Portanto, se o Pretor delegar a sua jurisdição, deve ser dito que um alegado tutor também pode ser acusado 

perante ele a quem a autoridade foi transferida; pois, embora esta rescisão só tenha referência a províncias, também aquele a 

quem o Pretor delegou a jurisdição pode tomar conhecimento do caso de um alegado tutor. 

 

402. Mostrámos quem pode tomar conhecimento de uma acusação de suspeita; vejamos agora que tutores podem ser 

suspeitos. E, de facto, todos os tutores podem ser denunciados como suspeitos, sejam eles testamentários, ou não, ou de 

qualquer outro tipo. Daí que um tutor legal possa ser acusado, mas e se ele for um protector? A mesma regra continuará a 

aplicar-se, desde que nos lembremos que o favor deve ser manifestado a um protector. 

 

403. O seguinte é ver quem pode acusar um protector como sendo suspeito. E é preciso lembrar que esta é uma acção 

pública, ou seja, está aberta a todos. 
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404. Além disso, mesmo às mulheres é permitido fazer tal acusação, mas apenas aquelas que são necessariamente induzidas a 

proceder por afecto, como, por exemplo, uma mãe, uma enfermeira, e uma avó. Uma irmã também pode denunciar um tutor 

como suspeito (pois existe um Rescript do Divino Severus com referência a uma irmã). E, de facto, o Pretor permitirá que 

qualquer outra mulher faça tal acusação, cujo afecto sincero ele sabe que existe, que não transgride a modéstia do seu sexo, e 

que tem tal consideração pela guarda que não pode suportar que lhe seja infligida uma lesão. 

 

405. Quando alguém de grau plebeu for acusado perante o Pretor de quaisquer actos atrozes cometidos durante a sua tutela, 

será enviado ao Prefeito da Cidade para ser severamente punido. 

 

406. The Same, On All Tribunals, Livro I. 

 

Um Libertador será também enviado ao Prefeito da Cidade para ser punido, se se provar que administrou fraudulentamente a 

tutela dos filhos do seu patrono. 

 

407. The Same, On the Edict, Livro XXXV. 

 

Um tutor pode também acusar o seu companheiro de ser suspeito, quer durante o seu mandato, quer depois de o ter 

renunciado, e enquanto o seu companheiro de tutela continua a administrar o mesmo. Isto o Divino Severus declarou num 

Rescript. O Divino Pio foi ainda mais longe num Rescript dirigido a Caecilius Petinus, e sustentou que um tutor que tivesse 

sido afastado por ser suspeito, poderia apresentar a mesma acusação contra os seus companheiros de guarda. 

 

408. Os libertados das alas agirão de forma grata se denunciarem como suspeitos os tutores ou curadores das referidas alas, 

onde conduzem indevidamente os assuntos dos seus patronos, ou dos filhos destes últimos. Mas se quiserem acusar os seus 

próprios tutores de serem suspeitos na gestão da tutela, é melhor rejeitar a sua acusação, por medo de que algo mais grave 

possa ser divulgado durante o inquérito; uma vez que o direito de apresentar tal acusação está aberto a todas as pessoas. 

 

409. Não só o curador de um menor, mas também um de uma pessoa insana ou um gastador, pode ser afastado com base em 

suspeitas. 

 

410. Além disso, qualquer pessoa que tenha supervisão dos interesses de uma criança por nascer, ou de bens sem dono, não 

está livre do perigo de ser chamado a prestar contas por este processo. 

 

411. Mais uma vez, vejamos se um tutor suspeito pode ser exonerado sem qualquer acusação. A melhor opinião é que ele 

deve ser exonerado, se parecer ao Pretor, a partir de provas conclusivas dos factos, que ele é suspeito. Isto deve ser entendido 

como sendo em benefício dos guardas. 
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412. Consideremos agora as razões pelas quais os tutores suspeitos podem ser afastados. E é de notar que é permitido acusar 

um tutor de ser suspeito, se, por ter cometido fraude durante a sua tutela, negligenciou os seus deveres, ou agiu de forma 

basilar, ou de qualquer forma prejudicial para a sua pupila; ou, ao administrar a confiança, apropriou-se indevidamente de 

qualquer propriedade da primeira. Se, no entanto, tiver feito algo deste tipo antes de assumir o cargo, mesmo tendo feito 

referência aos bens da guarda ou à gestão da tutela, não pode ser acusado de ser suspeito, porque a infracção teve lugar antes 

da sua nomeação. Por conseguinte, se ele deveria ter roubado algum dos bens da ala antes de se tornar seu tutor, deveria ser 

acusado do crime de roubo da propriedade, caso contrário, de furto. 

 

413. Poder-se-á perguntar se alguém que tenha sido o tutor de uma ala, e que tenha sido posteriormente nomeado seu tutor, 

pode ser acusado de ser suspeito, devido a delitos cometidos durante a tutela. E, como uma acção sobre tutela pode ser 

intentada contra ele pelos seus colegas, conclui-se que se deve considerar que uma acusação de suspeita não pode ser 

intentada, pela razão de que uma acção sobre tutela mentirá após a renúncia a esse cargo e os deveres do outro assumidos. 

 

414. A mesma questão pode surgir quando se afirma que um indivíduo que deixou de ser tutor retoma o cargo; como, por 

exemplo, quando foi nomeado por um certo tempo, ou sob alguma condição, e é nomeado uma segunda vez, quer no 

cumprimento de alguma condição testamentária, quer pelo Pretor; pois pode então ser denunciado como suspeito? E como 

existem duas tutelas, se houver alguém que possa intentar uma acção tutelar contra ele, seria perfeitamente correcto sustentar 

que uma acusação por suspeita não mentirá. 

 

415. Se, contudo, houver apenas um tutor, uma vez que a investigação da sua administração não pode ser feita, caso ele seja 

afastado da gestão da confiança, como sendo suspeito, porque foi culpado de conduta imprópria durante a sua anterior tutela. 

Por conseguinte, pode dizer-se que a mesma regra se aplica no caso de ter sido nomeado um único curador após o termo da 

tutela. 

 

416. Se um tutor deve ser nomeado para exercer o seu cargo enquanto permanecer em Itália, ou enquanto não ultrapassar o 

mar, pode ser acusado de ser suspeito devido a algum acto que tenha praticado antes de ultrapassar o mar? A melhor opinião 

é que ele pode ser acusado, uma vez que a tutela permanece a mesma onde tem intervalos. 

 

417. Se alguém, que está prestes a ausentar-se em negócios para o Estado, solicitar que seja nomeado outro tutor em seu 

lugar, poderá, após o seu regresso, ser acusado de ser suspeito, devido a alguma transacção que teve lugar antes da sua 

partida? Uma vez que ele pode ser processado numa acção pretoriana devido à sua administração anterior, a acusação não 

pode ser feita. 
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418. Quando uma parte que foi nomeada curadora de uma criança por nascer, ou de bens não ocupados, foi culpada de 

conduta fraudulenta, e depois se torna a guardiã da referida criança, existe alguma dúvida de que possa ser acusada de ser 

suspeita devido à fraude que cometeu durante a sua curadoria? Se, de facto, ele tiver algum companheiro de guarda, não pode 

ser acusado, pela razão de que uma acção pode ser intentada contra ele, mas se não tiver nenhum, pode ser destituído do 

cargo. 

 

419. Quando um tutor é inimigo da ala ou dos seus parentes, e, de um modo geral, se houver alguma boa razão para induzir o 

Pretor a não lhe permitir administrar a tutela, ele deve rejeitá-lo. 

 

420. Severus e Antoninus declararam num Rescript a Epicurius que: "Se os tutores devem vender bens de que é proibido 

dispor sem um decreto, a venda será nula; mas se alienarem fraudulentamente os referidos bens, devem ser removidos". 

 

421. Um tutor que não demonstre a sua capacidade de sustentar a sua guarda é suspeito, e pode ser removido. 

 

422. Se, contudo, ele não se esconder, mas, estando presente, afirmar que nenhum decreto pode ser proferido contra ele, 

porque as alas são pobres; e se, após a nomeação de defensores para a ala, o tutor for condenado por falsidade, ele deve ser 

enviado perante o Prefeito da Cidade; nem faz qualquer diferença se alguém o fizer para que ele próprio possa ser nomeado 

tutor através de um exame fraudulento, ou se, tendo sido nomeado de boa fé, pretender pilhar os bens de outro. Portanto, não 

deve ser removido por suspeita, mas sim enviado ao magistrado para ser submetido à pena que é normalmente imposta a 

quem adquire a tutela, por ter corrompido os agentes do Pretor. 

 

423. Os tutores que não tenham feito um inventário, ou que obstinadamente se recusem a empregar o dinheiro da ala na 

compra de terras, ou que o depositem até que se encontre uma oportunidade para o seu investimento, são obrigados a ser 

presos, e, além disso, devem ser considerados como suspeitos. Deve recordar-se, contudo, que nem todos devem ser tratados 

com esta severidade, mas apenas os de categoria inferior; pois não penso que pessoas de alta posição devam ser confinadas 

na prisão por esta razão. 

 

424. Um tutor que, sem a devida consideração, ou através de fraude, induz a sua guarda a rejeitar uma propriedade, pode ser 

acusado como suspeito. 

 

425. Quando um tutor é removido por preguiça, ociosidade, estupidez ou incompetência, renuncia à tutela ou curadoria sem 

qualquer imputação contra a sua integridade. Quando, contudo, não é destituído por fraude, mas apenas para que um curador 

possa juntar-se a ele, não terá má reputação, pelo facto de não lhe ter sido ordenado que renunciasse à tutela. 

 

426. The Same, On All Tribunals, Livro I. 
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Há razões pelas quais qualquer pessoa pode renunciar à tutela ou à curadoria e preservar a sua reputação. 

 

427. Portanto, a causa da sua remoção deve ser mencionada no decreto, para que se possa saber que a reputação do tutor não 

sofre. 

 

428. Mas e se o magistrado não indicou, no seu decreto, a causa da sua destituição? Papinianus diz que isto não deve afectar 

o bom nome do tutor; o que é correcto. 

 

429. Se o Pretor, pela sua decisão, não destitui o tutor, mas o proíbe de desempenhar as suas funções, deve ser dito que a 

melhor opinião é que ele deixa de ser tutor. 

 

430. Aqueles que não administraram nenhum dos assuntos da confiança não podem ser acusados de serem suspeitos; podem, 

no entanto, ser afastados com base em ociosidade, negligência, ou fraude, se tiverem agido de forma desonesta. 

 

431. The Same, Disputations, Livro III. 

Também pode ser denunciado como suspeito quem deu segurança, ou quem se oferece para a dar; pois é mais vantajoso para 

a ala ter a sua propriedade em segurança do que ter instrumentos que apenas prevêem a sua preservação. Também não é 

tolerado um companheiro de guarda que não tenha denunciado o seu colega como suspeito, porque ele tinha dado segurança 

à sua ala, 

 

432. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro IV. 

Pela razão de que a segurança não altera a má disposição do tutor, mas dá-lhe a oportunidade de pilhar mais prontamente os 

bens da ala. 

 

433. Ulpianus, On All Tribunals, Livro I. 

As crianças menores de idade não estão autorizadas a denunciar os seus tutores como suspeitos; mas é claro que os menores 

estão autorizados a denunciar os seus curadores desta forma, se assim o desejarem; desde que actuem sob o conselho dos seus 

parentes mais próximos. 

 

434. Quando não se trata de fraude, mas de negligência grosseira que quase se assemelha a fraude, foi cometida por um tutor, 

este deve ser afastado, como sendo suspeito. 

 

435. Na consideração deste assunto, algumas disposições adicionais foram feitas por um Rescript do nosso Imperador e do 

Divino Severus, dirigido a Atrius Clonius; pois decretaram que, nos casos em que os tutores não comparecessem em casos 

que envolvessem a distribuição de mantimentos aos seus pupilos, estes deveriam ser privados dos seus bens, e que a ala 
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deveria ser colocada na posse dos efeitos daquele que tinha sido declarado suspeito pelo decreto, com a finalidade de 

preservar o mesmo, e se era perecível, ou susceptível de ser diminuído de valor por atraso, foi ordenada a sua venda, após a 

nomeação de um curador. 

 

436. Além disso, se um tutor não aparecer depois de ter sido nomeado, é costume convocá-lo por várias proclamações, e 

finalmente, se não se apresentar, deve ser afastado do cargo, devido à sua não aparição. Este procedimento só deve ser 

recorrido muito raramente, e depois de uma investigação cuidadosa ter sido feita. 

 

437. The Same, On the Edict, Book LXI. 

Consideramos suspeito um tutor cujo comportamento é tal que o torna um objecto de desconfiança; para um tutor, por muito 

pobre que seja, não deve ser afastado por suspeita, se for digno de confiança e diligente. 

 

438. Modestinus, Inventions. 

Quando um tutor está ligado à sua ala por algum vínculo de relação ou afinidade, ou quando um mecenas está a administrar a 

tutela da sua ala emancipar-se, e está prestes a ser afastado do gabinete, o melhor caminho é juntar um curador com ele, em 

vez de o mandar afastar com carácter e reputação manchados. 

 

439. Papinianus, Perguntas, Livro XII. 

Quando um tutor é removido por suspeita, por decreto do Pretor, não precisa de ter qualquer apreensão de responsabilidade 

para o futuro, pois seria injusto que alguém fosse removido da tutela ou curadoria, e ainda não estaria seguro para o futuro. 

 

440. The Same, Opinions, Livro V. 

Depois de uma tutela ter deixado de existir, a investigação de um suspeito de tutela está também no fim, apesar de a tutela ter 

sido a primeira a cessar. 

 

441. Julius Aquila, Opinions. 

Numa investigação de suspeita não há nada nos factos declarados, pelo que um curador pode impedir o Pretor de fazer uso de 

um escravo da guarda para a detecção da fraude do curador. 
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           Livro XXVII 
 

 

 

 

 

 

1. Sobre as desculpas dos tutores e curadores. 

 

2. Onde uma ala deve ser criada, ou residir (...) 

 

3. Relativamente à acção para obrigar a uma prestação de contas para a tutela (...) 

 

4. Relativamente à contra-acção sobre a tutela e a acção pretoriana. 

 

5. A respeito de quem negoceia como tutor interino ou curador. 

 

6. Relativamente a negócios realizados sob a autoridade de um falso tutor. 

 

7. Sobre as garantias dos tutores e curadores e daqueles que os ofereceram (...) 

 

8. Sobre as acções contra magistrados. 

 

9. Sobre os bens daqueles que estão sob tutela ou curadoria (...) 

 

10. Relativamente à nomeação de curadores para pessoas insanas e outras que não sejam menores. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo às desculpas dos tutores e curadores. 
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1. Modestinus, Sobre as desculpas, Livro I. 

 

Herennius Modestinus para Ignatius Dexter, Saudação. Compus um livro intitulado "The Excuses of Guardianship and 

Curatorship", que me parece ser muito útil, e que vos envio. 

 

(1) Farei tudo o que for possível para tornar clara a aprendizagem destes assuntos, traduzindo ao mesmo tempo os termos 

legais para a língua dos gregos, embora esteja ciente de que eles não estão facilmente adaptados à tradução. 

 

(2) Acrescentarei também à narração dos assuntos a discutir a mesma fraseologia das leis, quando for necessário, para que, 

pela posse ao mesmo tempo das doutrinas legais e dos comentários das mesmas, aqueles que as requerem possam ter as leis 

em toda a sua integridade e utilidade. 

 

(3) Por conseguinte, em primeiro lugar, deve ser indicado quais as pessoas que não devem ser nomeadas. 

 

(4) Os guardiães não devem nomear tutores ou curadores de menores livres, a menos que haja uma total falta de libertadores 

no local onde a nomeação deve ser feita; para um Rescript do Divino Marcus instrui que só os libertadores devem ser 

nomeados guardiães de alas emancipadas, que são residentes da mesma localidade. No entanto, quando é nomeado outro, o 

Divino Severus, consciente do interesse dos menores, declara num Rescript que a parte seria responsável sob a tutela, a 

menos que pudesse dar razões para não o aceitar em conformidade com a lei. 

 

(5) Um marido não pode agir como guardião da sua esposa (como decretado pelo Senado), e se for nomeado, será exonerado. 

 

2. O mesmo, Desculpas, Livro II. 

 

As pessoas que tenham atingido a idade de setenta anos estão dispensadas dos deveres de tutela e curadoria. É necessário, 

contudo, que tenham atingido a idade de setenta anos no momento da sua nomeação, quer quando o herdeiro tiver entrado na 

herdade, quer quando uma condição prescrita por lei tiver sido cumprida, e não dentro do tempo estabelecido para que a 

desculpa seja válida. 

 

1. Além disso, a idade é estabelecida ou pela certidão de nascimento, ou por outras provas legais. 

 

2. Um grande número de crianças é uma boa desculpa para se libertarem dos deveres de tutela ou curadoria. 
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3. Todas as crianças, porém, devem ser legítimas, embora não possam estar sob controlo paterno. 

 

4. É necessário que as crianças vivam no momento em que os seus pais são nomeados tutores, pois quem tiver morrido 

anteriormente não será incluído entre os que têm direito a ser dispensados; nem, por outro lado, quem morrer posteriormente 

prejudica os direitos dos seus pais. Isto também está estabelecido numa Constituição do Divino Severus. 

 

5. Embora, de facto, isto pareça ter uma referência especial a um tutor testamentário, é, no entanto, aplicável a todos os 

outros. 

 

6. Enquanto uma criança no ventre da sua mãe é, por muitas disposições da lei considerada como já nascida, ainda assim, 

nem no presente caso, nem com referência a outros empregos civis, pode isto funcionar para libertar o pai. Esta regra foi 

também estabelecida numa Constituição do Divino Severus. 

 

7. Mais uma vez, não só os filhos e as filhas efectuam a libertação do pai da tutela, mas também os netos, tanto masculinos 

como femininos, que são descendentes de filhos. Além disso, é apenas quando o seu pai está morto, que eles podem fornecer 

o seu lugar com o seu avô. Então, não importa quantos netos nasçam de um único filho, eles são considerados apenas como 

um filho. Isto também pode ser verificado a partir das constituições que tratam de crianças; pois nunca é fácil determinar 

onde uma constituição se refere a filhos, mas isto pode ser feito prontamente onde a referência é a crianças, pois esta 

denominação inclui também os netos. 

 

8. É necessário que o partido que for nomeado tenha, na altura, o número de filhos prescrito pelas constituições, pois se estes 

forem gerados após a sua nomeação, isto não lhe trará qualquer benefício a título de desculpa, como estabelece a 

Constituição de Severus e Antoninus. 

 

9. As pessoas que são chamadas a uma tutela ou curadoria podem ser dispensadas quando já têm a seu cargo três tutelas ou 

curadorias; ou quando três tutelas e três curadorias estão unidas, e ainda existem; ou seja, quando os menores ainda não 

atingiram a sua maioridade. No entanto, se alguém for o curador, não de um menor, mas de uma pessoa insana ou gastadora, 

tal curadoria deve ser incluída no número daqueles que permitem a isenção, tal como consta da Constituição de Severus e 

Antoninus. O ilustre Ulpianus dá a mesma opinião no caso de pessoas que tenham a administração de três tutelas. 

 

(3) Ulpianus, Sobre os Deveres do Pretor com Jurisdição sobre Tutelas. 

 

A administração de três tutelas oferece uma boa desculpa. Três tutelas são entendidas como significando, não que o número 

de tutelas dá origem a tutelas distintas, mas que as propriedades são separadas e distintas. Assim, quando é nomeado um tutor 
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para três irmãos que têm direito a uma herança indivisa, ou quando é nomeado um tutor para dois deles, e um curador para os 

outros, ele é considerado como tendo assumido apenas uma tutela. 

 

4. Modestinus, Desculpas, Livro II. 

 

Declarámos que as partes encarregadas da administração de três tutelas não são obrigadas a aceitar uma quarta. Daí a questão 

que se coloca, quando alguém está a administrar duas tutelas, e tendo sido chamado a aceitar uma terceira, interpõe-se 

recurso, e, enquanto o recurso estiver pendente, é nomeado para uma quarta tutela, se pode desculpar-se da quarta, 

mencionando a terceira, ou se pode renunciar totalmente a ela. Considero que foi determinado pelo Divino Severus e 

Antoninus que uma parte que tenha apelado da nomeação de uma terceira tutela não pode ser acusada de uma quarta; mas 

que, enquanto o seu pedido de dispensa da terceira tutela estiver pendente, deve aguardar a sua determinação para verificar se 

será ou não acusada de uma quarta tutela. Há uma boa razão para isso, pois se alguém se encarregar da administração da 

quarta tutela, e se acontecer que o seu recurso da sua nomeação para a terceira foi indevidamente tomado, e a nomeação deve 

manter-se, ele seria acusado da administração de quatro tutelas, o que é contrário à lei. 

 

1. Quando um pai tem a administração de três tutelas ou curadorias, o seu filho não deve ser incomodado com a 

administração de outra, como foi decidido pelo Divino Severus e Antoninus. Esta regra aplica-se também ao caso de um 

filho, pois a tutela de um filho irá efectuar a libertação do seu pai, e este é o caso quando as tutelas são administradas em 

comum, por ambos; ou seja, quando um é administrado pelo filho, e dois pelo pai, ou vice-versa. A mesma regra aplica-se 

quando as funções de administração são desempenhadas por um único agregado familiar, e não por um agregado separado. O 

ilustre Ulpianus também tinha esta mesma opinião. 

 

(5) Ulpianus, Sobre os Deveres do Pretor com Jurisdição sobre Tutelas. 

 

É suficiente que as partes encarregadas de três tutelas pertençam à mesma família. Assim, se o pai, o filho, ou o irmão de 

alguém que esteja sob o mesmo controlo, for acusado da administração de três tutelas, o pai será responsável pela razão de 

serem administradas com o seu consentimento. Isto será uma boa desculpa para que todos eles sejam libertados de qualquer 

outra tutela. No entanto, quando não administram os tutores com o consentimento do pai, tem sido frequentemente declarado 

em rescisões que isto não estará disponível como desculpa. 

 

6. Modestinus, Desculpas, Livro II. 

 

Se alguém já encarregado da administração de duas tutelas lhe forem impostas simultaneamente outras duas, a terceira estará 

à sua disposição para obter a libertação da quarta; ainda que o próprio Imperador possa ter feito a nomeação da quarta, ou da 

terceira, se, antes de ter tido conhecimento da ordem do Imperador, tivesse sido nomeado para a administração da outra 
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tutela. No entanto, quando não foi observada nenhuma ordem, mas as duas nomeações foram feitas por cartas diferentes no 

mesmo dia, aquele que fez a nomeação, e não o nomeado, deve seleccionar qual o encargo que deve administrar. 

 

(1) Grammarianos, sofistas, retóricos e médicos em exercício, têm direito a isenção de tutela e curadoria, tal como o são de 

outros empregos públicos. 

 

(2) Mais uma vez, em cada cidade há vários retóricos, bem como alguns filósofos mencionados nas leis, que são dispensados 

do exercício de deveres públicos, o que é declarado num Rescript de Antoninus Pius escrito para a província da Ásia, mas 

que é também aplicável a todo o mundo, e cujo conteúdo é o seguinte "As pequenas cidades têm direito a cinco médicos, três 

sofistas e o mesmo número de gramáticos, que ficarão isentos dos deveres de tutela; os maiores terão direito a sete que 

praticam a arte da cura, e quatro de cada um dos que dão instrução nos dois ramos de aprendizagem acima mencionados. As 

maiores cidades terão direito a dez médicos, cinco retóricos, e o mesmo número de gramíneas. A maior cidade, no entanto, 

não pode conceder isenção a um número maior. É conveniente que as capitais dos países sejam incluídas no número das 

maiores cidades; que aquelas que têm um tribunal ou um local onde as causas são ouvidas e determinadas sejam abraçadas na 

segunda classe; e todas as outras na terceira". 

 

(3) Não é lícito que este número de excepções seja excedido quer por Decreto do Senado, quer por qualquer outra razão; o 

número pode, no entanto, ser diminuído, uma vez que é evidente que esta medida foi tomada em benefício da função pública. 

 

(4) Estas pessoas, além disso, não beneficiam desta isenção, a menos que tenham sido regularmente registadas por Decreto 

do Senado, e não sejam negligentes na sua prática. 

 

(5) Paulus afirma que os filósofos também estão isentos de tutela; pois diz que os filósofos, oradores, gramáticos, e aqueles 

que instruem publicamente os jovens, estão dispensados do exercício das suas funções. Ulpianus faz também uma declaração 

semelhante no Quarto Livro sobre o Gabinete do Procônsul. 

 

(6) O nosso Imperador e o seu pai declararam num Rescript dirigido a Laelius Bassus que um médico poderia ser rejeitado 

por um município, apesar de já ter sido licenciado. 

 

(7) A mesma Constituição do Divino Pio afirma, com referência aos filósofos, que o seu número não foi oficialmente 

determinado, porque muito poucos pertencem realmente a esta profissão. Penso, contudo, que aqueles que são dotados de 

grande riqueza contribuirão voluntariamente com os seus bens para o benefício do seu país. Mas onde falam principalmente 

dos seus bens mundanos, é evidente deste facto que não são verdadeiros filósofos. 
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(8) Existe uma Secção de uma Constituição do Imperador Commodus mencionada num Rescript de Antoninus Pius, na qual é 

evidente que os filósofos gozam de isenção dos deveres de tutela. É expressa nos seguintes termos: "Além disso, em 

conformidade com todas estas coisas, assim que o meu Pai Divino subiu ao trono, confirmou por uma Constituição todas as 

honras e imunidades existentes, afirmando que os filósofos, retóricos, gramáticos e médicos estavam isentos, enquanto 

dirigiam as escolas do sacerdócio, e que não podem ser forçados a fornecer mantimentos de milho, vinho ou óleo, ou a 

comprar o mesmo; que não podem ser obrigados a presidir aos tribunais, ou a agir como deputados, ou a ser alistados em 

exércitos, ou, contra o seu consentimento, ser submetidos a qualquer outro serviço público. " 

 

(9) Também deve ser lembrado que qualquer pessoa que dê instrução no seu próprio país, ou pratique medicina, tem direito a 

esta isenção, pois se um homem de Comana ensinar ou praticar medicina em Cesareia, ele não será isento em Comana. Esta 

regra também foi promulgada pelo Divino Severus e Antoninus. 

 

(10) Com efeito, Paulus escreve que o Divino Pio e Antoninus ordenou que as pessoas distinguidas para aprendizagem 

fossem isentas, mesmo que excedessem o número das já registadas; onde estabelecessem a sua residência num distrito 

diferente. 

 

(11) Foi promulgado pelo Divino Severus e Antoninus que qualquer pessoa que ensinasse filosofia em Roma, com ou sem 

salário, deveria beneficiar da mesma isenção como se ensinasse no seu próprio país. Pode ser aduzido como razão para tal 

decreto que, como a Cidade Imperial é considerada como o país comum de todo o povo, aquele que honrosamente se faz útil 

deveria gozar de isenção ali, não menos do que no local do seu nascimento ou residência. 

 

(12) De facto, os professores que dão instrução em qualquer distrito não têm direito a isenção, mas aqueles que ensinam em 

Roma são dispensados da tutela e da curadoria. 

 

(13) Ulpianus, no seu Livro sobre os Deveres do Pretor com Jurisdição de Tutela, escreve o seguinte: "Os atletas têm direito 

à isenção da tutela, mas apenas os que foram coroados nos Jogos Sagrados". 

 

(14) A tutela de províncias, como, por exemplo, da Ásia, Bithynia, Capadócia, confere isenção de tutela; ou seja, desde que 

as partes detenham o cargo. 

 

(15) A tutela não é um emprego público, nem um emprego ao qual esteja ligado um salário, mas um cargo civil; e considera-

se que a administração de uma tutela não pode ser levada a cabo fora da província. 

 

(16) Os magistrados das cidades são dispensados da tutela e da curadoria. 
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(17) A inimizade resultante da acusação de crime capital, manifestada pela pessoa nomeada contra o pai da guarda, também 

permite a libertação da tutela, a menos que pareça que o tutor foi nomeado posteriormente por vontade, ou após a elaboração 

do testamento, o conflito devido à acusação capital já não existia; ou a inimizade precedeu a execução do testamento; e é 

evidente que o tutor foi nomeado com o propósito de ser sujeito à responsabilidade e ao incómodo decorrentes da transacção 

de negócios. Isto também é manifestado por um Rescript do Imperador Severus. 

 

(18) Além disso, qualquer pessoa pode ser dispensada dos deveres de tutela quando uma questão é levantada com referência 

ao estado da ala, e parece que isto não foi feito por malícia, mas por motivos de boa fé. Esta regra foi promulgada pelo 

Divino Marcus e Severus. 

 

(19) Paulus escreve o seguinte, com referência a pessoas residentes no país, que são de grau humilde e analfabetas: "A 

inferioridade e a rusticidade podem por vezes ser alegadas como desculpa, segundo os Rescritos do Divino Adriano e 

Antoninus". A desculpa de um partido que afirma não ter conhecimento das cartas não deve ser aceite a menos que seja 

inexperiente nos negócios. 

 

7. Ulpianus, Sobre Desculpas. 

 

A pobreza, de facto, oferece uma boa desculpa, onde qualquer pessoa pode provar que não é igual ao fardo que lhe é imposto; 

e isto está contido num Rescript of the Divine Brothers. 

 

8. Modestinus, Desculpas, Livro III. 

 

Os soldados, contudo, que cumpriram honrosamente o seu tempo de alistamento, têm actualmente direito à isenção da tutela 

de quaisquer outras pessoas, seja quem for. Mas com referência à tutela dos filhos daqueles que serviram no mesmo posto, ou 

de tais como eram anteriormente soldados, os camaradas destes últimos devem ser dispensados durante o primeiro ano após a 

sua dispensa. Mas, após esse tempo, não terão direito a isenção; pois a igualdade da distinção militar parece ser sempre mais 

forte do que o privilégio ligado ao serviço, a menos que talvez devam ter outras boas razões para se libertarem da tutela; 

como, por exemplo, o número dos seus anos, ou qualquer outra coisa deste tipo para a qual é habitual que os particulares 

estejam isentos de todas as obrigações semelhantes. Esta regra, porém, aplica-se aos filhos mas não aos netos dos que foram 

soldados, pois os netos dos veteranos ocupam a mesma posição que os outros indivíduos privados. 

 

1. Aqueles, de facto, que foram ignominiosamente dispensados, são considerados como pessoas que nunca estiveram no 

exército, e por esta razão eles próprios não têm direito ao privilégio de um soldado; e se outros que estiveram anteriormente 

ao serviço forem nomeados tutores dos seus filhos, não lhes será exigido que sirvam. 
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2. Por vezes, porém, os soldados não completam os seus termos de serviço e ainda têm direito a isenção de tutela; mas esta 

não é a mesma isenção que aqueles que têm direito a quem serviu o seu tempo inteiro. Aquele que esteve mais de vinte anos 

ao serviço militar é considerado como estando na mesma posição que aquele que serviu como soldado a tempo inteiro. 

 

3. Qualquer pessoa que tenha sido dispensada dentro deste tempo não tem direito à isenção perpétua de tutela, mas apenas à 

isenção por um determinado período; tal como acontece com outros empregos civis. Se alguém for dispensado do serviço 

militar no prazo de cinco anos, não poderá reclamar qualquer isenção para si próprio; e quem tiver cumprido cinco anos terá 

direito à isenção por um ano; quem tiver cumprido oito anos, será isento por dois anos; quem tiver cumprido doze, por três 

anos; quem tiver cumprido dezasseis, por quatro anos; e quem tiver cumprido vinte anos, será sempre, como já dissemos, 

isento. 

 

4. Qualquer pessoa que tenha servido na Patrulha da Noite de Roma terá direito à isenção por apenas um ano. 

 

5. O que foi declarado aplica-se também a pessoas que tenham sido dispensadas honrosamente, ou que tenham recebido uma 

dispensa por motivo de doença, pois esta é também uma desculpa honrosa; mas aquele que tiver sido ignominiosamente 

dispensado não tem direito à dispensa. 

 

6. Um veterano é considerado como alguém que não só serviu numa legião, mas que serviu em qualquer capacidade militar, 

desde que tenha sido dispensado honrosamente. Pode, contudo, ser nomeado guardião dos filhos de outro soldado; pois 

aquele que serviu numa legião pode ser nomeado guardião dos filhos de outro que serviu na Patrulha da Noite. 

 

7. Um antigo soldado também pode ser nomeado curador de um menor no serviço, onde o pai deste último está morto, ou 

mesmo que tenha sido emancipado. 

 

8. Existem constituições que estabelecem todas estas regras. 

 

9. Ulpianus também declara as mesmas coisas. Aqueles que foram desonrosamente dispensados são evidentemente excluídos 

da tutela na Cidade, pela razão de que é ilegal a sua entrada na mesma. Qualquer pessoa que tenha servido nos coortes 

urbanos, mesmo tendo sido dispensado antes de decorridos vinte anos, ainda tem direito à isenção perpétua da tutela. 

 

10. Levantou-se, contudo, a questão de saber se os antigos soldados deveriam aceitar uma tutela de uma só vez, ou se durante 

o mesmo tempo, não poderiam desempenhar as funções do gabinete mais do que uma vez, de modo que, tendo a primeira 

tutela sido extinta, poderiam novamente reclamar o seu privilégio de uma forma diferente das pessoas privadas, que 

executaram a sua confiança. Isto não beneficiará aqueles que não têm direito ao privilégio, nem pode ser contado entre os três 
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que concedem a isenção; tal como no caso daqueles que estiveram anteriormente no serviço militar, não é vantajoso terem 

sido nomeados tutores. Isto foi promulgado nos Curiae, como o demonstra uma Constituição do Divino Severus e Antoninus. 

 

11. Não faz diferença por que razão os filhos de um companheiro-soldado requerem um tutor ou um curador; seja porque são 

emancipados, seja porque o seu pai está morto. Os centuriões da primeira companhia dos triarii, têm, ao abrigo das 

Constituições Imperiais, direito a isenção de todas as outras tutelas, pois tais capitães devem servir como tutores dos filhos 

dos outros. Aqueles, porém, serão considerados centuriões da primeira companhia dos triarii que desempenham as funções 

deste cargo. Se, contudo, um deles morrer sem desempenhar as suas funções militares, outro oficial deste tipo não será 

nomeado guardião dos seus filhos. 

 

9. Ulpianus, Sobre os Deveres do Pretor com Jurisdição de Tutela. 

 

Depois de um tribuno ter servido nos coortes pretorianos, será dispensado da tutela dos filhos dos seus colegas, devido a um 

privilégio concedido pelo Divino Severus e pelo nosso Imperador. 

 

10. Modestinus, Desculpas, Livro III. 

 

No entanto, não só aqueles que serviram nas fileiras, bem como nas outras divisões do triarii, mas também aqueles que, 

devido a alguma necessidade, estiveram ausentes em negócios públicos em benefício do povo romano, terão direito à isenção 

pelo período de um ano após o seu regresso. 

 

1. Este prazo de um ano é concedido não só àqueles que completaram o seu tempo normal de serviço militar enquanto se 

dedicavam ao negócio para o Estado, mas também àqueles que cumpriram deveres de qualquer tipo exigidos pelo serviço 

público e regressaram, mesmo que ao fazê-lo tenham consumido menos tempo do que o que lhes tinha sido atribuído. 

 

2. No entanto, nos casos em que, antes da sua partida, essas pessoas estavam a administrar tutelas e, por esse motivo, 

renunciaram às mesmas, porque estavam ausentes em serviço público; depois de regressarem, devem retomar imediatamente 

as suas funções sem o benefício do ano de isenção, pois este ano aplica-se a tutelas futuras e novas, e não àquelas que devem 

ser retomadas. 

 

3. O ano dos dias completos é contado a partir do momento em que a parte que regressa toma, ou deve seleccionar, o 

caminho mais directo, e não o que é sinuoso. 

 

4. Além disso, os tutores nomeados por vontade própria podem recusar legalmente assumir a administração de bens situados 

noutra província; como é demonstrado pela seguinte Constituição do Divino Severus: "O Divino Severus e Antoninus, 
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Imperadores, a Valerius. Se tiver sido nomeado um tutor testamentário, deverá comparecer dentro do tempo prescrito e pedir 

para ser libertado da administração de bens situados noutra província". 

 

5. Quando alguém que tenha completado o seu serviço como primeiro centurião do triarii, tenha assumido a tutela do filho de 

um dos seus companheiros-soldados, e tenha sido restituído ao seu cargo por necessidade militar, deve renunciar aos 

cuidados da tutela. 

 

6. Da mesma forma, será nomeado um curador para menores no lugar do tutor, quando este se tenha tornado colega do pai 

dos referidos menores; tal como está estabelecido numa Constituição do Severus Divino; e isto é aplicável a todos os casos 

semelhantes, de modo a que um curador possa ser nomeado no lugar do referido tutor quando este for temporariamente 

libertado. 

 

7. Quando um indivíduo libertado, que não chegou à puberdade, é nomeado pelo seu tutor padroeiro dos seus filhos, ou 

quando qualquer menor com menos de vinte e cinco anos é nomeado, desde que seja menor de vinte e cinco anos de idade, 

não será obrigado a desempenhar as suas funções, mas entretanto será nomeado um curador no seu lugar. A regra é a mesma 

quando o tutor legal é menor de idade, pois um curador será entretanto nomeado em seu lugar. 

 

8. Quando um tutor estiver doente, mas não for necessário que seja permanentemente dispensado da tutela, será nomeado um 

curador, por enquanto, em seu lugar, e quando se recuperar, retomará o exercício das suas funções. Uma regra semelhante 

aplica-se quando um tutor se torna insano. Com referência a isto, Ulpianus escreve o seguinte: "A doença é uma desculpa 

válida, mas deve ser um impedimento tal que impeça alguém de tratar dos seus próprios assuntos"; o que o nosso Imperador, 

juntamente com o seu pai, também declarou num Rescript. 

 

11. Paulus, Sobre as desculpas dos Guardiães. 

 

Esta regra não só os impede de assumir os deveres de tutela, como também deve causar o seu cumprimento onde esses 

deveres já tenham sido assumidos. 

 

12. Modestinus, Desculpas, Livro III. 

 

Ulpianus disse a mesma coisa. Mas acrescenta-se neste Rescript que é habitual que os tutores sejam libertados temporária ou 

permanentemente de acordo com o carácter da doença com que são afligidos. Além disso, a insanidade não traz uma descarga 

absoluta, mas provoca a nomeação temporária de um curador. 
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1. Há também outros que, embora já actuem como tutores ou curadores, ainda podem ser libertados instantaneamente de 

qualquer responsabilidade restante; como, por exemplo, aqueles que, em obediência a uma rescisão do Imperador, mudaram 

de residência, estando ele ciente de que eram tutores, e tendo dado a sua permissão expressa para que a mudança fosse feita, 

tendo este facto sido declarado nas Cartas Imperiais. 

 

(13) The Same, Desculpas, Livro IV. 

 

Deve notar-se que nem os tutores nomeados pela autoridade adequada nem os tutores testamentários são obrigados a recorrer, 

tal como se afirma na Constituição do Divino Severus e Antoninus. Esta regra também deve ser observada com referência à 

nomeação de um curador, pois os curadores diferem em muito poucos aspectos dos tutores. Têm, contudo, permissão para 

recorrer das decisões contra eles quando oferecem desculpas. 

 

1. É necessário, contudo, que muitas formalidades sejam observadas, para que os tutores e curadores possam demonstrar boas 

razões para a sua dispensa. São obrigados, em primeiro lugar, a apresentar um requerimento ao tribunal dentro do prazo 

prescrito por lei, que é o seguinte. Aquele que se encontrar na mesma cidade onde foi nomeado, ou dentro do centésimo 

marco da referida cidade, deverá apresentar a sua desculpa dentro de cinquenta dias, pois depois disso não lhe será permitido 

fazê-lo, mas será obrigado a cumprir as suas obrigações; e se não observar qualquer destes requisitos, estará na mesma 

posição como se tivesse sido culpado de negligência, e não lhe restará nenhuma maneira de oferecer a sua desculpa. No 

entanto, se estiver distante mais de cem milhas da cidade, terá direito a vinte milhas por cada dia a partir daquele em que 

recebeu a notificação da sua nomeação (e esta notificação deverá ser-lhe comunicada pessoalmente pelo Governador, ou na 

sua residência) e, para além dos vinte dias acima referidos, terá direito a mais trinta para oferecer a sua desculpa. Esta regra 

aplica-se igualmente a todos os designados por testamento, quer sejam tutores ou curadores, cujas nomeações são 

habitualmente confirmadas por um magistrado. 

 

2. Também encontramos outra disposição no Decreto do Divino Marco, que é digna de exame. Com efeito, o legislador 

concede ao tutor que se encontra na cidade em que foi nomeado, ou que se encontra a uma distância de cem milhas do 

mesmo, o prazo de cinquenta dias, mas àquele que reside para além da distância de cem milhas, concede um dia por cada 

vinte milhas, e, além destas, concede trinta dias para a apresentação das suas desculpas. Daí resulta que, se a residência da 

pessoa estiver distante cento e sessenta milhas, teria direito a um prazo de trinta e oito dias, ou seja, oito dias para as cento e 

sessenta milhas, ou um dia para cada vinte milhas, e trinta dias para além destes, para apresentar o pedido de desculpa. 

Portanto, aquele cuja residência está mais longe está em pior estado do que aquele que reside num raio de cem milhas, ou na 

própria cidade; pois, de facto, o prazo de cinquenta dias é sempre concedido a este último, mas um prazo mais curto é 

concedido ao primeiro. Mas embora os termos da lei, se interpretados com rigor, devam ser entendidos desta forma, a 

intenção do legislador era completamente diferente; para Cerbidius Scaevola, Julius Paulus, e Domitius Ulpianus, autoridades 

mais eminentes e instruídas na lei, sustentaram que assim é, afirmando que a regra deve ser observada, segundo a qual 
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ninguém terá direito a um prazo inferior a cinquenta dias, quando o tempo calculado para a viagem somado aos trinta dias 

que a lei permite para a oferta de desculpas, exceder os cinquenta dias; por exemplo, se se disser que alguém reside a 

quatrocentos e quarenta milhas da cidade, terá direito a vinte e dois dias para fazer a viagem, e a mais trinta para apresentar o 

seu pedido de desculpa. 

 

3. Todos devem observar esta regra com referência ao tempo que, por qualquer razão, desejem, total ou parcialmente, ser 

dispensados dos deveres de tutela ou curadoria. 

 

4. Decidiu-se em resultado disto que, quando alguém desejar fazer uso de qualquer tipo de desculpa, não será ouvido, se não 

apresentar o seu pedido dentro do tempo prescrito; a menos que, de facto, deva ser cidadão de algum outro Estado. 

 

5. É tão necessário que o tempo prescrito seja observado, que se isto não for feito, e a parte que apresentou a sua desculpa for 

dispensada, ele não será libertado; como o Divino Severus e Antoninus declaram numa das suas Constituições que determina 

que aquele que foi nomeado no lugar de um tutor não será retido no cargo, com o fundamento de que não é lícito que um 

segundo tutor seja nomeado onde já exista um. 

 

6. Será suficiente que o tutor se candidate a ser dispensado dentro do prazo prescrito; pois se depois, tendo mudado de 

opinião, desistir, isso não o prejudicará. Portanto, se alguém simplesmente se apresentar, e não permanecer depois para 

oferecer as suas desculpas, depois de decorrido o tempo prescrito, será impedido por uma excepção. Isto está estabelecido 

numa Constituição dos Imperadores Severus e Antoninus. 

 

7. Quando alguém, por motivo de doença ou qualquer outra necessidade (por exemplo, por causa dos perigos do mar, ou da 

gravidade do Inverno, ou dos ataques de ladrões, ou qualquer outro impedimento semelhante), não puder aparecer dentro do 

tempo prescrito, deve ser-lhe concedida indulgência, uma vez que a sua boa fé é suficientemente estabelecida pela justiça 

natural; como estabelece a Constituição dos Imperadores Severus e Antoninus. 

 

8. Mais uma vez, deve ser lembrado que não é suficiente que o tutor compareça meramente em tribunal, mas é obrigado a 

prestar depoimento com referência ao motivo pelo qual pede a sua dispensa, e se tiver várias razões para avançar que o 

possam facilitar, deve enumerá-las todas; e se não o fizer, assemelhar-se-á a um partido que nunca apareceu, ou se apareceu, 

não mostrou boas razões para a sua dispensa. 

 

9. Os cinquenta dias supracitados são contados continuamente, a partir do momento em que é notificado à parte que foi 

nomeada. 

 



1587 

 

10. É necessário que as razões da dispensa sejam apresentadas oralmente em tribunal, ou através de uma petição. O partido 

também pode reduzir as suas razões à escrita, como os mesmos imperadores declaram. 

 

11. Estas são as regras com referência ao tempo prescrito por lei que deve ser obedecido. Consideremos agora aqueles que 

não são obrigados a cumprir estas regras. Guardiães que não foram legalmente nomeados (ou seja, que foram nomeados por 

partidos que não têm direito a fazê-lo; ou onde não eram elegíveis; ou onde as alas foram responsáveis pela ilegalidade; ou no 

caso de não terem sido cumpridas as formalidades legais adequadas), e não foram confirmadas, e não administraram a 

confiança, serão dispensados, e ninguém pode levantar a objecção de não terem observado, no seu requerimento para serem 

dispensados, o tempo prescrito por lei; pois não são obrigados a fazer tal requerimento, como é provado pelas constituições a 

seguir mencionadas, que apresentei a título de exemplo, e que, de facto, são aplicáveis a todos os casos. "O Divino Severus e 

Antoninus, Imperadores, a Narciso: Tendo sido nomeado guardião pelo avô materno da ala, não é obrigado a apresentar o 

pedido de dispensa, pois não é legalmente responsável, e portanto, se não interferir na administração da herança estará 

seguro". Mais uma vez, da mesma forma, quando os magistrados nomearem um tutor ou um curador que não esteja sujeito à 

sua jurisdição, ele não será obrigado a observar o tempo prescrito por lei, na medida em que não é cidadão, nem residente da 

cidade. 

 

(14) O mesmo, Desculpas, Livro V. 

 

Onde, em assuntos relacionados com as desculpas dos tutores e curadores, é feita referência a um libertado, deve notar-se que 

não só se entende o libertado do pai da ala, mas também o libertado da sua mãe. 

 

1. E já que estamos a falar dos filhos de um protector, deve notar-se que este termo não se aplica apenas aos descendentes em 

primeiro grau; ou seja, aos filhos e filhas, mas também aos netos de ambos os lados, bem como aos que lhes sucedem. 

 

2. E ainda que um libertado possa obter o direito de usar um anel de ouro, ele ainda mantém a patente de libertado, de acordo 

com o que foi decretado por Marcus Antoninus. 

 

3. Quando um escravo se compra a si próprio com o seu próprio dinheiro, e é manumitido, nunca será incluído entre outros 

libertadores. 

 

4. Quando houver vários libertadores, um será nomeado tutor para todos os filhos do seu patrono, e não será dispensado 

mesmo que já esteja a administrar três tutelas. 

 

(15) O mesmo, Desculpas, Livro VI. 
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Um eunuco também pode ser nomeado tutor, e não pode alegar a sua enfermidade como desculpa, como está estabelecido 

numa Constituição dos Imperadores Severus e Antoninus. 

 

1. Aquele que prometeu agir como guardião dos filhos de alguém não pode ser dispensado da tutela, mesmo que de outra 

forma tivesse uma razão legítima para a sua dispensa. 

 

2. É preciso lembrar que a ocupação de um cargo não é uma desculpa razoável para ninguém. Portanto, se um partido for um 

Senador, pode ser tutor de pessoas de categoria inferior, bem como dos filhos de um Senador, como o Divino Marcus e 

Commodus declarou num Rescript. 

 

3. No entanto, se alguém for o tutor ou curador de uma ala que não seja de patente senatorial ou de outra patente distinta, e 

depois se tornar senador, será imediatamente dispensado. A sua dispensa, contudo, não terá lugar quando as crianças cuja 

tutela ou curadoria está a administrar forem de patente senatorial. 

 

4. Da mesma forma, quem for de grau inferior não será dispensado da tutela ou curadoria de alas que ocupem uma posição 

mais elevada do que ele próprio. 

 

5. As Constituições dos Imperadores declaram que nem os pesadores nem os contabilistas (que normalmente designamos 

como aritméticos), têm direito a isenção. 

 

6. Além disso, os judeus podem ser tutores de alas que não são hebreus, tal como podem administrar bens pertencentes a 

outros trusts; pois as Constituições prescrevem que eles devem permanecer não molestados, excepto em circunstâncias em 

que o culto público possa ser contaminado. 

 

7. Uma conta devida a um município não é classificada como uma única tutela num pedido de isenção. 

 

8. Os libertos das esposas dos senadores não são dispensados dos deveres de tutela, ainda que possam transaccionar os 

negócios das suas padroeiras; pois este privilégio só é concedido aos libertos de sexo masculino de patente senatorial. 

 

9. Se o Governador de uma cidade, isto é, um magistrado, incorrer na responsabilidade de tutela através de uma nomeação, 

ele não pode incluí-la com outros tutores com o objectivo de ser libertado; tal como as garantias de um tutor, ou aqueles que 

são nomeados tutores honorários por vontade própria, não são autorizados a fazê-lo. 

 

10. Aquele que cobra impostos ao Estado não será dispensado de curadoria. 

 



1589 

 

11. Foi perguntado se uma pessoa capaz de avançar várias razões pelas quais deve ser dispensada, qualquer uma das quais 

não é suficiente por si só, pode ser dispensada. Por exemplo, quando um homem não atingiu a idade de setenta anos, e não 

está a administrar três tutelas, e não tem cinco filhos, ou não pode alegar qualquer outra razão legal para ser dispensado, mas 

está a administrar duas tutelas, tem dois filhos, e tem sessenta anos de idade; ou quando apresenta várias outras razões que, 

por si só, não dão motivos absolutos para a dispensa, mas que, no seu conjunto, parecem ser suficientes para lhe permitir ser 

dispensado, foi considerado que não pode ser dispensado. 

 

12. Quando uma pessoa recebe, ou tem direito a isenção de emprego civil ou público, não será, por este motivo, dispensada 

de tutela ou curadoria. 

 

13. Se alguém tiver sido dispensado da tutela ou da curadoria, não poderá, em circunstância alguma, fazer uso das causas 

estabelecidas nos documentos para obter uma dispensa de outra tutela ou curadoria, se não apresentar outras razões para tal 

dispensa. 

 

14. Quem declarar que não era conhecido do pai ou da mãe da guarda, não será dispensado por esse motivo. 

 

15. Além disso, se alguém tiver a administração de três tutelas ou curadorias, não tem o direito de ser dispensado da 

administração de uma quarta; por exemplo, se tiver manifestado o desejo de a aceitar. Um tutor, contudo, só é considerado 

como tendo manifestado tal desejo, que gere um património moderado. 

 

16. Ulpianus declara no seu trabalho sobre Excepções, que quando um partido administra como uma das três tutelas, a do seu 

filho emancipado: "Eu sei que surgiu uma dúvida sobre se isto pode ser afirmado a seu favor quando ele pede para ser 

dispensado de um quarto". No entanto, considero que existe um Rescript onde a tutela de uma filha emancipada é autorizada 

a ser incluída entre outras tutelas para este fim. 

 

17. Quando alguém sob controlo paterno é nomeado tutor, e o seu pai se recusa a tornar-se seu fiador, as leis determinam que 

o próprio pai deve ser feito tutor, e que a segurança da tutela não deve, de forma alguma, ser interferida, como está 

estabelecido numa Constituição do Adriano Divino, que é a seguinte: "O Imperador Adriano a Bitrasius Pollio, Deputado em 

Lião". Se Claudius Macer, embora seja um filho sob controlo paterno, parece ser uma pessoa adequada para ser tutor, e o seu 

pai não está disposto a dar-lhe segurança, para que possa privar o seu filho da tutela, e ele continua a exibir este espírito 

pérfido, penso que pode contrariar devidamente esta fraude, obrigando tanto o seu filho como ele próprio a administrar a 

tutela dos filhos de Clemente". 

 

16. The Same, Opinions, Livro II. 
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Gaio, pela sua vontade, nomeou Nigidius guardião do seu filho, e também o nomeou curador até que o seu filho tivesse 

atingido o seu vigésimo quinto ano. Peço, uma vez que é legal que Nigidius seja dispensado da curadoria sem apelo, a partir 

de que dia será contado o tempo fixado pelo Divino Marcus a ser observado no pedido de dispensa; se isto será feito a partir 

do dia em que o testamento for aberto, ou a partir do dia em que o tutor for chamado a fazer negócios; ou seja, depois de a ala 

ter completado o seu décimo quarto ano? Modestinus respondeu que o pedido para ser dispensado da curadoria deve ser feito 

no momento em que o curador foi confirmado pelo decreto do Pretor ou Governador. 

 

17. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro IV. 

 

Não só deve ser considerado o valor da herança a ser inscrita, cuja administração deve ser feita no caso de três tutelas já 

existentes, mas também as idades das alas. Pois se as idades das primeiras alas se estiverem a aproximar da puberdade, de 

modo a restar apenas um prazo de seis meses, ou se a idade daqueles, cuja tutela está envolvida, não estiver longe da 

puberdade, uma desculpa não será permitida. Este assunto está previsto nas Constituições Imperiais. 

 

1. A isenção total foi há muito concedida aos troianos, tanto por Decretos do Senado como pelas Constituições dos 

Imperadores, devido à famosa nobreza da sua cidade e à sua ligação com a origem de Roma, quando se trata de alas que não 

são troianos. Isto o Divino Pio declarou num Rescript. 

 

2. Aqueles que pertencem a certas associações, como, por exemplo, a dos artesãos, declaramos ter direito à isenção, pois 

podem ser dispensados da administração da tutela de pessoas que não são membros da sua organização, a fim de os obrigar a 

empreender outros empregos públicos, mesmo que os seus bens tenham sido posteriormente aumentados. Isto também está 

previsto nas Constituições Imperiais. 

 

3. Todas as entidades ou associações, contudo, não têm direito a ser dispensadas dos deveres de tutela, embora não possam 

ser obrigadas a assumir cargos municipais, a menos que este privilégio lhes tenha sido expressamente concedido. 

 

4. Aquele que desempenha as funções de aedile pode ser nomeado tutor; pois o cargo de aedile está incluído entre as 

magistraturas cujos titulares estão isentos de empregos privados, de acordo com um Rescript of the Divine Marcus. 

 

5. Deve, de facto, notar-se que foi estabelecido que aqueles que investem em cargos públicos são dispensados dos deveres de 

tutela. Estão isentos aqueles que, estando já em funções, são chamados a assumir os deveres de tutela; mas deve também 

notar-se que aqueles que já estiveram envolvidos na administração dos seus deveres não estão isentos, mesmo durante o 

tempo da sua magistratura. 
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6. Os comandantes de navios, entre os seus outros privilégios, não parecem gozar do privilégio de estarem isentos de tutela. 

Isto o Divino Trajano afirmou num rescrito. 

 

7. Aqueles que habitam em campos são normalmente isentos de tutela, excepto no que diz respeito aos que residem no 

mesmo campo, e que são da mesma condição. 

 

18. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XX. 

 

Onde as crianças se perdem na guerra, este facto oferece uma desculpa válida para a libertação da tutela. Levantou-se, 

contudo, a questão de saber quem são estas crianças, se são tais que são mortas em batalha, ou se incluem todos aqueles que 

são retirados aos seus pais por causa da guerra; como, por exemplo, os perdidos num cerco. A opinião preferível é que apenas 

aqueles que são mortos em batalha, sem referência ao seu sexo ou idade, devem ter uma causa válida para a libertação, pois 

perderam as suas vidas pelo seu país. 

 

19. The Same, On the Edict, Livro XXXV. 

 

É costume que os guardiães que têm a sua residência em Itália sejam dispensados da administração de assuntos provinciais. 

 

(20) Julianus, Digest, Livro XX. 

 

Quando o tio de uma ala alega que este último foi deserdado, e que ele próprio foi nomeado herdeiro, é apenas para que a 

desculpa do tio seja aceite, e para que seja nomeado um tutor para a ala; ou, se ele não estiver disposto a pedir a sua 

libertação, será removido da tutela, para que o concurso com referência à herança possa ser expedito. 

 

21. Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

Ninguém pode ser dispensado da tutela por causa de um processo judicial que tenha com a sua guarda, a menos que todos os 

bens destes últimos, ou a maior parte deles, estejam envolvidos na controvérsia. 

 

1. Quando uma parte deseja ser dispensada, e tem várias razões para avançar para esse fim, e não pode provar algumas delas; 

não lhe é proibido fazer uso das outras dentro do tempo prescrito por lei. 

 

2. Embora tenha sido nomeado um tutor para a administração de todo o património da enfermaria, ele pode, no entanto, 

apresentar um pedido para ser dispensado de administrar a tutela dos bens situados para além do centésimo marco; a menos 
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que o património da enfermaria esteja todo na referida província. Por este motivo, o Governador da província nomeará um 

tutor para os referidos bens. 

 

3. Os senadores também não podem ser obrigados a administrar uma tutela para além da centésima etapa. 

 

4. Pode ser nomeado um tutor para uma ala que já tenha um, mas este deve ser para a gestão de outros bens. 

 

22. Scaevola, Regras, Livro I. 

 

Os agrimensores não estão isentos dos deveres de tutela. 

 

1. Aqueles a quem o Imperador tenha cometido a transacção de qualquer negócio podem ser dispensados da tutela, desde que 

o estejam a transaccionar. 

 

(23) Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Já declarei que uma pessoa não tem uma desculpa válida para se exonerar da tutela por causa de algum cargo magisterial, 

cujas funções deveria desempenhar num município. 

 

1. Dei como minha opinião que quando um soldado está a servir no campo, tem direito a ser dispensado se for nomeado tutor 

para alguém que não está a servir no mesmo campo. 

 

24. Papinianus, Perguntas, Livro XI. 

 

Não se deve de modo algum acreditar que ele seja privado do privilégio de ser desculpado quem obteve a sua liberdade por 

meio de uma confiança; pois em quase todos os casos deste tipo, o partido que manuma um escravo não obtém qualquer 

direito como patrono contra a pessoa do libertado, excepto que esta não o pode intimar para o tribunal sem a ordem do Pretor. 

 

25. Ulpianus, Sobre o Gabinete do Procônsul, Livro II. 

 

Um tutor não pode declarar as suas razões para ser dispensado numa petição. 

 

26. Paulus, Sobre as desculpas. 
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Resulta de um Rescript of the Divine Marcus and Antoninus, dirigido ao Prefeito da Subsistência, que os medidores de 

cereais têm o direito de ser dispensados da tutela. 

 

27. Marcianus, Regras, Livro V. 

 

Quando um legatário é acusado de entregar todo o seu legado a outro, e deseja ser exonerado da responsabilidade da tutela, 

obterá o seu legado com o objectivo de o entregar ao beneficiário; sendo este caso semelhante ao de um herdeiro que intenta 

uma acção alegando que o testamento é nulo, e perde o seu caso. 

 

28. Papinianus, Opiniões, Livro V. 

 

Quando um tutor pede confirmação, e antes do dia do decreto obter algum privilégio concedendo isenção, ele não pode retirar 

legalmente a petição que já apresentou. 

 

1. Quando a propriedade é deixada por um progenitor aos tutores a título de remuneração pela sua boa fé, foi considerado que 

pode ser retida pelos herdeiros, mesmo que sejam estranhos, depois de os referidos tutores terem sido dispensados. Isto, 

contudo, não se aplicará a um filho que a Sra. pai nomeou co-herdeiro, e tutor do seu irmão menor; uma vez que o filho tem 

direito ao legado do pai por causa da sua relação, e não como tutor. 

 

2. Quando um tutor foi exilado durante um certo tempo, não pode alegar isto como desculpa, mas um curador deve ser 

nomeado em seu lugar durante o tempo do seu exílio. 

 

29. Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

É evidente que se o guardião for condenado ao exílio perpétuo, pode ser libertado. 

 

(1) Além disso, a ignorância de um exilado será mais facilmente perdoada, uma vez que ele não poderia ter estabelecido o 

carácter suspeito do seu companheiro-guardião. 

 

30. Papinianus, Opiniões, Livro V. 

 

Os nossos Nobres e Ilustres Imperadores decidiram que as pessoas aprendidas na lei, que tinham empreendido a 

administração da tutela, deveriam ser dispensadas onde se tivessem tornado membros do Conselho Imperial, uma vez que 

devem estar sempre na sua presença, e a honra que lhes será paga não será limitada nem pelo tempo nem pelo lugar. 
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(1) Quando o nativo de uma província fixar a sua residência em Roma, o seu curador, nomeado por decreto do Governador e 

do Pretor, assumirá a administração dos seus bens em ambos os locais. Foi considerado que ele não será considerado como 

administrando duas curadorias, porque é evidente que duas propriedades não devem ser consideradas como pertencendo à 

mesma pessoa. 

 

(2) Aquele que goza do benefício da isenção não pode ser obrigado a empreender a curadoria do seu irmão. 

 

(3) Um protector nomeado pela sua vontade como guardião de outro libertado, que ainda não tinha chegado à puberdade. 

Embora se possa estabelecer que estas partes são solventes, podem, no entanto, de acordo com o direito público, ser 

dispensadas de serem confirmadas por decreto. 

 

31. Paulus, Perguntas, Livro VI. 

 

Se um homem, ao administrar três tutelas, deve ser nomeado por diferentes decretos guardião de duas outras alas, pode ser 

dispensado; e se, antes de declarar as razões pelas quais deve ser dispensado, uma das alas cuja tutela estava a administrar 

deve morrer, a partir desse momento a sua desculpa não estará disponível, e ficará imediatamente vinculado pelo primeiro 

decreto; que é como se a quarta tutela fosse substituída pela terceira, uma vez que foi guardião de acordo com a lei antes de 

ser dispensado. Portanto, pode ser dispensado da tutela daquele que agora ocupa o quarto lugar, e como não foi dispensado, 

deve necessariamente assumir também as responsabilidades do outro, ou seja, da terceira tutela. Não me levanta qualquer 

dificuldade, se alguém disser que o tutor não é obrigado a administrar esta tutela, pois o assunto a considerar é se a sua 

administração termina com a morte da ala. Além disso, penso que ele também será responsável pela tutela, se assumir a 

responsabilidade de não a administrar. 

 

1. Isto também pode ocorrer quando um tutor é nomeado por dois testamentos diferentes, no momento em que já está a 

administrar três outros tutores; e, neste caso, não é o momento em que os testamentos foram abertos que deve ser 

considerado, onde se coloca a questão de qual a tutela foi inicialmente conferida, mas o momento em que a herança foi 

inscrita, ou quando a condição da qual a nomeação dependia foi realizada. 

 

2. Esta diferença também existe entre as tutelas de que tratámos, onde são feitas a terceira e a quarta nomeações, embora o 

tutor seja primeiro responsabilizado pela administração da quarta, porque é esta, ou seja, a quarta, que ele é ordenado a 

administrar, e deve assumir a responsabilidade da outra a partir do dia em que foi nomeado. 

 

3. Penso que um tutor que tenha causado a sua guarda a rejeitar os bens do seu pai deve ser retido na quarta tutela, sendo a 

primeira, por assim dizer, rejeitada. 
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4. Além disso, penso que o Pretor actuará de acordo com a lei, onde defende que apenas uma tutela será suficiente; se for tão 

extensa e envolver tantas exigências comerciais que seja igual a várias. Assim, os irmãos que têm direito a partes iguais de 

um património não devem ser considerados como estando sujeitos a várias tutelas; ou mesmo que as alas não sejam irmãos, 

onde têm o mesmo património, e uma única conta da administração deve ser prestada pelo tutor, a mesma regra será aplicada. 

Por outro lado, quando existem duas propriedades distintas pertencentes a irmãos, devem ser estabelecidos dois tutores; pois, 

como já referi, não é o número de alas, mas a dificuldade de elaborar e prestar contas que deve ser tomada em consideração. 

 

32. O mesmo, Perguntas, Livro VII. 

 

Nesennius Apollinaris para Julius Paulus. Uma mãe nomeou o seu filho menor seu herdeiro, ou algum estranho nomeou um 

menor que era também um estranho, seu herdeiro, por vontade própria, e deixou um legado a Titius, nomeando-o guardião da 

referida ala. Titius, depois de confirmado, foi dispensado da tutela. Pergunto se ele vai perder o seu legado. E qual seria o 

caso se um tutor não fosse nomeado por vontade, mas aceitasse um legado, e tendo sido nomeado tutor pelo Pretor, é 

dispensado; pode ele ser justamente privado do legado; ou faz alguma diferença quando um tutor é nomeado para um menor 

emancipado, ou um curador para uma criança chegada à puberdade, pelo seu pai? Respondi que quando um tutor ou um 

curador foi ilegalmente nomeado pelo pai, e foi confirmado pelo Pretor, ele será privado do legado, se preferir valer-se do 

privilégio de ser dispensado, e isto também foi mantido por Scaevola; pois, de facto, o Pretor que confirmou o tutor apenas 

realizou os desejos do falecido. A mesma regra deve ser mantida para se aplicar à vontade da mãe. O exemplo seguinte é 

semelhante ao da mãe, nomeadamente, quando um estranho nomeia um menor seu herdeiro, e deseja prever a nomeação de 

um tutor para ele, como é o caso das crianças que criámos. Por conseguinte, foi muito correctamente considerado que aquele 

que se recusar a fazer o que o testador exigiu deve ser privado do que este lhe deu. Não creio, contudo, que aquele que 

renunciou às responsabilidades da tutela possa sempre ser privado do seu legado, mas apenas onde seja evidente que o legado 

lhe foi legado porque a parte o encarregou da tutela dos seus filhos, e não onde ele lho teria de qualquer forma dado, mesmo 

sem a tutela. Isto pode ser estabelecido se inserir o legado no testamento, e depois nomear um tutor por um codicilo; pois, 

neste caso, não se pode dizer que o legado lhe foi legado porque o testador desejava que ele actuasse como tutor. 

 

(33) The Same, Questions, Book XXIII. 

 

Esta distinção, no entanto, parece ser demasiado fina, e não deve ser admitida, a menos que o pai declarasse claramente que 

desejava legar o legado, mesmo que o legatário não devesse administrar a tutela; pois presume-se sempre que um legado foi 

dado para este fim, quer preceda ou siga a nomeação de um tutor. 

 

34. O mesmo, Perguntas, Livro VII. 
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Daí resulta que aquele que o Pretor nomeia como tutor não deve ser incluído na mesma classe com tais legatários; uma vez 

que pode fazer uso do seu direito a ser dispensado, pois nada faz em contravenção à vontade do testador, pois, uma vez que 

este último não o nomeou tutor, não podemos dizer que desejava que ele administrasse a tutela do seu filho. 

 

35. The Same, Perguntas, Livro XXIII. 

 

Mas e se o tutor não foi dispensado, mas recusou administrar o bem, alegando que os outros tutores eram solventes? O 

processo pode ser interposto contra ele se a ala não conseguir recuperar dos outros. Ele não deve, contudo, obter o legado, e a 

sua obstinação deve ser punida, porque até certo ponto ele tentou desculpar-se a si próprio. Muito mais deveria alguém ser 

declarado indigno da recompensa do pai, que foi afastado da tutela por ser suspeito. 

 

(36) The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Os pais estão habituados a seleccionar os seus mais queridos e verdadeiros amigos como tutores para os seus filhos, e por 

esta razão concedem-lhes legados, a fim de os induzir a assumir o fardo da tutela. Mas quando essa pessoa obteve um legado 

por vontade, e foi também substituída pela ala, não é provável que o testador pretendesse que fosse substituída, se assumisse 

a tutela, e portanto a parte em questão deveria ser privada do legado se a ala estiver viva; mas ele não pode ser excluído da 

substituição, pois, neste caso, mesmo que a tutela fosse assumida, seria extinta. 

 

1. Lucius Titius, de três filhos, teve um que foi emancipado e de idade para lhe dar o direito de ter um curador. Pergunto se o 

referido Titius, quando o referido filho emancipado solicitou que o seu pai fosse nomeado seu curador pelo Pretor, pode 

recorrer ao direito público, e exigir a isenção por causa dos seus três filhos. Respondi que este privilégio não pode ser negado 

ao pai, pela razão de que ele tem direito a ele por causa do número dos seus filhos; mas que quando lhe é pedido para ser o 

curador do seu filho, ele agirá contrariamente aos instintos da natureza, se ele tentar fazer uso de uma desculpa desta 

descrição. 

 

37. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Um tutor testamentário declarou na presença do Pretor que tinha três filhos; e acrescentou que o menor tinha um tio que era o 

seu tutor legal, e que ele próprio tinha sido indevidamente nomeado. O decreto do Pretor foi o seguinte: "Se tiver sido 

nomeado tutor para um menor que tenha um tutor legal, não é necessário que se candidate a ser dispensado". Pergunto, 

quando na realidade não existe tal tio que possa ser o tutor do menor, se a nomeação do tutor testamentário se manterá no 

entanto. Respondi que, de acordo com o caso indicado, embora a parte possa ter boas razões para ser dispensada, ainda assim, 

não pode ser dispensada por causa da irregularidade da sua nomeação. 
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1. Pergunto também, se o tutor aceitar o decreto, se pode ser concedida uma acção equitativa contra ele, pelo facto de não ter 

transigido nos negócios da tutela. Respondi que se ele não administrasse a tutela, em vez de o fazer por engano, porque 

alegou que estava legalmente isento por causa dos seus três filhos e pensou que deveria ser dispensado, em vez de ser 

malicioso, não deveria ser concedida uma acção equitativa. 

 

38. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

O prazo de cinquenta dias anteriormente mencionado refere-se apenas à contestação dos motivos alegados para a isenção, 

uma vez que são permitidos quatro meses contínuos para a resolução do caso. 

 

39. Tryphoninus, Disputas, Livro XIII. 

 

Quando o próprio tutor enquadra e apresenta desculpas, e a sua dispensa pelo Pretor é impedida por atraso causado por 

contradição, os seus fundamentos de desculpa podem ser legalmente estabelecidos. 

 

40. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

Se, depois de a confiança ter sido assumida, o tutor se tornar cego, surdo, mudo, insano, ou inválido crónico, ele pode pôr de 

lado a tutela. 

 

1. A pobreza, que torna o tutor desigual ao trabalho e ao ónus da tutela, geralmente permite a isenção. 

 

41. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

As pessoas que transaccionam negócios públicos em favor do Imperador estão dispensadas da tutela, bem como da curadoria, 

durante o tempo da sua administração, embora não tenham sido emitidas cartas especiais para este fim. 

 

(1) A mesma regra aplica-se àqueles que têm a seu cargo a Prefeitura de Subsistência, ou que comandam a Vigilância 

Nocturna. 

 

(2) A presença de pessoas ausentes em negócios públicos, que sejam do número prescrito, é dispensada da tutela para a qual 

possam ter sido nomeadas, quer enquanto ausentes, quer antes da sua partida; mas não podem renunciar à tutela quando esta 

já tenha sido efectuada. 
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(3) As pessoas que têm direito a isenção devido à sua ligação a alguma pessoa colectiva ou associação a que pertencem não 

estão dispensadas da tutela dos seus colegas, ou dos seus filhos, com a excepção daqueles a quem este privilégio é 

expressamente concedido. 

 

(42) Paulus, Concerning Judicial Inquiries. 

 

É evidente que não são obrigados a aceitar a tutela dos filhos dos seus colegas, se residirem a mais de cem milhas da Cidade. 

 

43. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

O liberto de um Senador que esteja a administrar a tutela dos filhos destes últimos não será dispensado de outras tutelas. 

 

44. Tryphoninus, Disputations, Livro II. 

 

Em conformidade com um Decreto do Divino Marco, onde um homem nascido livre foi nomeado tutor de um emancipado 

tinha direito a ser dispensado, o nosso Imperador, juntamente com o seu pai, o Divino Severus, declarou num Rescript que a 

mesma causa de libertação poderia também ser avançada por qualquer pessoa que tivesse obtido o direito de usar um anel de 

ouro. 

 

1. Portanto, se um tutor ou curador de nascimento livre for nomeado para uma ala emancipada, com direito a usar um anel de 

ouro, o resultado é que um pedido de dispensa oferecido por ele por causa de uma diferença de condição não deve ser aceite. 

 

2. Se, contudo, antes de a ala ou menor com menos de vinte e cinco anos de idade ter adquirido o direito de usar um anel de 

ouro, Lucius Titius, tendo sido nomeado o seu tutor, deve ser dispensado por ter nascido livre, pode ser nomeado uma 

segunda vez o tutor ou curador do referido menor, depois de ter obtido este privilégio; pela mesma razão que foi decidido, e 

declarado num Rescript, que um tutor deve ser dispensado que tenha sido nomeado no prazo de um ano após ter regressado 

do serviço público, e tendo esse período decorrido, pode ser nomeado no seu próprio lugar. 

 

3. E, embora um libertado que actue como agente para a transacção dos negócios do seu patrono, um Senador, tenha uma 

desculpa válida para não assumir a tutela de outros, ainda assim, aquele que adquiriu o direito de usar um anel de ouro e por 

este meio passa para a categoria de pessoas nascidas de livre vontade não pode valer-se de uma desculpa deste tipo. 

 

45. The Same, Disputations, Livro III. 
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"Nomeio Titius o tutor dos meus filhos, desde que ele não esteja ausente em negócios para o Estado". Titius administra a 

tutela conferida por testamento, e depois parte em negócios para o Estado, e deixa de exercer estas funções. Será que ele deve 

ser dispensado devido à sua ausência em negócios públicos, tal como se uma nova tutela lhe fosse agora conferida? Ou não 

deverá ele ser dispensado porque o testamento precedeu a sua ausência ao serviço do governo, e a tutela já foi parcialmente 

administrada por ele? Mas e se, entretanto, lhe nascerem crianças suficientes para ele reclamar outro direito a ser dispensado? 

A melhor opinião é que se trata apenas de uma tutela única, e por isso ele não tem direito a ser dispensado; e que uma acção 

de tutela não pode ser intentada contra ele por causa do tempo anterior da sua administração. 

 

1. Onde, no entanto, a seguinte cláusula apareceu no testamento: "Nomeio Titius guardião, e, enquanto ele estiver ausente ao 

serviço do governo, não será guardião, mas depois de regressar, será". Vejamos o que deve ser mantido com referência à sua 

ausência por motivo de negócios públicos, ou em apoio de qualquer outra desculpa que possa surgir posteriormente. Outra 

questão, porém, vem em primeiro lugar, ou seja, se os tutores testamentários que tenham sido nomeados num determinado 

dia, ou sob alguma condição, devem oferecer as suas desculpas antes do fim do prazo, ou o cumprimento da condição; e 

especialmente se o prazo de cinquenta dias em que são obrigados a declarar as suas razões para serem dispensados, começa a 

correr de imediato. É verdade que uma parte não se torna guardiã antes do termo do prazo, uma vez que não pode 

desempenhar as suas funções antes de a herança ter sido inscrita. Portanto, pela razão de que a tutela foi administrada de 

acordo com os termos da mesma vontade, e o tutor foi dispensado porque estava prestes a ausentar-se em negócios públicos; 

tendo regressado, torna-se instantaneamente preocupado com a administração da tutela anteriormente empreendida, ainda que 

tal deva ocorrer no prazo de um ano. Neste caso, porém, deixa de ser tutor sob a mesma vontade, podendo, portanto, ser 

dispensado de uma segunda tutela. 

 

2. Quando um curador é nomeado pelo Pretor para uma pessoa insana ou para um mudo, ou para uma criança por nascer, ele 

pode ser dispensado com base no número dos seus filhos. 

 

3. Só devemos entender como tutores designados em Roma aqueles que são nomeados ou pelo Prefeito da Cidade, ou pelo 

Pretor, ou num testamento executado em Roma, ou em casas adjacentes à Cidade. 

 

4. Quando um libertado é impedido, por doença corporal ou mental, de fazer negócios, de modo a não poder tratar dos seus 

próprios assuntos, a necessidade do caso deve ser considerada, a fim de evitar que os deveres de tutela que não podem ser 

cumpridos sejam impostos ao libertado, ao inconveniente e desvantagem da ala. 

 

46. Paulus, Sobre os inquéritos judiciários. 

 

Os membros da guilda de moleiros estão dispensados dos deveres de tutela, desde que estejam efectivamente envolvidos no 

negócio; mas não penso que aqueles que estão meramente incluídos no seu número devam ser dispensados. 
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1. Os moleiros residentes na Cidade estão dispensados de actuar como tutores, mesmo para os filhos dos seus colegas. 

 

2. Quando alguém afirma que a sua residência não se situa no local onde foi nomeado tutor, isso também pode ser alegado 

como desculpa válida. Foi chamada a atenção para este ponto pelo Imperador Antonino e pelo seu Pai Divino. 

 

 

 

 

Título 2: Onde deve ser criado, ou residir, um guarda, e relativo ao apoio que lhe deve ser prestado. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

O Pretor é frequentemente chamado a determinar onde as crianças devem ser sustentadas ou residir, não só as que são 

póstumas, mas todos os tipos de crianças. 

 

1. É costume para ele decidir, após ter em conta as pessoas, a sua posição, e o termo de tutela, onde as alas podem ser melhor 

apoiadas, e por vezes o Pretor vai ao arrepio da vontade do pai. Assim, quando um certo homem prevê no seu testamento que 

o seu filho deve ser criado por um partido que ele tinha substituído, o Imperador Severus declarou num Rescript que o Pretor 

deve determinar na presença de parentes próximos da criança se isto deve ser feito; como o Pretor deve agir para que a ala 

possa ser apoiada e criada por alguém a quem nenhuma suspeita maléfica possa estar ligada. 

 

2. Embora o Pretor não prometa que quem se recusar a criar uma ala na sua casa será obrigado a fazê-lo, ainda assim, coloca-

se a questão de saber se, se não estiver disposto, pode ser obrigado; como por exemplo, quando um libertado, um dos pais, ou 

qualquer um dos parentes ou ligações da ala tenha sido nomeado. A melhor opinião é que, por vezes, isto deve ser feito. 

 

3. Não se considera indevidamente que quando um legatário ou um herdeiro se recusa a criar uma ala, como foi acusado por 

vontade própria, ser-lhe-ão recusados direitos de acção; tal como no caso de um tutor testamentário. No entanto, isto só é 

válido onde o legado foi feito com este entendimento, pois se o testador soubesse na altura em que fez o legado que o 

legatário se recusaria a educar a ala, o direito de acção não lhe será negado. Esta regra foi frequentemente afirmada pelo 

Divino Severus. 
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2. The Same, On the Edict, Book XXXVI. 

 

É dever do juiz que tem jurisdição da tutela permitir as despesas do tutor, quando estas não sejam excessivas; como, por 

exemplo, quando ele alega tê-las incorrido para a manutenção ou instrução da ala. 

 

1. O montante das despesas permitidas pelo pretor deve ser observado de acordo com o seu decreto; mas se não o determinar, 

deve ser decidido pelo juiz proporcionalmente aos meios da guarda; pois o tutor não deve ser autorizado a apresentar um 

pedido pelo que gastou, se este for superior ao que é justo. 

 

2. Além disso, mesmo quando o Pretor tenha prescrito a soma a ser despendida para apoio, e isto está para além dos meios da 

ala, se o tutor não informou o Pretor sobre a quantidade de bens pertencentes à ala, não deveria ser permitida a conta de toda 

a soma despendida para apoio; pela razão de que se ele tivesse informado o Pretor, ou a quantia permitida teria sido 

diminuída, ou então uma quantia tão grande não teria sido autorizada pelo decreto. 

 

3. Quando o próprio pai prescreveu a quantia a ser despendida para a manutenção dos seus filhos, a quem nomeou os seus 

herdeiros no momento em que o fez, o tutor pode prestar contas da mesma, a menos que a quantia declarada pelo testador 

esteja para além dos meios dos herdeiros; pois então o tutor será responsável por não ter solicitado ao Pretor a diminuição do 

subsídio. 

 

3. O mesmo, em todos os Tribunais. 

 

O Pretor tem o direito de determinar a quantia a ser atribuída para a manutenção das alas; e ele próprio deve repartir a quantia 

que os tutores ou curadores devem despender para a manutenção das alas ou menores. 

 

(1) Quando o Pretor toma a sua decisão em relação à manutenção, deve ter em consideração o valor do património, e fazer a 

provisão com um grau de moderação tal que não permita que todo o rendimento do património seja gasto para o sustento da 

ala; mas a provisão deve ser sempre feita de modo a que se mantenha um equilíbrio do rendimento. 

 

(2) Ao tomar a sua decisão, deve ter em conta os escravos que devem servir os guardas, os rendimentos destes últimos, bem 

como as despesas de vestuário e alojamento; e a idade daqueles a quem é concedida a manutenção deve também ser tida em 

consideração. 

 

(3) Ainda assim, no caso de grandes propriedades, não o valor total do mesmo, mas o que será suficiente para permitir à ala 

viver de forma económica, deverá regular a medida do subsídio. 
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(4) Quando, no entanto, o tutor, e aquele que deseja que seja feito um subsídio para o seu sustento não concordar quanto aos 

meios deste último, deve ser instaurado um inquérito, e não deve ser concedida a manutenção precipitadamente, para que não 

se faça injustiça a uma ou outra das partes. Primeiro, contudo, o Pretor deve exigir ao tutor que revele quanto está nas suas 

mãos, e avisá-lo que será obrigado a pagar uma taxa de juros elevada sobre tudo o que for superior à soma mencionada nesta 

declaração. 

 

(5) O Pretor está também habituado a permitir uma certa quantia para a educação de alas masculinas e femininas, ou 

menores, que tenham menos de vinte anos de idade; isto deve ser regulado pelo montante dos seus meios, e pela idade 

daqueles que devem receber instrução. 

 

(6) No entanto, quando as alas são pobres, o tutor não é obrigado a sustentá-los fora da sua própria propriedade, e se uma ala 

deve ser reduzida a querer depois de lhe ter sido permitida a manutenção, esta última deve ser diminuída, tal como é habitual 

aumentá-la, quando a propriedade tiver sido aumentada em valor. 

 

4. Julianus, Digest, Livro XXI. 

 

Um certo homem nomeou o seu filho seu herdeiro, e deixou duzentos aurei à sua filha, a título de dote, quando ela deveria 

casar; mas não lhe deixou mais nada, e nomeou Sempronius guardião dos referidos filhos. Este último, tendo sido convocado 

perante um magistrado pelos parentes e parentes da ala feminina, foi ordenado que fornecesse a manutenção da referida ala, 

bem como dinheiro, para que ela pudesse ser instruída nas artes liberais, devendo este dinheiro ser pago aos seus professores 

por conta da referida ala. A enfermaria masculina, tendo chegado à puberdade, pagou à sua irmã, que já tinha atingido essa 

idade, duzentos aurei em alta do legado. Colocou-se a questão de saber se ele poderia recuperar numa acção de tutela o que 

tinha sido gasto para o seu apoio, e o montante desembolsado pelo tutor por conta da tutela. Respondi: Penso que, embora o 

tutor possa ter providenciado a manutenção da irmã da sua pupila sem um decreto do magistrado, e também providenciado a 

sua instrução nas artes liberais, uma vez que não podia fazer o contrário, não deveria, numa acção de tutela, ser obrigado a 

pagar qualquer coisa por este motivo, quer à sua pupila masculina, quer a qualquer pessoa que o substituísse. 

 

5. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro III. 

 

Quando surgir um litígio sobre o local onde uma ala deve residir, ou onde deve ser instaurado um inquérito judicial, a 

autoridade competente deve decidir a questão. Numa investigação deste tipo, devem ser evitadas as partes que possam tirar 

partido da sua posição para violar a castidade do menor. 

 

6. Tryphoninus, Disputations, Livro XIV. 
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Quando um tutor está ausente, e uma enfermaria solicita manutenção, e a negligência e falta de cuidado são imputadas ao 

primeiro na administração da sua confiança, e em apoio desta, está provado que, devido à sua ausência, os assuntos da 

enfermaria foram negligenciados e abandonados, tendo sido convocados os familiares e amigos do tutor, e tendo sido 

instaurado um inquérito judicial mesmo na ausência do tutor, o Pretor emitirá um decreto para que aquele que parecer ser 

digno de tal marca de ignomínia seja afastado, ou para que um curador se junte a ele; e que aquele que for nomeado deve 

assegurar a manutenção da ala. Quando, no entanto, a ausência do tutor foi necessária, e aconteceu por acidente (por 

exemplo, quando de repente fez uma viagem para estar presente num inquérito judicial em nome do Imperador); e não foi 

capaz de tratar dos seus próprios bens, ou de atender aos interesses da sua pupila), e o seu regresso é esperado, e ele é 

solvente, não é conveniente que outro se junte a ele como curador; mas se a pupila exigir a manutenção dos seus próprios 

bens, um curador pode ser legalmente nomeado para este único fim, nomeadamente, para dar apoio à pupila fora dos seus 

próprios bens. 

 

 

 

 

Título. 3. Quanto à acção para obrigar à prestação de contas da tutela, e à acção equitativa baseada na curadoria. 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

Nesta acção um tutor deve prestar contas de tudo o que fez, de todos os actos que não deveria ter cometido, bem como 

daqueles que não cometeu; e será responsável pela malícia, negligência, e falta de diligência que empregaria nos seus 

próprios assuntos. 

 

1. Por esta razão, a questão é colocada por Julianus, no Vinte e Primeiro Livro do Digest, se um tutor é responsável por uma 

acção de tutela no caso de autorizar a sua guarda a fazer uma doação mortis causa. Ele afirma que será responsável, pois diz 

que isto se assemelha à execução de um testamento, um direito não concedido às alas, pelo que não devem ser autorizados a 

fazer doações mortis causa. 

 

2. Mas quando um tutor permite à sua pupila fazer uma doação que não é mortis causa, Julianus afirma que há muitas 

autoridades que sustentam que a doação não é válida, e isto é geralmente verdade, mas podem surgir alguns casos em que um 

tutor pode, sem culpa, permitir à sua pupila diminuir os seus bens; por exemplo, quando um decreto do Pretor o autorizou, 

como quando o tutor forneceu apoio à mãe ou irmã da pupila que não tem outros meios de subsistência. Pois ele diz que, 
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como o julgamento num caso deste tipo é feito de boa fé, ninguém pode tolerar que a ala ou o seu substituto se queixem 

porque pessoas tão próximas a ele foram providas de alimentos. Por outro lado, ele pensa que uma acção sobre tutela pode 

ser intentada contra o tutor, se este negligenciar o cumprimento de um dever tão simples. 

 

3. Um tutor é obrigado a manter a contabilidade da sua administração e a prestar contas à sua guarda. Pois se não o fizer, ou 

se não os apresentar depois de terem sido feitos, será responsável, por esse motivo, por uma acção sobre tutela. Foi 

estabelecido que os escravos podem ser examinados e colocados à questão para obter informações, e isto faz parte do dever 

do juiz; pois o Divino Severus decretou que, no caso de não ter sido produzido nem um inventário nem uma conta de vendas, 

este recurso deveria ser utilizado para que as contas pudessem ser obtidas dos escravos que tinham transaccionado o negócio; 

e se os tutores alegassem que estas contas tinham sido fraudulentamente inventariadas pelos escravos, que estes últimos 

também poderiam ser interrogados, depois de terem sido submetidos a tortura. 

 

4. Além disso, quando um tutor forneceu apoio à mãe de uma ala, Labeo pensa que ele não será responsável. A melhor 

opinião, porém, é que, a menos que ele a tenha sustentado quando ela estava em absoluta necessidade, ele não será 

responsável onde a propriedade da ala for grande. Assim, ambas estas condições devem existir, a saber, a mãe deve estar em 

falta, e que o filho deve estar na posse de bens consideráveis. 

 

5. Mas se o tutor der um presente de casamento à mãe no momento do seu segundo casamento, Labeo declara que ele não 

será responsável pela mesma à enfermaria. E no entanto, um presente deste tipo não é de modo algum necessário. 

 

6. Quando um pai nomeia vários tutores para os seus filhos, e um dos seus libertos entre eles, e deseja que a tutela seja 

administrada por estes últimos, e os outros tutores concordam com uma certa quantia a ser-lhe paga, porque de outra forma 

não poderia sustentar-se, Mela é de opinião que a conta do que foi permitido deve ser prestada. 

 

7. E, portanto, quando um tutor foi nomeado após um exame instituído para verificar o estado dos bens da ala, e os seus 

colegas tutores lhe concederam apoio, devem prestar contas disso, porque há uma boa razão para o fazer. 

 

8. Mas se o tutor forneceu provisões aos escravos ou aos homens libertados, que eram realmente necessários para a 

transacção dos assuntos da ala, deve ser dito que se deve prestar contas do mesmo. A mesma regra aplica-se ao caso dos 

homens livres, se existir uma boa razão para prestar a conta. 

 

9. Além disso, um tutor deve prestar contas dos custos de uma acção judicial, e das despesas de viagem se, no exercício das 

suas funções, fosse necessário que ele fosse a qualquer lugar, ou que fizesse uma viagem. 
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10. Devemos agora considerar os casos em que vários tutores administram os assuntos de uma ala, e em que proporção cada 

um deles deve ser processado. 

 

11. E, de facto, onde todos eles administraram a tutela ao mesmo tempo, e todos eles são solventes, é perfeitamente justo que 

a acção seja dividida entre eles igualmente, tal como no caso das fianças. 

 

12. No entanto, quando todos eles não são solventes, a acção deve ser dividida entre aqueles que o são, e cada um deles pode 

ser processado na proporção da sua responsabilidade pecuniária. 

 

13. Quando um tutor, tendo sido considerado responsável por um acto do seu companheiro de guarda, faz o pagamento, ou 

quando o faz no caso de uma administração em comum, e os direitos de acção não lhe foram atribuídos, foi decretado pelo 

Divino Pio, bem como pelo nosso Imperador e seu pai, que uma acção pretoriana deveria ser concedida ao referido tutor 

contra o seu colega. 

 

14. É evidente que quando um tutor, que foi processado por fraude cometida por ele próprio e pelos seus colegas, faz o 

pagamento, os direitos de acção não devem ser atribuídos, nem mentirá uma acção pretoriana, porque está a sofrer a pena 

pelo seu próprio delito, o que o torna indigno de recuperar qualquer coisa dos outros participantes na fraude. Pois nenhuma 

associação de malfeitores é reconhecida pela lei, nem pode surgir qualquer contribuição legal para o dano decorrente da 

prática de um crime. 

 

15. Por conseguinte, quando os tutores são solventes, não se pode recorrer aos seus semelhantes, uma vez que, em primeiro 

lugar, deve ser feito um requerimento aos magistrados que os nomearam, ou às suas fianças; e esta regra o nosso imperador 

declarou num Rescript a Ulpius Proculus. Para Marcelo diz, no Oitavo Livro do Digesto, o que tinha sido muito 

frequentemente estabelecido nos Rescriptos, nomeadamente, que quando um de dois tutores é solvente, não se pode recorrer 

ao magistrado que os nomeou; mas isto deve ser entendido como aplicável apenas quando o companheiro-guardião não foi 

removido por se ter tornado sujeito a suspeitas, ou quando o outro não lhe exigiu que desse segurança. 

 

16. Fica estabelecido que esta acção também recairá contra o herdeiro de um tutor. 

 

17. Também pode ser trazida pelo herdeiro de uma ala, e por pessoas semelhantes. 

 

18. Um tutor pode exigir que os direitos de acção contra o seu companheiro de guarda, por conta do qual foi julgado, possam 

ser-lhe atribuídos, não só antes, mas mesmo depois da sua condenação. 
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19. Numa acção para obrigar a uma prestação de contas, não só os tutores são responsáveis perante a lei, mas todos aqueles 

que administram legalmente a herança nessa qualidade. 

 

20. Nesta acção, deverá ser considerado se, para além disso, só deve ser pago o dobro dos danos, ou o montante em que a ala 

está interessada? Penso que a melhor opinião é que nesta acção não está em causa o interesse da ala, mas apenas o valor do 

bem. 

 

21. Está estabelecido que, sob tutela, existem dois direitos de acção decorrentes de uma única obrigação, e portanto, se uma 

acção sobre tutela for intentada, uma para obrigar a uma contabilidade não mentirá; mas, por outro lado, o direito de acção de 

tutela que tem referência a este assunto é extinto. 

 

22. Papinianus, no entanto, diz que um tutor que se apropriou do dinheiro da sua guarda é também passível de uma acção de 

furto. E se ele, tendo sido processado nesta acção, for responsabilizado por roubo, não será exonerado de responsabilidade a 

uma acção de furto, pois as responsabilidades incorridas por roubo e tutela não são idênticas; de modo que se pode dizer que 

dois processos podem ser instaurados pelo mesmo acto, e há igualmente duas obrigações, pois a responsabilidade decorre 

tanto da tutela como do furto. 

 

23. É de notar que esta acção é perpétua, e é concedida ao herdeiro e aos seus sucessores, para recuperar o que quer que tenha 

sido roubado da ala durante a sua vida. Não será, contudo, concedida contra o herdeiro e os seus sucessores, porque é uma 

acção penal. 

 

24. Este processo pode então ser instaurado sempre que houver uma acção de tutela, ou seja, quando a tutela for extinta. 

 

2. Paulus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Ninguém é responsável por uma acção de responsabilização pela apropriação de bens, a menos que o tutor a tenha abstraído 

durante a sua administração da tutela. 

 

1. Quando agiu com a intenção de roubar, será igualmente responsável pela acção penal por roubo. Ele é, portanto, 

responsável ao mesmo tempo pelas duas acções, e uma delas não o liberta da outra. Uma acção para a recuperação do bem 

em caso de furto também mentirá, e se a ala recuperar os bens roubados através dela, este direito de acção será extinto, pelo 

facto de a ala não ter perdido nada. 

 

2. Embora esta acção seja intentada pelo dobro do montante, a recuperação do bem é apenas metade, pelo que a pena não é o 

dobro. 
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3. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando uma acção de tutela, baseada numa agência voluntária, é intentada, e o montante devido ao tutor ou curador do seu 

adversário é incerto, a segurança deve ser dada por ordem do juiz para reparar a sua perda por esta conta. 

 

4. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Uma acção sobre a tutela não pode ser intentada até que a última seja terminada. É terminada não só pela puberdade, mas 

também pela morte do tutor ou da guarda. 

 

1. Julianus pensa que um filho que tenha sido emancipado pode ser responsabilizado directamente, se tiver administrado a 

tutela. 

 

2. Se ele ainda for menor de idade, ao administrar a tutela, os seus actos são nulos. 

 

3. Uma acção de tutela não mentirá contra o curador de uma pessoa insana, mas uma acção com base numa agência 

voluntária deve ser intentada, a qual mentirá enquanto ele ainda estiver a realizar o negócio; porque a mesma regra não se 

aplica nesta acção, como na de tutela, desde que aquele cuja tutela está a ser administrada não tenha atingido a puberdade. 

 

5. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Quando um tutor não lhe devolve um bem depositado ou emprestado para uso do pai, é responsável por uma acção, não só 

sobre o empréstimo ou depósito, mas também sobre a tutela; e se recebeu dinheiro para o induzir a restaurar o bem, é detido 

por muitas autoridades que o referido dinheiro pode ser recuperado ou por uma acção sobre o depósito, ou empréstimo, ou 

por uma acção pessoal. Esta opinião é razoável, porque o bem foi adquirido de forma desonrosa. 

 

6. The Same, On the Edict, Book XXXI. 

 

Quando um filho sob controlo paterno tenha administrado uma tutela, e, após ter sido libertado, seja culpado de conduta 

fraudulenta; levanta-se a questão de saber se uma acção de tutela com este fundamento recairá sobre o pai. É que o pai só 

deve ser responsável pela fraude do seu filho quando este a cometeu antes de ser emancipado. 

 

7. The Same, On the Edict, Livro XXXV. 
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Quando uma ala se torna herdeira de outra cuja confiança o seu próprio tutor administrou, ele terá direito a uma acção contra 

o seu tutor com base na herança. 

 

1. Quando um tutor cai nas mãos do inimigo, pela razão de que a tutela é entendida como terminada, uma acção pode ser 

legalmente intentada contra os seus fiadores que se tenham tornado responsáveis pela preservação da propriedade, e contra 

qualquer pessoa que apareça como seu defensor, e esteja disposto a conduzir o caso, quem quer que seja nomeado o curador 

da sua propriedade; 

 

8. Papinianus, Perguntas, Livro XXVIII. 

 

Mesmo que o tutor possa ser reintegrado na sua anterior tutela pelo direito de postliminium. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Quando um tutor está ausente ao serviço do Estado, e por este motivo foi dispensado durante a sua ausência, há fundamento 

para uma acção sobre a tutela. No entanto, quando ele deixa de estar ao serviço do governo, e é dispensado em consequência, 

qualquer pessoa que seja nomeada em seu lugar pode ser processada numa acção de tutela. 

 

(1) Quando um tutor tiver sido nomeado para dois irmãos que não tenham atingido a puberdade, e um deles estiver sob a 

tutela legal de um irmão que tenha atingido a maioridade, Neratius diz que o tutor que foi nomeado cessa o seu mandato. 

Portanto, pela razão de já não ser tutor, a acção de tutela recairá contra ele em nome da guarda, embora se fosse nomeado por 

vontade própria, não deixaria de ser o tutor do menor que ainda está sob a puberdade, porque a tutela testamentária goza 

sempre de preferência em relação à tutela legal. 

 

(2) Quando um tutor é nomeado por vontade, sob uma determinada condição, e, entretanto, outro é nomeado após uma 

investigação, deve considerar-se que existe fundamento para uma acção de tutela, quando a condição tiver sido cumprida, 

pelo motivo de o tutor deixar de o ser. 

 

(3) A mesma regra deve ser aplicada quando um tutor testamentário tiver sido nomeado por um determinado período. 

 

(4) E, de um modo geral, o que foi transmitido, nomeadamente, que uma ala não pode intentar uma acção tutelar contra o seu 

tutor, só é verdade quando existe a mesma tutela; pois seria absurdo que se exigisse uma conta para a administração do 

negócio de uma ala, onde o tutor ainda a transitava; ainda, onde o tutor deixou de o fazer, mas uma segunda vez assume a 

administração do fideicomisso, será responsável perante a guarda pela sua conduta anterior durante a tutela, da mesma forma 

que se tivesse pedido dinheiro emprestado ao seu pai. Consideremos qual seria o resultado desta opinião. É evidente que se 
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houver apenas um tutor, ele não pode proceder contra si próprio, e deve ser processado por um curador nomeado para o 

efeito; mas, suponhamos que ele já tinha outro tutor, que poderia intentar uma acção sobre a tutela contra o seu colega, e 

conduzi-la? Não só é este o caso, mas se entretanto ele deixar de ser solvente, o seu companheiro de tutela pode ser 

responsabilizado, porque ele não intentou uma acção contra ele em primeiro lugar. 

 

(5) Quando um curador é adicionado a um tutor, embora este último possa ter sido denunciado como suspeito, ele não será 

obrigado a defender uma acção de tutela, porque o tutor ainda está em funções. 

 

(6) No entanto, quando os bens de um tutor tenham sido confiscados, é estabelecido que deve ser concedida uma acção 

contra o Tesouro ao curador nomeado em seu lugar, ou aos seus companheiros de tutela. 

 

(7) As outras acções, com excepção da de tutela, serão contra o tutor, mesmo que este ainda esteja a administrar o 

fideicomisso; como, por exemplo, as de furto, dano, prejuízo, e para a recuperação de bens específicos. 

 

10. Paulus, On the Abridgment of the Edict, Livro VIII. 

 

Estas acções não são concedidas à guarda enquanto o tutor administrar a tutela, embora se extingam com a morte desta 

última. A guarda, no entanto, terá ainda direito à sua acção contra o herdeiro, pois este é obrigado a pagar-lhe. 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Onde um filho sob controlo parental administra uma tutela, e depois é emancipado; Julianus diz que continua a ser guarda, e 

quando a sua pupila cresce, uma acção pode ser intentada contra ele por tudo aquilo que ele foi capaz de pagar durante o 

tempo antes de ser emancipado, e depois da sua emancipação por toda a quantia; mas o seu pai só pode ser processado na 

medida do peculiar. Pois a acção de peculio continuará a ser contra ele depois de ter atingido a puberdade; uma vez que o ano 

da emancipação dentro do qual uma acção de peculio é concedida não começará a correr antes da cessação da tutela. 

 

12. Paulus, On the Abridgment of the Edict, Livro VIII. 

 

No entanto, um filho que é tutor, não pode, por este motivo, intentar uma acção contra o seu pai antes de chegar à puberdade; 

pois isto não lhe pode ser exigido, mesmo após a cessação da tutela. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 
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Quando um tutor administra os assuntos da sua guarda após a puberdade, ele será responsável por uma acção de tutela apenas 

pelo montante sem o qual a sua administração não poderia ser conduzida. No entanto, quando o tutor de uma ala após a 

puberdade vende a sua propriedade, ou compra escravos e terras; um relato de tal venda ou compra não será incluído na 

acção de tutela; e é verdade que apenas os assuntos que estão relacionados com a tutela são abraçados num processo deste 

tipo. É igualmente verdade que se o tutor continuar a administrar os assuntos do fideicomisso depois de este ter terminado, a 

acção de tutela funde-se na de tutela voluntária; pois torna-se necessário que o tutor exija de si próprio o que é devido em 

virtude da tutela. No entanto, se, após a administração da tutela, alguém for nomeado curador de um menor, deve ser dito que 

pode ser processado com base numa agência voluntária. 

 

14. Gaius, Sobre o Édito Provincial. Livro XII. 

 

Se, depois de a ala ter alcançado a puberdade, o tutor deve renunciar à administração mesmo por muito pouco tempo, e 

depois retomá-la, não há dúvida de que ele pode ser processado numa acção de tutela, bem como numa acção de agência 

voluntária. 

 

(15) Ulpianus, Disputations, Livro I. 

 

Quando uma ala transacciona negócios com um dos seus dois tutores, e isto resulta na sua perda, a transacção não beneficiará 

o outro tutor, onde ambos são culpados de fraude; nem isto é irrazoável, uma vez que cada um deles tem de pagar a 

penalidade pela sua conduta fraudulenta. Mas se um deles, tendo sido processado, tiver de pagar à guarda o que lhe é devido, 

isto libertará o outro tutor contra quem não foi instaurado o processo; pois, embora ambos sejam culpados de fraude, ainda 

assim, é suficiente que um deles faça o pagamento; e aplica-se a mesma regra que no caso de bens emprestados, ou 

depositados com duas pessoas, a quem foi confiada a guarda. 

 

16. The Same, On the Edict, Book LXXIV. 

 

Se a acção por estipulação for intentada contra um tutor enquanto este ainda estiver a administrar o trust, ou contra aqueles 

que o representam, surgirá uma dúvida sobre se uma acção por estipulação não pode ser intentada, e se uma acção por 

estipulação não mentirá. Muitas autoridades pensam que esta acção também deve ser adiada, por razões de conveniência. 

 

1. A acção também pode ser intentada contra o curador de uma ala ou de um menor, mesmo enquanto a curadoria ainda 

estiver em vigor. 

 

(17) The Same, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro III. 
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Os Imperadores Severus e Antoninus declararam o seguinte num Rescript: "Uma vez que se levanta a questão de saber se 

algo lhe é devido pelos guardiães ou curadores, a sua petição não é razoável, uma vez que deseja que eles lhe forneçam o 

dinheiro para as despesas do processo". 

 

18. Papinianus, Perguntas, Livro XXV. 

 

Quando um tutor que está a administrar os assuntos de uma ala que ainda não chegou à puberdade o induz a rejeitar os bens 

do seu pai, normalmente surge uma discussão se uma acção equitativa pode ser concedida a uma ala depois de os bens do seu 

pai terem sido vendidos. Considera-se que a acção deve ser dividida entre a ala e os credores do pai, de tal forma que 

qualquer deficiência na conta do bem devido à agência do tutor deve ser repartida com o credor. Mas seja qual for a perda 

resultante, seja por fraude ou negligência do tutor ao fazer com que a sua ala rejeite injustamente os bens, será deixada ao 

rapaz para ser recuperada através de uma acção. A acção acima referida não mentirá, sem dúvida, antes de a ala ter chegado à 

puberdade, mas será imediatamente concedida aos credores. 

 

19. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Quando um crédito devido por um devedor tiver sido aprovado pelo último conservador, o tutor não pode ser processado pelo 

crédito. 

 

20. Papinianus, Opinions, Livro II. 

 

Foi decidido que o herdeiro menor de um dos dois curadores tem direito à restituição completa quando a sentença foi pelo 

montante total. Este processo não dará lugar a um fundamento de acção de recuperação contra o outro curador, por ter sido 

obrigado a pagar uma quantia menor do que aquela que deveria ter pago, quando o queixoso não tem idade para obter uma 

indemnização por lei; mas, com base na equidade, a indemnização deve ser-lhe concedida através de uma acção pretoriana, 

na medida em que o outro curador tenha sido exonerado de responsabilidade. 

 

(1) Por conseguinte, a acção que é concedida, após a idade de vinte e cinco anos, dentro do prazo fixado por lei, para 

restituição contra um tutor que tenha sido julgado numa acção de tutela, não será inútil; pela razão de os curadores menores 

terem sido julgados contra ele devido a esta negligência. Assim, se a sentença não tiver sido satisfeita pelos curadores, estes 

últimos podem, através de uma excepção por fraude, obrigar a que lhes sejam atribuídos os direitos de acção da guarda. 

 

21. The Same, Definitions, Book I. 
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Quando uma ala transfere o seu direito de acção sobre a tutela para o tutor contra o qual foi proferida uma sentença, para ser 

executada contra o seu companheiro-guardião, o direito de acção não se extinguirá, mesmo que isso seja feito após a sentença 

ter sido satisfeita, porque se considera que não é prestada uma conta pela parte do tutor derrotado, mas que o montante do 

crédito foi pago. 

 

22. Paulus, Perguntas, Livro XIII. 

 

Quando um defensor de um tutor perde o processo, não priva a ala do seu privilégio, porque esta última não contraiu 

voluntariamente com ele. 

 

(23) The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Quando o herdeiro de um tutor tiver sido processado numa acção sobre tutela, o seu curador não é considerado libertado por 

operação da lei, nem lhe será concedida uma excepção por força do caso julgado. A mesma regra deve ser observada com 

referência aos herdeiros dos magistrados. 

 

24. O mesmo, Decisões, Livro II. 

 

Quando um tutor é nomeado para uma criança póstuma, que ainda não nasceu, uma acção de tutela não mentirá, pelo facto de 

não haver guarda, nem será responsável como parte agindo como tutor, porque tal processo não tem significado, nem poderá 

ser processado com base numa agência voluntária, uma vez que não é considerado como tendo administrado os assuntos de 

um indivíduo que ainda não nasceu, e por isso será concedida uma acção equitativa contra ele. 

 

25. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro V. 

 

Não só o privilégio de tutela é concedido em favor de uma ala contra a propriedade de um tutor, mas também contra a de 

quem agiu em seu lugar, bem como no caso da curadoria de uma ala masculina ou feminina, ou de um homem ou mulher 

louco, quando a segurança não tenha sido fornecida por este motivo. 

 

 

 

 

Título. 4. Quanto à contra-acção sobre a tutela e a acção pretoriana. 
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(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

O Pretor concedeu uma contra-acção sobre a tutela, e introduziu-a a fim de que os tutores pudessem aceitar mais prontamente 

a gestão da confiança; estando ciente de que as alas também ficariam vinculadas a eles como resultado da sua administração. 

Pois embora as alas não sejam responsáveis sem o consentimento dos seus tutores, nem um tutor pode obrigar a sua guarda a 

sobrecarregar os seus bens em seu favor; ainda assim, é admitido que uma guarda pode ser civilmente responsável perante o 

seu tutor como resultado da sua administração. Para os tutores devem ser instados a induzi-los a pagar qualquer coisa dos 

seus próprios bens em benefício dos seus pupilos, embora saibam que serão reembolsados por aquilo que gastaram. 

 

1. Esta acção mentirá, não só contra um tutor, mas também contra qualquer pessoa que transaccione negócios em seu nome. 

 

2. Deve ser dito, além disso, que quando há um curador, seja de uma ala, um menor, uma pessoa insana ou um gastador, a 

contra-acção também lhe deve ser concedida. A mesma regra foi estabelecida com referência ao curador de uma criança por 

nascer. Esta foi a opinião de Sabinus, que defendeu que a contra-acção também deveria ser concedida a outros curadores 

pelas mesmas razões. 

 

3. Sustentamos que esta acção está disponível por um tutor após o termo do seu mandato, mas enquanto durar, não mentirá. 

No entanto, quando uma parte transacciona negócios em nome de um tutor, ou mesmo administra uma curadoria, há 

fundamento para esta acção sem demora, porque, neste caso, uma acção também pode ser imediatamente intentada contra ele. 

 

4. Além disso, quando alguém é processado numa acção de tutela, pode incluir na sua conta o que quer que tenha gasto em 

nome da sua guarda. Por conseguinte, estará à sua escolha determinar se vai exigir uma compensação, ou trazer um processo 

para as suas despesas. Mas, e se o juiz não estiver disposto a aceitar a conta da sua compensação, poderá ele próprio recorrer 

à contra-acção? Ele pode, sem dúvida, fazê-lo. No entanto, se a sua conta tiver sido rejeitada, e ele aceitou, se ele apresentar a 

contra-acção, o juiz não deverá decidir que será reembolsado pelo que despendeu. 

 

5. Coloca-se a questão de saber se, num processo deste tipo, serão incluídas não só as despesas efectuadas em benefício da 

ala ou dos seus bens, mas também tudo o que for devido ao tutor por outras razões (como, por exemplo, pelo pai da ala, se 

alguma coisa deveria ser devida). Penso que a melhor opinião é que como a acção intentada pelo tutor é indiscutível, a 

contra-acção não deve ser considerada. 

 

6. Vejamos, contudo, o que deve ser feito quando o tutor adiou o seu reembolso por causa do seu cargo, e por isso não cobrou 

o que lhe era devido. Poderá ele ser indemnizado através de uma contra-acção sobre a tutela? Esta última parece ser a melhor 
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opinião, pois tal como tudo o que o tutor gastou em benefício da sua guarda pode ser recuperado pela contra-acção, assim 

também ele deve recuperar o que lhe é devido, ou obter segurança suficiente para o crédito. 

 

7. Penso que se surgir uma obrigação por qualquer causa que seja impedida por lapso de tempo, a contra-acção sobre a tutela 

mentirá. 

 

8. Considera-se que esta acção deve ser concedida mesmo que não seja intentada uma acção sobre a tutela, pois por vezes a 

ala não está disposta a intentar uma acção sobre a tutela, pelo facto de nada lhe ser devido; ou, por outro lado, foram 

incorridas mais despesas em seu nome do que deveria ter sido feito; neste caso, o tutor não deve ser impedido de intentar a 

contra-acção. 

 

(2) Julianus, Digest, Livro XXI. 

 

Há ainda mais razões para conceder esta acção, em que é instaurado um processo por apropriação indevida de bens pelo 

tutor. 

 

3. Ulpianus, On the Edict, Livro XXXVI. 

 

Mas e se o tutor deve gastar mais dinheiro na sua ala do que os bens deste último? Vamos ver se ele pode recuperar isto. O 

Labeo afirma que ele pode. Esta opinião, contudo, só deve ser adoptada quando for do interesse da ala que a tutela seja 

administrada desta forma. Se não for conveniente que isto seja feito, deve ser dito que o tutor da ala deve ser dispensado, pois 

a tutela não deve ser administrada de modo a arruinar as alas. Por conseguinte, o juiz que tiver conhecimento da contra-acção 

deve ter em consideração a vantagem para a ala, e se o tutor incorreu nas despesas de acordo com os deveres do seu cargo. 

 

(1) Deve ser considerado se a contra-acção para permitir ao tutor obter a libertação da ala irá mentir. Ninguém sustentou que 

um tutor possa trazer a contra-acção para lhe permitir ser libertado da acção de tutela; mas apenas com referência a uma 

libertação de responsabilidade por qualquer coisa que possa ter perdido por causa da libertação da sua confiança. Ele pode, 

contudo, recuperar o dinheiro, se tiver usado algum dos seus para este fim, juntamente com juros, mas apenas a 3%, ou à taxa 

que é habitual nessa parte do país; ou a juros como o dinheiro foi emprestado, se foi necessário emprestá-lo para aliviar a ala 

por alguma boa razão; ou a juros de cujo pagamento ele libertou a ala; ou a juros a que o tutor tem direito, se foi de grande 

vantagem para a ala ser libertada das suas obrigações. 

 

(2) É evidente que, se o tutor é obrigado a emprestar a juros determinado dinheiro pertencente à sua ala, e tem também uma 

quantia a pagar por ele, não pode ele próprio cobrar juros a esta última, nem será obrigado a pagar-lhe juros. 
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(3) Por conseguinte, se tiver apropriado para seu próprio uso algum dinheiro pertencente à sua ala, e depois gastar uma soma 

igual nos bens da sua ala, deixa de ter empregado esse dinheiro em seu próprio benefício, e não será obrigado a pagar juros 

sobre o mesmo. Se tiver gasto anteriormente dinheiro em bens pertencentes à sua ala, e depois se apropriar para seu próprio 

uso de algum dos fundos desta última, não será considerado como tendo utilizado em benefício da sua ala o montante igual 

ao que lhe é devido, e não será responsável por juros sobre o referido montante. 

 

(4) Vejamos se um tutor pode recuperar os juros sobre o dinheiro adiantado durante a sua tutela, ou mesmo após o seu termo; 

ou se só o pode recuperar após falta de pagamento. A melhor opinião é que ele pode recuperar o montante que lhe é devido, 

pois o seu dinheiro não deve estar inactivo. 

 

(5) Deve, contudo, considerar-se que se o montante a recuperar deve ser retirado do património da ala, não pode cobrar juros 

a esta última. 

 

(6) Mas e se o tutor não pudesse reembolsar-se da propriedade da sua enfermaria, porque o dinheiro foi depositado para ser 

utilizado na compra de terrenos? Se, no entanto, o tutor não tiver solicitado ao Pretor o pagamento do dinheiro, ou a 

autorização para reservar para si próprio o que lhe era devido do montante a depositar, e se o tiver solicitado, mas não tiver 

conseguido obtê-lo, deve considerar-se que não perderá o seu interesse se trouxer a contra-acção. 

 

(7) É suficiente que o tutor tenha administrado devida e diligentemente os assuntos da sua confiança, mesmo que as suas 

transacções possam ter terminado negativamente. 

 

(8) Na contra-acção de tutela está incluído o que quer que tenha sido gasto em benefício dos bens da guarda, tanto antes 

como depois da tutela; quando se provar que tais despesas estavam relacionadas com os assuntos da guarda durante a 

continuação da mesma, quer a parte tenha agido meramente como tutor e tenha sido posteriormente nomeada como tal, ou se 

tenha sido o curador de uma criança por nascer. Se, no entanto, ele não transgrediu os negócios como tutor interino, pode 

obter o que quer que tenha gasto anteriormente; por quaisquer despesas em que tenha incorrido com referência aos bens da 

guarda devem ser deduzidas do montante do julgamento numa acção de tutela; desde que, no entanto, tais despesas tenham 

sido incorridas de boa fé. 

 

(9) É evidente que esta acção é perpétua, e que é concedida tanto a favor como contra um herdeiro, bem como a favor e 

contra quaisquer outros sucessores que estejam interessados no assunto. 

 

4. Julianus, Digest, Livro XXI. 
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Um tutor que tenha sido destituído do cargo deve ser considerado como estando na mesma posição que aquele cuja tutela 

tenha sido extinta, e por isso é responsável por acções da mesma forma como se a a ala tivesse chegado à puberdade; assim, 

na contra-acção, se tiver perdido alguma coisa, tem o direito de intentar uma acção para a recuperar, pois não há nada que 

impeça um tutor suspeito de recuperar o que avançou, e que não deve perder, mesmo que tenha despendido uma soma 

demasiado elevada em benefício da sua ala. 

 

5. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Dei como minha opinião que o herdeiro de um tutor, onde pagou uma soma pela qual os seus pupilos eram responsáveis, tem 

direito à contra-acção contra eles. 

 

6. Paulus, On Plautius, Livro V. 

 

Se um tutor se deve vincular pela sua guarda, tem direito à contra-acção, mesmo antes de ter pago a dívida. 

 

 

 

 

Título. 5. A respeito de quem negoceia como guardião ou curador em exercício. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

O Pretor, por necessidade, estabeleceu uma acção para tomar o lugar do de tutela. Porque muitas vezes é incerto se uma parte 

administrou a tutela como um tutor efectivo, ou meramente como alguém que ocupa o seu lugar, e por isso prescreveu uma 

acção disponível em qualquer dos casos; de modo que se o tutor era um tutor efectivo que assistia ao negócio, ou se não era, 

ele ainda seria responsável pela acção. Porque frequentemente surge uma grande incerteza, de modo que não se pode 

facilmente determinar se quem administrava o trust era realmente um tutor, ou se não era, mas apenas desempenhava as 

funções do escritório nessa qualidade. 

 

1. Um homem que exerce a actividade de tutelar, que desempenha as funções de um com referência aos assuntos de menores, 

quer quando se julga ser um tutor, quer sabendo que não o é, finge, no entanto, ser um. 
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2. Assim, se um escravo age na qualidade de tutor, o Divino Severus declarou num Rescript que uma acção equitativa deve 

ser concedida contra o seu senhor por causa dos actos do escravo. 

 

3. Não há dúvida de que uma acção pode ser intentada contra uma parte que tenha transaccionado o negócio de um menor na 

qualidade de tutor, mesmo antes de este último chegar à puberdade, pela razão de que não é realmente um tutor. 

 

4. Portanto, se alguém agindo como tutor transacciona o negócio de um menor após o término da sua tutela, ele será 

responsável. 

 

5. Se alguém deve administrar uma tutela como um tutor fingido antes da sua nomeação, e depois como um verdadeiro tutor, 

também será responsável por actos realizados enquanto administrou o fundo sem autoridade legal, embora tais actos sejam 

incluídos numa acção sobre tutela. 

 

6. Quando alguém desempenha as funções de um tutor com referência aos assuntos de um menor que já atingiu a idade da 

puberdade e que, portanto, não pode ter um tutor, uma acção deste tipo não mentirá. A mesma regra aplica-se ao caso de uma 

criança por nascer, pois quando alguém age como tutor, é necessário que o indivíduo que representa tenha uma idade, ou 

seja, abaixo da idade da puberdade. No entanto, uma acção no âmbito de uma agência voluntária residirá neste caso. 

 

7. Quando um curador nomeado pelo Pretor para um menor transacciona o negócio, coloca-se a questão de saber se ele será 

responsável como alguém que ocupa o lugar de um tutor. A melhor opinião é que esta acção não mentirá, porque a parte 

desempenhou as funções de um curador. No entanto, quando não há tutor, e alguém é obrigado, quer pelo Pretor ou pelo 

Governador, a agir como tal, e, acreditando ser ele próprio um tutor, administra a tutela, deve verificar-se se ele é responsável 

pelos seus actos na qualidade de tutor. A melhor opinião é que ele ainda deve ser responsável, ainda que tenha agido sob 

coacção, pela razão de ter feito o negócio com a intenção de um tutor, ainda que na realidade não o tenha sido. O curador 

acima mencionado, no entanto, não transaccionou o negócio como tutor, mas como curador. 

 

8. Na acção contra uma pessoa que tenha actuado como tutor também está incluída. 

 

9. Deverá a parte que agiu na qualidade de tutor ser responsabilizada apenas pelo negócio que transaccionou, ou também por 

aquilo a que deveria ter assistido? E, de facto, ele não será responsável por nada que não tenha a ver com a tutela, nem por 

qualquer assunto que não deveria ter tido ligação com ela, enquanto ele actuou como tutor. Nos casos em que tenha efectuado 

determinados negócios, deverá ser considerado se pode ser responsabilizado por aquilo a que não assistiu, e será responsável 

na medida em que outro o teria sido se o tivesse efectuado. Mas se, sabendo que não era tutor, se absteve de administrar a 

confiança, vejamos se pode ser considerado responsável, se não notificou os parentes mais próximos da ala para que fosse 

nomeado um tutor para esta última. A melhor opinião é que ele será responsabilizado. 
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(2) Celsus, Digest, Livro XXV. 

 

Quando alguém transacciona negócios como tutor enquanto não ocupa o escritório, e vende bens da enfermaria que não são 

subsequentemente adquiridos por usucapião; este último pode trazer processo por tais bens, mesmo que lhe tenha sido dada 

segurança, pela razão de que a administração dos negócios de uma enfermaria por uma pessoa que actua como tutor não é a 

mesma que a de um tutor real. 

 

3. Javolenus, Epístolas, Livro V. 

 

Pergunto se aquele que foi nomeado tutor por vontade própria, mas ignora o facto, pode ser responsabilizado por tratar dos 

negócios da ala como um tutor real, ou por transaccionar esses negócios como alguém que actua na qualidade de tutor. 

Respondi que não penso que ele possa ser responsabilizado como um tutor efectivo, porque deve saber que é o tutor, a fim de 

desempenhar as funções do gabinete com o mesmo espírito com que um tutor deve agir. 

 

(4) Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XVI. 

 

Aquele que negoceia como guardião interino deve demonstrar a mesma boa fé e diligência que um verdadeiro guardião. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Aquele que tenha negociado negócios enquanto actuava como tutor tem direito à contra-acção. 

 

 

 

 

Título. 6. Relativo aos negócios realizados sob a autoridade de um falso tutor. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

A justiça deste Édito não é, de forma alguma, ambígua, pois foi elaborado para evitar que as partes contratantes fossem 

enganadas através da intervenção de um falso tutor. 
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1. Os termos do Édito são os seguintes: "O que é feito pela autoridade (diz o Pretor) de um que não era tutor". 

 

2. Muitas coisas estão em falta nos termos do Édito. E se a parte que era guardiã não tivesse o direito de exercer a sua 

autoridade, por exemplo, se fosse louco, ou se fosse nomeado para alguma outra província. 

 

3. No entanto, Pomponius afirma no Trigésimo Livro que por vezes, embora o negócio tenha sido transaccionado sob a 

autoridade de alguém que não era tutor, esta parte do Édito não será aplicável. Pois, e se houver dois tutores, um deles falso, 

e o outro genuíno, e eles devem autorizar um acto, será que a transacção seria válida? 

 

4. Pomponius diz no Trigésimo Livro que, embora este Édito não mencione especificamente mais do que um falso tutor, ele, 

no entanto, aplica-se aos actos de vários. 

 

5. Pomponius diz também que, mesmo que uma ala transaccione negócios sob a autoridade de uma pessoa agindo como 

tutor, este Édito continuará a aplicar-se, a menos que o Pretor tenha decretado que ratificará o que foi feito sob tal autoridade, 

pois então o acto será válido, por causa do apoio do Pretor, e não por operação de lei. 

 

6. O Pretor diz: "Se um pretor ignorar que o seu tutor não é genuíno, conceder-lhe-ei uma restituição completa". Ele não 

concede alívio a uma ala que estava ciente do facto, o que é razoável, porque se engana a si próprio voluntariamente. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

"Se a ala deve ignorar que o seu tutor não é genuíno", Labeo sustenta que isto se aplica quando a ala foi informada do facto, e 

de boa fé recusou-se a acreditar nisso. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

É evidente que tal conhecimento não prejudica uma parte que não necessita de assistência; como, por exemplo, quando uma 

ala transacciona negócios com outra, pois como o acto é nulo, o seu conhecimento não o prejudica. 

 

(4) Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

O alívio é concedido a um menor com menos de vinte e cinco anos de idade que tenha conhecimentos. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 
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Por vezes, porém, embora o conhecimento possa causar preconceitos, a restituição deve ser concedida quando uma parte foi 

obrigada a aderir, por ordem do Pretor. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Em qualquer transacção, o conhecimento de uma ala não deve ser tido em conta, mas apenas o do seu tutor deve ser 

considerado. Portanto, mesmo que a segurança tenha sido fornecida à ala, considera-se que é melhor que a propriedade desta 

lhe seja restituída, do que depender do resultado incerto da segurança. Este Julianus deu a sua opinião em qualquer caso em 

que uma ala tenha sido defraudada. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Finalmente, o Pretor diz: "Concederei uma acção contra um partido que, não sendo tutor, se diz ter autorizado 

fraudulentamente o acto de uma ala; e o julgamento será feito contra ele pelo valor do bem em questão". 

 

1. Um tutor nem sempre pode ser processado, nem é suficiente para ele ter autorizado intencionalmente uma transacção, mas 

também deve ter agido de má fé. Qual seria o resultado se ele fosse obrigado a conceder a sua autoridade, ou fosse induzido a 

fazê-lo por medo: não deveria ele ser desculpado em tais circunstâncias? 

 

2. Onde o Pretor diz: "O valor do bem em questão". Não me parece que a pena, mas apenas a verdadeira quantia perdida seja 

referida. 

 

3. Pomponius afirma muito correctamente no Trigésimo Livro que a conta das despesas em que o queixoso foi obrigado a 

incorrer ao intentar esta acção deve também ser incluída na sentença. 

 

4. Quando houver vários falsos guardiães, e a restituição for feita por um deles, os outros serão libertados, mas isto não é 

conseguido pela mera selecção de um pelo queixoso. 

 

8. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Assim, Sabinus diz que quando o queixoso não recuperou a totalidade da quantia de um deles, não lhe deve ser recusado o 

recurso contra os outros pela deficiência. 

 

(9) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 
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Com referência a esta acção, Pomponius afirma no Livro Trigésimo Primeiro que pode ser concedido contra qualquer pessoa 

que aja de má fé, a fim de induzir outro, que ignora o facto, a autorizar uma transacção pela sua ala. 

 

1. Labeo diz que acções deste tipo, de facto, podem ser intentadas por herdeiros e seus sucessores, mas que não mentem 

contra eles, nem podem ser intentadas após o termo de um ano, uma vez que punem um acto, e se baseiam em fraude; e que 

se tornam acções noxais quando intentadas contra partes que estão sujeitas à autoridade de outros. 

 

10. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Quando uma acção é intentada contra um guarda por causa de um falso tutor, e, entretanto, o prazo prescrito por lei tiver 

expirado, ou a propriedade tiver sido adquirida por usucapião, o culpado deve suportar todos os inconvenientes que possam 

surgir, tal como se fosse um verdadeiro tutor, e a acção tivesse sido intentada contra ele dentro do prazo prescrito. 

 

(11) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Um falso tutor que conceda autoridade a um menor de doze ou catorze anos de idade para fazer um contrato será responsável 

por uma acção de facto com base em fraude, seja qual for a sua condição, quer seja o seu próprio mestre, quer esteja sob o 

controlo de outro. 

 

1. Aquele que conceder fraudulentamente autoridade a um menor será responsável ao abrigo deste Édito. 

 

2. Além disso, qualquer pessoa que autorize uma filha sob controlo paterno a celebrar um contrato é responsável. A mesma 

regra de direito aplica-se quando alguém que age como tutor autoriza uma escrava a pedir dinheiro emprestado; pois em 

todos estes casos a parte contratante é enganada pela agência do tutor, pois ele não teria contratado com o menor sem a 

intervenção da autoridade do tutor. 

 

3. Julianus no Vinte e Primeiro Livro do Digest discute se esta acção deve ser concedida contra um pai que deu a sua filha em 

casamento, quando ela tinha menos de doze anos de idade. O peso da autoridade é que um pai deve ser dispensado que 

desejava introduzir a sua filha demasiado cedo na família do seu marido, pois ao fazê-lo é considerado como tendo agido 

mais por um excesso de afecto do que por malícia. 

 

4. Julianus pensa, contudo, que se a filha morrer antes de atingir a idade de doze anos, depois de ter recebido o dote, e aquele 

que a ele tinha direito tivesse agido de má fé, o marido pode ser impedido por uma excepção por fraude quando processar 

pelo dote, nos casos em que teria sido beneficiado na totalidade, ou numa parte, se o casamento tivesse sido válido. 
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12. The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Quando uma parte, tendo sido interrogada em tribunal, responde que é um tutor, não será responsável por qualquer acção por 

ter feito esta declaração. No entanto, quando não era tutor, e o menor foi de alguma forma defraudado através da sua 

resposta, deve ser-lhe concedida uma acção equitativa contra ele. 

 

 

 

 

Título. 7. Quanto às fianças dos tutores e curadores e daqueles que os ofereceram, e dos herdeiros dos primeiros. 

 

 

 

 

(1) Pomponius, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Embora o herdeiro de um tutor não tenha êxito na sua posição, o negócio do falecido que permanece inacabado deve ser 

resolvido pelo herdeiro, se for homem e de idade legal, e em tais circunstâncias ele pode cometer fraude. 

 

1. O herdeiro deve entregar à ala o que quer que estivesse nas mãos do tutor. Se o herdeiro tomar nas mãos da ala qualquer 

coisa deixada pelo falecido, não estará livre de responsabilidade criminal; pois isto nada tem a ver com tutela, e ele pode ser 

obrigado por uma acção pretoriana a entregá-la. 

 

2. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIX. 

 

Um pedido de tutela é considerado como tendo sido feito mesmo quando tal é feito através de outro; e a mesma regra aplica-

se à nomeação de um, pois quem o faz através da agência de outro faz a mesma coisa. 

 

(3) The Same, On the Edict, Book XXXV. 

 

Foi estabelecido que tanto o fiador como os seus herdeiros serão obrigados a pagar o mesmo montante de juros que é exigido 

ao próprio fiador. 

 

4. The Same, On the Edict, Livro XXXVI. 
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Como demonstrámos que um herdeiro também pode ser processado numa acção sobre tutela, deve ser considerado se a 

fraude cometida pelo próprio herdeiro pode ser incluída no caso, ou apenas a forma como ele administrou a sua confiança. 

Existe uma opinião de Servius, na qual ele sustentava que se o herdeiro continuasse a negociar os negócios da ala após a 

morte do tutor, ou tivesse gasto o dinheiro da ala que encontrou no cofre do tutor; ou tivesse recolhido dinheiro que o tutor 

tinha contratado, ele poderia ser responsabilizado em seu próprio nome numa acção de tutela; uma vez que é permitido fazer 

um juramento contra o herdeiro com referência ao valor da propriedade que foi perdida por ele através dos seus próprios 

actos fraudulentos, é evidente que ele pode ser responsabilizado numa acção de tutela por má-fé da sua parte. 

 

1. É evidente que um herdeiro não será responsável pela sua própria negligência. 

 

2. O herdeiro de um tutor deve pagar juros sobre o dinheiro da guarda que investiu, e o juiz deve decidir de acordo com os 

princípios do direito e da justiça sobre o montante dos juros, e sobre o tempo pelo qual os mesmos devem ser pagos. 

 

3. Quando as fianças que foram nomeadas pelos tutores se apresentam e não se opõem, e os seus nomes são autorizados a ser 

inscritos nos registos públicos, é justo que sejam considerados responsáveis na mesma medida como se uma estipulação 

tivesse sido legalmente estabelecida. A mesma regra parece aplicar-se àqueles que atestam os tutores, ou seja, aqueles que 

declaram que são solventes, pois ocupam o lugar das fianças. 

 

(5) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Se um processo baseado na estipulação de que os bens da ala são seguros é apresentado contra as fianças de um tutor, eles 

têm o direito de tomar as mesmas medidas para a sua defesa que um tutor tem. 

 

6. Papinianus, Opiniões, Livro II. 

 

Uma ala interpõe uma acção contra os seus tutores e as suas fianças. O juiz que tomou conhecimento do caso morreu antes de 

este lhe ser apresentado para ser ouvido, e outro juiz foi nomeado apenas contra as fianças. É dever do juiz com jurisdição 

considerar os tutores pessoalmente responsáveis pela maior parte da sentença, onde são solventes, e a administração do 

fideicomisso não foi separada, mas sim em comum. 

 

(7) The Same, Opinions, Livro III. 

 

Quando os fiadores, que se obrigam a velar por que os bens do fideicomisso permaneçam seguros, pedem que este último 

intente uma acção contra o seu tutor, antes de recorrer a eles, e prometem que, se o fizer, o indemnizarão pelo que não puder 
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recuperar do tutor, considera-se que uma acção para recuperar o saldo será dividida entre os fiadores solventes; porque a 

obrigação é considerada como tendo sido assumida por eles, uma vez que quando o dinheiro é emprestado sob a direcção de 

várias pessoas, a acção é igualmente dividida entre eles. Pois onde o que foi dado por uma é utilizado para a libertação de 

outra, porque é que a natureza particular de uma acção deve excluir uma divisão equitativa? 

 

8. Paulus, Opiniões, Livro IX. 

 

Os herdeiros de uma pessoa que não tenha sido regularmente nomeada tutor ou curador, e que não tenha assumido a 

administração do fundo, não serão responsáveis nem por má fé nem por negligência. 

 

1. Paulus é de opinião que uma acção deste tipo deve ser intentada contra o herdeiro de um tutor, tal como o falecido teria 

sido submetido a ela. Isto é aplicável na medida em que o herdeiro não será desculpado se alegar que não encontrou os 

documentos relativos à tutela; pois como o herdeiro em todas as acções de boa fé é responsável pela má fé do falecido, penso 

que a mesma regra deve ser observada numa acção sobre tutela. No entanto, o alívio é concedido pelas Constituições 

Imperiais, devido ao desconhecimento dos herdeiros. Esta regra também deve ser observada quando um herdeiro é 

processado após a morte do tutor, mas não onde ele morreu após a emissão ter sido juntada; pois, por junta de emissão, são 

transmitidas acções penais a favor e contra os herdeiros de ambas as partes, e os direitos de acção ordinariamente extintos 

pelo tempo são perpetuados. 

 

 

 

 

Título. 8. Relativo aos processos contra os magistrados. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVI. 

 

As acções subsidiárias não são concedidas contra a Ordem em geral, mas contra os magistrados em particular, e não podem 

ser intentadas contra as garantias destes últimos, pois estes comprometeram-se pela segurança dos bens do Governo, e não 

pela da ala. Assim, não são responsáveis por esta razão aqueles que nomearam os magistrados, mas apenas os magistrados. 

No entanto, quando a própria Ordem assumiu a responsabilidade, deve considerar-se que aqueles que estiveram presentes são 

responsáveis; pois faz pouca diferença se nomearam o tutor, ou se se tornaram fiadores por ele, ou se eles próprios 
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assumiram a responsabilidade. Por conseguinte, uma acção pretoriana irá recair contra eles. Contudo, quando um tutor é 

nomeado pelos magistrados municipais, não é considerado como tendo sido seleccionado por toda a Ordem. 

 

1. Nem o Pretor, nem qualquer outra pessoa investida do direito de nomear um tutor, será responsável no âmbito desta acção. 

 

2. Se o Governador de uma província desejar que os magistrados se limitem a fornecer uma declaração dos meios de um 

tutor, para que ele próprio possa fazer a nomeação, vejamos até que ponto eles são responsáveis, se é que o são. Está em 

vigor um Livro de Rescrição do Divino Marco, pelo qual ele decide que aqueles que apresentam um relatório ao Governador 

com referência a este assunto não são responsáveis como se eles próprios tivessem feito a nomeação; mas se tiverem sido 

culpados de engano ao prestarem falsas declarações através de favores ou dinheiro, eles serão responsáveis. É evidente que se 

o Governador da província lhes ordenar que exijam segurança, não temos dúvidas de que serão responsáveis, mesmo que ele 

possa ter nomeado um tutor. 

 

3. Quando o Governador de uma província, tendo recebido de terceiros os nomes das partes a nomear tutores, envia estes 

nomes aos magistrados municipais, para que estes possam obter informações com referência aos mesmos, e ele, tendo 

recebido, nomeia os tutores; coloca-se a questão de saber se os magistrados devem ser responsabilizados da mesma forma 

que aqueles que fornecem informações a um Pretor. A questão que se coloca é se os próprios magistrados dão os nomes que 

são seleccionados ao Governador, ou se ele os recebe de outra pessoa? Penso que em ambos os casos os magistrados serão 

responsáveis, se tiverem sido culpados de fraude ou de negligência grosseira. 

 

4. Não só as alas, mas também os seus sucessores legais, podem recorrer a acções subsidiárias. 

 

5. Quando foram nomeados curadores, que não são totalmente solventes, deve dizer-se que os magistrados são responsáveis 

se o Governador tiver feito a nomeação por sugestão deles, ou de entre os nomes aprovados por eles. No entanto, quando o 

Governador lhes envia os nomes para nomeação, ou o faz após a nomeação para exigir que tomem segurança, a 

responsabilidade recai sobre os magistrados. 

 

6. Os magistrados também serão responsáveis quando não for nomeado qualquer tutor ou curador, mas só serão responsáveis 

quando, após terem sido notificados, não fizerem a nomeação. Por conseguinte, os magistrados serão indubitavelmente 

responsáveis por qualquer erro que os menores ou os jovens possam sofrer entretanto, quando não tenham cumprido as suas 

funções depois de terem sido mandatados para o efeito. 

 

7. Mais uma vez, é de notar que se os magistrados municipais adiarem propositadamente a nomeação de um tutor até ao 

termo do seu mandato, ou se adiarem propositadamente a prestação de segurança até que os seus sucessores entrem em 

funções no seu gabinete, isso não lhes trará qualquer vantagem. 
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8. O Adriano Divino declarou num Rescript que deve ser concedida uma acção mesmo contra a parte que foi seleccionada 

para examinar o valor das garantias oferecidas por um tutor. 

 

9. Quando existia um entendimento entre magistrados de que os tutores só deveriam ser nomeados por risco de um deles, o 

Divino Adriano declarou num Rescript que tal contrato não deveria prejudicar os direitos da guarda; pois o direito público 

não pode ser alterado por um mero acordo dos Duumvirs; Penso, contudo, que se deveria recorrer primeiro à parte que 

assumiu a responsabilidade, e que, assim que os seus meios se esgotassem, o seu colega deveria ser chamado a prestar contas, 

tal como se alguém tivesse feito sozinho a nomeação a que se candidataria primeiro, e depois o seu associado. 

 

10. Quando as pessoas que parecem ser solventes não são encontradas na cidade onde as alas nasceram, é dever dos 

magistrados procurar algumas pessoas completamente honestas nas cidades vizinhas, e enviar os nomes ao governador da 

província, mas eles próprios não podem reivindicar o direito de nomeação. 

 

11. Quando um magistrado nomeia um tutor que estava solvente na altura, e não exige segurança da parte dele, isto não será 

suficiente; mas se ele exigir segurança, e a parte for solvente, mesmo que subsequentemente o tutor ou as suas fianças se 

tornem insolventes, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída a quem fez a nomeação; pois os magistrados não devem ser 

responsáveis perante uma ala por eventos e acidentes futuros. 

 

12. Quando o magistrado não exigiu segurança, e o tutor era solvente no momento em que a acção sobre a tutela podia ser 

intentada, isto será suficiente. 

 

13. Não é exigida prova à ala de que as garantias não eram solventes quando foram aceites; mas os magistrados devem 

demonstrar que eram solventes nessa altura. 

 

14. Uma ala não é um credor preferencial com referência aos bens de um magistrado, mas terá o direito de partilhar com 

outros credores. 

 

15. Um magistrado deve exigir segurança de tal forma que o escravo da ala, ou o próprio escravo, se tiver direito a fazê-lo e 

estiver presente, pode estipular com os tutores, bem como com as suas garantias, que os seus bens estarão seguros; ou, se não 

houver ninguém para entrar em tal estipulação, um escravo público deve estipular para a segurança dos bens da ala, ou o 

próprio magistrado deve fazê-lo. 

 

16. Quando um escravo público, ou o próprio magistrado, faz tal estipulação, é claro que deve ser considerado que uma acção 

equitativa deve ser concedida à ala. 
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17. A questão surge, quando o magistrado é um filho sob controlo paterno, e não toma medidas para dar segurança à ala, ou 

quando, por sua culpa, não é dada a devida segurança; deve ser concedida uma acção contra o seu pai, e em caso afirmativo, 

por que quantia? Julianus diz que a acção deve ser concedida contra o pai até ao montante do peculiar, quer o filho se torne 

um Decurion com o seu consentimento, quer não; pois embora ele tenha administrado a magistratura com o consentimento do 

seu pai, ainda assim, este último não deve ser processado por um montante superior ao peculiar, pela razão de que um 

homem que dá o seu consentimento para que o seu filho se torne um Decurion, só assim se compromete que os bens do 

Governo permanecerão seguros. 

 

2. The Same, Disputations, Livro III. 

 

Foi proposto um caso em que dois tutores, tendo sido nomeados por magistrados municipais sem que fosse necessária 

segurança, um deles morreu na pobreza, e o outro, após ter sido processado pela ala, pagou a totalidade da quantia. Surgiu a 

questão de saber se este tutor teria direito a uma acção contra os magistrados municipais quando tivesse conhecimento de que 

não era exigida segurança ao seu companheiro de guarda. Afirmei como minha opinião que, uma vez que a queixa da ala 

contra o tutor tinha sido satisfeita por este último, nem a ala nem o tutor tinham qualquer outro recurso contra os magistrados, 

pois um tutor nunca tem qualquer direito de acção contra um magistrado, uma vez que um decreto do Senado dá alívio à ala; 

e é especialmente este o caso quando o tutor é culpado por não exigir segurança ao seu colega, ou por não o denunciar como 

suspeito, se, de acordo com os factos declarados, souber que não tinha dado segurança por ordem dos magistrados. 

 

3. Julianus, Digest, Livro XXI. 

 

Se não for imputada qualquer culpa a um tutor por este motivo, não será injusto que lhe seja concedida uma acção contra os 

magistrados. 

 

4. Ulpianus, Disputations, Livro III. 

 

Os herdeiros dos magistrados não são responsáveis da mesma forma que estes últimos, pois o herdeiro de um tutor não é 

responsável por negligência do defunto; pois o magistrado assume de facto toda a responsabilidade, e o seu herdeiro só é 

responsável em caso de fraude, ou de negligência que se assemelhe a fraude. 

 

5. Julianus, Digest, Livro XXI. 

 

Dois tutores dividiram a administração da tutela entre eles, e um morreu sem deixar um herdeiro. Levantou-se a questão de 

saber se deveria ser concedida uma acção à guarda contra o magistrado que não viu que a segurança era dada, ou contra o 
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outro tutor. Respondi que era mais equitativo que fosse concedida uma acção contra o outro tutor do que contra o magistrado; 

para o primeiro, quando estava ciente de que a segurança não tinha sido fornecida à ala, deveria ter tomado a seu cargo toda a 

administração; e em relação àquela parte que tinha cometido ao cuidado do outro tutor, assemelhava-se a um que não atendia 

à transacção de certos negócios da sua ala. Pois embora ele possa ter transaccionado uma certa parte dos negócios da sua ala, 

ainda assim será responsável por negligenciar o que deveria ter feito. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Existe um Rescript do Divino Pio que se refere ao herdeiro de um magistrado, e afirma que, depois de demonstrada uma 

causa adequada, deve ser concedida uma acção contra ele; pois se a negligência de um magistrado deve ser tão grande a 

ponto de o levar a não tomar qualquer segurança, é apenas que ele deve ser responsabilizado por ocupar o cargo de um 

fiador, para que o seu herdeiro também possa ser responsabilizado. Onde, no entanto, ele tomou a segurança, e as fianças na 

altura eram solventes, mas depois deixaram de o ser; tal como o próprio magistrado pode muito apropriadamente recusar-se a 

responder em tal acção, também o seu herdeiro pode recusar-se com ainda mais justiça. Finalmente, não deve ser concedida 

uma acção contra o herdeiro de um magistrado, a menos que seja evidente que este último aceitou fianças que não eram 

perfeitamente solventes. 

 

7. Celsus, Digest, Livro XI. 

 

Peço-lhe que anote cuidadosamente no caso dos magistrados que nomearam um tutor se deve ser concedida uma acção contra 

eles por montantes iguais, ou se deve ser opcional com a guarda processar qualquer um deles que lhe agrade. A resposta foi 

que se os magistrados agiram de forma fraudulenta, de modo a não ser dada segurança suficiente à ala, deve ser concedida 

uma acção pelo montante total contra quem quer que ele seleccione; mas se isto ocorreu meramente por negligência, e não 

resultou de má fé, penso que seria mais equitativo que cada um deles fosse processado pela sua própria parte, desde que, 

desta forma, os bens da ala sejam preservados. 

 

8. Modestinus, Opiniões, Livro VI. 

 

Os magistrados exigem segurança aos curadores de um menor para a preservação dos seus bens, e um deles morreu sem 

deixar um herdeiro. Pergunto se o seu colega será responsável por indemnizar a ala da totalidade da quantia. Modestinus 

respondeu que não há razão para que não lhe seja exigido que o faça. 

 

9. The Same, Pandects, Livro IV. 
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A questão surgiu, quando é concedida uma acção contra magistrados, caso o capital seja cobrado juntamente com os juros, ou 

não possam ser reclamados juros, uma vez que foi decidido que os juros sobre as penalidades não podem ser recuperados. Foi 

declarado num Rescript pelo Divino Severus e Antoninus, que os juros podem ser cobrados, uma vez que a mesma acção é 

concedida contra os magistrados que recai sobre os tutores. 

 

 

 

 

Título. 9. No que diz respeito aos bens daqueles que estão sob tutela ou curadoria, e com referência à alienação ou oneração 

dos seus bens sem um decreto. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Os tutores e curadores são proibidos por decreto do Imperador Severus de dispor das terras das alas e outras sob os seus 

cuidados, quer estejam situados no campo, quer numa cidade. 

 

(1) Este decreto foi publicado no Senado durante o consulado de Tertyllus e Clemente. 

 

(2) As suas disposições são as seguintes: "Além disso, Pais Conscritos, proíbo os tutores e curadores de venderem 

propriedades rústicas ou urbanas, a menos que os pais tenham fornecido por vontade ou por codicilo que tal possa ser feito. 

Se, no entanto, existirem dívidas num montante tal que não possam ser pagas a partir do produto de outros bens, então o 

pedido pode ser feito ao ilustre Pretor Urbano, que, a seu critério, determinará quais as terras que podem ser alienadas ou 

oneradas, e um direito de acção será reservado para a ala, se posteriormente for estabelecido que o Pretor foi imposto. Se a 

propriedade for mantida em comum com outra, e o co-proprietário requerer a partilha, ou se um credor que recebeu terras em 

penhor do pai da ala exigir os seus direitos, considero que nenhum novo decreto deve ser emitido". 

 

(3) Quando o falecido tinha uma propriedade que poderia ter sido vendida durante a sua vida, mas que não previa pela sua 

vontade que isso deveria ser feito, a venda da mesma não deveria ser feita; pois mesmo que o testador desejasse vender a 

propriedade, ele pode não ter pensado que a mesma deveria ser alienada após a sua morte. 
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(4) Quando um menor com menos de vinte e cinco anos de idade compra um terreno na condição de que seja penhorado ao 

vendedor, até que o preço do mesmo seja pago, não penso que o penhor seja válido, pois sempre que a propriedade da 

propriedade é adquirida por um menor, ele deixa de ser responsável. 

 

2. Paulus, Sobre o Decreto do Divino Severus. 

 

Mas aqui surge uma dificuldade, pela razão de que o penhor se torna operacional ao mesmo tempo que a aquisição da 

propriedade, e a obrigação se torna parte da transacção desde o início. Mas e se o menor efectuasse a compra ao Tesouro? 

Não há dúvida, neste caso, que o direito ao penhor permaneceria intacto. Portanto, quando uma instância deste tipo surge 

numa venda a um vendedor privado, deve ser feito um pedido ao Imperador para que o penhor possa ser confirmado por um 

Rescript. 

 

3. Ulpianus, On the Edict, Livro XXXV. 

 

Mas se uma ala deve comprar um terreno com o dinheiro de outra, e este foi entregue à ala ou ao menor, tem ele com cujo 

dinheiro o referido terreno foi adquirido direito à obrigação ou ao penhor? A melhor opinião é, que o direito de penhor 

permanece intacto, de acordo com a Constituição do nosso Imperador e do seu Pai Divino, em favor da ala com cujo dinheiro 

a terra foi comprada. 

 

(1) As terras pertencentes a uma ala podem, no entanto, ser apreendidas e vendidas por ordem de um magistrado, um 

Governador, ou qualquer outro funcionário com jurisdição. Mais uma vez, qualquer pessoa pode ser colocada na posse da 

propriedade de uma ala pelo Pretor; e o direito de penhor pode ser contratado quer com o objectivo de preservar um legado, 

quer para prover contra ferimentos ameaçados, e o Pretor pode ordenar que a propriedade seja tomada na posse como ele 

ordenar. Estas obrigações ou alienações são efectuadas através da autoridade dos magistrados, e não com o consentimento de 

um tutor ou de um curador. 

 

(2) A questão também pode ser colocada, quando a restituição de um terreno pertencente a uma guarda é exigida por um 

tutor, se a oferta do seu valor em tribunal funciona como uma alienação. A melhor opinião é que o faz, pois tal alienação não 

depende da vontade do tutor. 

 

(3) O mesmo deve ser dito quando a terra que pertenceu à ala é exigida, e os tutores devolvem-na em oposição à ala; pois, 

neste caso, a alienação será válida devido à autoridade da decisão proferida. 

 

(4) Quando a ala goza do direito de arrendamento perpétuo ou de posse, vejamos se pode ser alienada pelos seus tutores. A 

melhor opinião é que não pode ser, ainda que o título da outra parte da terra possa ser melhor. 
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(5) Nem pode um usufruto ser alienado, ainda que o usufruto pertença apenas à ala. Assim sendo, deve presumir-se que o 

direito é perdido pelo não usufrutuário, se o tutor deu ocasião para isso? É evidente que deve ser restaurado. Onde, no 

entanto, a enfermaria é proprietária do bem, não pode alienar nem o usufruto nem a utilização do mesmo, embora o decreto 

não diga nada com referência ao usufruto. Da mesma forma, pode dizer-se que uma servidão não pode ser imposta à terra de 

uma ala, ou a um menor, nem pode ser extinta. Esta regra também é estabelecida com referência às terras pontilhadas. 

 

(6) Quando uma ala tem minas de alúmen, ou metal, ou qualquer outra substância, ou minas de giz, ou minas de prata, ou 

qualquer outra coisa deste tipo, 

 

4. Paulus, Sobre o Decreto do Divino Severus. Que os particulares têm o direito de possuir: 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Penso que a melhor opinião é, que a alienação não pode ser feita de acordo com o espírito do decreto. 

 

(1) Deve ser sustentado que a mesma regra se aplicará nos casos em que a ala possui salinas. 

 

(2) Onde a ala possui, de boa fé, terras que pertencem a outra, penso que se deve considerar que os seus tutores não podem 

aliená-la; pois onde se vende algo que parece pertencer a uma ala, a venda não será válida. 

 

(3) Onde uma parcela de terra foi penhorada a uma ala, podem os seus tutores vendê-la? Penso que podem, pois esta é, por 

assim dizer, a propriedade do devedor, ou seja, vendem o que pertence a outro. No entanto, quando a ala ou o seu pai adquire 

o direito de possuir a propriedade no terreno da propriedade, deve dizer-se em consequência que esta não pode ser alienada, 

porque é considerada como terra pertencente à ala. A mesma regra aplica-se quando a ala foi instruída para tomar posse de 

bens para a prevenção de ferimentos ameaçados. 

 

(4) Onde a terra foi concebida, ou deixada a título de confiança a uma ala que foi nomeada herdeira, para ser transferida para 

Seius, podem os seus tutores entregar a "referida terra sem a autoridade do Pretor? Penso que se o testador concebeu a sua 

própria propriedade, o decreto não se aplicará; mas se o legado tiver referência à propriedade da ala, deve ser considerado 

dentro dos termos do decreto, e que não pode ser alienado sem o consentimento do Pretor. 

 

(5) Se uma ala deve entrar numa estipulação, pode pagar o dinheiro emprestado sem a autoridade do Pretor. A melhor 

opinião é que ele não pode fazê-lo; caso contrário, obter-se-ia um pretexto para alienar a propriedade da ala. 
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(6) Mas se um pai prometer terra por estipulação, e a ala lhe suceder na assunção da sua obrigação, pode dizer-se mais 

positivamente que pode ceder a terra sem a autoridade do Pretor. A mesma regra aplica-se igualmente quando a ala, por 

direito hereditário, sucede a outra que se obrigou a si própria. 

 

(7) Com base no mesmo princípio, se um pai, ou qualquer outra pessoa a quem a ala tenha sucedido, tiver concordado em 

vender um terreno, pode dizer-se que a ala pode concluir todas as outras condições da venda sem se aplicar ao Pretor. 

 

(8) Uma ala não pode rejeitar a concepção de uma parcela de terreno sem a autoridade do Pretor; pois ninguém duvida que se 

trata de um caso de alienação, uma vez que a propriedade pertence à ala. 

 

(9) Não deve ser concedido aos guardiães o direito de vender indiscriminadamente os bens da ala, sob o pretexto do 

pagamento de dívidas; pois este método de alienação de tais bens não deve ser permitido. Assim, o Senado deixou a 

determinação deste assunto ao Pretor, cujo dever, em primeiro lugar, era examiná-lo e verificar se não seria possível obter 

dinheiro com o objectivo de quitação da dívida noutro lugar. Por conseguinte, ele deveria averiguar se a ala tem quaisquer 

recursos, quer em dinheiro, quer em notas, sobre as quais possa ser interposto um processo, ou um interesse em colheitas que 

tenham sido armazenadas, ou se tem a expectativa de receber quaisquer rendimentos ou outros bens. Deve também verificar 

se há mais alguma coisa, excepto a terra que pode ser vendida, e a partir dos rendimentos da qual a reclamação pode ser 

satisfeita. Então, se verificar que a dívida não pode ser liquidada excepto através da venda da terra, deve permitir que tal seja 

feito; desde que o credor insista no pagamento, ou a taxa de juro sob a qual a dívida foi contraída oferece um incentivo para a 

sua liquidação. 

 

(10) O Pretor deve também decidir se será mais vantajoso para ele permitir que o terreno seja vendido, ou que seja 

sobrecarregado. Deve igualmente ter muito cuidado em evitar que uma soma maior seja emprestada pelo ónus do terreno do 

que aquela que possa considerar necessária para o pagamento da dívida; ou, se o terreno for vendido, que uma parte 

considerável do mesmo não seja alienada, a fim de cumprir uma obrigação moderada. No entanto, se a ala for proprietária de 

um tracto de menor valor, ou que lhe seja menos útil, é preferível que o Pretor ordene a venda deste, em vez do maior e mais 

útil. 

 

(11) Em primeiro lugar, então, sempre que o Pretor é requerido por uma parte para obter permissão para dispor do terreno, 

deve ser obrigado a informar-se sobre os bens da ala, e não confiar demasiado nas declarações dos tutores ou curadores, que, 

por vezes, em seu próprio benefício, estão habituados a assegurar ao Pretor que é necessário vender ou onerar o terreno de 

uma ala. Ele deve, portanto, fazer perguntas aos parentes próximos da ala ou aos seus pais, ou a qualquer um dos seus fiéis 

libertados, ou a qualquer outra pessoa que esteja familiarizada com os bens da ala, e onde ninguém deste tipo possa ser 

encontrado, ou onde aqueles que tenham sido encontrados sejam passíveis de suspeita, ele deve ordenar a prestação de 



1633 

 

contas, e também um memorando dos bens da ala a ser apresentado, e nomear um advogado para este último que possa 

aconselhar o Pretor sobre se ele deve consentir na venda ou oneração do bem. 

 

(12) Pode ser perguntado, no local onde o Pretor, tendo sido aplicado, permite a venda de bens situados na província, se este 

acto é válido. Penso que é válido, desde que a tutela seja administrada em Roma, e que os tutores tenham a seu cargo a 

administração do bem. 

 

(13) No entanto, para evitar o uso indevido do dinheiro que os tutores tomaram emprestado por causa de uma alegada dívida 

da ala, é necessário que o Pretor providencie para que o dinheiro emprestado seja pago aos credores, e com referência a isto, 

para que seja proferido um decreto, e nomeie um oficial de justiça, que lhe informará que o dinheiro foi empregue para o fim 

para o qual a alienação ou o ónus foi pedido. 

 

(14) Quando não há dívida a ser paga, mas os tutores alegam que é conveniente que certas terras sejam vendidas, ou outras 

sejam compradas, ou que outras sejam eliminadas, deve ser considerado se o Pretor deve permitir que isso seja feito. A 

melhor opinião é que ele não o pode fazer, pois não é concedida autoridade total a um Pretor para dispor de bens pertencentes 

a uma ala, mas apenas no caso em que uma dívida deve ser paga. Assim, quando não está envolvida nenhuma dívida, se ele 

deve permitir que o terreno seja vendido, consideramos consequentemente que não há venda, e que o decreto é nulo, pois a 

permissão não é concedida ao Pretor para dispor indiscriminadamente da propriedade de uma ala, mas apenas quando a 

exigência de pagamento de dívidas é urgente. 

 

(15) Uma ala mantém o seu direito de acção se depois conseguir provar que o Pretor foi enganado. Deve, contudo, ser 

considerado se lhe devemos conceder uma acção real ou uma acção pessoal. A melhor opinião é que uma acção real deve ser 

concedida, bem como uma acção pessoal contra os seus tutores ou curadores. 

 

(16) Por terras comuns, devemos compreender tais como são comuns e indivisíveis. No entanto, quando são mantidas em 

comum, mas as acções são separadas, existe fundamento para uma decisão judicial, uma vez que o decreto não se aplica. 

 

6. O mesmo, Relativamente a Todos os Tribunais, Livro II. 

 

Quando uma pessoa goza da propriedade da terra, e outra do usufruto da mesma, a melhor opinião é que a parte do decreto 

que se refere à divisão da propriedade não se aplica, pois não existe uma verdadeira comunidade de interesses. 

 

7. O mesmo, No Édito, Livro XXXV. 
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Onde as terras são propriedade em comum de alas que têm tutores diferentes, vejamos se o direito de alienação pertence a 

cada uma delas. E, como é necessário um pedido de permissão para o fazer, penso que a alienação será impedida, uma vez 

que nenhuma das partes o pode pedir, e cada uma deve esperar pela aplicação da outra. Mais uma vez, se tiverem os mesmos 

tutores, há ainda mais razões para afirmar que a alienação não pode ter lugar. 

 

(1) Quando uma ala dá terra em penhor com a permissão do Pretor, não há dúvida de que a alienação da referida terra pode 

ser evitada. Deve ser dito, contudo, que o credor pode exercer o seu direito, mas estará mais seguro se primeiro fizer um 

pedido ao Pretor. 

 

(2) Quando um pai ou um parente é o tutor de uma criança, deve o Pretor ser requerido, se ele ou ela desejar onerar a 

propriedade? A melhor opinião é que isto deve ser feito; contudo, o Pretor deve estar mais inclinado a consentir com as 

exigências do pai do que com as de qualquer outra pessoa. 

 

(3) Onde o Pretor permite que os tutores vendam terrenos, e eles os oneram, ou vice-versa, será que tal acção será válida? A 

minha opinião é que quando uma parte faz algo diferente do que foi autorizado pelo Pretor, o acto é nulo. 

 

(4) Mas e se o Pretor decretar o seguinte: "Eu permito que o bem seja vendido ou onerado"? Terá o tutor o direito de fazer o 

que lhe aprouver? A melhor opinião é que o fará, desde que tenhamos em conta que o Pretor não cumpriu devidamente o seu 

dever, pois deverá determinar e seleccionar se é melhor para ele permitir que a sua propriedade seja onerada, ou vendida. 

 

(5) Quando um tutor hipoteca bens sem um decreto, embora a obrigação não seja válida, haverá, no entanto, motivo para uma 

excepção baseada em fraude, se o tutor lhe pagar o dinheiro emprestado a um credor que detém o terreno em penhor. 

 

(6) Também deve ser considerado se o tutor pode onerar a propriedade para ele. Deve ser dito que se ele receber o mesmo 

capital, e a taxa de juro não for superior, a obrigação será válida, e os direitos do primeiro credor passarão para o segundo. 

 

8. The Same, On All Tribunals, Livro II. 

 

Não há dúvida que as pessoas que não são tutores legais ou curadores, mas que fazem negócios enquanto actuam como tal, 

não podem, nesta qualidade, dispor dos bens das alas ou dos menores. 

 

(1) Deve ser considerado se uma venda será válida pela lei antiga nestas circunstâncias, ou se este decreto é aplicável ao caso 

de um curador de uma pessoa insana, ou de qualquer outra pessoa que não seja menor. Uma vez que o imperador se refere às 

alas, e os deveres dos curadores são entendidos como estando ligados aos dos tutores, penso que a mesma regra deve ser 

considerada aplicável a todos eles, de acordo com a intenção do decreto. 
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(2) Coloca-se a questão de saber se os bens comuns, nos quais a ala tem um interesse, podem ser onerados. E penso que isto 

não pode ser feito sem uma decisão judicial; pois o que está excluído no decreto tem apenas referência à extinção da 

propriedade comum, e não ao aumento das suas dificuldades. 

 

9. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Embora um antigo Governador possa ter autorizado a venda de terras pertencentes a uma ala, e o seu tutor deve então 

comprá-las para si próprio, através da agência de outro comprador; ainda assim, se o sucessor do referido Governador deve 

verificar que a fraude e a má fé foram cometidas pelo tutor em violação do Decreto do Senado, deve determinar em que 

medida deve punir tal acto fraudulento, a título de exemplo. 

 

10. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Se o terreno de uma ala ou de um menor tiver sido vendido ilegalmente e em violação do Decreto do Senado, e por este 

motivo for feita uma avaliação dos danos numa acção de tutela, ou numa acção equitativa, e o montante avaliado tiver sido 

pago, a recuperação do terreno é proibida pelos princípios da equidade. 

 

11. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro III. 

 

Se for apresentado um pedido de venda de terras pertencentes a um menor de vinte e cinco anos de idade, após investigação 

adequada, o Governador da província deve permitir que tal seja feito. A mesma regra deve ser observada com referência à 

propriedade de uma pessoa insana, ou um gastador, ou de qualquer outra pessoa cujas terras os seus curadores desejem 

alienar. 

 

12. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

O Decreto do Senado não é violado quando o tutor de uma ala paga ao credor do pai deste último, para que este possa ser 

sub-rogado a ele. 

 

13. Paulus, Sobre o Decreto do Divino Severus. 

 

Quando uma parte de terra pertencente a uma ala é estéril, pedregosa ou pestilenta, deve ser considerado se o tutor pode ou 

não aliená-la. O Imperador Antonino e o seu Pai Divino declararam o seguinte num Rescript com referência a este assunto: 
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"O facto de alegar que a terra que deseja vender não tem qualquer peso connosco, uma vez que um preço só pode ser obtido 

pelo mesmo na proporção das colheitas que irá produzir". 

 

(1) Embora um tutor não possa vender nem onerar as terras pertencentes à sua ala, Papinianus afirma no Quinto Livro de 

Opiniões que um tutor não pode dispor legalmente da terra da ala sem um decreto do Pretor. Diz, no entanto, que quando o 

tutor, por ignorância, vende a propriedade, e paga o preço recebido pelo mesmo aos credores do pai do menor, e este último, 

posteriormente, intenta uma acção para recuperar o terreno, com os lucros, do proprietário; uma excepção por fraude pode ser 

devidamente invocada, se o menor não oferecer o preço, e os juros pelo tempo intermédio, que era devido ao credor, se a 

dívida não pudesse ter sido paga a partir da propriedade pertencente à ala. Sobre este ponto afirmei que mesmo que a 

enfermaria pudesse ter pago a dívida de outros bens, e estes últimos tivessem sido salvos, deve dizer-se que uma excepção 

por fraude pode ser interposta, se a enfermaria estivesse a tentar lucrar com a perda de outro. 

 

14. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Paulus deu como sua opinião que, embora a vontade de um pai deva ser subsequentemente considerada nula, ainda assim, os 

tutores ou curadores do seu filho foram considerados como não tendo cometido qualquer acto contra o Decreto dos 

Imperadores Divinos, onde de acordo com o desejo do falecido expresso na sua vontade, terras pertencentes à ala que estava 

situada no país. 

 

 

 

 

Título. 10. Quanto à nomeação de curadores para pessoas insanas e outras que não sejam menores. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Pela Lei das Doze Mesas, a administração dos seus próprios bens é proibida a um gastador. Esta disposição já tinha sido 

introduzida por costume. No entanto, nos nossos dias, quando os Pretores ou Governadores encontram um homem deste tipo, 

que não considera nem o tempo nem o limite, no que diz respeito às despesas, mas desperdiça os seus bens ao dissipá-los e 

desperdiçá-los, nomeiam um curador para ele, tal como o fazem para uma pessoa insana, e ambos continuam sob curadoria, 

até que a pessoa insana recupere os seus sentidos, ou o gastador se conduza adequadamente. Sempre que isto acontece, as 

partes, por operação da lei, deixam de estar sob a supervisão dos seus curadores. 
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(1) A curadoria de quem estava proibido de se desfazer dos seus bens foi anteriormente recusada ao seu filho. No entanto, 

existe um Rescript do Divino Pio em que ele declara que a curadoria deve ser concedida por preferência a um filho, onde o 

seu pai é louco, desde que o primeiro seja um homem de integridade. 

 

2. Paulus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro I. 

 

O Procônsul deve nomear, ou ordenar a sua nomeação, curadores para outras pessoas que não possam cuidar dos seus 

próprios assuntos; e não hesitará em nomear um filho curador do seu pai. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

O Pretor nomeia um curador para uma herdade, enquanto os herdeiros nomeados deliberam se o aceitarão. 

 

4. The Same, On Sabinus, Livro XXXVIII. 

 

A curadoria de uma mãe louca pertence ao seu filho, pois o mesmo afecto filial é devido a ambos os pais, embora a sua 

autoridade não seja a mesma. 

 

5. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Um curador é nomeado ao abrigo do Decreto do Senado onde a pessoa é ilustre, como no caso de um Senador ou da sua 

esposa; e há razão para que os seus bens sejam vendidos para que os seus credores possam ser pagos honestamente, na 

medida do possível; e um curador é nomeado ou pelo Pretor ou pelo Governador da província para efeitos de alienação dos 

bens. 

 

6. Ulpianus, On All Tribunals, Livro I. 

 

O Pretor deve ter o cuidado de não nomear um curador precipitadamente e sem a mais completa investigação do caso, já que 

muitas pessoas fingem loucura ou insanidade para que, com a nomeação de um curador, possam fugir mais facilmente às suas 

obrigações civis. 

 

7. Julianus, Digest, Livro XXI. 
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Não só a propriedade, mas também a pessoa e a segurança de quem está louco, devem ser protegidas pelos conselhos e 

esforços do seu curador. 

 

(1) Foi nomeado um curador para uma pessoa louca, e emitido um decreto exigindo-lhe que desse segurança, o que ele não 

fez, e, no entanto, alienou certos bens da pessoa louca, de acordo com as formalidades legais. Os herdeiros dessa pessoa 

insana interpuseram uma acção para recuperar os bens que o curador tinha alienado, e foi interposta uma excepção com o 

fundamento de que o curador não tinha vendido o bem. Neste caso, deve ser concedida uma réplica de que ele tinha vendido 

o imóvel sem fornecer segurança, de acordo com o decreto. Se, contudo, o curador tivesse pago aos credores da pessoa louca 

o preço recebido pelo imóvel, uma triplicação com base na má fé tornará os possuidores seguros. 

 

(2) Quando o Procônsul retirou o curador de uma pessoa insana da administração dos bens deste último, pelo facto de não ter 

fornecido garantias, e de ter transaccionado indevidamente o negócio do fundo, e substituiu outro curador no seu lugar, este 

último, que ele próprio não forneceu garantias, intentou uma acção baseada numa agência voluntária contra o curador que 

tinha sido retirado, e depois, quando os herdeiros da referida pessoa insana intentaram uma acção contra o segundo curador, 

com base na resolução do caso entre eles e o seu antecessor, deveria ser concedido aos herdeiros o direito de responder que 

ele próprio não tinha dado garantias quando interpôs a acção. O juiz, no entanto, deve determinar se tal resposta seria de 

algum benefício para o curador, pois se o segundo curador tivesse empregado o dinheiro que tinha recuperado através de uma 

sentença contra o primeiro, em benefício dos bens da pessoa louca, uma triplicação com base na fraude pode ser interposta. 

 

(3) Colocou-se a questão de saber se o pagamento pode ser feito legalmente a um dos curadores de uma pessoa insana, e se 

um deles pode alienar os seus bens. Respondi que tal pagamento seria legal, e que a parte que adquiriu, com as devidas 

formalidades, qualquer terreno pertencente a uma pessoa louca a um dos vários curadores, poderia obter o direito ao mesmo 

por prescrição; porque o pagamento, a venda e a entrega são mais questões de facto do que de direito, e portanto o acto de um 

dos curadores é suficiente, pela razão de que o outro é entendido como consentimento. Assim, se o outro curador estiver 

presente e se opuser ao pagamento, ou à entrega, o devedor não fica isento de responsabilidade, nem o comprador pode obter 

o imóvel por prescrição médica. 

 

8. Ulpianus, Sobre os Deveres do Proconsul, Livro VI. 

 

Deve ser nomeado um curador para os bens de uma criança por nascer, e o Procônsul, para que possa ser seguro, exige-lhe 

que dê garantias tais como as que seriam aceites por um homem de confiança. Este é o caso quando a nomeação não é feita 

após investigação, pois se uma investigação tiver lugar, a segurança não será necessária. 

 

9. Neratius, Pergaminhos, Livro I. 
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Quando o Senado permite a nomeação de curadores para a venda de propriedade, não autoriza os credores a disporem do 

mesmo, mesmo que prefiram vendê-lo depois de este privilégio ter sido concedido; como, embora estes últimos tenham o 

direito de escolher o que desejarem, ainda assim, depois de terem seleccionado um curador, não devem candidatar-se a outro. 

É muito mais justo que esta regra seja observada quando o curador, após ter sido nomeado para a venda do imóvel, morre 

antes de a transacção ter sido concluída; pois, neste caso, deve ser nomeado outro curador para a resolução de toda a questão, 

e o herdeiro do primeiro curador não pode ser confiado a ele, uma vez que pode acontecer que o herdeiro não esteja apto para 

o negócio, quer por causa do sexo, quer por causa da enfermidade da idade, ou por causa da posição mais alta ou mais baixa 

do primeiro curador; e, além disso, pode haver vários herdeiros do primeiro curador, e pode não ser conveniente que todos 

eles transaccionem o negócio, ou pode ser alegada alguma razão para que um deles seja acusado deste dever e não os outros. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Julianus diz que aqueles a quem a administração dos seus bens foi proibida pelo Pretor não podem transferir nada a ninguém, 

porque não têm controlo sobre os bens, uma vez que estão excluídos do exercício dos seus direitos civis. 

 

(1) O curador de uma pessoa louca pode legalmente entregar os seus próprios bens como pertencentes a essa pessoa louca, e 

transferir a propriedade dos mesmos; mas se ele entregar os bens da pessoa louca como pertencentes a si próprio, deve ser 

dito que ele não transfere a propriedade, porque não o fez durante a transacção dos negócios da pessoa louca. 

 

11. Paulus, On Plautius, Livro VII. 

 

Uma promessa dada pelo curador de uma pessoa insana é válida, se isto foi feito porque o benefício deste último o exigia. 

 

12. Marcellus, Digest, Livro I. 

 

Está estabelecido que os bens de uma pessoa louca não podem ser dedicados a propósitos religiosos por um agnato, ou 

qualquer outro curador do primeiro; pois o agnato de uma pessoa louca não tem o direito absoluto de alienar os seus bens, 

mas só o pode fazer quando a administração dos seus assuntos assim o exigir. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

A curadoria de um louco ou de um gastador é, por uma lei das Doze Mesas, frequentemente concedida a outra pessoa que 

não um parente, e o Pretor pode conferir a administração dos seus bens a outra pessoa; nomeadamente, onde a parte 

especificada pela lei parece não ser adequada para a gestão do fideicomisso. 

 



1640 

 

14. Papinianus, Opiniões, Livro V. 

 

Um marido não deve ser nomeado curador da sua esposa quando ela for de mente insensata. 

 

15. Paulus, Sentenças, Livro III. 

 

A gestão da sua própria propriedade pode ser proibida a uma mulher que vive extravagantemente. 

 

(1) Um privilégio sobre a propriedade do curador é reservado em benefício de uma pessoa louca de ambos os sexos. Os 

furtos, e todas as outras pessoas, apesar de não serem mencionados no Édito, têm, por decreto, direito a um privilégio 

semelhante com referência à propriedade de um curador. 

 

16. Tryphoninus, Disputations, Livro XIII. 

 

Quando um pai nomeia por sua vontade um curador para o seu filho que é louco, mesmo que tenha mais de vinte e cinco anos 

de idade, o Pretor deve confirmá-lo de acordo com os desejos do seu pai; pois o direito de nomear um curador desta descrição 

é conferido ao Pretor, tal como consta de um Rescript of the Divine Marcus. 

 

(1) O resultado disto é que quando um pai designa um curador para o seu filho, que é um gastador, o Pretor deve respeitar os 

seus desejos, e nomear o mesmo curador. Existe alguma dúvida sobre se esta regra é aplicável a todos os casos; pois onde o 

pai não fez qualquer provisão por vontade própria, deverá o Pretor proibir o referido filho de gerir a sua propriedade, 

especialmente quando o próprio gastador tem filhos? 

 

(2) O pai tem, no entanto, outra forma de prover aos seus netos, onde lhes designa os seus herdeiros, e deserdar os seus 

filhos; pois pode legar-lhes uma certa parte dos seus bens que será suficiente para o sustento dos seus filhos, declarando a 

necessidade e a razão que o impeliu a tomar esta medida; ou se não tiver netos sob o seu controlo, por terem nascido depois 

de o filho ter sido emancipado, pode nomeá-los seus herdeiros, na condição de que sejam emancipados pelo seu pai gastador. 

 

(3) Mas e se o pai gastador não der o seu consentimento à sua emancipação? A vontade do testador deve, por todos os meios, 

ser observada, a fim de que o magistrado não pense que aquele que o pai, após reflexão apropriada, considerou um gastador, 

é um homem de boa capacidade comercial, apesar da sua falha. 

 

17. Gaius, On Manumissions, Livro I. 
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O curador de uma pessoa insana não pode em caso algum conceder liberdade ao seu escravo, porque esta é uma questão não 

incluída na sua administração; pois, ao alienar os bens da pessoa insana, só os alienará quando estiverem relacionados com a 

gestão dos assuntos da sua confiança, e portanto, se alienar qualquer bem através de uma doação, a transferência não terá 

qualquer efeito, a menos que o faça por causa de alguma grande vantagem que isso proporcione à pessoa insana, depois de 

uma investigação ter sido feita pelo tribunal. 
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          Livro XXVIII 
 

 

 

 

 

 

1. Quem pode fazer testamentos e de que forma eles devem ser executados. 

 

2. Quanto à nomeação e deserdação de crianças e herdeiros póstumos. 

 

3. Quanto a testamentos ilegais, inválidos e quebrados. 

 

4. Relativamente a rasuras, cancelamentos, ou aditamentos a um testamento. 

 

5. Sobre a nomeação de herdeiros. 

 

6. Relativamente a substituições ordinárias e pupilares. 

 

7. Sobre as condições de nomeação. 

 

8. Sobre o direito de deliberar. 

 

 

 

 

 

 

Título. 1. Quem pode fazer testamentos e de que forma devem ser executados. 
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0. Modestinus, Pandestinus, Livro II. 

 

A vontade é a expressão legítima dos nossos desejos em relação ao que qualquer pessoa deseja que seja feito após a sua 

morte. 

 

(23) Labeo, Abridgments of Last Works by Javolenus, Livro I. 

 

A solidez da mente é exigida a um testador no momento em que faz um testamento, mas a saúde corporal não é necessária. 

 

2. Papinianus, Perguntas, Livro XIV. 

 

A execução de um testamento não é um direito privado, mas uma questão de direito público. 

 

3. Gaius, Institutos, Livro II. 

 

Se fizermos investigação sobre a validade de um testamento, devemos primeiro verificar se quem o fez tinha o direito de o 

fazer, e depois, se o tinha, devemos verificar se foi elaborado de acordo com as regras do Direito Civil. 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Consideremos com que idade os machos ou as fêmeas podem fazer um testamento. A melhor opinião é que os machos devem 

ter atingido a idade de catorze anos e as fêmeas a de doze, para cumprir os requisitos legais. Para fazer um testamento, será 

suficiente que uma parte tenha atingido a idade de catorze anos, ou deve ter ultrapassado essa idade? Suponha que uma 

pessoa nascida nos Kalends de Janeiro faz o seu testamento no seu décimo quarto aniversário, será que tal testamento será 

válido? Sustento que será válido, e vou ainda mais longe, e digo que se ele fez o seu testamento no dia anterior aos Kalends 

de Janeiro, após a sexta hora da noite, o seu testamento será válido, pois, de acordo com Marciano, considera-se que 

completou o seu décimo quarto ano. 

 

4. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro LXX. 

 

Quando um indivíduo está sob o controlo do seu pai, ele não tem o direito de fazer um testamento; e a tal ponto é verdade 

que mesmo que o pai lhe conceda permissão, ele, no entanto, não pode executar legalmente um testamento. 

 

5. Pessoas surdas e mudas não podem fazer um testamento, mas quando alguém fica mudo ou surdo por doença, ou qualquer 

outro acidente, depois de o testamento ter sido executado, este continuará a ser válido. 
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(0) Aemilius Macer, On the Twenty Per Cent Law of Inheritance, Livro I. 

 

Quando uma pessoa muda ou surda obtém autorização do Imperador para fazer um testamento, este será válido. 

 

5120. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Um testamento executado por uma pessoa enquanto estiver no poder do inimigo não é válido, mesmo que ele deva regressar. 

 

(23) Quando o fogo e a água tiverem sido proibidos a alguém, nenhum testamento que tenha feito anteriormente ou 

posteriormente será válido, e quaisquer bens de que tenha sido possuído no momento da sua condenação serão confiscados; 

ou, se não parecer suficientemente valioso para que isso seja feito, será abandonado aos seus credores. 

 

(24) As pessoas que tenham sido deportadas para uma ilha encontram-se nas mesmas condições. 

 

(25) Aqueles, porém, que foram relegados para uma ilha, e que foram proibidos de permanecer em Itália ou na sua própria 

província, conservam o direito de fazer um testamento. 

 

(26) Além disso, aqueles que foram condenados a lutar na arena, ou a ser atirados a animais selvagens, ou a trabalhar nas 

minas, perdem a sua liberdade, e os seus bens são confiscados; de onde é evidente que perdem o direito de fazer um 

testamento. 

 

0. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

Se alguém acusado de crime morrer na prisão antes de ser condenado, o seu testamento será válido. 

 

23. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Onde um homem perdeu as mãos, pode fazer um testamento, mesmo que seja incapaz de escrever. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro X. 

 

Os reféns não podem executar um testamento, a menos que lhes seja concedida autorização para o fazer. 

 

10. Julianus, No Sabinus, Livro XLII. 
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Segundo a Lex Cornelia, os testamentos daqueles que morrem enquanto estão no poder do inimigo são confirmados, tal como 

se aqueles que os executaram nunca tivessem estado nas mãos do inimigo, e as suas propriedades passam a quem quer que 

tenha direito a eles ao abrigo das disposições testamentárias. Portanto, no caso de um escravo ser nomeado herdeiro por uma 

pessoa que morra enquanto estiver no poder do inimigo, ele tornar-se-á livre e herdeiro do testador, quer queira quer não; 

embora se diga indevidamente que ele é um herdeiro necessário, pois o filho de um homem que morre enquanto estiver nas 

mãos do inimigo deve assumir a obrigação da herança, mesmo que não queira fazê-lo, embora não se possa dizer que ele seja 

seu herdeiro, pois não estava sob o seu controlo no momento da sua morte. 

 

11. Marcianus, Institutos, Livro IV. 

 

Aqueles que foram capturados por assaltantes, pois permanecem livres, podem fazer um testamento. 

 

0. Além disso, aqueles que desempenham as funções de enviados em países estrangeiros podem fazer um testamento. 

 

1. Quando alguém condenado por um crime capital apela, e faz entretanto um testamento, enquanto o recurso está pendente, e 

depois morre, o seu testamento é válido. 

 

13. Paulus, Regras, Livro II. 

 

Quando um escravo manumitted pelo testamento do seu senhor não tem conhecimento de que este último esteja morto, e que 

o herdeiro tenha entrado na sua propriedade, não pode executar um testamento, mesmo que já possa ser o pai de uma família, 

e o seu próprio senhor; pois aquele que não tem certeza quanto à sua própria condição não pode fazer uma disposição 

testamentária absoluta de propriedade. 

 

14. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Aqueles que têm qualquer dúvida com referência à sua condição ou estão enganados a respeito dela não podem executar um 

testamento; como o Divino Pio declarou num Rescript. 

 

15. Pomponius, Regras. 

 

Sustenta-se que um filho sob controlo paterno, escravo de outro, filho póstumo e surdo, tem o direito de tomar sob vontade; 

pois, embora não possam executar uma, ainda assim podem adquirir propriedade por vontade própria ou alheia. 
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(1) Marcelo observa que uma pessoa insana também tem o direito de tomar sob uma vontade, embora não a possa executar; 

por conseguinte, entende-se que uma parte possui este direito, porque pode adquirir para si um legado ou um fundo, pois o 

direito de intentar uma acção pessoal também é adquirido por partes que não estão conscientes do facto, mas que são de 

mente sã. 

 

16. Paulus, Sentenças, Livro III. 

 

Quando uma parte perde a sua mente devido a doença corporal, não pode fazer uma vontade enquanto esta condição existir. 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Aquele que está legalmente proibido de gerir os seus próprios bens não pode fazer um testamento, e se o devesse fazer, este 

não seria válido na lei. No entanto, se ele executou um testamento antes da sua interdição, este será válido. Por conseguinte, é 

razoável que não lhe possa ser oferecido como testemunha de um testamento, uma vez que não tem o direito de o fazer ele 

próprio. 

 

0. Quando alguém tiver sido condenado por difamação pública, está estabelecido no Decreto do Senado que não pode fazer 

um testamento; por conseguinte, não pode executar um, nem ser oferecido como testemunha para provar o testamento de 

outro testador. 

 

(1) Modestinus, Pandects, Livro V. 

 

Quando um filho sob controlo paternal, uma ala, ou um escravo elabora um testamento e o sela, a posse da propriedade aí 

mencionada não pode ser concedida aos legatários, ainda que o testador deva ser um filho independente, ou uma ala que 

tenha atingido a idade da puberdade, ou um escravo que deva tornar-se livre, no momento da sua morte; pela razão de que 

um testamento elaborado por alguém que não tem o direito de o fazer é nulo. 

 

18. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Quando um herdeiro é nomeado por vontade própria, não pode ser testemunha disso. A regra contrária aplica-se a um 

legatário, e a um que é nomeado tutor, pois tais pessoas podem agir como testemunhas, se não existir outro impedimento; 

como, por exemplo, se a parte não tinha chegado à puberdade, ou estava sob o controlo do testador. 
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0. O termo "controlo" não se aplica apenas às crianças que estão no poder do seu pai, mas também àquela que o testador 

resgatou das mãos do inimigo, embora esteja estabelecido que tal pessoa não será um escravo, mas será meramente mantida 

sob contenção até que tenha pago o montante do seu resgate. 

 

1. Por outro lado, pode perguntar-se se um pai pode ser oferecido como testemunha de um testamento pelo qual o seu filho 

dispõe da sua peculiar castrense. E Marcelo afirma no Décimo Livro do Digest que ele pode ser testemunha, e que o seu 

irmão também pode ser testemunha. 

 

2. Além disso, o que declaramos com referência ao testemunho daqueles que estão sob o controlo de um testador sendo 

impedidos de testemunhar um testamento é aplicável a todos os casos em que qualquer tipo de negócio é transaccionado por 

meio do qual os bens são adquiridos. 

 

3. Uma pessoa insana também não pode ser oferecida como testemunha, uma vez que não é de mente sã. Se, contudo, tiver 

intervalos lúcidos, pode testemunhar durante a sua continuação; um testamento que tenha executado antes de se tornar insano 

será válido; e deverá ter direito à posse de bens de acordo com os termos do testamento. 

 

4. Penso que qualquer pessoa que tenha sido condenada por desvio de fundos não pode ser testemunha de um testamento, 

uma vez que o seu testemunho em tribunal é proibido. 

 

5. Uma mulher não pode agir como testemunha de um testamento, embora possa ser testemunha em tribunal; como é 

estabelecido pela Lex Julia de Adulteriis, que proíbe uma testemunha que tenha sido condenada por adultério de testemunhar 

ou fazer um depoimento. 

 

6. Um escravo não pode participar nas formalidades ligadas à execução de um testamento, e muito apropriadamente, uma vez 

que não tem qualquer participação nos direitos conferidos pela Lei Civil, ou mesmo nos conferidos pelo Édito Pretoriano. 

 

7. As antigas autoridades pensavam que aqueles que são convocados para participar nas formalidades solenes de um 

testamento deveriam permanecer até que o último atestado tivesse sido concluído. 

 

8. Não exigimos, contudo, que uma testemunha compreenda a língua do testador; pois o Divino Marco, num Rescript 

dirigido a Didius Julianus, afirmou isto com referência a uma testemunha que desconhecia a língua latina; pois é suficiente 

que a testemunha perceba pelos seus sentidos para que fim foi convocada. 

 

9. Quando as testemunhas são detidas contra o seu consentimento, as autoridades sustentam que o testamento não é válido. 
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23. The Same, On Sabinus, Livro II. 

 

O nome do herdeiro deve ser claramente dito, a fim de que possa ser ouvido. O testador é, portanto, autorizado a mencionar 

os herdeiros pelo nome, ou a anotar os seus nomes, mas se os mencionar, deve fazê-lo distintamente. O que significa o termo 

"distintamente"? Não significa que isto deve ser feito publicamente, mas de modo a que os nomes possam ser ouvidos, não 

por todos, mas pelas testemunhas do testamento; e quando houver várias testemunhas, será suficiente que elas sejam ouvidas 

pelo número especificado por lei. 

 

23. Quando o testador deseja alterar a sua vontade, fica estabelecido que tudo deve ser feito de novo desde o início. Coloca-

se, no entanto, a questão de saber se, depois de cumpridas as formalidades legais, ele pode explicar tudo o que possa 

acontecer de obscuro no seu testamento, seja por palavras ou por escrito. Como, por exemplo, onde faz um legado de Stichus, 

quando tem vários escravos com esse nome, e não mencionou qual deles se referia; ou onde faz um legado a Titius, quando 

tem vários amigos que se chamam Titius; ou onde cometeu um erro ou no nome, título ou apelido de uma parte, mas não 

cometeu um erro com referência ao artigo legado; será que depois pode dizer o que quis dizer? Penso que pode, pois não dá 

nada ao fazer isso, mas apenas aponta o que foi dado. Mas se posteriormente anexar uma nota a um legado, oralmente ou por 

escrito, ou acrescentar uma certa quantia, ou inserir o nome do legatário que ainda não tinha preenchido, ou mencionar o tipo 

de dinheiro com que o legado deve ser pago, irá ele agir em conformidade com a lei? Penso que mesmo o tipo de dinheiro a 

ser pago pode ser designado posteriormente, pois onde não o tenha feito, será necessário determiná-lo com referência ao 

legado, quer a partir de documentos elaborados ao mesmo tempo, quer de acordo com o costume da sua família ou da 

província. 

 

24. No caso de testamentos, em que é solicitada a presença de testemunhas com a finalidade de atestar o mesmo, é 

considerado que se tiverem sido convocadas para qualquer outro fim, não serão competentes; e deve entender-se, neste caso, 

que mesmo que tenham sido solicitadas a comparecer, ou tenham sido recolhidas para qualquer outro fim, e, antes de agirem 

como testemunhas, sejam informadas de que devem ser empregadas para esse fim, podem legalmente agir como tal. 

 

25. O testamento deve ser elaborado apenas com referência a si próprio, e isto é feito quando nada de estranho à finalidade do 

instrumento é introduzido; mas quando qualquer acto relacionado com o testamento é realizado, a validade deste último não 

será afectada. 

 

23. O mesmo, No Édito, Livro XXXIX. 

 

A fim de obter ao mesmo tempo o número legal de testemunhas, o pai, o filho, e quaisquer outras pessoas que estejam sob o 

seu controlo, podem ser chamados. 
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23. A fim de estabelecer a condição das testemunhas, devemos considerar o momento em que prenderam os seus selos à 

vontade, e não o momento em que o testador morreu. Por conseguinte, se na altura em que prenderam os seus selos eram 

competentes para o fazer, a validade do testamento não pode ser questionada se algo acontecer posteriormente às 

testemunhas. 

 

24. Se eu tirar um anel do próprio testador, e fizer uso dele para selar a sua vontade, este último será válido, tal como se o 

tivesse selado com outro anel. 

 

25. Se os selos forem quebrados pelo próprio testador, o testamento não será considerado como tendo sido selado. 

 

26. Quando uma das testemunhas não assinou o seu nome, mas, mesmo assim, anexou o seu selo, é o mesmo que se ele não 

estivesse presente; e se ele o assinou (como muitos fazem) sem anexar o seu selo, sustentamos que a mesma regra se aplica. 

 

27. Só podemos prender o nosso selo por meio de um anel, ou se não usarmos um anel, podemos fazê-lo com qualquer outro 

artigo, como os homens fazem frequentemente? A melhor opinião é que o selo só pode ser impresso por meio de um anel, 

pois deve ter uma forma e ser gravado com um dispositivo. 

 

28. Não há dúvida de que um testamento pode ser selado durante a noite. 

 

29. Um testamento deve ser considerado como tendo sido selado quando os selos tiverem sido impressos no pano em que está 

embrulhado. 

 

(1) The Same, Disputations, Book IV. 

 

Se os selos de um testamento tiverem sido quebrados pelo testador, e este tiver sido selado uma segunda vez por ele próprio e 

por sete testemunhas, não será nulo, mas será válido tanto pela Lei Pretoriana como pela Lei Civil. 

 

0. Florentinus, Institutos, Livro X. 

 

Qualquer pessoa pode fazer várias cópias da mesma vontade, e de facto isto é por vezes necessário; por exemplo, onde o 

testador está prestes a fazer uma viagem marítima, e deseja deixar a vontade para trás, e levar uma cópia com ele. 

 

23. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro V. 
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Onde quem faz um testamento depois de ter mencionado os primeiros herdeiros perde o poder da fala antes de poder 

mencionar os segundos, a melhor opinião é que começou a fazer um testamento em vez de o ter feito; cuja opinião Verus 

afirmou, no Primeiro Livro do Digesto, foi entretida por Servius; por conseguinte, os primeiros herdeiros nomeados não 

podem tomar sob tal testamento. Daí que Labeo pense que isto é correcto, se se estabelecer que o testador que executou o 

testamento tinha a intenção de nomear vários herdeiros. Não creio que Servius pretendesse outra coisa. 

 

23. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXII. 

 

Sempre que alguém é declarado por lei incapaz de se tornar testemunha, isto significa que o seu testemunho não pode ser 

recebido, e, além disso (como certas autoridades sustentam), que nenhum testemunho pode ser introduzido em seu nome. 

 

3584. Celsus, Digest, Livro XV. 

 

"Domitius Labeo" ao seu amigo Celsus, Saudação. Pergunto se ele deve ser incluído no número de testemunhas que, depois 

de lhe ter sido pedido que escrevesse um testamento, juntaram o seu selo ao mesmo depois de o ter feito". "Jubentius Celsus, 

ao seu amigo, Labeo, Saudação". Ou não compreendo o ponto com referência ao qual deseja consultar-me, ou o seu pedido 

de conselho é certamente insensato, pois é ridículo duvidar que tal pessoa possa agir como testemunha, uma vez que ele 

próprio redigiu o testamento". 

 

(1) Modestinus, Regras, Livro IX. 

 

Um escravo, mesmo pertencendo a outra pessoa, não está proibido de redigir um testamento por ordem do testador. 

 

0. Paulus, Opiniões, Livro XIV. 

 

Nada pode ser reclamado sob um instrumento escrito que foi redigido como testamento, onde não foi legalmente completado, 

nem mesmo onde algo foi deixado como forma de confiança. 

 

29. Através das seguintes palavras que o chefe de família acrescentou a um documento escrito, nomeadamente "Desejo que 

este testamento seja válido na medida do possível"; ele parece ter pretendido que todos os legados que deixou por esse 

documento sejam válidos, mesmo que possa morrer em estado intestável. 

 

0. The Same, Opinions, Livro III. 
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É próprio de cada testemunha a uma vontade de assinar o seu nome na sua própria mão, assim como o da parte a cuja vontade 

anexou o seu selo. 

 

23. The Same, Opinions, Livro V. 

 

O Tesouro não pode confiscar os bens de ninguém que anuncia publicamente que vai fazer do Imperador o seu herdeiro. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre a nomeação e deserdação de filhos e herdeiros póstumos. 

 

 

 

 

0. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Consideremos o que se entende pelo termo "deserdação específica". Será necessário mencionar o nome, o título e o apelido, 

ou será suficiente que algum deles seja mencionado? É estabelecido que é suficiente que um deles seja mencionado. 

 

33. The Same, Rules, Book VI. 

 

Considera-se que um filho é especificamente deserdado nas seguintes palavras: "Que o meu filho seja deserdado", mesmo 

que o seu nome não seja expressamente declarado, onde o testador tem apenas um filho; pois onde tem vários, a opinião é 

entretida pela maioria das autoridades, de acordo com a interpretação mais benéfica, de que nenhum dos filhos será 

deserdado. 

 

34. The Same, On Sabinus, Livro I. 

 

Onde o testador não menciona o seu filho pelo nome, mas meramente declara que nasceu de Seia, deserdou-o legalmente. E 

se ele deve referir-se a ele em termos de reprovação, como, por exemplo: "Aquele que não deve ser mencionado por mim"; 

ou "Aquele que não é meu filho, que é um ladrão e um gladiador"; a melhor opinião é que o filho é legalmente deserdado. A 

mesma regra aplica-se quando ele se refere a ele como nascido de relações sexuais adúlteras. 
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35. Julianus pensa que um filho deve ser incondicionalmente deserdado, opinião que adoptámos. 

 

36. O filho pode ser legalmente deserdado entre as nomeações separadas de dois herdeiros, e, neste caso, será removido de 

todos os graus de herança, a menos que o testador o tenha deserdado como apenas um dos seus herdeiros; pois se o fizer, a 

deserdação será defeituosa, tal como se ele se tivesse expressado nos termos seguintes: "Quem quer que seja o meu filho, eu 

deserdá-lo-ei". Pois (como diz Julianus) uma deserdação deste tipo é defeituosa, uma vez que o testador deseja que o seu 

filho seja excluído após a sua entrada na propriedade, o que é impossível. 

 

37. Um filho que é deserdado antes da nomeação de um herdeiro é excluído de todos os graus. 

 

38. De acordo com a opinião de Scaevola, que penso estar correcta, quando um filho é deserdado entre dois graus de herança, 

ele é excluído de ambos. 

 

39. Mauricianus defende devidamente que, onde dois graus de sucessão se misturam, o acto de deserdação será válido, por 

exemplo: "Nomeio o primeiro herdeiro para metade dos meus bens; se não houver primeiro herdeiro, o segundo herdeiro 

herdará metade dos meus bens, e o terceiro a outra metade. Deserdarei o meu filho se não houver terceiro herdeiro, e nomeio 

o quarto em seu lugar"; pois o filho está, neste caso, excluído de todos os graus. 

 

40. Quando um pai executa um testamento de modo a passar por cima do seu filho no primeiro grau, e o deserdou apenas no 

segundo, Sabinus, Cassius, e Julianus sustentam que o primeiro grau foi deserdado, o testamento começa a ser operativo a 

partir daquele grau do qual o filho foi deserdado. Este parecer deve ser aprovado. 

 

(0) The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

Está estabelecido que cada homem pode nomear um filho póstumo seu herdeiro, seja ele casado ou não. Pois, de facto, um 

marido pode repudiar a sua esposa, e aquele que não contraiu matrimónio pode fazê-lo posteriormente; e quando um marido 

nomeia um herdeiro póstumo, considera-se que isto não se aplica apenas a uma criança nascida da actual esposa do testador, 

mas também a uma que não nasceu, e que pode, de facto, nascer de qualquer esposa que seja. 

 

36. Javolenus, Sobre Cassius, Livro I. 

 

Portanto, quando um homem tiver nomeado um herdeiro póstumo, e, após a execução do testamento, casar novamente, é 

considerado como tendo sido nomeado quem é a questão do casamento subsequente. 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro III. 
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Levantou-se a questão de saber se um homem que não tem poder de reprodução completo pode nomear um herdeiro 

póstumo. Cassius e Javolenus dizem que o pode fazer, porque pode casar e adoptar filhos. Labeo e Javolenus afirmam que 

quem é temporariamente impotente também pode nomear um herdeiro póstumo, uma vez que neste caso nem a idade nem a 

esterilidade podem ser consideradas como impedimentos. 

 

23. No entanto, onde o indivíduo em questão foi castrado, Julianus, seguindo a opinião de Proculus, não pensa que possa 

nomear um herdeiro póstumo. Esta é a prática moderna. 

 

24. Um hermafrodita pode nomear um herdeiro póstumo, se os órgãos masculinos predominarem na sua conformação física. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro I. 

 

Se um filho que está sob controlo paterno deve ser transmitido no testamento do seu pai, e morrer durante a vida deste 

último, o testamento não é válido, e onde há um primeiro, este não será quebrado. Esta é também a regra no momento 

presente. 

 

23. Pomponius, On Sabinus, Livro I. 

 

Se eu deserdar o meu filho pela nomeação de um herdeiro em primeiro grau, mas não o deserdar do segundo grau de 

substituição, e se, enquanto o primeiro herdeiro nomeado hesitar em entrar ou não na herdade, o filho morrer, o segundo 

herdeiro, de acordo com a regra que adoptámos, não terá direitos sob o testamento por ter sido inadequadamente nomeado no 

início, uma vez que o filho não foi deserdado do segundo grau. Se isto ocorrer no caso de um filho póstumo, para que nasça 

durante a vida do pai, por quem foi deserdado, e que depois morra, a mesma regra deve ser aplicada com referência ao 

herdeiro substituído, uma vez que quando este filho nasceu ocupava o lugar daquele que sobreviveu. 

 

(23) Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Quando alguém que, por razões de idade ou de saúde, não pode ter filhos, nomeia herdeiros póstumos, é quebrada uma 

vontade anterior, porque a natureza do homem e a capacidade de procriação deve ser considerada mais do que um defeito ou 

doença temporária, pelo qual um homem é privado do poder de geração. 

 

40. No entanto, quando um homem nomeia um filho póstumo como seu herdeiro que vai nascer da mulher de outro, a 

nomeação não será válida por lei, pela razão de que é desonroso. 
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41. Se eu deserdar o meu filho, e passar por cima do meu neto nascido do referido filho, e nomear outra pessoa como meu 

herdeiro, e o meu filho sobreviver, mesmo que ele deva morrer antes da entrada da minha herança, o meu neto não pode, no 

entanto, quebrar a minha vontade; assim Julianus, Pomponius, e Marcelo mantêm. O caso é diferente quando o meu filho está 

nas mãos do inimigo e morre lá, pois o meu neto neste caso pode quebrar a minha vontade, uma vez que, quando o seu avô 

morreu, o direito do filho estava em suspenso, e não se extinguiu, como no caso anterior. No entanto, quando o herdeiro 

nomeado rejeitar a herança, o neto será o herdeiro legítimo, pois estas palavras, "Se ele morrer intestate", têm referência ao 

momento em que o testamento deixou de ser válido, e não àquele em que a parte morreu. 

 

42. Mas quando nomeio um herdeiro póstumo para nascer de uma mulher com quem é errado casar, Pomponius não pensa 

que o testamento seja quebrado. 

 

43. Se eu tiver uma irmã adoptiva, posso nomear o seu filho póstumo meu herdeiro, pela razão de que, se a adopção for 

anulada, posso casar com ela. 

 

41. Pomponius, On Sabinus, Livro I. 

 

Uma criança ainda por nascer pode muito convenientemente ser nomeada herdeira, nos termos seguintes: "Se, durante a 

minha vida ou após a minha morte, uma criança nascer para mim, nomeio-o meu herdeiro"; ou isto pode ser feito em 

absoluto, sem fazer menção a qualquer das vezes. Se uma destas contingências for omitida, e a criança nascer, no que diz 

respeito à que for omitida, a vontade será quebrada, porque a referida criança não é entendida como tendo nascido sujeita à 

condição sob a qual foi nomeada herdeira pelo testamento. 

 

(1) Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

No caso de herdeiros próprios, é perfeitamente evidente que uma continuação da propriedade permanece legalmente, de 

modo que não parece haver sucessão; uma vez que aqueles devem ser considerados como os proprietários da propriedade 

que, durante a vida do seu pai, já foram considerados como ocupando essa posição. Por conseguinte, o filho de uma família é 

assim chamado, tal como um pai é chamado pai de uma família, de modo que é apenas pelo prefixo que o pai se distingue do 

filho. Assim, após a morte do pai, os filhos não são considerados como tendo obtido a herança, mas sim como tendo 

adquirido a livre administração da propriedade. Por esta razão, são proprietários, embora não tenham sido nomeados 

herdeiros, pois não há razão para não possuir o direito de deserdar aqueles que anteriormente tinha o direito de matar. 

 

0. Ulpianus, On Sabinus, Livro IX. 
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Quando se diz que o nascimento de uma criança quebra um testamento, o termo "nascimento" deve ser entendido para se 

aplicar também onde foi tirado do ventre da sua mãe por meio de uma operação cirúrgica. Pois neste caso, uma criança 

quebra um testamento, desde que nasça sob controlo paterno. 

 

0. Mas e se a criança nascesse deformada, mas ainda de mente sã; será que a vontade seria quebrada neste caso? Deve ser 

considerado que o seria. 

 

0. Julianus, Digest, Livro XXIX. 

 

O seguinte foi estabelecido num testamento: "Se uma criança deve nascer para mim, nomeio-o herdeiro de dois terços dos 

meus bens, e nomeio a minha mulher herdeira do terço restante; se, no entanto, uma filha deve nascer para mim, nomeio-a 

herdeira de um terço dos meus bens, e a minha mulher dos dois terços restantes". No caso de nascer um filho e uma filha, 

deve considerar-se que a herança deve ser dividida em sete partes, das quais o filho deve ter direito a quatro, a esposa a duas, 

e a filha a uma parte. Assim, em conformidade com a vontade do testador, o filho deve ter o dobro da mulher, e a mulher o 

dobro da filha, e embora, de acordo com a estrita regra de direito, se possa considerar que a vontade foi quebrada; ainda 

assim, como o testador desejava que a sua mulher tivesse algo no caso de qualquer dos filhos mencionados nascer, recorreu-

se a esta interpretação por motivos de humanidade, e também foi claramente aceite por Juventius Celsus. 

 

45. Foi estabelecido por uma regra do Direito Civil que uma vez concedida uma herança não pode ser tirada; pelo que, no 

caso de um escravo ser dirigido para se tornar livre e herdeiro, mesmo que o seu amo o privasse da liberdade pela mesma 

vontade, ele terá, no entanto, direito tanto à sua liberdade como à herança. 

 

46. Quando um testamento é enquadrado nos seguintes termos: "Que Titius seja meu herdeiro, após a morte do meu filho, e 

eu deserdarei o meu filho"; não tem efeito, porque o filho é deserdado após a morte do testador, e por esta razão pode obter a 

posse da herança em oposição aos testamentos dos libertados do seu pai. 

 

46. Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

Onde um filho póstumo foi deserdado no primeiro grau, e passou no segundo, apesar de ter nascido no momento em que a 

herança pertencia a herdeiros nomeados no primeiro grau, considera-se que o testamento é quebrado com referência ao 

segundo grau, de modo que se os herdeiros nomeados não entrarem na herança, ela própria se tornará herdeira. Mais ainda, se 

os herdeiros nomeados não entrarem na herdade após a sua morte, os herdeiros substituídos não o poderão fazer. Assim, se o 

filho póstumo que foi deserdado no primeiro grau, falecido no segundo, e deserdado no terceiro, morrer enquanto os 

primeiros herdeiros deliberarem se aceitarão ou não a herança, pode perguntar-se se os primeiros devem rejeitar a herança, se 

ela pertencerá aos que foram nomeados no terceiro grau, ou aos herdeiros em exercício. Neste caso, considera-se também que 
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é mais equitativo que pertença aos herdeiros. Pois num caso em que dois herdeiros tenham sido nomeados e tenha sido feita a 

substituição para cada um deles, e o filho póstumo tenha sido deserdado no primeiro grau, e passado no segundo, se um dos 

herdeiros nomeados não aceitar a herança ? embora o filho póstumo possa ter sido excluído ? mesmo assim o herdeiro 

substituído não pode ser admitido. 

 

 

47. Embora seja comummente afirmado que a regra que faz referência a um grau em que um filho é transmitido não é válida, 

isto não é verdade em todos os casos; pois se um filho foi nomeado herdeiro no primeiro grau, ele não deve ser deserdado na 

substituição. Portanto, onde um filho e Titius foram nomeados herdeiros, e Maevius foi substituído por Titius, tendo Titius 

recusado a herança, Maevius pode entrar nela, mesmo que o filho não tenha sido deserdado no segundo grau. 

 

48. Se alguém fizer a seguinte declaração no seu testamento: "Deserdei So-e-So, que sei que não é meu filho"; uma cláusula 

deste tipo não terá força ou efeito, onde se prove que a parte referida é o filho do testador; pois não se considera que um filho 

tenha sido deserdado apenas porque o seu pai falou depreciativamente dele na altura, e acrescentou que o deserdou por esta 

razão, e está provado que o pai se enganou com referência ao seu motivo para o deserdar. 

 

48. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

A mesma regra aplica-se se o testador deveria ter dito: "Eu deserdar So-and-So, o filho de So-and-So,". 

 

atribuindo-lhe um pai adúltero por engano. 

 

49. Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

Quando um filho é nomeado herdeiro pelo seu pai, que passa por cima de um filho póstumo, e o seu neto, que é o filho do 

referido herdeiro, é depois substituído por ele, e o filho, entretanto, morre, e o filho póstumo não deve nascer, o referido neto 

será o herdeiro tanto do seu pai como do seu avô. No entanto, quando ninguém substitui o filho, e só ele é nomeado herdeiro, 

então, pela razão de que, no momento em que o filho morre, começa a ser certo que não haverá herdeiro sob o testamento, o 

próprio filho tornar-se-á herdeiro do seu pai se este morrer intesta; tal como acontece frequentemente quando um filho que 

está sob o controlo do seu pai é nomeado herdeiro sob alguma condição, e morre antes de o ter cumprido. 

 

(1) Florentinus, Institutos, Livro X. 

 

Os filhos também podem ser deserdados nos seguintes termos: "Que o meu filho seja deserdado"; "O meu filho será 

deserdado". 
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(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Muitos pais deserdam os seus filhos não por causa de qualquer vergonha ou para lhes fazer mal, mas com vista ao seu próprio 

bem-estar (como, por exemplo, aqueles que não chegaram à puberdade), e legam-lhes as suas propriedades em confiança. 

 

51. Paulus, Sobre Vitellius, Livro I. 

 

Um certo homem nomeou a sua filha como única herdeira dos seus bens, e legou aurei de posse ao seu filho, que estava sob o 

seu controlo, e acrescentou: "O meu filho será deserdado no que diz respeito ao resto dos meus bens". Levantou-se a questão 

de saber se ele poderia ser considerado como legalmente deserdado. Scaevola respondeu que não parecia ser devidamente 

deserdado, e, enquanto discutia o ponto, acrescentou que a deserdação era nula, pois uma criança não podia ser legalmente 

deserdada quando isto só tinha referência a um determinado território; e que o caso era diferente quando alguém é nomeado 

herdeiro, pelo facto de as nomeações serem entendidas como sendo sujeitas à interpretação mais liberal, mas nenhum 

incentivo devia ser dado à deserdação. 

 

52. Modestinus, Pandestinus, Livro II. 

 

Quando um filho é nomeado herdeiro sob alguma condição, e enquanto a condição estiver pendente se der a si próprio para 

ser arrogado, deixará de ser um herdeiro necessário. 

 

53. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro II. 

 

Se eu deserdar o meu filho pelo nome e depois o nomear meu herdeiro, ele será meu herdeiro. 

 

54. Terentius Clemens, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro XVII. 

 

Quando um filho póstumo é nomeado herdeiro sob alguma condição, e a condição é preenchida antes do seu nascimento, a 

vontade não será quebrada pelo nascimento do referido filho póstumo. 

 

55. Papinianus, Perguntas, Livro XII. 

 

Quando um pai, após emancipação concedida por ele ao seu filho, retoma o controlo sobre ele novamente por arrogância, 

declaro que a deserdação feita anteriormente pelo seu pai prejudicará os seus direitos; pois é próprio ser observado em quase 

todas as leis que um filho adoptado nunca pode ser entendido como tendo essa relação com o seu verdadeiro pai, a fim de 
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evitar que a verdade da natureza seja obscurecida por uma mera formalidade; para que o filho não seja considerado como 

tendo sido colocado sob os cuidados do seu pai, mas como tendo sido devolvido ao seu controlo. No caso sugerido, não creio 

que faça muita diferença se o pai arrogou o seu filho deserdado como filho ou como neto. 

 

56. Quando Titius é nomeado herdeiro e adoptado no lugar de neto, e depois o filho que foi considerado pai do referido neto 

morre, o testamento não é quebrado pela sucessão do neto, no que diz respeito àquele que foi nomeado herdeiro. 

 

57. Paulus, Perguntas, Livro IX. 

 

Quando um filho póstumo nomeado herdeiro sob alguma condição nasce enquanto a condição está pendente, e durante a vida 

do seu pai, isto quebra o testamento. 

 

58. The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Titius nomeou um herdeiro por vontade, e tendo um filho deserdou-o, como se segue: "Que todos os meus outros filhos e 

filhas sejam deserdados". Paulus era da opinião que o filho parecia ter sido legalmente deserdado. Depois de lhe ter sido 

perguntado se um filho que o seu pai acreditava estar morto poderia ter sido considerado deserdado, respondeu que, de 

acordo com o caso declarado, os filhos e filhas eram especificamente deserdados, mas, com referência ao caso do pai que 

estava enganado com referência à morte do seu filho, o ponto deveria ser determinado em tribunal. 

 

59. Lucius Titius, ao elaborar o seu último testamento na Cidade, teve uma neta da sua filha que estava nessa altura no 

campo, e grávida, declarou que o seu filho por nascer deveria ser herdeiro de uma parte dos seus bens. Pergunto, se no 

próprio dia em que Titius elaborou o seu testamento na cidade, por volta da sexta hora, a sua neta Maevia trouxe uma criança 

do sexo masculino para o campo; se tal nomeação era válida, uma vez que na altura em que o testamento foi elaborado a 

criança já tinha nascido? Paulus respondeu que os termos do testamento pareciam ter referência a um bisneto a nascer após a 

execução do testamento; mas se, como no caso em apreço, a neta do testador nasceu no mesmo dia em que o testamento foi 

executado, e antes da sua elaboração, embora o testador possa ter ignorado o facto, ainda assim, a nomeação deve ter sido 

feita legalmente; e esta opinião está de acordo com a lei. 

 

60. Paulus, Decisões, Livro III. 

 

Quando um filho sob controlo paterno está a servir no exército deve, tal como qualquer civil, ser nomeado herdeiro, ou ser 

deserdado pelo pai pelo nome; pois o Édito do Divino Augusto, pelo qual foi providenciado que um pai não deserdasse o seu 

filho enquanto este estivesse no exército, foi revogado. 
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61. O Mesmo, Sobre Neratius, Livro III. 

 

Um pai pode nomear como seu herdeiro um filho póstumo o assunto dele e de qualquer viúva que seja. 

 

62. Tryphoninus, Disputations, Livro XX. 

 

Um filho que foi nomeado herdeiro pelo seu pai enquanto estava sob controlo deste último, dependente de uma certa 

condição com a qual nada tinha a ver, e que foi deserdado quando a condição não foi cumprida, morreu enquanto a condição 

da sua nomeação, bem como da sua deserdação, ainda estava pendente. Sustentei que o filho, quando morreu, era o herdeiro 

do seu pai intestate, uma vez que durante a sua vida não foi herdeiro sob a sua vontade, nem foi deserdado. Quando um filho 

é nomeado herdeiro de uma certa parte de uma propriedade, o seu co-herdeiro pode ser nomeado após a morte do filho. 

 

(1) Um filho sob controlo paterno, que estava no serviço militar, fez um testamento, dispondo da sua peculiar castrense, 

tendo ao mesmo tempo um filho sob o seu controlo. Depois de ter deixado o serviço, e o seu pai, que também era avô, 

morreu; surgiu a questão de saber se o seu testamento foi quebrado. De facto, não adoptou ninguém, nem lhe nasceu 

recentemente nenhum filho, nem o seu herdeiro mais próximo foi afastado do seu controlo, para que o próximo por ordem 

tomasse o seu lugar; ainda assim, começou a ter sob o seu controlo uma pessoa que não estava anteriormente nessa posição, e 

ao mesmo tempo tornou-se o chefe de família e o seu próprio filho ficou sujeito à sua autoridade. Por conseguinte, a sua 

vontade é quebrada. Se, contudo, o seu filho tivesse sido nomeado ou deserdado pela sua vontade, não seria quebrado; pela 

razão de que obteve poder não por qualquer inovação da sua parte, mas no curso natural dos assuntos. 

 

(2) Quando um partido nomeia um herdeiro para nascer de uma certa mulher sua, corre o risco de quebrar a sua vontade se os 

filhos lhe nascerem de alguma outra mulher. 

 

(3) Se um testador nomeia como herdeiro um filho a nascer de uma certa mulher que na altura não podia ser sua esposa, e que 

depois podia legalmente casar com ela; coloca-se a questão de saber se um filho nascido em tais circunstâncias pode ser um 

herdeiro sob o testamento. Por exemplo, se hoje nomear como herdeiro uma criança nascida para si e para Titia, e Titia na 

altura for uma escrava, ou uma menor com menos de vinte e cinco anos de idade, ou porque o seu pai lhe administrou a 

tutela, ou porque você mesmo a administrou, e Titia depois deveria tornar-se sua esposa legal, ou porque obteve a sua 

liberdade, ou porque atingiu a idade de vinte e cinco anos, a sua maioridade legal, ou porque as suas contas como guardiã 

tinham sido prestadas; será que a sua criança nascida dela seria sua herdeira? Certamente, ninguém duvidará que tal criança 

nascida depois de você se casar com ela seria o seu herdeiro, ainda que, devido à sua idade, ela não pudesse estar legalmente 

casada na altura em que o testamento foi executado. E, em geral, sempre que um herdeiro nomeado por um testamento nascer 

depois de este ter sido feito, tem o direito de entrar na herdade, independentemente da condição em que a mulher que 

posteriormente se casou com o testador possa ter estado no momento da execução do testamento. 
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(4) Mas e se o testador tivesse nomeado o filho e a filha para nascerem depois do testamento os seus herdeiros, o filho por 

dois terços, e a filha por um terço dos seus bens, sem nomear qualquer co-herdeiro, ou substituir um pelo outro? A criança 

que nascesse seria o único herdeiro sob o testamento. 

 

63. Scaevola, Perguntas, Livro VI. 

 

Gallus declarou que os netos póstumos poderiam ser nomeados herdeiros nos seguintes termos, nomeadamente "Se o meu 

filho morrer durante a minha vida, e dentro de dez meses após a minha morte, quaisquer netos, masculinos ou femininos, 

deverão nascer para a sua esposa, que sejam meus herdeiros". 

 

64. Certas autoridades consideram que a nomeação de herdeiros será legal, mesmo que o pai não mencione a morte do filho, 

mas simplesmente nomeie os seus netos seus herdeiros; uma vez que se pode inferir das suas palavras que nesse caso a 

nomeação será válida. 

 

65. Também se deve acreditar que Gallus tinha a mesma opinião com referência aos netos, quando o testador diz: "Se o meu 

neto morrer durante a minha vida, então o meu bisneto, que é o seu problema", etc. 

 

66. Se, contudo, o neto morrer durante a vida do filho, deixando a sua mulher grávida, e o testador fizer um testamento; ele 

pode dizer: "Se o meu filho deve morrer durante a minha vida, então o meu bisneto que dele nasceu será meu herdeiro". 

 

67. Enquanto o filho e o neto do testador ainda estiverem vivos, poderá o testador providenciar a sucessão do seu bisneto, sob 

o pressuposto de que ambos morrerão durante a sua vida? Isto também deve ser admitido, a fim de evitar que a vontade seja 

quebrada pela sucessão, se de facto o neto morrer, e depois o filho depois dele. 

 

68. E se o testador só deve antecipar o acontecimento da morte do seu filho, e qual seria o resultado se o testador sofresse a 

interdição da água e do fogo? E se o neto, o pai do bisneto nomeado herdeiro, como já afirmámos, se emancipar? Estes casos, 

bem como qualquer daqueles em que um herdeiro legítimo nasce após a morte do seu avô, não têm qualquer ligação com a 

Lex Velleia. Mas, de acordo com o espírito da Lex Velleia, todas estas questões devem ser tomadas em consideração, tal 

como outros casos devem ser admitidos, por exemplo, onde a morte ocorre. 

 

69. Que curso deve ser seguido quando a pessoa que faz o testamento tem um filho nas mãos do inimigo? Porque é que não 

se considerou que, se o filho morrer antes de regressar do cativeiro, mas após a morte do seu pai, então o neto que nasceu 

durante a sua vida, ou mesmo após a morte do seu avô, não poderia quebrar o testamento? Este caso não tem qualquer 

relação com a Lex Velleia. A melhor opinião, portanto, é que, por conveniência, e especialmente após a Lex Velleia, que se 
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desfez de muitos casos em que um testamento poderia ser quebrado, a interpretação deveria ser adoptada de que, quando um 

testador nomeia o seu neto que nasceu após a sua morte, ele deve ser considerado como tendo-o nomeado legalmente. E 

independentemente das circunstâncias em que o neto nascido após a morte do testador possa tornar-se seu herdeiro, sempre 

que este tenha sido passado no testamento, ele pode quebrá-lo. Mesmo que as suas disposições sejam declaradas em termos 

gerais, por exemplo: "Qualquer criança que nasça após a minha morte, ou quem nascer após a minha morte, será nomeado 

meu herdeiro"; desde que tal criança nasça como seu herdeiro. 

 

70. Quando alguém tem um filho, e nomeia o seu neto nascido do referido filho seu herdeiro, e a sua nora, estando grávida, é 

capturada pelo inimigo, e enquanto estiver nas suas mãos, e, durante a vida do avô e do seu filho, gera uma criança, e este 

último, após a morte do seu pai e do seu avô regressa; este caso está incluído na Lex Velleia, ou deve recorrer à lei antiga, 

para que o neto nomeado não possa quebrar a vontade, quer ao abrigo da lei antiga, quer ao abrigo da Lex Velleia? Esta 

questão pode ser levantada se, após a morte do filho, o avô nomear o seu neto herdeiro, e este último regressar após a morte 

do seu avô. No entanto, quando o testamento não pode ser quebrado por aquele que foi nomeado, não faz diferença se ele é 

excluído da sucessão pela lei antiga ou pela Lex Velleia. 

 

71. Alguém talvez duvide se, neste caso, se o neto deve nascer após a execução do testamento, e durante a vida do seu pai e 

avô, ele pode ser nomeado herdeiro porque o seu pai não tinha sido legalmente nomeado. Não deve haver apreensão por este 

motivo, pois o neto nasce de um herdeiro legítimo após a morte dos seus antepassados. 

 

72. Assim, se um bisneto, nascido de um neto, puder ser admitido à sucessão, se depois o seu filho tiver de viver, um filho 

nascido para ele também terá direito à sucessão. 

 

73. Em todos estes casos, deve ser observado que apenas um filho que esteja sob controlo parental pode ser nomeado 

herdeiro de qualquer parte de uma herança, pois a sua deserdação após a morte do testador será nula. No entanto, não é 

necessário que o filho seja deserdado se estiver nas mãos do inimigo e aí morrer; e certamente com respeito ao neto e ao 

bisneto, nunca exigimos a sua nomeação se os seus filhos forem nomeados herdeiros, porque podem ser passados para trás. 

 

74. Vamos agora examinar a Lex Velleia. Prescreve que as crianças nascidas na nossa vida, da mesma forma, não podem 

quebrar os nossos testamentos. 

 

75. A primeira secção da lei faz referência àqueles que, depois de nascidos, se tornarão propriamente herdeiros. Pergunto, se 

tiver um filho, e nomear como herdeiro o seu neto pelo referido filho, que ainda não nasceu, e o seu filho deve morrer, e o 

seu neto deve nascer durante a sua vida, qual será o resultado? Deve-se depreender das palavras da lei que o testamento não é 

quebrado, pois não só declara na primeira secção se o neto é nomeado na altura em que o filho não existia, mas também se 

deve nascer durante a vida do seu pai. Neste caso, porque deveria ser necessário considerar o momento em que o testamento 
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foi executado, uma vez que é suficiente observar o momento em que o neto nasceu? Pois, de facto, as palavras da lei são as 

seguintes: "Aquele que faz um testamento pode designar como herdeiros todos aqueles filhos do sexo masculino que serão 

seus próprios herdeiros"; e também, "mesmo que tenham nascido durante a vida do seu pai". 

 

76. Na secção seguinte da lei, não está previsto que aqueles que sucederem ao lugar dos filhos possam quebrar o testamento; 

e isto deve ser interpretado de tal forma que se tiver um filho, um neto e um bisneto, e após a morte dos dois primeiros, o seu 

neto, tendo sido nomeado e sucedendo ao herdeiro legítimo, não quebrará o testamento. Ficou muito bem decidido que as 

palavras: "Se algum dos seus herdeiros deixar de ser seu herdeiro"; fazer referência a todos os casos aos quais declarámos 

que a fórmula de Gallus Aquilius é aplicável; pois não só onde um neto morre durante a vida do seu pai, o bisneto que sucede 

ao seu avô falecido não quebra o testamento, mas também onde sobrevive ao seu pai e depois morre, desde que tenha sido 

nomeado herdeiro, ou tenha sido deserdado. 

 

77. Deve ser considerado se pelas palavras desta última secção, nomeadamente: "Se algum dos seus herdeiros deixar de ser 

seu herdeiro, os seus filhos tornar-se-ão herdeiros em seu lugar", são susceptíveis da interpretação de que se, tendo um filho 

nas mãos do inimigo, designar o seu neto por esse filho seu herdeiro, não só se o seu filho morrer durante a sua vida, mas 

mesmo após a sua morte e antes de regressar do cativeiro, ele não quebra o testamento pela sucessão, pois o testador não 

acrescentou nada pelo qual o tempo pudesse ser indicado, a não ser que se possa considerar precipitadamente que ele deixou 

de ser um herdeiro legítimo durante a vida do seu pai (embora tenha morrido após a morte deste último), porque ele não 

voltou e não pôde regressar. 

 

78. O caso seguinte é um caso difícil. Se tiver um filho e nomear o seu neto, que ainda não nasceu, o seu herdeiro, e este 

último nascer durante a vida do seu pai, e depois o seu pai morrer, ele não é seu herdeiro no momento em que nasceu, nem 

depois, pois pela sua sucessão, ele que já nasceu é tido como proibido de quebrar o testamento. Assim, pela primeira secção 

da lei, é permitido que essas crianças sejam nomeadas herdeiras que ainda não nasceram, e que, depois de nascerem, serão 

propriamente herdeiros. Pela segunda secção, a sua nomeação não é permitida, mas a lei proíbe-os de quebrar o testamento; 

nem por este motivo a segunda secção deve ser considerada de importância inferior. No entanto, a criança que ainda não 

nasceu no momento da sua nomeação deve tomar o lugar do seu pai (o que de facto não poderia fazer por lei), tal como se 

tivesse sido legalmente nomeada. Julianus, contudo, sustentou que as duas secções confusas da lei poderiam ser reconciliadas 

de modo a evitar que os testamentos fossem quebrados. 

 

79. Após a adopção do parecer de Julianus, examinemos, contudo, se um neto nasce durante a vida do seu pai, e é 

subsequentemente emancipado, pode entrar voluntariamente na herdade. Este parecer deve ser aprovado, pois um partido não 

pode tornar-se um herdeiro adequado por emancipação. 

 

65. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 



1663 

 

 

Entre outras coisas que estão necessariamente previstas na execução de testamentos, uma das mais importantes tem 

referência à nomeação ou deserdação de filhos como herdeiros; para que, tendo eles sido transferidos, o testamento não seja 

quebrado; pois um testamento é nulo quando um filho que está sob controlo paterno é transferido. 

 

(1) Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Onde um filho está cativo nas mãos do inimigo, o seu pai pode legalmente fazer um testamento e passá-lo; mas se o filho 

estava sob controlo paterno, o testamento será nulo. 

 

66. Marcianus, Regras, Livro II. 

 

Onde um filho foi deserdado após a sua emancipação, e outro, que está sob o controlo do pai, é passado, e aquele que é 

emancipado contesta a vontade, o seu acto será nulo; pois tanto o próprio herdeiro como o filho que é emancipado terão 

direito à sucessão ab intestato. 

 

 

 

 

Título. 3. Quanto a testamentos ilegais, inválidos, e quebrados. 

 

 

 

 

67. Papinianus, Definições, Livro I. 

 

Diz-se que um testamento não foi executado em conformidade com a lei, onde faltam as formalidades legais; ou que não tem 

força e efeito, onde um filho que está sob o controlo do seu pai é passado; ou quebrado por outro testamento subsequente, 

quando pelos termos deste último, é criado um herdeiro, ou ocorre o nascimento de um herdeiro próprio; ou onde não se 

torna operativo porque a herança não é inscrita. 

 

68. Ulpianus, On Sabinus, Livro II. 
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Assim, um primeiro testamento é quebrado quando um segundo é devidamente executado, a menos que este último tenha 

sido executado de acordo com a lei militar, ou quando o testador nele tenha declarado quem teria direito a suceder ao ab 

intestato; pois, neste caso, o primeiro testamento é quebrado pelo segundo, embora possa não ser perfeito. 

 

69. The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

As crianças póstumas que descem através do sexo masculino são deserdadas pelo nome, da mesma forma que os filhos vivos 

do testador, a menos que quebram a vontade pelo seu nascimento. 

 

70. Só damos um estilo às crianças "póstumas" que nascem após a morte do pai; as que nascem após a execução do 

testamento são, de acordo com a Lex Velleia, proibidas de quebrar o testamento, onde são deserdadas pelo nome. 

 

71. Portanto, os filhos podem também ser deserdados antes da nomeação de um herdeiro, ou entre a nomeação de vários 

herdeiros, ou entre os diferentes graus de herança; pois o Divino Marco decretou que a mesma regra deve ser observada com 

referência a um filho póstumo, como no caso de um filho vivo, uma vez que nenhuma razão para estabelecer uma diferença 

pode ser dada. 

 

72. A partir destas questões é evidente que existe uma diferença entre as crianças vivas e as que nasceram posteriormente. As 

primeiras tornam sempre a vontade ilegal, as segundas quebram-na, e quando nascem não se encontram deserdadas. 

 

73. Quando existe uma vontade pela qual uma criança póstumo é deserdada, é estabelecido que ela é quebrada, quer a criança 

nasça após a morte do testador, quer durante a sua vida; a primeira é quebrada pela segunda, e a segunda pelo nascimento da 

criança póstumo. 

 

74. Uma criança póstumo é também considerada expressamente deserdada quando o testador diz: "Que qualquer criança que 

me nasceu seja deserdada, quer tenha sido criada por Seia, quer esteja ainda por nascer". Se, no entanto, ele deve dizer: "Que 

o meu filho póstumo seja deserdado"; e nasce ou após a morte, ou durante a vida do testador, não irá quebrar a vontade. 

 

75. No entanto, mesmo que uma criança póstumo que tenha sido passada por cima quebre uma vontade pelo seu nascimento, 

ainda assim, acontece por vezes que apenas uma parte da vontade é quebrada; como, por exemplo, onde a criança póstumo 

foi deserdada no primeiro grau, e passada por cima no segundo; pois neste caso a nomeação no primeiro grau será válida, se a 

nomeação no segundo for nula. 

 

71. The Same, Disputations, Livro IV. 
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Então, se os herdeiros nomeados no primeiro grau deliberarem sobre a aceitação da herança, os nomeados no segundo grau 

não a podem obter, porque o segundo grau, sendo quebrado e enfraquecido, a herança já não pode ser adquirida a partir dessa 

fonte. 

 

72. The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando alguém é nomeado herdeiro sob alguma condição, pela qual uma criança póstumo não é deserdada, ainda assim, o 

grau é quebrado enquanto a condição está pendente, como declarou Julianus. Mas quando alguém é substituído, mesmo 

quando a condição da qual depende a nomeação no primeiro grau não é cumprida, o herdeiro substituído não será admitido à 

sucessão da qual o herdeiro póstumo não tenha sido deserdado. Penso, portanto, que se a condição da nomeação em primeiro 

grau for cumprida, o herdeiro póstumo terá a preferência. No entanto, o nascimento do filho póstumo, após o não 

cumprimento da condição, não destrói a nomeação em primeiro grau, pois esta última torna-se nula e sem efeito. Ao quebrar 

o testamento, o filho póstumo cria um lugar para si próprio, ainda que o filho faça com que o segundo grau do qual foi 

deserdado se torne válido. Onde, no entanto, o filho póstumo que foi passado no primeiro grau e deserdado no segundo grau 

nasce no momento em que um dos herdeiros nomeados está vivo, todo o testamento é quebrado; pois, ao destruir o primeiro 

grau, ele ocupa um lugar para si na sucessão. 

 

73. The Same, On Sabinus, Livro X. 

 

Onde alguém, depois de ter deserdado o seu filho, morre, deixando a sua nora grávida, e nomeia um estranho seu herdeiro 

sob alguma condição, e enquanto a condição estiver pendente e após a morte do pai, ou enquanto o herdeiro delibera se vai 

ou não entrar na herdade, o filho deserdado deve morrer, e um neto deve nascer, será que isto vai quebrar o testamento? 

Dizemos que o testamento não é quebrado, pois um neto não deve ser deserdado desta forma pelo seu avô, que precedeu o 

seu pai na sucessão. É evidente que se o herdeiro nomeado se recusar a aceitar a herança, não pode haver dúvidas de que este 

herdeiro herdaria do seu avô ab intestato. Ambos os casos são fundados em boas e suficientes razões, pois um filho póstumo 

quebra um testamento pelo seu nascimento, onde ninguém o precedeu na altura da morte do testador, e ele sucede ab intestato 

onde a sucessão não foi concedida a ninguém antes dele. É evidente que, neste caso, a sucessão não foi concedida ao filho, 

uma vez que este morreu enquanto o herdeiro nomeado deliberava sobre a sua aceitação da herança. No entanto, esta é a 

regra apenas quando o neto ainda estava por nascer no momento da morte do seu avô; pois Marcelo diz que se ele tivesse 

sido concebido após esse tempo, não poderia ser admitido na sucessão nem como herdeiro, neto ou cognato, nem teria direito 

à posse pretoriana da herança. 

 

74. Quando o pai de um neto que, no momento da morte do avô, estava nas mãos do inimigo, e morreu em cativeiro, o 

referido neto, ao obter a sucessão após a morte do seu avô, rompe o testamento, porque o seu referido pai não estava no seu 
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caminho; pois, como morreu em cativeiro, não é considerado como estando vivo quando o seu avô morreu, e mesmo que o 

pai em cativeiro voltasse, isto tornaria ilegal a vontade do seu pai, uma vez que ele tinha sido passado para lá. 

 

75. Se um neto foi concebido no seu próprio país ou entre o inimigo, uma vez que o direito do pós-tliminium também é 

concedido a crianças por nascer, a vontade será quebrada pelo seu nascimento. 

 

76. Portanto, aqueles que sucederem a herdeiros adequados não quebrarão o testamento, quer sejam nomeados herdeiros ou 

deserdados no grau em que a sucessão for concedida, desde que tal seja válido. 

 

77. No entanto, não importa de que forma os pais que ocupam o primeiro lugar na sucessão podem deixar de estar sob 

controlo paterno, seja por cativeiro, morte, ou por inflicção de alguma pena, os seus filhos que lhes sucedam e que sejam 

nomeados herdeiros ou deserdados por um testamento não podem quebrar o testamento. 

 

78. Um testamento torna-se inválido sempre que algo acontece ao próprio testador; como, por exemplo, quando perde os seus 

direitos civis ao ser subitamente reduzido à escravatura, por exemplo, quando é capturado pelo inimigo; ou quando, tendo 

mais de vinte anos de idade, se permite ser vendido com o objectivo de transaccionar o negócio do seu comprador, ou para 

partilhar o seu próprio preço. 

 

79. No entanto, quando alguém condenado por um crime capital é condenado a ser atirado a animais selvagens, ou a lutar 

como gladiador, ou é imposta alguma outra pena que o privará da vida, a sua vontade torna-se nula, não a partir do momento 

em que sofreu a pena, mas a partir da data da sua sentença, pois torna-se imediatamente um escravo penal; a menos que, 

sendo um soldado, seja condenado por algum delito militar, pois em tais circunstâncias, é habitual que lhe seja permitido 

fazer um testamento, como o Divino Adriano declarou num Rescript; e penso que ele pode fazer um de acordo com a lei 

militar. Por conseguinte, segundo este princípio, como lhe é permitido, fazer um testamento após a sua condenação, deve um 

testamento que ele tinha anteriormente executado ser considerado válido, se lhe foi permitido fazê-lo, ou deve ser 

considerado nulo por causa da pena, depois de ter sido feita? Não pode haver dúvidas de que, se tiver direito a fazer um 

testamento por lei militar, e desejar que o primeiro testamento seja válido, será considerado como tendo sido executado. 

 

80. A vontade de uma pessoa que tenha sido deportada não se torna imediatamente nula, mas apenas depois de o Imperador 

ter confirmado a sentença, pois então aquele que foi condenado perde os seus direitos civis. No entanto, quando se trata da 

punição de um Decurion, ou do seu filho ou neto, e o Governador remete o caso para o Imperador, não creio que o 

condenado se torne imediatamente um escravo penal, embora seja costume encarcerá-lo por segurança. Por conseguinte, a 

sua vontade não se torna nula antes de o Imperador emitir o seu decreto de que deve sofrer a punição. Assim, se ele morrer 

antes disso, a sua vontade será válida, a menos que tire a sua própria vida; pois, pelas Constituições Imperiais as vontades 

daqueles que estão conscientes da sua culpa são nulas, mesmo que possam morrer enquanto estiverem na posse dos seus 
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direitos civis. Mas quando alguém, por cansaço da vida, ou por ser incapaz de suportar o sofrimento da doença, ou por desejo 

de notoriedade comete suicídio, como fazem certos filósofos, esta regra não se aplica, pois os testamentos de tais pessoas são 

válidos. O Divino Adriano também fez esta distinção com referência à vontade de um soldado, numa carta dirigida a 

Pomponius Falco, afirmando que se alguém pertencente ao exército preferir matar-se por ser culpado de um delito militar, a 

sua vontade será nula; mas se o fizer por estar cansado da vida, ou por causa de sofrimento, será válida, e se morrer em 

estado intestável, os seus bens poderão ser reclamados pelos seus parentes, ou, se não o tiver, pela sua legião. 

 

81. Todas aquelas pessoas, cujos testamentos que declarámos tornam-se nulos devido à sua condenação, não perdem os seus 

direitos civis se recorrerem da decisão do tribunal; e, portanto, quaisquer testamentos que possam ter executado 

anteriormente não se tornam nulos, e foi muito frequentemente decidido que ainda podem fazer um testamento. Não são 

considerados como sendo parecidos com aqueles que têm dúvidas quanto à sua condição, e não têm capacidade 

testamentária, pois têm a certeza da sua condição, e só são incertos de si próprios enquanto o recurso estiver pendente. 

 

82. Mas e se o Governador não recebeu o recurso, mas atrasou a aplicação da pena até que esta fosse confirmada pelo 

Imperador? Penso que a parte em questão também preservaria, entretanto, o seu estatuto, e que a sua vontade não se tornaria 

inválida. Pois (como foi afirmado no Discurso do Divino Marcus), quando um recurso que tenha sido interposto directamente 

pela parte, ou por alguém que aja em seu nome, não for recebido, a inflicção da pena deve permanecer em suspensão até que 

o Imperador responda à carta do Governador e devolva a sua decisão juntamente com a carta; a menos que o acusado seja um 

ladrão notório, ou tenha sido culpado de fomentar sedição, ou tenha perpetrado derramamento de sangue, ou onde exista 

alguma outra boa razão que possa ser exposta pelo Governador na sua carta, e que não admita o atraso, não com o objectivo 

de apressar a punição, mas para prevenir o perigo para a comunidade; pois, em tais circunstâncias, é-lhe permitido infligir a 

pena e depois comunicar os factos ao Imperador. 

 

83. Vejamos onde alguém foi condenado ilegalmente e a pena não foi infligida, se a sua vontade será inválida. Suponhamos, 

por exemplo, que uma decurião tenha sido condenada a ser atirada a animais selvagens, será que ele perderá os seus direitos 

civis, e será que o seu testamento se tornará nulo? Penso que não será esse o caso, uma vez que a sentença não o pode 

vincular legalmente. Por conseguinte, se um magistrado considerar culpado alguém que não esteja sujeito à sua jurisdição, a 

sua vontade não será nula, como tem sido frequentemente decidido. 

 

84. Os testamentos daqueles cuja memória é condenada após a sua morte, por exemplo, por causa de alta traição, ou alguma 

ofensa semelhante, são inválidos. 

 

85. No entanto, com referência ao que declarámos, nomeadamente, que a vontade de qualquer pessoa capturada pelo inimigo 

se torna inválida, há que acrescentar que a vontade recupera a sua validade através do direito de postliminium, se o testador 

regressar; ou se ele morrer em cativeiro, é confirmada pela Lex Cornelia. Portanto, quando alguém é condenado por um 
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crime capital, e é restituído aos seus direitos civis através da indulgência do Imperador, a sua vontade torna-se novamente 

válida. 

 

86. Ficou estabelecido que a vontade de um filho sob controlo paternal que cumpriu o seu tempo no exército, e se tornou seu 

próprio dono através da morte do seu pai, não é nula; pois quando um filho dispõe do seu peculiar castrense por vontade, 

deve ser considerado como o chefe de família, e por isso é certo que a vontade de um soldado ou de um veterano não se torna 

nula pela sua emancipação. 

 

75. Ulpianus, On Sabinus, Livro X. 

 

Se um soldado deve fazer um testamento de acordo com o Direito Civil, e nomear um herdeiro no primeiro grau, o que tem 

direito a fazer ao abrigo do Direito Militar, e no segundo grau deve substituir alguém como herdeiro o que pode fazer pelo 

Direito Comum, e deve morrer um ano após a sua dispensa, o primeiro grau torna-se inválido, e o testamento começa com o 

segundo. 

 

76. The Same, On Sabinus, Livro XI. 

 

É verdade que um testamento é quebrado pela adopção ou pela arrogância de um filho ou de uma filha, tal como é 

normalmente quebrado pelo nascimento de um herdeiro. 

 

(1) Quando uma filha e um neto são emancipados, isto não quebra um testamento, porque são libertados do controlo paterno 

por uma única venda. 

 

77. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Onde um pai é levado cativo pelo inimigo, e o seu filho mantém a sua cidadania, a vontade do pai não é quebrada pelo seu 

regresso. 

 

78. The Same, On Vitellius, Livro I. 

 

Nem um filho que regressa do cativeiro quebra a vontade do seu pai através do direito de pós-tliminio, que é a opinião 

defendida por Sabinus. 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLVI. 
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Onde dois testamentos executados em momentos diferentes são produzidos, e cada um deles é selado com os selos de sete 

testemunhas, e o último, tendo sido aberto, é encontrado em branco, ou seja, sem qualquer escrita, o primeiro testamento não 

é quebrado pela razão de que o segundo é nulo. 

 

2. O mesmo, Disputas, Livro IV. 

 

Uma criança póstumo, tendo sido passada, nasceu e morreu durante a vida do testador. Embora pela estrita construção da lei, 

e pelo emprego de subtileza excessiva, o testamento pode ser considerado quebrado, ainda assim, se for devidamente selado, 

o herdeiro que tinha direito à posse da propriedade de acordo com os termos do testamento irá adquiri-la; como o Divino 

Adriano e o Nosso Imperador declararam em Rescrições. Por esta razão, os legatários, bem como os beneficiários do 

fideicomisso, estarão seguros na posse de tudo o que lhes foi deixado. O mesmo deve ser dito com referência a um 

testamento mal executado, ou nulo, onde a posse da herança foi concedida a quem a poderia ter obtido ab intestato. 

 

3. Quando um civil que já tinha feito um testamento faz outro, e prevê no último que seja confiada ao herdeiro a execução do 

primeiro testamento, o primeiro é inquestionavelmente quebrado. Tendo sido quebrado, pode perguntar-se se não deveria ser 

válido como um codicilo. Uma vez que as palavras do testador no segundo referir-se-ão a um fideicomisso, sem dúvida todas 

as matérias nele contidas dizem respeito a um fideicomisso, não só os legados e os bens deixados para serem administrados a 

título fiduciário, mas também todas as manumissões, bem como a nomeação de um herdeiro. 

 

4. Gaius, Institutos, Livro II. 

 

Estes também estão incluídos entre os filhos póstumos que, ao sucederem ao lugar de herdeiros próprios, através do seu 

nascimento, se tornam os legítimos herdeiros dos seus pais. Por exemplo, se eu tiver um filho, e um neto ou neta que lhe 

tenha nascido, tudo sob o meu controlo, uma vez que o filho tem precedência sobre um grau na sucessão, só ele tem direito a 

um herdeiro directo, embora o neto e a neta, que são seus filhos, também estejam sob o meu controlo. Se, contudo, o meu 

filho morrer durante a minha vida, ou, por qualquer razão, for libertado do meu controlo, o referido neto e neta tomarão o seu 

lugar na sucessão, e dessa forma os seus direitos como herdeiros directos serão adquiridos, por assim dizer, por nascimento, 

mas o meu testamento não será quebrado desta forma, como se eu devesse nomear ou deserdar o meu filho como meu 

herdeiro; nem posso legalmente fazer um testamento de tal forma que se torne necessário nomear como herdeiro, ou deserdar 

o meu neto ou neta, a menos que o meu filho tenha morrido durante a minha vida, e o meu neto ou neta tenha tomado o seu 

lugar na sucessão, deverá quebrar o testamento, tal como se faz por nascimento; e isto a Lex Julia Velleia previu. 

 

5. Paulus, Relativamente à Cessão de Liberdades. 
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Onde a deserdação é expressa da seguinte forma: "Se uma criança do sexo masculino ou feminino deve nascer, que seja 

deserdada"; e ambos nascem, a vontade não é quebrada. 

 

6. Javolenus, Epístolas, Livro IV. 

 

Um homem cuja mulher estava grávida caiu nas mãos do inimigo. Pergunto onde nasceu um filho, em que momento foi 

quebrado o testamento executado pelo testador, que estava lá no gozo dos seus direitos civis, e se o filho deveria morrer antes 

do pai, se os herdeiros testamentários terão direito à herança. 1 respondeu que eu não pensava que pudesse haver qualquer 

dúvida, de acordo com a Lei Corneliana, que foi promulgada para a confirmação das vontades daqueles que morreram em 

cativeiro, que, se um filho nascesse, a vontade de um testador que estivesse nas mãos do inimigo seria quebrada. Segue-se, 

portanto, que a herança não pertencerá a ninguém por esta vontade. 

 

7. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro II. 

 

Quando no segundo testamento nomeamos um herdeiro que está vivo, quer isto seja feito absoluta ou condicionalmente, e a 

condição pode ser preenchida mesmo que isto não aconteça, o primeiro testamento é quebrado. Faz uma grande diferença, no 

entanto, qual foi a condição imposta; para todos os que podem ser concebidos tem referência quer ao passado, quer ao 

presente, quer ao futuro. Uma é imposta com referência ao passado, por exemplo: "Se Titius tiver sido cônsul"; e se esta 

condição for verdadeira (ou seja, se Titius tiver sido efectivamente cônsul), o herdeiro será nomeado de tal forma que o 

primeiro testamento será quebrado, pois ele torna-se herdeiro por esta razão. Se, no entanto, Titius não tiver sido cônsul, o 

anterior testamento não será quebrado. Quando a condição imposta com referência à nomeação de um herdeiro se relaciona 

com o tempo presente, como por exemplo: "Se Titius for cônsul"; o resultado será o mesmo, para que, se for cônsul, a parte 

possa tornar-se herdeira, e o antigo testamento seja quebrado. Mas se ele não for cônsul, o partido não pode tornar-se 

herdeiro, e o antigo testamento não será quebrado. Se as condições forem impostas com referência a um tempo futuro, e se 

forem possíveis e puderem ser cumpridas, mesmo que não se verifiquem, provocam a quebra do primeiro testamento. Onde, 

contudo, são impossíveis, como, por exemplo, "Que Titius seja meu herdeiro se tiver tocado o céu com o dedo", considera-se 

que esta condição é como se não tivesse sido prescrita, uma vez que é impossível. 

 

8. Papinianus, Opiniões, Livro V. 

 

Quando um filho que estava sob o controlo do seu pai foi passado, nenhuma manumissão ou legado concedido pelo 

testamento é válido, se o filho que foi passado não reclamar a sua parte da herança aos seus irmãos. Se, no entanto, ele se 

recusar a aceitar qualquer dos bens do seu pai, embora, de acordo com a interpretação estrita da lei, o testamento possa ser 

considerado nulo, ainda assim, os desejos do testador serão cumpridos sobre os princípios de justiça e equidade. 
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9. Scaevola, Perguntas, Livro V. 

 

Quando alguém que tenha sido nomeado herdeiro por um testador é arrogado por ele, pode dizer-se que já fez o suficiente 

por ele, porque antes de o adoptar, a sua nomeação era meramente a de um estranho. 

 

10. The Same, Perguntas, Livro VI. 

 

Se eu e Tício devemos ser nomeados herdeiros, e pela nossa nomeação um filho póstumo é deserdado, ou um não é 

deserdado por causa da nossa substituição como herdeiros, e Tício deve morrer, eu não posso entrar na herança; pois o 

testamento é quebrado por causa da nomeação de uma pessoa pela qual o filho póstumo é deserdado, e que é chamado à 

sucessão como herdeiro substituído, por quem o filho póstumo não é deserdado. 

 

11. Onde, contudo, Tício e eu próprio somos substituídos um pelo outro, mesmo que o filho póstumo não tenha sido 

deserdado na parte do testamento que menciona a substituição, e Tício ou morre, ou rejeita a herança, penso que posso entrar 

e tornar-me herdeiro de toda ela. 

 

12. Contudo, no primeiro caso, ainda que Titius possa estar vivo, não posso entrar na herdade sem ele, nem ele o pode fazer 

sem mim, pela razão de que é incerto se o testamento não pode ser quebrado por um de nós que se recusa a aceitar, e por isso 

devemos ambos entrar na herdade juntos. 

 

13. The Same, Digest, Livro XIII. 

 

Lucius Titius, embora de boa mente e com boa saúde, fez um testamento da maneira correcta, e depois adoeceu, e enquanto 

mutilou loucamente o instrumento. Pergunto se os herdeiros nomeados pelo dito testamento podem entrar na propriedade. A 

resposta foi que, de acordo com os factos declarados, eles serão impedidos de o fazer. 

 

 

 

 

Título. 4. No que diz respeito a rasuras, cancelamentos, ou aditamentos a um testamento. 

 

 

 

 

14. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 
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Sempre que quaisquer palavras tenham sido apagadas ou apagadas de forma indigna num testamento, para que ainda possam 

ser lidas, serão, no entanto, válidas; mas este não é o caso quando tenha sido feito propositadamente. Quando algo foi 

obliterado ou apagado sem a ordem do testador, não tem qualquer efeito. O termo "ler" deve ser entendido como significando 

não que o sentido pode ser determinado, mas que o que foi escrito pode ser percebido pelos olhos. Mas quando o significado 

pode ser colhido de alguma outra fonte, as palavras não são consideradas legíveis. É suficiente, porém, que sejam legíveis 

onde foram apagadas irreflectidamente, quer pelo testador, quer por outra pessoa, contra a sua vontade. A palavra "apagado" 

deve ser entendida para significar que as palavras estão obscurecidas. 

 

15. Assim, quando algo deste tipo foi feito involuntariamente e a escrita pode ser lida, é como se não tivesse sido feito de 

todo. Portanto, se no fim da vontade (como é habitual) houvesse escrito: "Eu próprio fiz todas as rasuras, inserções e 

alterações aqui contidas"; não se considera que isto tenha feito referência a qualquer coisa que possa ter sido apagada 

acidentalmente; pois se um testador escrever que fez as rasuras involuntariamente, as palavras permanecerão, e se as tiver 

tornado ilegíveis, não serão consideradas como tal. 

 

16. Quando palavras deste tipo não puderem ser lidas, e tiverem sido apagadas involuntariamente, deve considerar-se que 

nada é concedido por elas; desde que, no entanto, isso tenha sido feito antes da conclusão do testamento. 

 

17. No entanto, quando as palavras tiverem sido intencionalmente apagadas, as partes que as reclamem serão barradas por 

uma excepção, mas se isto foi feito sem intenção, não serão barradas, quer as palavras possam, quer não possam ser lidas; 

uma vez que se o testamento na sua totalidade não existir, fica estabelecido que tudo o que nele estiver contido será válido. 

Se de facto o testador mutilou o testamento, as acções serão negadas às partes nele mencionadas; este, contudo, não será o 

caso quando as mutilações foram feitas contra o consentimento do testador. 

 

18. Quando o herdeiro tiver sido privado de uma parte da herança, ou de toda ela, e um substituto tiver sido nomeado, o acto 

será considerado como tendo sido legalmente executado; mas a herança não será considerada como tendo sido retirada ao 

herdeiro, mas nunca lhe terá sido dada, pois quando uma vez concedida uma herança, esta não é facilmente retirada. 

 

19. Onde alguém confirmou os seus codicilos por um testamento, e acrescentou algo num codicilo que depois apagou, mas 

que ainda é legível; será que alguma obrigação será incorrida por ele? Pomponius diz que um codicilo que tenha sido 

apagado é nulo. 

 

20. The Same, Disputations, Book IV. 
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Um certo indivíduo cancelou o seu testamento, ou apagou-o, e declarou que o fez por causa de um certo herdeiro, e este 

mesmo testamento foi depois selado por testemunhas. A questão levantou-se com referência à validade do instrumento, e da 

parte do mesmo que o testador disse que tinha cancelado por causa do referido herdeiro. Defendi que se o testador tivesse 

apagado o nome de um dos herdeiros, o resto do testamento seria sem dúvida válido, e o direito de acção seria absolutamente 

recusado ao referido herdeiro; mas nos casos em que tivesse sido especificamente acusado de legados seriam devidos, se 

fosse a intenção do testador que apenas a sua nomeação como herdeiro fosse anulada. Se, contudo, ele apagasse o nome do 

herdeiro nomeado, e mantivesse o do herdeiro substituído, aquele que fosse nomeado não teria direito a nada fora da herança. 

Mas se (tal como no caso indicado), o testador deveria apagar todos os nomes, e alegar que o tinha feito devido à sua 

antipatia por um único herdeiro, penso que faz uma grande diferença se ele apenas desejava privar o referido herdeiro da sua 

herança, ou se, por sua causa, pretendia invalidar todo o testamento; de modo que, embora apenas um herdeiro fosse a causa 

do apagamento, todos eles seriam prejudicados por isso. Se, no entanto, ele apenas quisesse privar um único herdeiro da sua 

parte da herança, o apagamento não prejudicaria os outros, tal como não prejudicaria se o testador, embora pretendesse 

apagar o nome de um herdeiro, tivesse também apagado involuntariamente o nome de outro. Se o testador pensou que todo o 

seu testamento deveria ser cancelado porque um dos herdeiros não era merecedor, o direito de acção será negado a todos eles. 

Mas pode perguntar-se se o direito de acção também deve ser negado aos legatários. No que diz respeito a esta questão 

duvidosa, deve ser considerado que os legados são devidos, e que a nomeação do co-herdeiro não é invalidada. 

 

21. Marcellus, Digest, Livro XXIX. 

 

Um caso foi recentemente levado ao conhecimento do Imperador, onde um certo testador apagou os nomes dos herdeiros, e a 

herança foi reclamada como confiscada ao Tesouro. Durante muito tempo houve dúvidas quanto à disposição que deveria ser 

dada aos legados, e especialmente àqueles cuja nomeação como herdeiros tinha sido apagada. Várias autoridades decidiram 

que os legatários deveriam ser excluídos, e eu pensei que este curso deveria ser adoptado se o testador tivesse cancelado todo 

o seu testamento; outras eram de opinião que o que tinha sido apagado era revogado por operação da lei, mas que todo o resto 

era válido. Que curso deveria então ser prosseguido? Não seria por vezes possível que um testador que tivesse apagado os 

nomes dos seus herdeiros estivesse ciente de que estaria na mesma posição como se tivesse morrido no Estado? Quando um 

ponto está em dúvida, não é menos do que seguro seguir a interpretação mais indulgente. O seguinte é a decisão do 

Imperador Antoninus Augustus, durante o Consulado de Pudens e Pollio: "Uma vez que Valério Nepos, tendo mudado de 

opinião, mutilou a sua vontade, e apagou os nomes dos seus herdeiros, os seus bens, de acordo com a Constituição do meu 

Pai Divino, não parecem pertencer aos herdeiros aí mencionados". Ele também declarou aos defensores do Tesouro: "Tendes 

os vossos próprios juízes". Vivius Zeno disse: "Peço, ó Senhor Imperador, que me oiça pacientemente, o que decide com 

referência aos legados"? O Imperador Antoninus respondeu: "Parece-vos que um testador que apagou os nomes dos seus 

herdeiros pretendia que a sua vontade se mantivesse de pé?" Cornelius Priscianus, o defensor de Leão, disse: "O testador só 

apagou os nomes dos seus herdeiros". Calpernius Longinus, o Advogado do Tesouro, respondeu: "Não pode ser válido um 

testamento no qual não é nomeado um herdeiro". Priscianus acrescentou: "Ele manumhou certos escravos, e legou herdeiros". 
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O Imperador Antoninus, tendo feito com que todas as partes se retirassem enquanto considerava o assunto, e tendo ordenado 

que fossem novamente admitidos, disse: "O presente caso parece admitir uma interpretação indulgente, de modo que 

pensamos que o testador Nepos apenas pretendia que a parte da sua vontade que ele apagou fosse anulada". Na realidade, ele 

tinha apagado o nome de um escravo a quem tinha ordenado que fosse livre. Antoninus declarou num Rescript que o escravo 

seria, no entanto, libertado. Decidiu a questão desta forma por causa do favor concedido à liberdade. 

 

22. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Um testador indicou solenemente os seus desejos num testamento, vários exemplares do qual foram feitos ao mesmo tempo; 

e depois removeu e apagou alguns destes que tinham sido depositados num local público. Quaisquer que fossem as 

disposições legais tomadas pelo referido testamento, e que pudessem ser estabelecidas pelos outros exemplares do mesmo 

que o testador não retirou, não foram consideradas anuladas. Paulus afirma que se o testador desfigurasse o testamento para 

que pudesse morrer em estado intestável, e se aqueles que desejassem herdar ab intestato o pudessem provar, os herdeiros 

mencionados no testamento ficariam privados da propriedade. 

 

 

 

 

Título. 5. Quanto à nomeação dos herdeiros. 

 

 

 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Aquele que executa um testamento deve geralmente começar com a nomeação de um herdeiro. Pode também começar com 

uma deserdação feita especificamente; pois o Trajano Divino afirmou num Rescript que um filho pode ser deserdado pelo 

nome, mesmo antes da nomeação de um herdeiro. 

 

24. Dizemos também que foi nomeado um herdeiro onde o testador não escreveu, mas apenas mencionou o seu nome. 

 

25. Uma pessoa muda, ou um surdo, pode ser legalmente nomeado herdeiro. 

 

26. Quando um testador não está prestes a legar nenhum legado ou a deserdar ninguém, ele pode fazer um testamento em 

cinco palavras, dizendo: "Que Lucius Titius seja meu herdeiro". Esta fórmula também pode ser usada por uma pessoa que 
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não comprometa a sua vontade de escrever, e que pode mesmo fazer um testamento em três palavras, como se diz: "Que 

Lucius seja herdeiro"; pois as palavras meu e Titius são supérfluas. 

 

27. Quando alguém é nomeado único herdeiro de uma parcela de terra, a nomeação será válida, sem qualquer menção da 

terra. 

 

28. Se alguém deve escrever como se segue: "Lúcio herdeiro", embora não possa acrescentar, "Deixe-o ser"; sustentamos que 

se trata de um nuncupativo, e não de um testamento escrito. E se ele deve escrever: "Deixe Lúcio ser", sustentamos que seria 

a mesma coisa. Portanto, se ele escrevesse apenas "Lucius", Marcelo pensa, e não sem razão, que esta forma não seria aceite 

no momento presente. O Divino Pio, porém, no caso em que um testador, que distribuía certas partes de uma propriedade 

entre os seus herdeiros, limitou-se a dizer: "So-e-So a toda esta parte, e So-e-So a tudo isso"; mas não acrescentou "Que ele 

seja herdeiro", o Imperador declarou num Rescript que a nomeação era válida, e esta opinião foi também adoptada por 

Julianus. 

 

29. O Divino Pio também declarou num Rescript que uma nomeação era válida quando feita nos termos seguintes: "Que a 

minha mulher seja", apesar de faltar a palavra "herdeiro". 

 

30. Julianus não pensa, que uma nomeação feita da seguinte forma: "So-and-So para ser herdeiro", seja válida, uma vez que 

falta algo. Esta nomeação, contudo, será válida, porque as palavras "eu ordeno" são entendidas. 

 

31. The Same, On Sabinus, Livro II. 

 

Onde um testador faz uso das palavras: "Nomeio So-e-So e So-e-So para serem meus herdeiros de acordo com as suas 

quotas"; com referência aos que são nomeados herdeiros, Marcelo não pensa que se tornam tais onde não lhes foram 

atribuídas quotas, tal como se tivessem sido designados nos termos seguintes: "Se eu tiver de especificar as suas quotas". A 

melhor opinião é, que quando os desejos do falecido não são ignorados, cada nomeação deve ser entendida, por exemplo: 

"Nomeio-os herdeiros para as acções da herança que lhes atribuirei, mas não para acções iguais"; tal como se tivesse sido 

feita uma dupla nomeação. Este parecer é aprovado pelo Celsus no Décimo Sexto Livro do Digest. Mas ele pensa o contrário 

quando uma nomeação é feita da seguinte forma: "Que Seius seja meu herdeiro para a mesma parte para a qual Titius me 

nomeou herdeiro"; pois se não foi nomeado por Titius, Seius não será nomeado por ele. Esta opinião não é irrazoável, pois 

neste caso está envolvida uma condição. Marcelo, no entanto, pensa que os casos são semelhantes. 

 

32. Faz uma diferença quando uma parte escreve: "Das acções que lhe atribuí", ou "Que lhe atribuirei", pois, em primeira 

instância, pode dizer-se que quando não são designadas acções, não há nomeação; tal como Marcellus decidiu num caso em 
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que a nomeação foi feita da seguinte forma: "Que So-and-So e So-and-So sejam herdeiros das partes para as quais foram 

designados pela vontade da sua mãe", e se a sua mãe morrer intesta, não serão legalmente designados. 

 

33. The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

Um escravo que pertence total ou parcialmente a outro, pode ser nomeado herdeiro do testador, sem a concessão da sua 

liberdade. 

 

34. Se eu nomear o meu escravo para ser absolutamente meu herdeiro, mas lhe conceder a sua liberdade sob uma certa 

condição, a sua nomeação será adiada até ao momento em que a sua liberdade lhe for concedida. 

 

35. Quando um partido declara no seu testamento: "Se Titius for meu herdeiro, que Seius seja meu herdeiro e que Titius seja 

meu herdeiro"; espera-se a aceitação de Titius como condição para que Seius se torne o herdeiro. E, de facto, isto é razoável, 

e assim parece a Julianus e Tertyllianus. 

 

36. Quando um herdeiro aceitou um fideicomisso pelo qual a liberdade é concedida condicionalmente a um escravo, o 

referido escravo pode ser nomeado herdeiro pelo primeiro, com uma concessão absoluta da sua liberdade, sem esperar pelo 

cumprimento da condição, e ele obterá tanto a sua liberdade como a herança. Entretanto, ele será um herdeiro necessário, e 

tornar-se-á um herdeiro voluntário quando a condição for cumprida, de modo a não deixar de ser herdeiro, mas o direito de 

sucessão será alterado no que lhe diz respeito. 

 

37. O atraso na abertura de um testamento não afecta os direitos de um herdeiro necessário, uma vez que estamos habituados 

a ter um herdeiro onde qualquer pessoa é substituída por um menor. Pois foi estabelecido que se o substituto se der a si 

próprio para ser arrogado pelo menor, como filho do falecido, ele tornar-se-á o seu herdeiro necessário. 

 

38. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Um herdeiro directo também pode ser nomeado sob uma condição. O filho do testador deve, no entanto, ser excluído, porque 

não pode ser nomeado sob qualquer condição. Pode, de facto, ser nomeado sob uma condição que está ao seu alcance, e nesta 

opinião todas as autoridades estão de acordo; mas será que a nomeação terá efeito se ele cumprir a condição, ou será que o 

fará se ele não a cumprir, e morrer? Julianus pensa, quando um filho é nomeado herdeiro sob tal condição, que não pode ser 

afastado da sucessão, mesmo que não deva cumprir a condição, e portanto quando é nomeado desta forma e tem um co-

herdeiro, este último não é obrigado a esperar até que o filho cumpra a condição; uma vez que, embora este último, ao não a 

cumprir, possa tornar o seu pai intestável, não há dúvida de que o co-herdeiro deve esperar. Esta opinião parece-me correcta, 
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de modo que quando um filho é nomeado sob uma condição, cujo cumprimento depende da sua vontade, ele não pode, 

evitando-se, tornar o seu pai intesta. 

 

39. Penso que, em geral, uma questão de facto está envolvida no caso em que uma condição está, ou não, dependente do 

poder do filho para a levar a cabo. Para uma condição como esta: "Se ele deve ir para Alexandria", não depende da vontade 

do filho, se o tempo deve ser severo, mas pode depender do facto de a condição ter sido imposta a uma pessoa que vivia 

apenas a uma milha de Alexandria. A seguinte condição: "Se ele deve pagar aurei a Titius", apresenta uma dificuldade, se 

Titius deve estar ausente numa longa viagem. Por conseguinte, deve-se recorrer à definição geral de uma condição que pode 

ser cumprida pela parte em questão. 

 

40. Se, contudo, depois de o testador ter nomeado o seu filho seu herdeiro sob uma condição que este último foi capaz de 

cumprir, ou onde ele nomeou um estranho, penso que o substituto não pode tornar-se herdeiro durante a vida do filho, mas 

pode após a sua morte; e não é necessário que o filho seja deserdado pela nomeação do substituto. E mesmo que a deserdação 

fosse feita, seria nula; pois demonstrámos noutro lugar que onde isto acontece após a morte do filho, é inválido. Portanto, 

somos de opinião que quando um filho foi nomeado sob tal condição, e está sob o controlo do seu pai, ele não precisa de ser 

deserdado dos seguintes graus; caso contrário, também deve ser deserdado pela nomeação de um co-herdeiro. 

 

41. Marcellus, On Julianus, No Vigésimo Nono Livro do Digest, observa que: 

 

Se a condição sob a qual o filho foi nomeado herdeiro é de tal ordem que é certo que no último momento da sua vida não 

pode ser cumprido, e, enquanto estiver pendente, o filho morre, ele será o herdeiro do seu pai tal como se este último 

estivesse intestate; por exemplo: "Se ele deve ir para Alexandria, que ele seja meu herdeiro". Se, no entanto, a condição puder 

ser cumprida durante as últimas horas da sua vida, por exemplo: "Se ele pagar aurei a Titius, que ele seja meu herdeiro", 

considero que o contrário é verdade. 

 

42. Ulpianus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Onde um certo tempo é mencionado na condição, por exemplo: "Se ele subir ao Capitólio dentro de trinta dias"; pode dizer-

se que se ele não cumprir a condição, o filho será excluído, e o substituto será admitido à sucessão. Este é o resultado da 

opinião de Julianus e de mim próprio. 

 

43. Os netos e outros sucessores do testador, que, quando nomeados, não quebram a vontade sob a Lex Velleia, podem ser 

nomeados sob qualquer condição, embora ocupem o lugar de um filho. 
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44. Estamos habituados a dizer que tudo o que ocorre no tempo intermédio não afecta de forma prejudicial o herdeiro; por 

exemplo, quando o partido nomeado é um cidadão romano, e se torna estrangeiro durante a vida do testador, e depois 

recupera a sua cidadania romana, o que lhe aconteceu entretanto não prejudica os seus direitos. Quando um escravo 

pertencente a outro é nomeado herdeiro, e depois é entregue a outro escravo pertencente à propriedade, e depois é adquirido 

por um estranho através de usucapião, a sua nomeação como herdeiro não é anulada. 

 

45. Quando um senhor nomeia um escravo, de sua propriedade em comum com outro, o seu herdeiro com a concessão da sua 

liberdade, e o resgata do seu co-proprietário, ele torna-se um herdeiro necessário. No entanto, quando o escravo é substituído 

por um menor, e este adquire a parte do outro co-proprietário, Julianus diz que o referido escravo não se torna um herdeiro 

necessário. 

 

46. É perguntado por Julianus se este escravo, nomeado herdeiro com uma concessão da sua liberdade, pode ser 

subsequentemente privado dela por meio de um codicilo. Ele sustenta que, no caso de o referido escravo se tornar um 

herdeiro necessário, qualquer privação da sua liberdade não será válida, pois seria obrigado a privar-se dela; como quando 

um escravo é nomeado herdeiro, ele recebe a sua liberdade de si mesmo. Esta opinião é razoável, pois como ele não pode 

legar a sua liberdade a si próprio, também não pode privar-se dela. 

 

47. Julianus, Digest, Livro XXX. 

 

Quando um escravo detido em comum é nomeado herdeiro sob alguma condição, e obtém a sua liberdade durante a vida do 

testador, ele pode entrar na propriedade enquanto a condição sob a qual deve obter a liberdade por vontade própria, ainda está 

pendente. 

 

48. Mais uma vez, ele terá direito à herança por ordem do seu senhor, mesmo que o testador o tenha alienado durante a sua 

vida, ou que o herdeiro o tenha feito após a morte do testador. 

 

49. The Same, On Urseius Ferox, Livro II. 

 

Dois parceiros, pela sua vontade, ordenaram a um certo escravo que tinham em comum ser seu herdeiro e livre, e ambos 

pereceram ao mesmo tempo pela queda de uma casa. Várias autoridades deram como opinião que, neste caso, o escravo 

tornou-se herdeiro, e obteve a sua liberdade de ambos; e esta opinião é correcta. 

 

50. Quando dois parceiros dirigem um escravo que possuem em comum tornar-se-ão livres e o seu herdeiro, sob a mesma 

condição, e a condição for cumprida, aplicar-se-á a mesma regra de direito. 
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51. Ulpianus, On Sabinus, Livro V. 

 

Sempre que um testador que deseja nomear um herdeiro nomeia outra pessoa através de um erro no indivíduo (como por 

exemplo, "Meu irmão, meu patrono"), fica estabelecido que nenhum deles será seu herdeiro; aquele que é mencionado, 

porque não foi intenção do falecido nomeá-lo; nem aquele que ele pretendia nomear, porque não foi mencionado. 

 

52. Da mesma forma, se um testador cometer um erro em relação ao bem (por exemplo, se deixar uma peça de vestuário 

quando tencionava deixar um prato), não ficará a dever nada. Esta regra aplica-se quer o testador tenha escrito ele próprio o 

seu testamento, quer o tenha ditado para ser escrito por outro. 

 

53. Onde, no entanto, o testador não se enganou com a referência ao próprio artigo, mas apenas quanto a uma parte do que 

devia ser legado (por exemplo, se, enquanto ditava, declarou que um determinado partido devia ser nomeado herdeiro de 

metade da sua herança, enquanto, de facto, foi nomeado apenas para um quarto), Celsus diz, no Décimo Segundo Livro de 

Perguntas e no Décimo Primeiro Livro do Digest, que se pode manter que o partido é herdeiro de metade da herança, uma 

vez que a maior quantidade foi mencionada, mas a menor foi escrita; e esta opinião é apoiada por certas rescisões gerais. A 

mesma regra será aplicada se o próprio testador escrever uma quantia menor quando pretender escrever uma maior. 

 

54. Mas se a pessoa que redigiu o testamento escrever a quantia maior ou (o que é uma questão mais difícil de provar), o 

próprio testador o fez, como, por exemplo, uma metade em vez de um quarto, Proculus pensa que o herdeiro só terá direito ao 

quarto, uma vez que o quarto está contido na metade. Esta opinião é também aprovada por Celsus. 

 

55. Onde, no entanto, o testador escreve duzentos por cem em números, aplica-se a mesma regra de direito, porque tanto a 

soma que ele pretendia como o que lhe foi acrescentado foram escritos ao mesmo tempo. Esta opinião não é irrazoável. 

 

56. Marcelo discute este mesmo ponto com referência a uma parte que, pretendendo inserir uma condição no seu testamento, 

não o fez; e sustenta que o herdeiro não deve ser considerado como tendo sido devidamente nomeado. Se, contudo, 

acrescentou uma condição sem intenção de o fazer, esta será anulada, e o herdeiro será admitido à sucessão; uma vez que o 

que quer que seja escrito contrariamente à intenção do testador não é considerado como tendo sido mencionado por ele. Este 

parecer é adoptado por Marcelo, e nós aprovamo-lo. 

 

57. Discute também o ponto de que, se a pessoa que elabora o testamento omitiu a condição contra a vontade do testador, ou 

a alterou, o herdeiro não terá direito à sucessão, e será considerado como não nomeado. 

 

58. Mas quando o testador que pretendia nomear um herdeiro para metade da sua herança, nomeia tanto um primeiro como 

um segundo herdeiro, o primeiro será apenas considerado seu herdeiro, e o único nomeado para metade da herança. 



1680 

 

 

59. Se um testador não mencionar o nome do seu herdeiro, mas o designar por alguma marca que não admite qualquer 

dúvida, e que difere muito pouco de o mencionar pelo nome, sem, no entanto, acrescentar qualquer epíteto que lhe possa 

causar danos, a nomeação será válida. 

 

60. Ninguém pode nomear um herdeiro sem o designar com certeza. 

 

61. Quando um testador diz: "Que qualquer dos meus irmãos, Titius e Maevius, que possa casar com Seia, seja meu herdeiro 

de três quartos da minha propriedade, e aquele que não casar com ela, seja meu herdeiro do restante quarto"; neste caso, é 

certo que a nomeação é feita legalmente. 

 

62. É evidente que a nomeação é feita nos seguintes termos, nomeadamente "Que qualquer um dos meus irmãos acima 

mencionados que se case com Seia seja meu herdeiro", está sob a mesma regra. Penso que esta nomeação é válida, pois está 

sujeita a uma condição. 

 

63. Os herdeiros são sucessores legais, e, quando vários são nomeados, os seus respectivos direitos devem ser repartidos 

entre eles pelo testador; pois se ele não o fizer, todos eles partilharão igualmente como herdeiros. 

 

64. Quando dois herdeiros são nomeados, um a um terço da propriedade da Cornelia, e o outro a dois terços da mesma 

propriedade, Celsus adopta o parecer muito apropriado do Sabinus que, deixando a menção da terra fora de consideração, os 

herdeiros cujos nomes aparecem no testamento têm direito à propriedade como se as suas respectivas quotas não tivessem 

sido indicadas; desde que seja perfeitamente evidente que a vontade do testador não tenha sido ignorada. 

 

65. Quando um testador insere no seu testamento: "Que Stichus seja livre, e depois de se tornar livre, que seja meu herdeiro", 

Labeo, Neratius, e Aristo sustentam que se a palavra "depois" for omitida, o escravo obterá a sua liberdade e a herança ao 

mesmo tempo. 

 

66. Se alguém nomear um herdeiro para um terço da sua herança, e outro também para um terço, e, caso não haja um 

segundo herdeiro, nomeia ainda outro herdeiro para os dois terços; neste caso, se o segundo rejeitar a herança, o terceiro 

herdeiro nomeado terá direito a dois terços da mesma, não só pelo direito de substituição, mas também pelo direito de 

nomeação; ou seja, terá um terço da herança pelo direito de substituição, e um terço pelo direito de nomeação. 

 

67. Quando um escravo é nomeado herdeiro com a concessão da sua liberdade, e depois é alienado, pode entrar na herdade 

por ordem da parte para quem foi transferido. Se, no entanto, ele deve ser resgatado pelo testador, a sua nomeação será 

válida, e ele tornar-se-á um herdeiro necessário. 
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68. Se a um escravo deve ser concedida a liberdade de datar a partir de um certo tempo, e é deixado em absoluto, e depois é 

alienado ou manumitido, vamos ver se a sua nomeação será válida. E, de facto, se ele não deve ser alienado, pode-se manter 

que a sua nomeação será válida, para que se torne um herdeiro necessário no dia em que receber a sua liberdade, e que atrasa 

o seu direito à herança. 

 

69. Mas quando a sua liberdade lhe for concedida a partir de um certo tempo, e a herança lhe for deixada sob uma certa 

condição, se a condição for cumprida após o dia da sua liberdade chegar, ele tornar-se-á ao mesmo tempo livre e herdeiro. 

 

70. Quando um escravo tiver sido nomeado herdeiro incondicionalmente, e a sua liberdade for concedida a partir de um certo 

tempo, se ele deve ser alienado ou manumitido, deve ser dito que ele pode tornar-se o herdeiro. 

 

71. No entanto, quando não for o próprio escravo, mas apenas o usufruto nele alienado, a sua nomeação será válida, mas será 

adiada até ao momento em que o usufruto for extinto. 

 

72. Paulus, On Sabinus, Livro I. 

 

Quando alguém nomeia herdeiros para diferentes porções de diferentes extensões de terra, será o mesmo como se não 

tivessem sido nomeados para certas porções do mesmo; pois não é fácil determinar quais serão as suas partes nas diferentes 

extensões. Portanto, é mais expedito, como diz Sabinus, que se considere que o testador não tinha mencionado a terra, nem as 

quotas a que tinham direito. 

 

73. Javolenus, Epístolas, Livro VII. 

 

"Que Átius seja o meu herdeiro da Quinta da Cornelia, e que as duas pessoas chamadas Titius sejam os meus herdeiros para 

sugar - e tal - uma casa". As pessoas chamadas Tício terão direito a metade da propriedade, e Ácio à restante metade. Esta 

opinião é defendida por Proculus; o que pensa dela? A resposta é que a opinião de Próculus é correcta. 

 

74. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Onde acções desiguais numa propriedade foram legadas por um testador, e ele acrescentou: "Que os herdeiros a quem atribuí 

porções desiguais partilhem igualmente"; deve considerar-se que partilham igualmente, desde que esta cláusula tenha sido 

inserida antes da conclusão do testamento. 

 

75. Ulpianus, On Sabinus, Livro VII. 
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Por vezes, este aditamento, "Que os meus herdeiros partilhem igualmente", expressa a intenção do testador; como, por 

exemplo: "Que o primeiro, e os filhos do meu irmão partilhem igualmente"; pois este aditamento indica que todos os 

herdeiros são nomeados para partes iguais, como é dito por Labeo; e se for omitido, o primeiro terá direito a metade da 

herança, e os filhos do irmão do testador à outra metade. 

 

76. O pai de uma família pode dividir a sua herança em quantas partes quiser, mas a divisão regular de uma herança é feita 

em doze partes, chamadas unciae. 

 

77. Assim, se o testador dividir a sua herança num número menor do que este, recorre-se a esta regra por operação da lei; por 

exemplo, quando um testador nomeia dois herdeiros cada um para um quarto da sua herança, pois neste caso o restante da 

herança é repartido de tal forma que cada herdeiro é considerado como tendo sido nomeado para seis acções. 

 

78. No entanto, quando um herdeiro é nomeado para um quarto da herança, e outro para metade, o quarto restante será 

adicionado na proporção das acções que herdam respectivamente. 

 

79. Se um testador dividir a sua herança em mais de doze quotas, será então feita uma diminuição proporcional, como por 

exemplo, se ele me nomear herdeiro de doze quotas, e você herdeiro de seis, eu terei direito a oito quotas da herança, e você a 

quatro. 

 

80. Quando um testador nomeia dois herdeiros para toda a herança e outros dois para doze partes da mesma, o inquérito é 

feito por Labeo, na quarta parte das suas últimas obras, se será feita uma distribuição igual. E ele defende que os primeiros 

têm direito a metade da herança, e aqueles que forem nomeados para doze partes da mesma serão herdeiros da outra metade. 

Penso que esta opinião deve ser adoptada. 

 

81. Se, contudo, um testador nomear dois herdeiros para toda a sua herança, e depois nomear um terceiro para uma metade e 

um sexto da mesma, Labeo diz, no mesmo livro, que toda a herança deve ser dividida em vinte partes, das quais os dois 

primeiros herdeiros terão doze, e aquele que foi nomeado para a metade e o sexto terá direito a oito. 

 

82. O Labeo também dá como exemplo: "Que Titius seja nomeado para um terço do meu património"; e depois, depois de 

todo o património ter sido disposto, foi acrescentado: "Que o mesmo Titius seja nomeado para um sexto". Trebatius diz que 

este espólio deve ser dividido em catorze partes. 

 

83. Javolenus, On Cassius, Livro I. 
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Se alguém deveria nomear herdeiros, como se segue: "Que Tício seja herdeiro da primeira parte, Seius da segunda, Maevius 

da terceira, e Sulpicius da quarta", partes iguais da herança pertencerão às partes nomeadas; pela razão de que se considera 

que o testador os nomeou, em vez de prescrever o método de divisão da herança em partes. 

 

84. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Julianus afirma no Trigésimo Livro que onde um testador nomeou os seus herdeiros, como se segue: "Que Titius seja 

herdeiro de metade dos meus bens, e Seius de metade, e da parte que deixei à Seius, que Sempronius seja meu herdeiro em 

igual quantidade"; pode ser duvidado se o testador pretendia dividir os seus bens em três partes, ou se pretendia juntar-se à 

Seius e Sempronius como herdeiros da mesma metade. Esta última é a melhor opinião, e por conseguinte estes dois são 

considerados como tendo sido nomeados herdeiros da mesma porção da herança; o resultado é que o Titius terá direito a 

metade da herança, e cada um dos outros a um quarto da mesma. 

 

85. A mesma autoridade declarou no mesmo livro, que quando um testador disse: "Se o primeiro for herdeiro de uma metade, 

o segundo será herdeiro da outra metade; mas se o primeiro não deve ser herdeiro, que o terceiro seja substituído como 

herdeiro por três quartos da minha herança". Isto é de facto uma questão de facto, mas pode muito bem ser dito que se o 

primeiro herdeiro entrar na herança, os outros terão direito a partes iguais da mesma; mas se ele a rejeitar, deverá ser dividida 

em quinze partes, das quais o terceiro herdeiro terá direito a nove, e a segunda a seis. 

 

86. Julianus, Digest, Livro XXX. 

 

Para o terceiro herdeiro ocupa o lugar de um que foi nomeado e substituído, uma vez que é considerado como tendo sido 

nomeado para três partes da herança, e substituído por seis. 

 

87. Ulpianus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Sabinus diz que quando uma parte não foi atribuída a um dos herdeiros, isto requer investigação. Por exemplo, quando um 

testador nomeou dois herdeiros, cada um para um quarto da herança, mas não atribuiu nada ao terceiro, este último terá 

direito ao restante. O Labeo também adopta esta opinião. 

 

88. A mesma autoridade discute a questão: "Quando um testador nomeou dois herdeiros para onze acções da sua herança, e 

duas sem nenhuma, e depois uma das que não lhe foi atribuída qualquer acção rejeitou a sucessão, será que a vigésima quarta 

a que tinha direito pertencerá a todos os herdeiros, ou apenas a ele a quem não lhe foi atribuída qualquer acção? Ele não 

determina este ponto. Servius, contudo, diz que a quota pertencerá a todos os herdeiros, e eu penso que esta opinião é a 
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melhor; pois, no que diz respeito ao direito de acumulação, aqueles que são nomeados sem qualquer quota não são co-

herdeiros com os outros. Esta opinião é adoptada por Celsus no Décimo Sexto Livro do Digest. 

 

89. Sabinus também defende que, quando o testador tiver disposto da totalidade da propriedade, e nomeado dois herdeiros 

sem lhes atribuir qualquer parte, nenhum deles será co-herdeiro com os outros. 

 

90. Mas se, depois de ter alienado a totalidade da herança, ele nomear outro sem qualquer parte, este último terá direito a 

metade do dobro do montante das partes originais da referida herança. Será, no entanto, caso contrário, se, depois de ter 

alienado a totalidade da sua herança, o testador deverá fornecer: "Que So-e-So seja meu herdeiro para o resto"; uma vez que, 

como não resta nada, um herdeiro não pode ser nomeado para qualquer parte. 

 

91. Mas se, depois de toda a herança ter sido alienada, dois herdeiros devem ser mencionados sem que lhes sejam atribuídas 

quaisquer quotas, coloca-se a questão, será que estes dois devem ser unidos na duplicação da herança, ou apenas numa única 

divisão da mesma? Labeo pensa, e é a melhor opinião, que eles terão direito a partilhar numa única divisão; pois, quando um 

tiver sido nomeado sem a atribuição de qualquer quota, e depois dois forem nomeados juntos sem que lhes seja atribuída 

qualquer quota, Celsus diz, no Décimo Sexto Livro, que a herança não deve ser dividida em três partes, mas apenas em duas. 

 

92. Mas se o testador, depois de duplicar as quotas da herança, a dividir entre dois herdeiros, e nomear um terceiro sem 

qualquer quota, o número de quotas originais não será triplicado; mas o referido terceiro herdeiro terá direito a uma terceira 

parte do mesmo, como Labeo afirmou no Quarto Livro das suas Últimas Obras, e esta opinião não é referida nem por Aristo 

nem por Paulus, talvez porque o consideraram correcto, 

 

93. Paulus, On Vitellius, Livro I. 

 

Sabinus diz: "A questão surge quando um testador tinha distribuído entre os seus herdeiros um número maior de acções do 

que a divisão habitual de uma propriedade exige, e tinha nomeado um herdeiro sem qualquer acção; terá este último direito a 

metade da divisão dupla, ou apenas o que falta das vinte e quatro acções"? Penso que esta última opinião é a mais correcta, 

de modo que a mesma proporção deve ser observada quando a divisão é duplicada, ou qualquer outro maior número de 

acções é feito do que é feito na distribuição ordinária de um património. Paulus: "Na segunda divisão deve ser observada a 

mesma proporção que na primeira". 

 

94. Ulpianus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Pomponius e Arrianus afirmam que surgiu uma discussão com referência ao seguinte ponto, nomeadamente, onde um 

homem deixou uma parte da sua herança sem se dispor, e depois providenciou, "Se Seius" (que não tinha nomeado) "não 
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deveria ser meu herdeiro, que Sempronius seja meu herdeiro", se este último poderia ficar com a parte da herança que não 

tinha sido atribuída a ninguém. Pegasus pensa que teria direito a essa porção. Aristo tem a opinião contrária, porque lhe foi 

atribuída uma parte que não existia. Javolenus, Pomponius e Arrianus aprovam esta opinião, que prevalece no momento 

presente. 

 

95. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Não faz diferença para que lugar é atribuído um herdeiro a quem nenhuma parte da propriedade foi atribuída, seja ao 

primeiro, ao intermédio, ou ao último. 

 

96. Onde o quarto de uma herança foi deixado a uma pessoa que já está morta, e os restantes três quartos a outra, e uma 

terceira parte foi mencionada sem que qualquer parte da herança lhe tenha sido atribuída, Labeo diz que aquele que foi 

nomeado herdeiro sem qualquer parte terá direito a metade das quotas duplicadas da herança, e que esta era a intenção do 

testador. Julianus também aprova esta opinião, e está correcta. 

 

97. Quando uma pessoa viva e uma morta são nomeadas co-herdeiros de metade de uma herança, e um terceiro da outra 

metade; ele diz que terão direito a partes iguais, porque a parte atribuída ao falecido é considerada como não tendo sido 

mencionada. 

 

98. Pomponius, On Sabinus, Livro I. 

 

Trebatius diz que o seguinte não é correctamente afirmado: "Quem quer que seja meu herdeiro, que Stichus seja livre e meu 

herdeiro", mas que o escravo será, no entanto, livre. Labeo afirma, e muito apropriadamente, que ele também será o herdeiro. 

 

99. Penso ser muito provável que a liberdade possa ser absolutamente concedida a um escravo, e que a propriedade possa, ao 

mesmo tempo, ser legada sob alguma condição, de tal forma, no entanto, que ambas as disposições dependerão da condição. 

 

100. Julianus, Digest, Livro XXX. 

 

Cumprida a condição, o escravo tornar-se-á livre e herdeiro; não importa em que parte da vontade a liberdade lhe tenha sido 

conferida. Onde, contudo, a condição não tiver sido cumprida, considera-se que a liberdade lhe foi conferida sem a herança. 

 

101. Pomponius, On Sabinus, Livro I. 
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Quando um herdeiro é nomeado por um tempo certo ou incerto, ele pode reclamar a posse da herança, e pode dispor da 

mesma como herdeiro. 

 

102. Mas se ele não deve reclamar a posse da herança, mas adiar o cumprimento da condição, que ele pode muito facilmente 

cumprir (por exemplo, se a condição era que ele manumite um escravo que está sob o seu controlo, mas não o faz), neste caso 

é dever do Pretor emitir o seu édito designando o tempo dentro do qual o herdeiro deve entrar na herança. 

 

103. Do mesmo modo, se o herdeiro não puder cumprir a condição porque não está em seu poder (por exemplo, quando 

consiste em algo a ser feito por outro, ou depende de algum acontecimento incerto, por exemplo: "Se ele se tornar Cônsul"); e 

o Pretor deverá então decidir, a pedido dos credores, que a menos que a herança fosse aceite e inscrita dentro de um 

determinado período de tempo, ordenaria aos referidos credores da herança que tomassem posse dos bens do falecido, e, 

entretanto, ordenaria que qualquer dos bens de que fosse necessário dispor fosse vendido por agentes nomeados para o efeito. 

 

104. No entanto, quando um herdeiro é nomeado sob uma condição, e o endividamento da herança é considerável, e é 

susceptível de ser aumentado pela imposição de sanções, e especialmente quando existe uma dívida pública, o endividamento 

deve ser liquidado através de um agente, tal como quando uma criança por nascer está na posse da herança, ou existe um 

herdeiro menor que não tem tutor. 

 

105. E, por conseguinte, diz que deve ser feita uma investigação com referência aos herdeiros que estão ausentes, sem que 

haja uma falta intencional; mas que são impedidos, quer por doença aguda ou crónica, de comparecer em tribunal, e não têm 

ninguém para comparecer em sua defesa. 

 

106. Celsus, Digest, Livro XVI. 

 

"Que Titius e Seius, ou o sobrevivente de qualquer um deles, sejam meus herdeiros". Penso que se ambos sobreviverem, 

ambos serão herdeiros, mas se um deles morrer, o sobrevivente será herdeiro de toda a propriedade: 

 

107. Ulpianus, Regras, Livro VI. 

 

Pela razão de que uma substituição tácita parece estar incluída na nomeação. 

 

108. Celsus, Digest, Livro XVI. 

 

O Senado também decidiu esta questão onde um legado foi legado da mesma forma. 
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109. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Se eu vos nomeio absolutamente meu herdeiro para metade da minha herança, e nomeio outro herdeiro para a outra metade 

sob alguma condição, e nomeio então um substituto para vós, Celsus diz que se a condição não for cumprida, o substituto 

será o herdeiro dessa parte da herança. 

 

110. Mas se eu vos nomear meu herdeiro incondicionalmente, e depois vos nomear sob alguma condição, a segunda 

nomeação não será válida, porque a primeira tem precedência sobre a outra. 

 

111. No entanto, quando tiverem sido feitas várias nomeações para a mesma parte de um espólio sob condições diferentes, e 

a primeira condição for preenchida, o resultado será o mesmo que indicámos acima, onde a nomeação foi feita 

absolutamente, e também sob uma condição. 

 

112. Ulpianus, On Sabinus, Livro V. 

 

Se alguém deve ser nomeado herdeiro, como se segue: "Que Titius seja meu herdeiro, se Secundus não for meu herdeiro", e 

depois diz, "Que Secundus seja meu herdeiro", fica estabelecido que Secundus é nomeado em primeiro grau. 

 

113. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Pelo termo "ou", todos os herdeiros são entendidos, e portanto Labeo diz que se no testamento fosse inserido o seguinte, 

nomeadamente "Que Titius e Seius sejam meus herdeiros até ao montante que qualquer um deles me nomeou seu herdeiro". 

Se ambos não nomearam o testador seu herdeiro, nenhum deles será seu herdeiro, uma vez que a frase tem referência ao acto 

de todos; mas neste caso, penso que a intenção do testador deve ser considerada. É mais equitativo, portanto, que aquele que 

o testador teria designado para herdar os seus bens seja o seu herdeiro nessa quantidade, e que aquele que não teria 

designado, não seja admitido a participar nos seus bens. 

 

114. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

O Imperador Severus declarou num Rescript que onde um escravo fosse prometido, poderia ser o herdeiro necessário do seu 

senhor, desde que estivesse pronto para satisfazer o credor de antemão. 

 

115. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 
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Podemos nomear como herdeiros não só os escravos mas também os livres, desde que os escravos pertençam a partidos que 

nós próprios possamos nomear, uma vez que a elaboração de um testamento com referência aos escravos é um direito 

derivado da autoridade dos seus senhores. 

 

116. O poder de nomear um escravo que faça parte de uma herdade antes da sua entrada baseia-se no princípio de que a 

herdade é considerada proprietária do escravo, e de ocupar o lugar do falecido. 

 

117. The Same, Concerning Wills; On the Edict of the Urban Praetor, Livro I. 

 

A nomeação de um herdeiro, como se segue, "Aqueles que Titius possa desejar", é defeituosa, porque depende do desejo de 

outro. Pois as antigas autoridades decidiam muito frequentemente que a validade dos testamentos deve ser derivada de si 

mesmas, e não depender do desejo de outros. 

 

118. Qualquer pessoa que esteja nas mãos do inimigo pode ser legalmente nomeada herdeira, porque, pela lei do pós-

tliminium, todos os seus direitos pessoais de cidadania permanecem em suspenso, e não são anulados. Portanto, se ele 

regressar do cativeiro, pode entrar na propriedade. O seu escravo pode também ser legalmente nomeado herdeiro, e se o seu 

senhor regressar do cativeiro, pode ser-lhe ordenado que entre na herdade. Se, contudo, ele morrer, o seu sucessor legal 

tornar-se-á seu herdeiro através do acto do escravo. 

 

119. The Same, Concerning Wills; On the Edict of the Urban Praetor, Livro II. 

 

Se alguém deve escrever o seguinte num testamento, nomeadamente: "Que Titius seja herdeiro de metade da minha herança, 

e que o mesmo Titius seja herdeiro da outra metade se um navio chegar da Ásia", uma vez que o herdeiro entra na herança 

por causa de uma nomeação incondicional, embora a condição da segunda nomeação ainda possa estar pendente, ele torna-se 

herdeiro de toda a herança, mesmo que a condição não deva ser cumprida, uma vez que o seu cumprimento não o beneficiará, 

de forma alguma,; uma vez que não há dúvida de que se um partido for nomeado herdeiro de metade de um espólio, e 

nenhum outro herdeiro dever aparecer depois, é considerado como tendo sido nomeado herdeiro de todo o espólio. 

 

120. Papinianus, Definições, Livro I. 

 

Uma herança não pode ser legalmente legalizada a partir de um certo tempo ou até um certo tempo, mas se o defeito com 

referência ao tempo tiver sido ignorado, a nomeação do herdeiro será mantida. 

 

121. Ulpianus, Disputations, Livro IV. 
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Num caso que foi declarado, um certo testador nomeou dois herdeiros, um para a sua propriedade situada numa província, o 

outro para a sua propriedade situada em Itália; e como era seu costume trazer mercadoria para Itália, ele enviou dinheiro para 

a província com o propósito de comprar alguma, e esta mercadoria foi comprada durante a sua vida ou após a sua morte, mas 

ainda não tinha sido trazida para Itália. Colocou-se a questão de saber se a referida mercadoria pertencia ao herdeiro a quem 

tinha sido legada a propriedade em Itália, ou se ele tinha direito a ela a quem a tinha deixado na província? Afirmei que 

estava estabelecido que os herdeiros podiam ser nomeados para diferentes tipos de bens, e que a nomeação não era nula; mas 

que era dever do juiz com jurisdição sobre a partilha da propriedade assegurar que nenhum herdeiro a quem uma certa parte 

da propriedade tinha sido deixada, recebesse mais do que aquilo a que tinha direito por vontade própria. Isto deve ser 

entendido da seguinte forma: por exemplo, suponhamos que foram nomeados dois herdeiros, um para a Quinta da Cornelia, o 

outro para a Quinta da Liviânia, e que um destes terrenos compõe três quartos da propriedade, e o outro o quarto restante; os 

referidos herdeiros herdarão então partes iguais da propriedade, tal como se tivessem sido nomeados sem qualquer 

designação das suas partes; mas será dever do tribunal fazer com que a terra que foi concebida para cada um deles seja 

julgada ou atribuída a ele. 

 

122. Assim, estou ciente de que se coloca a questão de saber qual a parte das dívidas da herança que cada um destes herdeiros 

deverá pagar. Papinianus, cuja opinião eu próprio aprovei, considera que cada um deles deve ser responsável pelas dívidas da 

herança, na proporção da sua quota hereditária, ou seja, por metade dela; pois estas terras são entendidas como tendo sido 

recebidas como um legado preferencial. Portanto, se o endividamento foi tão grande que nada restará depois de ter sido 

liberado; sustentamos consequentemente que tais nomeações feitas com referência à disposição de certos bens específicos 

não são de força ou efeito. Se a aplicação da Lei Falcidiana causar a diminuição dos legados, tornar-se-á então o dever do 

juiz reduzir estes legados preferenciais, de modo a que nenhum dos herdeiros possa receber mais do que teria direito se 

tivesse obtido um legado, ou qualquer outro bem, ou mesmo os referidos legados. Mas se houver alguma dúvida quanto à 

aplicação da Lei Falcidiana, será perfeitamente correcto que o juiz exija que as partes forneçam segurança umas às outras. 

 

123. Sendo este o caso, a nomeação que estamos a considerar não deve ser rejeitada como inválida, onde um herdeiro foi 

deixado imóvel situado numa província, e o outro imóvel situado em Itália. Será dever do juiz atribuir a cada um dos 

herdeiros a parte da propriedade que lhe foi legada. No entanto, os referidos herdeiros terão cada um direito a metade da 

propriedade, porque nenhuma parte lhes foi atribuída pelo testador. O resultado disto é que se houver mais de certos bens da 

herança num lugar do que noutro (por exemplo, mais em Itália do que na província), e o pagamento das dívidas for urgente, 

deve considerar-se que deve ser feita a mesma diminuição que mencionámos acima. Assim, onde os legados foram deixados 

a outros, a contribuição para a sua liquidação deve ser feita pelos herdeiros. 

 

124. Deve-se agora verificar o que se entende por bens situados em Itália, ou nas províncias. A intenção do falecido deve 

determinar este ponto, pois deve ser considerado o que ele tinha em mente. No entanto, deve entender-se que pelo termo 

"bens em Itália" estão incluídas todas as coisas que o testador sempre teve lá, e fez arranjos para os manter lá. Mais uma vez, 
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se ele transferiu temporariamente bens de um lugar para outro, não com o objectivo de os manter lá, mas com vista a 

restaurá-los ao seu antigo local, isto não aumentará a quantidade de bens no local para onde os transportou, nem diminuirá a 

quantidade no local de onde os transportou; como, por exemplo, se enviar da sua propriedade italiana alguns escravos para 

uma província (como na Gália), quer com o propósito de pagar uma dívida, quer para comprar mercadoria, que deveriam 

regressar depois de terem feito as suas compras, não há dúvida de que se deve dizer que continuam a pertencer à propriedade 

italiana; como foi afirmado por Mucius, onde foi concebida uma parcela de terra, quer com todos os meios de cultivo, quer 

com a propriedade que aí se encontra situada. Porque Mucius diz que onde um escravo chamado Agaso foi enviado para uma 

propriedade rural pelo seu senhor, não pertencia à terra que foi concebida, porque não tinha sido enviado para lá para 

permanecer permanentemente; portanto, onde um escravo é enviado para uma propriedade rural para permanecer lá durante 

um certo tempo, porque tinha ofendido o seu senhor; ele é, por assim dizer, temporariamente banido, e considera-se que não 

constitui uma parte da propriedade concebida. Assim, os escravos que estão habituados a trabalhar numa quinta e que são 

enviados para outra, sendo, por assim dizer, emprestados por uma parcela de terra à outra, não fazem parte da herdade 

concebida, porque não parecem estar permanentemente ligados à terra. No presente caso, deve considerar-se que a 

propriedade situada em Itália é tal como o testador pretendido deve permanecer lá permanentemente. 

 

125. Assim, quando um homem envia dinheiro para uma província com o objectivo de comprar mercadoria, e esta ainda não 

foi comprada, eu digo que o dinheiro que foi enviado para lá para obter bens a serem trazidos para Itália deve ser retido para 

fazer parte da propriedade italiana; pois se o testador tinha enviado para a província dinheiro que estava habituado a utilizar 

em Itália, e este foi levado e devolvido de um lugar para outro, deve ser considerado como pertencendo à propriedade 

italiana. 

 

126. Declarei, portanto, que o resultado seria que a referida mercadoria que tinha sido comprada para ser transportada para 

Roma, quer fosse transportada durante a vida do testador, quer não tivesse ainda sido feita, e se o testador soubesse, ou não 

soubesse que este era o facto, pertenceria àquele herdeiro a quem a propriedade italiana tinha sido legada. 

 

127. The Same, Disputations, Livro VIII. 

 

Onde alguém nomeia um herdeiro, como se segue: "Que Titius seja o herdeiro da parte da minha propriedade à qual o nomeei 

por um codicilo"; ele continuará a ser o herdeiro, como tendo sido nomeado sem qualquer quota-parte certa, embora a sua 

quota-parte não tenha sido mencionada no codicilo. 

 

128. Julianus, Digest, Livro XXIX. 

 

Quando um testador faz a seguinte disposição no seu testamento: "Se o meu filho morrer durante a minha vida, e o neto por 

ele nascer após a minha morte, que seja meu herdeiro", existem dois graus de sucessão, pois em nenhuma circunstância 
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ambos podem ser admitidos a participar na herança. Daí resulta evidente que, se Titius deve ser substituído pelo neto, e o 

filho deve ser o herdeiro do seu pai, Titius não pode ser o herdeiro do seu filho, pelo facto de ser substituído não no primeiro, 

mas no segundo grau. 

 

129. A cláusula seguinte: "Que Publius, Marcus, Gaius, se substituam, sejam meus herdeiros", deve ser entendido como 

significando que o testador parece ter nomeado três herdeiros em muito poucas palavras, e tê-los substituído um pelo outro, 

tal como se tivesse escrito: "Que So-and-So, So-and-So, e So-and-So sejam nomeados meus herdeiros, e sejam substituídos". 

 

130. Onde um homem tem três filhos e escreveu no seu testamento: "Que os meus filhos sejam meus herdeiros, e que o meu 

filho Publius seja deserdado", considera-se que ele só nomeou dois dos seus filhos seus herdeiros na primeira parte do seu 

testamento. 

 

131. The Same, Digest, Livro XXX. 

 

Onde um testador legou um escravo chamado Pamphilus ao seu filho deserdado, um menor, ele pode nomear o referido 

herdeiro escravo a uma porção dos seus bens da mesma forma, após a morte do seu filho, tal como qualquer pessoa que legar 

um escravo a Sempronius, pode nomear o referido herdeiro escravo a uma porção dos seus bens, após a morte de 

Sempronius. 

 

132. Quando um escravo é incondicionalmente nomeado herdeiro por um testamento, mas não é ordenado a ser livre, a 

menos que pague aurei da posse antes dos Kalends de Dezembro, e subsequentemente obtém a sua liberdade absolutamente 

por um codicilo, ele não será livre nem herdeiro, a menos que pague aurei da posse antes dos Kalends de Dezembro; mas se 

não o fizer, tornar-se-á livre por causa do codicilo. 

 

133. Se um testador designar absolutamente um escravo para ser seu herdeiro, mas lhe conceder a liberdade sob uma 

condição e vendê-lo enquanto a condição estava pendente, o escravo pode entrar na propriedade por ordem do seu 

comprador, porque a designação é válida, e o comprador tem o direito de dar a ordem ao escravo. 

 

134. Quando o escravo foi alienado, após o não cumprimento da condição, não pode entrar na propriedade por ordem do 

comprador, porque no momento em que passou para as mãos deste último a nomeação, tendo-se tornado nula, não teve 

qualquer efeito. 

 

135. Por conseguinte, quando um escravo é dirigido a tornar-se livre sob uma determinada condição, e recebe um legado 

absolutamente, e, enquanto a condição estiver pendente, ou é manumitido ou alienado, terá direito ao legado, ou obtê-lo-á 

para o seu senhor, mesmo que, no momento da morte do testador, a condição de que dependia a sua condição não tivesse sido 
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cumprida. Se, no entanto, ele tivesse sido manumitido ou alienado após o não cumprimento da condição, o legado tornar-se-

ia inválido. 

 

136. Quando um vendedor ordena a um escravo, que foi nomeado herdeiro de uma parte da propriedade do comprador antes 

da sua entrega a este último, que aceite o legado, será obrigado a devolver o que recebeu ao co-herdeiro do escravo, porque 

não deve lucrar com o direito do escravo que vendeu. É evidente que ele não é obrigado a devolver tudo o que recebeu, mas 

apenas a parte proporcional que o escravo tinha em comum com o seu co-herdeiro. 

 

137. Marcianus, Regras, Livro II. 

 

Ou seja, a metade do escravo e a quarta parte da propriedade, como observa Marcelo no Trigésimo Livro do Digest of 

Julianus, e sustenta que deve entregar isto porque o vendedor não poderia recuperá-la se o escravo tivesse sido entregue antes 

de ter entrado na sua parte da propriedade, o que está correcto. 

 

138. Julianus, Digest, Livro XXX. 

 

O chefe de família nomeou Titius, a quem supunha nascer livre, seu herdeiro, e substituiu Sempronius por ele, se não deveria 

ser seu herdeiro; e quando Titius, sendo um escravo, entrou na propriedade por ordem do seu senhor, pode ser considerado 

que Sempronius deveria ser admitido numa parte da propriedade; porque quando um homem conhece alguém para ser um 

escravo, nomeia-o seu herdeiro, dando-lhe um substituto, como se segue: "Se Stichus não deve ser meu herdeiro, que 

Sempronius seja meu herdeiro", entende-se que ele pretende dizer que se Stichus não deve ser o herdeiro, não pode transferir 

a posse para mais ninguém. Mas quando alguém nomeia como seu herdeiro uma pessoa que pensa ser livre, nestes termos, 

nomeadamente, "Se ele não deve ser meu herdeiro", considera-se que nada mais pretende do que que adquirir a herança para 

si próprio, ou a sua condição deve ser alterada, não pode nomear outro seu herdeiro. Este aditamento tem como referência 

aqueles que são nomeados herdeiros do chefe da família, e são depois reduzidos à escravatura; portanto, neste caso, a herança 

será dividida em duas partes, das quais metade irá para aquele que foi o senhor do escravo nomeado herdeiro, e a outra 

metade para o substituto. 

 

139. Pomponius, Várias passagens, Livro XII. 

 

Tibério César proferiu esta decisão com referência a Parthenius, que tinha sido nomeado herdeiro, como sendo nascido livre, 

e que entrou numa herdade enquanto era escravo do Imperador; pois, como Sextus Pomponius relata, a herdade foi dividida 

entre Tibério e a pessoa que tinha sido substituída por Parthenius. 

 

140. Julianus, Digest, Livro LXIV. 
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Um homem que não era solvente, dirigido pela sua vontade de que dois escravos chamados Apolónio fossem livres e os seus 

herdeiros. Tendo um dos referidos escravos morrido antes da abertura do testamento, não se pode considerar indevidamente 

que o sobrevivente se tornaria livre e o único e necessário herdeiro do testador. Se, contudo, ambos estivessem vivos, a 

nomeação seria nula, de acordo com a Lex Aelia Sentia, que proíbe a nomeação de mais do que um herdeiro necessário: 

 

141. Paulus, Sobre a Lei de Aelia Sentia, Livro I. Pois então, eles estão no caminho um do outro. 

 

142. Alfenus, Digest, Livro V. 

 

O chefe de família nomeou dois herdeiros pelo seu testamento, e ordenou-lhes que levantassem um monumento para ele 

dentro de um certo tempo, e ele depois inseriu-o no seu testamento: "Que aquele que não o fizer seja deserdado". Um dos 

herdeiros recusou-se a entrar na propriedade, e o outro, na medida em que ele próprio tinha construído o monumento, pediu 

uma opinião sobre se não teria direito à propriedade, porque o seu co-herdeiro se tinha recusado a aceitá-la. A resposta foi 

que ninguém pode ser obrigado ou privado de uma herança por acto de outro; mas onde quer que alguém tenha cumprido a 

condição, tornar-se-á herdeiro da herança, mesmo que nenhum dos outros herdeiros tenha entrado na mesma. 

 

143. The Same, On the Epitomes of the Digest, de Paulus, Livro II. 

 

"Se a minha mãe, Maevia, e a minha filha Fulvia, deveriam estar vivas, então que Lucius Titius seja o meu herdeiro". Servius 

era da opinião que se o testador nunca deveria ter uma filha e a sua mãe deveria sobreviver, Ticius continuaria a ser seu 

herdeiro, porque onde tudo o que é impossível é inserido num testamento não tem força. 

 

144. Africanus, Perguntas, Livro II. 

 

Um certo indivíduo desejando fazer de um filho sob controlo paterno o seu herdeiro, mas de tal forma que nenhum dos bens 

iria para o seu pai, declarou os seus desejos ao filho. Este último, temendo ofender o seu pai, solicitou ao testador que o 

nomeasse seu herdeiro sob a condição de que fosse emancipado pelo seu pai, e obteve o seu consentimento para nomear um 

dos seus amigos seu herdeiro, e desta forma, o amigo do filho que era desconhecido do testador foi nomeado seu herdeiro 

testamentário, e nada lhe foi exigido. A questão surgiu, se o referido amigo não estava disposto a entrar na herança, ou se, 

depois de ter entrado na mesma, deveria recusar-se a entregá-la, se poderia ser-lhe exigido como fiduciário, ou se poderia ser 

intentada qualquer acção contra ele, ou se se iria mentir contra o pai, ou o filho. A resposta foi que, embora fosse evidente 

que o herdeiro nomeado era apenas um curador, ainda assim, a herança não lhe podia ser exigida, a menos que se pudesse 

provar que o próprio testador o considerava sob essa luz. Se, contudo, o amigo, tendo sido solicitado pelo filho sob controlo 

paterno, concordasse em entrar na herança, e em entregá-la depois de se ter tornado seu próprio dono, não se pode considerar 
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impropriamente que uma acção por mandato pudesse ser intentada, e que tal acção não seria a favor do pai, porque a boa fé 

não exigia que lhe fosse dado aquilo que o testador não quisesse que lhe fosse entregue nas mãos. Nem a acção comum sobre 

mandato estará disponível para o filho, mas uma acção pretoriana estará; como foi estabelecido que se deve conceder a um 

partido que, enquanto filho sob controlo paterno, se tornou fiador de alguém, e depois de se tornar seu próprio dono é 

obrigado a fazer o pagamento. 

 

145. The Same, Questions, Book IV. 

 

Onde está escrito num testamento, "Que Titius, não Seius, seja meu herdeiro", a opinião era de que só Seius será o herdeiro. 

Onde, no entanto, são utilizadas as seguintes palavras: "Deixe Titius ser meu herdeiro, não deixe Seius ser meu herdeiro", a 

mesma regra será aplicada. 

 

146. Um certo testador nomeou os seus herdeiros da seguinte forma: "Que Titia, minha filha, seja minha herdeira; e se algum 

filho me nascer durante a minha vida, ou após a minha morte, então que um ou mais dos do sexo masculino que nasceram 

herde metade e um quarto da minha herança, e que um ou mais dos do sexo feminino que possam nascer sejam herdeiros da 

quarta parte da minha herança"; um filho masculino póstumo nasceu para o testador, e foi-lhe perguntado que parte da 

herança herdaria. A resposta foi que a herança deveria ser dividida em sete partes, e que a filha teria direito a quatro delas, e a 

criança póstumo a três; pela razão de que toda a herança foi legada à filha, e três quartos dela à criança póstumo, para que a 

filha tivesse direito a um quarto a mais do que a criança póstumo. Portanto, se uma filha póstumo também tiver nascido, a 

primeira filha deveria ter direito a tanto quanto as duas crianças póstumas juntas. Assim, no caso referido, como toda a 

propriedade foi dada à filha, e três quartos dela à criança póstumo, deve ser dividida em vinte e uma quotas, para que a filha 

possa ter doze quotas e o filho nove. 

 

147. Onde foi feita a seguinte disposição num testamento: "Que Lucius Titius seja herdeiro de seis acções da minha 

propriedade, Gaius Attius de uma acção, Maevius de uma acção, e Seius de duas acções", colocou-se a questão de saber qual 

seria a lei neste caso. A resposta foi que o testamento deveria ser interpretado de modo a que Lucius Titius tivesse uma sexta 

parte, e os outros, como tinham sido nomeados sem quotas definidas, deveriam ser os herdeiros do restante património, que 

deveria ser dividido para que Seius recebesse cinco quotas, e Ácio e Maevius as cinco restantes entre eles. 

 

148. Marcianus, Institutos, Livro IV. 

 

A nomeação de um herdeiro é feita legalmente quando expressa da seguinte forma: "Que Titius seja o proprietário dos meus 

bens". 
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149. A seguinte nomeação é válida: "Que o meu filho mais antinatural, que tanto me mereceu, seja meu herdeiro"; pois ele é 

absolutamente nomeado herdeiro, embora em termos de reprovação, e todas as nomeações deste tipo são aceites. 

 

150. Por vezes, um escravo não é legalmente nomeado herdeiro com a concessão da sua liberdade pela sua amante, como é 

indicado por uma Constituição do Divino Severus e Antoninus, que está nas seguintes palavras: "É razoável que um escravo 

acusado de adultério não seja, antes de ter sido proferido o julgamento, legalmente emancipado pela mesma mulher com 

quem foi implicado, onde é acusado do mesmo crime. Daí resulta que a sua nomeação como herdeira pela sua amante não 

tem qualquer força e efeito". 

 

151. Quando o testador faz uma falsa declaração com referência ao pai, à nacionalidade, ou a qualquer relação semelhante do 

seu herdeiro, a nomeação será válida, desde que seja estabelecida a identidade da parte designada. 

 

152. Florentinus, Institutos, Livro X. 

 

Se eu ordenar que um escravo pertencente a outro seja livre e o meu herdeiro, e o escravo se torne depois meu, nenhuma 

destas disposições será válida, pela razão de que a liberdade não pode ser legalmente concedida ao escravo de outro. 

 

153. No que diz respeito aos herdeiros estrangeiros, deve ser observada a regra de que, quando todos têm capacidade 

testamentária, quer sejam eles próprios nomeados herdeiros, quer outros que estão sob o seu controlo, a nomeação tem 

referência a dois tempos diferentes, o da execução do testamento, a fim de que a nomeação possa ser feita, e o da morte do 

testador, a fim de que possa ter efeito. Além disso, a execução do testamento terá referência à aceitação da herança, quer o 

herdeiro tenha sido nomeado absolutamente ou sob alguma condição; pois, no que diz respeito ao direito do herdeiro, deve 

ser dada especial atenção ao momento em que este adquire a herança. Uma alteração do direito do herdeiro, se tiver ocorrido 

no tempo intermédio, ou seja, durante o intervalo entre a execução do testamento e a morte do testador ou o cumprimento da 

condição da nomeação, não o prejudicará, porque, como já referi, devemos ter em consideração estas três datas diferentes. 

 

154. Ulpianus, Regras, Livro VI. 

 

Se, durante a minha vida, eu vender o meu escravo, que eu tinha nomeado meu herdeiro com a concessão da sua liberdade, a 

um partido que não tinha capacidade testamentária, e depois eu deveria redimir esse escravo, ele pode ser meu herdeiro sob o 

testamento; nem o tempo intermédio durante o qual ele esteve nas mãos de outro mestre anulará a nomeação, porque é certo 

que ele foi meu em ambos os momentos, nomeadamente o da execução do testamento, e o da morte. Portanto, se ele tivesse 

permanecido nas mãos do seu outro mestre, a nomeação tornar-se-ia nula; ou se ele tivesse sido transferido para alguém que 

tivesse capacidade testamentária, ele adquiriria os meus bens para este último através da sua entrada sob a sua direcção. 
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155. Se a condição da qual dependia a nomeação de um herdeiro declarasse que algum acto não devia ser realizado, e era 

impossível, a pessoa designada seria o herdeiro de acordo com a opinião de todas as autoridades, tal como se ele tivesse sido 

incondicionalmente nomeado. 

 

156. Uma herança é geralmente dividida em doze partes, que são incluídas na denominação como. Todas estas partes têm os 

seus próprios nomes, desde a uncia até à uncia como, por exemplo, as seguintes: "O sexto, o quarto, o terceiro, cinco 

duodécimos, metade, sete duodécimos, dois terços, três quartos, cinco-seis, onze duodécimos, o as". 

 

157. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Certas autoridades consideraram que a seguinte nomeação não era válida: "Que Stichus seja livre, e se ele se tornar livre, que 

seja meu herdeiro". O Divino Marco declarou num Rescript que esta nomeação é válida, tal como se o aditamento, "Se ele se 

tornar livre", não tivesse sido feito. 

 

158. Quando alguém faz as seguintes disposições num testamento, nomeadamente "Se Stichus ainda me pertencer quando eu 

morrer, que ele seja livre, e meu herdeiro". Se Stichus for alienado, não pode entrar na propriedade por ordem do comprador, 

embora, mesmo que o testador não o tivesse declarado como sua intenção, o escravo não pode tornar-se livre e o herdeiro, a 

menos que estivesse sob o seu controlo no momento da sua morte. Se, no entanto, ele o manumitar durante a sua vida, Celsus 

diz no Décimo Quinto Livro do Digest que Stichus se tornará seu herdeiro; pois é evidente que o testador não pretendia 

excluir este caso, nem as suas palavras são de todo contraditórias, pois mesmo que ele já não seja seu escravo, ele é 

certamente o seu libertado. 

 

159. Paulus, Regras, Livro II. 

 

Um escravo pertencente à herdade pode ser nomeado herdeiro, desde que tivesse capacidade testamentária com o falecido, 

mesmo que tal não tenha sido o caso no que diz respeito ao herdeiro nomeado pelo testador. 

 

160. Marcellus, Opiniões. 

 

Lucius Titius, depois de ter nomeado Seius e Sempronius herdeiros iguais aos seus herdeiros, e os seus outros filhos terem 

sido deserdados, substituiu cada um dos referidos herdeiros pelo outro, e depois legou certos legados, e manumitiu certos 

escravos, e depois acrescentou o seguinte: "Que Cornelius, Sallustius e Varo sejam herdeiros de partes iguais da minha 

herança, e eu substituí-os uns pelos outros". 1 perguntar, que porção da herança os primeiros herdeiros, que são nomeados 

para a totalidade da mesma, e que porção os últimos herdeiros deveriam ter? Marcelo respondeu que era duvidoso se o 

testador tencionava nomear Cornelius, Sallustius e Varo seus herdeiros no primeiro, segundo e terceiro graus; mas de acordo 
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com os termos do testamento, como estabelecido, parece que a herança foi dada a todos os herdeiros depois de as acções 

terem sido duplicadas. 

 

161. Neratius, Pergaminhos, Livro I. 

 

Um pai substituiu o seu escravo como herdeiro ao seu filho menor, e ao mesmo tempo concedeu a este último a sua 

liberdade, e o menor vendeu o referido escravo a Titius. Tício, que já tinha feito um testamento, ordenou num segundo 

momento que o escravo fosse livre e o seu herdeiro. O primeiro testamento de Tito foi quebrado porque o referido escravo 

poderia ser seu herdeiro; e como o primeiro testamento foi quebrado, é suficiente que o executado posteriormente, desde que 

o herdeiro por ele designado suceda, numa certa contingência, ao testador. Com referência ao efeito desta nomeação, o 

resultado será que enquanto o herdeiro puder suceder ao menor por causa desta substituição, não poderá obter a sua liberdade 

e a herança sob a vontade de Titius. Se o herdeiro obtivesse o controlo de si próprio, obteria então a sua liberdade, e a 

herança pelos termos da vontade de Titius, tal como se não tivesse sido substituído pelo menor; e se se tornasse herdeiro do 

menor, há a melhor razão para concluir que também poderia ser herdeiro de Titius, se estivesse disposto a isso. 

 

162. Paulus, Sobre a Lex Aelia Sentia, Livro I. 

 

Se um homem que não é solvente deve, em primeiro lugar, nomear Stichus seu herdeiro com uma concessão da sua 

liberdade, e no segundo, outro escravo, a quem conferiu liberdade pelos termos de um trust, Neratius diz que o escravo 

nomeado em segundo lugar será o herdeiro, porque ele não é considerado como tendo sido manumitido com o propósito de 

defraudar os credores. 

 

163. O mesmo, em Segundo Testamento. 

 

Qualquer pessoa pode nomear um herdeiro da seguinte forma: "Se eu morrer no meu septuagésimo ano, que So-e-So seja o 

meu herdeiro". Neste caso, a pessoa que executa o testamento não deve ser considerada como parcialmente testada, mas sim 

como tendo feito a nomeação sob uma condição. 

 

164. The Same, On the Edict, Book LI. 

 

Se alguém que for insolvente nomeia o seu escravo, com a concessão da sua liberdade, o seu herdeiro, e substitui um homem 

livre por ele, o substituto terá primeiro direito à herança, pois a Lex Aelia Sentia confirma a liberdade do escravo apenas 

quando este não tiver sido nomeado herdeiro com o propósito de defraudar os credores, se não houver mais ninguém que 

possa ser herdeiro sob um testamento. 
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165. The Same, On Vitellius, Livro IV. 

 

Ninguém duvida que um herdeiro possa ser legalmente nomeado da seguinte forma: "Que ele seja meu herdeiro", onde a 

parte indicada estiver presente. 

 

166. Se uma pessoa não for um irmão do testador, mas sim um afecto fraternal por ele, pode ser legalmente nomeado seu 

herdeiro, mencionando o seu nome com a denominação de irmão. 

 

167. Celsus, Digest, Livro XVI. 

 

Um homem que é livre, mas que o serve como escravo, tendo sido nomeado herdeiro, entra na herdade por sua ordem. 

Trebatius diz que é o herdeiro, mas Labeo sustenta que não o é, se agiu por necessidade, e não, pelo contrário, porque 

pretendia vincular-se. 

 

168. Se alguém deveria nomear um herdeiro, como se segue: "Que Titius seja meu herdeiro da parte em que é meu sócio no 

contrato de arrendamento dos salares", certas autoridades sustentam que se esta declaração tivesse sido feita pelo testador 

depois de toda a propriedade ter sido dividida, embora Titius fosse um sócio em grande medida, o nomeado não seria o 

herdeiro; mas se houvesse uma certa parte que não tivesse sido legada, ele seria o herdeiro da mesma. Esta opinião é absurda 

e incorrecta, pois o que impede o testador de legalmente fazer de Titius seu herdeiro na quarta parte, que talvez fosse a 

quantia em que ele estava interessado como sócio, depois de toda a propriedade ter sido alienada sob a divisão ordinária? 

 

169. "Que Titius seja meu herdeiro, e que Seius e Maevius também sejam meus herdeiros". É verdade, como é defendido por 

Proculus, que a propriedade deve ser dividida em duas partes, uma das quais deve ser dada aos dois herdeiros que foram 

nomeados em conjunto. 

 

170. Quando um dos vários herdeiros que não foi nomeado em conjunto com mais ninguém declina a sua parte, a sua parte 

reverterá a favor de todos os outros na proporção das suas partes hereditárias; e não faz qualquer diferença se algum deles foi 

nomeado em primeiro lugar, ou se é substituído por outra pessoa. 

 

171. Quando uma pessoa nomeada herdeiro era cidadão romano no momento em que o testamento foi executado, e foi depois 

interdito de água e fogo, ele será o herdeiro se regressar entre o momento da sua sentença e o da morte do testador, ou se foi 

nomeado herdeiro sob uma certa condição, e regressar no momento em que a condição foi cumprida. A mesma regra aplica-

se também aos legados, e à posse pretoriana de herdeiros. 
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172. "Que Titius seja meu herdeiro para metade da minha propriedade, Seius para um quarto, e Titius para o outro quarto se 

ele ascender ao Capitólio". Se ele se conduzir como herdeiro antes de ascender ao Capitólio, terá direito a metade da 

propriedade; se o fizer depois, será herdeiro de um quarto da mesma; pois não será necessário que ele signifique a sua 

aceitação, uma vez que ele já é herdeiro. 

 

173. Onde o seguinte é declarado num testamento: "Que Titius seja meu herdeiro de uma terceira parte dos meus bens, e 

Maevius seja meu herdeiro de outro terço, e que Titius seja meu herdeiro do terço restante, se um navio chegar da Ásia 

dentro de três meses". Vamos ver se o Titius não se tornará imediatamente herdeiro de metade dos meus bens, pois foram 

nomeados dois herdeiros. Titius será ou herdeiro de metade, ou de dois terços, de modo que um sexto da propriedade estará 

em suspensão, e se a condição for cumprida, Titius será o herdeiro de dois terços da propriedade, mas se não for cumprida, o 

sexto reverterá a favor de Maevius. Se, contudo, Tício morrer antes de a condição se cumprir, e se a condição se cumprir 

depois, o sexto da herança que ficou em suspensão não reverterá a favor do herdeiro de Tício, mas sim de Maevius; pois 

Tício morreu quando ainda estava em dúvida se ele ou Maevius teriam direito ao referido sexto, uma vez que não se podia 

entender que lhe tivesse sido dado quem já não existia na altura em que deveria ter sido atribuído. 

 

174. Se Ácio nomeasse Tito, Maevius, e Seius herdeiros de partes iguais dos seus bens, e, entretanto, Tito foi o único que 

aceitou, e nomeou Seius seu herdeiro, Seius entraria na herança de Tito, e poderia aceitar ou recusar a de Ácio; mas antes de 

aceitar ou rejeitar a herança de Ácio, ele ainda seria o herdeiro de metade dela. Se Seius entrasse na herança de Ácio, Tito 

seria apenas herdeiro de um terço da mesma, e por herança apenas um terço da herança de Tito entraria nas mãos de Seius, 

mas teria direito a outro terço em virtude da sua nomeação. Mas e se Tito e Seius, tendo sido nomeados herdeiros de Ácio, 

Tito deveria entrar na herança, e Seius deveria tornar-se herdeiro de Tito, poderia ele, ou não poderia recusar a herança de 

Ácio, ou seria ele necessariamente o herdeiro de toda a herança? Como ninguém mais foi nomeado senão a pessoa que já era 

herdeira de uma certa parte da herança, é exactamente o mesmo que se ele tivesse sido nomeado único herdeiro por Titius. 

 

175. Celsus, Digest, Livro XXIX. 

 

Um homem que era insolvente nomeou um escravo em primeiro lugar, e outro em segundo lugar, os seus herdeiros. Só 

aquele que foi nomeado em primeiro lugar tem direito à herança, pois pela Lex Aelia Sentia, está previsto que quando dois ou 

mais são designados da mesma forma, o primeiro mencionado torna-se o herdeiro. 

 

176. Modestinus, Opiniões, Livro VIII. 

 

Um testador que desejava deserdar a sua filha inseriu a seguinte cláusula no seu testamento: "Quanto a ti, minha filha, 

deserdei-te porque desejei que te contentasses com o teu dote". Pergunto se ela foi legalmente deserdada. Modestinus 

respondeu que não havia nada no caso declarado que a pudesse impedir de ser deserdada pela vontade do testador. 
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177. The Same, Pandects, Livro II. 

 

É um acto de bondade que um herdeiro seja nomeado para o tempo em que possa obter o benefício da herança, como por 

exemplo: "Que Lucius Titius seja meu herdeiro para o tempo em que puder obter a minha herança". A mesma regra aplica-se 

aos herdeiros. 

 

178. Sempre que não for evidente quem é o herdeiro nomeado, a nomeação não será válida; e isto pode acontecer quando o 

testador tinha vários amigos com o mesmo nome, e ao designar aquele que ele nomeou ele usou apenas um único nome; a 

menos que seja revelado pela evidência mais clara que o testador tinha na sua mente. 

 

179. Javolenus, Sobre Cassius, Livro VI. 

 

Quando herdeiros são nomeados sem a designação das suas partes, é importante verificar se são nomeados conjuntamente, ou 

separadamente; porque se algum dos nomeados conjuntamente morrer, a sua parte não pertencerá a todos os herdeiros, mas 

apenas aos restantes que são nomeados juntamente com ele; mas quando um dos nomeados separadamente morre, a sua parte 

pertencerá a todos os herdeiros nomeados sob a sua vontade. 

 

180. The Same, Epistles, Livro VII. 

 

Labeo afirmou frequentemente que o escravo de uma pessoa nascida após a minha morte pode ser nomeado meu herdeiro. A 

verdade disto é prontamente estabelecida, pela razão de que um escravo que faz parte de uma herança pode ser nomeado 

herdeiro antes da entrada da herança, mesmo que no momento da execução do testamento não pertencesse a ninguém. 

 

181. The Same, Epistles, Livro XII. 

 

Uma herança não pode, em nenhuma circunstância, pertencer ao Statius Primus, uma vez que ele não foi nomeado herdeiro, e 

não lhe seria de nenhum benefício se ele fosse acusado do pagamento de um legado, ou se o libertado do falecido fosse 

confiado aos seus cuidados por disposição testamentária; pois ele permanecerá escravo para todo o sempre, se não tiver de 

ser manumitido. 

 

182. Pomponii, Sobre Quintus Mucius, Livro I. 

 

Se alguém deve nomear herdeiros, como se segue: "Que Titius seja meu herdeiro, e que Gaio e Maevius sejam herdeiros de 

partes iguais da minha herança"; embora a palavra "e" seja uma conjunção; ainda assim, se uma das partes morrer, a sua parte 
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não reverterá apenas a favor da outra, mas de todos os seus co-herdeiros na proporção do seu interesse na herança; porque se 

considera que o testador não pretendia unir os dois herdeiros, mas tencionava mencioná-los mais particularmente. 

 

183. The Same, On Quintus Mucius, Livro II. 

 

Onde o seguinte foi inserido num testamento: "Que Tithasus seja meu herdeiro se ascender ao Capitólio; que Tithasus seja 

meu herdeiro"; a segunda cláusula terá o maior efeito, pois é mais completa do que a primeira. 

 

184. The Same, On Quintus Mucius, Livro VII. 

 

Um certo homem nomeou Sempronius seu herdeiro sob a seguinte condição: "Se Titius deve ascender ao Capitólio". Ainda 

que Sempronius não pudesse tornar-se herdeiro a menos que Titius ascendesse ao Capitólio, e isto depende absolutamente da 

inclinação de Titius, pela razão de que o desejo de Titius não é expressamente referido no testamento a nomeação será válida. 

Mas se o testador tivesse dito: "Se Titius estiver disposto, que Sempronius seja meu herdeiro"; a nomeação seria nula. Para 

certas coisas que são mencionadas nos testamentos não têm força ou efeito, se, quando são obscurecidas por palavras, têm o 

mesmo significado como se tivessem sido expressas, e têm um certo peso; por exemplo, a deserdação de um filho será válida 

onde houver um herdeiro, e ainda ninguém duvida que se um testador deserdar o seu filho como se segue: "Que Titius seja 

meu herdeiro, e quando for meu herdeiro, que o meu filho seja deserdado"; que uma deserdação deste tipo se não tiver 

qualquer força. 

 

185. Próculus, Epístolas, Livro II. 

 

"Que Cornelius ou Maevius, qualquer um deles que deseje ter a minha herança, seja meu herdeiro". Trebatius sustenta que 

nenhum deles é o herdeiro, mas Cartilius sustenta que ambos são herdeiros. De quem é a sua opinião? Proculus, concordo 

com Cartilius, e penso que a adição, "Qualquer um deles pode desejar ter a minha herança", é supérflua; pois se esta adição 

não tivesse sido feita, o resultado seria que aquele que quisesse tomar sob o testamento seria o herdeiro, e aquele que não 

estivesse disposto a isso não seria. Se, contudo, estas partes fossem incluídas no número de herdeiros necessários, então esta 

cláusula não teria sido acrescentada em vão; e não só impediria o aparecimento, como também teria o efeito de uma 

condição; ainda assim, eu diria que ambos seriam herdeiros, se desejassem ser. 

 

186. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Quando o Senado desaprovou as nomeações testamentárias de herdeiros obtidas por intriga, não incluiu aqueles que foram 

ditados pelo afecto mútuo, mas aqueles em que uma condição foi imposta com o objectivo de obter secretamente uma 

vantagem através da vontade de outro. 
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187. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

A seguinte nomeação não se enquadra no âmbito dos que são procurados de forma corrupta; por exemplo, onde um testador 

nomeia um herdeiro, como se segue: "Que Maevius seja meu herdeiro, à mesma porção para a qual Titius me nomeou seu 

herdeiro"; pela razão de que a nomeação tem referência ao passado e não ao futuro. 

 

188. Pode, contudo, perguntar-se se a mesma regra estabelecida pelo Senado deve ser observada quando o testador tenta 

garantir uma herança para alguma outra pessoa; por exemplo, se deve dizer: "Que Titius seja meu herdeiro, se pode mostrar e 

provar que Maevius foi nomeado seu herdeiro pela sua vontade". Não há dúvida de que isto se enquadra nos termos do 

Decreto do Senado. 

 

189. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

Quando alguém que tenha sido designado herdeiro de toda a herança é, por alguma razão legal, incapaz de a adquirir, e foi 

nomeado por uma parte que faleceu insolvente, Julianus é de opinião que pode herdar a totalidade da herança, pois a lei não é 

aplicável à herança de alguém que foi insolvente. 

 

190. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

Quando um herdeiro é nomeado sob uma condição, e nós substituímos outro por ele, a menos que, ao fazê-lo, repitamos a 

mesma condição, a substituição do herdeiro será entendida como sendo absoluta. 

 

191. Licinius Rufinus, Regras, Livro II. 

 

Se alguém deve nomear um herdeiro, como se segue: "Que ele seja meu herdeiro, com excepção da terra e do usufruto", 

segundo o Direito Civil, será como se o herdeiro fosse nomeado sem a propriedade; e esta regra foi estabelecida pela 

autoridade de Gaius Aquilius. 

 

192. Papinianus, Perguntas, Livro XII. 

 

Quando um filho for substituído por um herdeiro que tenha sido transferido, terá direito à propriedade em virtude do 

testamento, e não por causa da morte do seu pai no Estado; pois se alguém mais tivesse sido substituído, e o filho tivesse sido 

deserdado, o testamento começaria a funcionar a partir do grau em que o filho foi deserdado. 

 



1703 

 

193. O mesmo, Perguntas, Livro XV. 

 

Quando um escravo é dado por um marido à sua esposa, mortis causa, ele permanece propriedade do marido, tal como foi 

detido por Julianus. Além disso, se ele receber a sua liberdade e a herança ao mesmo tempo, ele será o herdeiro necessário do 

marido, pois nada lhe pode ser deixado sem que lhe seja concedida a sua liberdade. 

 

194. The Same, Perguntas, Livro XVII. 

 

A totalidade da sua herança não tendo sido distribuída, um testador inserido no seu testamento: "Que ele seja o herdeiro que 

eu nomearei pelo meu codicilo". Ele nomeou Titius seu herdeiro pelo seu códice. Esta nomeação é válida, pois embora uma 

herança não possa ser legada por um códice; ainda assim, neste caso, é considerada como tendo sido deixada pelo testamento. 

O herdeiro, contudo, só terá direito à parte da herança que ainda não tenha sido alienada. 

 

195. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Um homem que não fazia parte do exército nomeou o seu herdeiro libertado para certos bens derivados da sua mãe que 

possuía em Panónia, e nomeou Titius herdeiro dos seus bens paternais, que detinha na Síria. É estabelecido por lei que cada 

um dos herdeiros teria direito a metade dos seus bens; mas o tribunal com jurisdição na distribuição dos mesmos seguiu a 

última vontade do testador, e adjudicou a cada um dos herdeiros o que ele lhes tinha deixado, depois de lhes ter exigido que 

fornecessem segurança contra qualquer processo que pudesse ser instaurado ao abrigo da Lei Falcidiana; ou seja, que se 

reservassem o direito de reter um quarto do legado, para que o que quer que cada um deles tivesse de pagar pudesse ser 

desencadeado por meio de uma excepção com base na má fé. 

 

 

196. Lucius Titius e Publius Maevius, tendo sido nomeados herdeiros, a primeira a duas acções de uma herança, e a segunda 

a três acções da mesma, dei como minha opinião que a intenção era que a herança fosse dividida em nove partes, pelo facto 

de o valor das duas acções ter sido deduzido pelo testador do valor das outras três. Da mesma forma, as antigas autoridades 

decidiram que quando uma soma de dinheiro fosse legada ao Titius, e o tipo de moeda não fosse especificado, isto poderia 

ser verificado através de um exame dos outros legados legados pelo testador. 

 

197. Quando os filhos eram nomeados herdeiros de partes iguais de uma herança, e depois o filho de um irmão era nomeado 

para duas acções, foi decidido que a intenção era que a divisão ordinária da herança prevalecesse; e, consequentemente, que 

os filhos deveriam receber dez acções da mesma. Entende-se que foi feito um legado com vista a duplicar o número de 

quotas onde a herança foi especificamente legada, ou as doze quotas distribuídas, a quota restante não pode ser encontrada. 
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Não faz diferença, contudo, em que lugar foi nomeado um herdeiro sem uma acção, desde que pareça ter recebido o restante 

da herança. 

 

198. A Seius nomeou Maevius herdeiro de uma parte dos seus bens, que ele poderia tomar de acordo com a lei, e nomeou 

Titius herdeiro do restante. Se Maevius pudesse ficar com a totalidade da herança, Titius, que foi adicionado, ou substituído 

por ele, não seria um herdeiro. 

 

199. The Same, Definitions, Book I. 

 

Se não fosse feita qualquer menção ao restante, e o número das acções fosse duplicado, Maevius só teria direito a tanto 

quanto o Titius teria direito em primeiro lugar. 

 

200. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Mas se Maevius não fosse capaz de tomar sob a vontade, o substituto teria direito à totalidade da propriedade. 

 

201. Paulus, Opiniões, Livro IX. 

 

Clemens Patronus, providenciado pelo seu testamento, "que se lhe nascer um filho, este seja seu herdeiro; se lhe nascerem 

dois filhos, estes sejam seus herdeiros em partes iguais da sua herança; se lhe nascerem duas filhas, a mesma divisão deve ser 

feita; se nascerem um filho e uma filha, dois terços da herança devem ser dados ao filho, e um terço à filha". Tendo nascido 

dois filhos e uma filha, levantou-se a questão de como devemos fazer a divisão da herança no caso em questão? Uma vez que 

os filhos herdam igualmente, cada um deles deve ter o dobro da sua irmã; portanto, a herança deve ser dividida em cinco 

partes, das quais quatro devem ser dadas aos herdeiros masculinos, e uma ao herdeiro feminino. 

 

202. Um testador inseriu o seguinte no seu testamento: "Que Sempronius seja meu herdeiro da parte para a qual fui nomeado 

herdeiro por Titius, e que eu solicitarei pessoalmente". Esta nomeação não se insere no âmbito da procura de uma herança; 

pois é evidente que a nomeação será nula se a vontade de Titius não for oferecida pelo próprio testador, tendo sido retiradas 

todas as suspeitas da nomeação para fins interessados. 

 

203. Scaevola, Perguntas, Livro XV. 

 

Quando um testador nomeia um herdeiro, como se segue: "Se o meu legítimo herdeiro se recusar a aceitar a minha herança", 

penso que a condição do testamento não está preenchida, se o herdeiro deve reclamar a herança. 
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204. The Same, Perguntas, Livro XVIII. 

 

Se outra lei que não a de Aelia Sentia, ou um decreto do Senado, ou mesmo uma Constituição Imperial impedir a concessão 

da liberdade a um escravo, este último não pode tornar-se um herdeiro necessário, mesmo que o testador possa ser insolvente. 

 

205. No tempo do Adriano Divino, o Senado decretou que se um testador não fosse solvente quando morreu, e concedesse 

liberdade a dois ou mais escravos, e ordenasse que os seus bens lhes fossem entregues, se o herdeiro nomeado dissesse que 

suspeitava que os bens lhe iriam impor encargos, seria obrigado a aceitá-los, a fim de que o escravo mencionado pela 

primeira vez no testamento pudesse receber a sua liberdade, e os bens lhe fossem entregues. A mesma regra deve ser 

observada no caso daqueles a quem a liberdade foi concedida em virtude de um fundo fiduciário. Portanto, se o herdeiro 

nomeado em primeiro lugar desejar entrar na herança, não surgirá qualquer dificuldade; mas se os escravos mencionados 

posteriormente alegarem que também devem ser livres, e exigirem a entrega da herança a eles, deve ser feita uma 

investigação pelo Pretor quanto à solvência da herança, e ele deve fazer com que a mesma seja entregue a todos os escravos 

mencionados que se tornarão livres. No entanto, se o primeiro escravo estiver ausente, e aquele que depois se menciona 

desejar entrar na propriedade, não será ouvido, porque se o primeiro desejar que a propriedade lhe seja dada, deve ser 

preferido, e o segundo deve permanecer escravo. 

 

206. Paulus, Perguntas, Livro XXIII. 

 

Quando a liberdade foi concedida a um escravo em virtude de um trust, e o herdeiro nomeou o mesmo escravo seu próprio 

herdeiro com a concessão da sua liberdade, levantou-se a questão de saber se o referido escravo se tornou um herdeiro 

necessário. É mais justo, e mais consentâneo com os princípios da equidade, que ele não se torne um herdeiro necessário, 

pois quem poderia obrigar a sua liberdade a ser-lhe concedida, mesmo que o falecido não tivesse querido quando lhe ordenou 

a liberdade, não parece ter obtido grande favor do falecido, e, de facto, considera-se que ele recebeu a liberdade a que tinha 

direito, em vez de lhe ter sido concedido um favor. 

 

207. O mesmo princípio é aplicável ao caso de um escravo que um testador comprou na condição de o manumitar, se fosse 

nomeado herdeiro; por deixar o favor do testador fora de consideração, ele pode obter a sua liberdade de acordo com a 

Constituição do Divino Marcus. 

 

208. A mesma regra aplica-se a um escravo que foi comprado por outro com o seu próprio dinheiro, pois ele também pode 

obrigar o mesmo testador a conceder-lhe a sua liberdade. 

 

209. Scaevola, Opiniões, Livro II. 
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Lucius Titius, que tinha um irmão, fez a seguinte provisão no seu testamento: "Que o meu irmão Titius seja o herdeiro de 

toda a minha propriedade. Se Tito não estiver disposto a ser meu herdeiro, ou (o que é algo que eu não desejo que aconteça) 

se ele morrer antes de entrar na minha propriedade, ou não tiver um filho ou filha que lhe tenha nascido, então que Stichus e 

Pamphilus, meus escravos, sejam livres, e herdeiros de partes iguais da minha propriedade". Pergunto, se Titius deve aceitar 

a herança, e não deve ter filhos nessa altura, se Stichus e Pamphilus podem tornar-se livres e herdeiros, em virtude da 

substituição. Pergunto também, se não podem ser livres nem herdeiros sob a referida substituição, se podem ser considerados 

co-herdeiros de uma parte do espólio. A resposta foi que é claro que não era intenção do testador nomear qualquer co-

herdeiro com o seu irmão, que ele tinha evidentemente designado como herdeiro de toda a sua herança. Assim, se o irmão 

entrar na herdade, Stichus e Pamphilus não serão herdeiros, pela razão de que o testador não desejava que fossem, se o seu 

irmão morresse e deixasse crianças antes de a aceitar. A sábia disposição do testador deve ser notada, uma vez que ele não só 

deu preferência ao seu irmão em detrimento dos substitutos, mas também aos filhos do seu irmão. 

 

210. Marcianus, Trusts, Livro VII. 

 

Já não há margem para dúvidas de que os herdeiros podem ser nomeados sob a seguinte condição, nomeadamente "Se 

desejarem ser herdeiros, e se não o desejarem, outro, que pareça ser aceitável, será substituído por eles". Neste caso, foi 

negado que é necessário deserdar um filho sob a condição contrária; em primeiro lugar, porque isso só é exigido quando a 

condição está no seu ? poder, ou ele é o herdeiro do seu pai, e o seu cumprimento depende de alguma influência externa e 

deve ser esperado; em segundo lugar, porque não importa que tipo de condição tenha sido imposta, o filho deve ser 

deserdado sob a condição contrária, e no caso em que a deserdação declarada não pode possivelmente ter lugar; e certamente 

que se fosse expressa em palavras seria absurdo, pois que outros termos podem ser concebidos que seriam contrários a esta 

condição: "Se ele estiver disposto, que seja meu herdeiro", do que estes: "Se ele não estiver disposto a ser meu herdeiro, que 

seja deserdado"? É evidente para todos que uma tal disposição é ridícula. 

 

 

211. Não parece ser estranho ao sujeito acrescentar aqui, a título de complemento, que quando os herdeiros são nomeados 

sob esta condição, "Se desejam ser herdeiros", não lhes deve ser permitido rejeitar a herança pelo facto de que, quando são 

nomeados sob esta condição, não são herdeiros necessários, mas tornam-se tais voluntariamente. Também não têm o direito 

de rejeitar a herança sob outras condições que possam cumprir, e que tenham cumprido. 

 

212. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

Se um herdeiro tiver sido nomeado primeiro para metade de uma herança, e um segundo para dois terços, e um terço para a 

parte restante, ou se tiver sido nomeado sem mencionar o que receberá, o referido terceiro herdeiro terá direito a cinco 
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duodécimos da herança; pois se for dividido em vinte e quatro partes, as regras de cálculo dar-lhe-ão dez duodécimos da 

mesma, o que equivale a cinco acções. 

 

213. Gaius, Sobre os casos. 

 

Quando um testador, que é insolvente, tem por acaso um herdeiro, além de um escravo que foi nomeado seu herdeiro com a 

concessão da sua liberdade, por exemplo, onde o testador ao nomear o escravo seu herdeiro com a concessão da sua liberdade 

acrescentou: "Se Stichus deve ser meu herdeiro, que Titius também seja meu herdeiro"; pois Titius não pode ser o herdeiro 

antes de Stichus se tornar tal sob a vontade, e como o escravo se tornou imediatamente o herdeiro, aquele que foi 

acrescentado não pode partilhar da herança; de modo que, onde o escravo se torna herdeiro, o outro deixa de o ser. 

 

214. Paulus, Manuais, Livro II. 

 

Quando um parceiro é nomeado único herdeiro de uma herança, e o legado é legado a um escravo detido em comum por 

ambos os parceiros, sem a concessão da sua liberdade, este legado é nulo. É evidente que um legado pode ser legalmente 

legado sob uma condição, e sem a concessão da liberdade, uma vez que um legado pode ser legalizado ao seu próprio 

escravo, e o herdeiro pode ser encarregado da sua execução sob uma condição. Portanto, quando um parceiro é nomeado 

herdeiro, um escravo pode também ser nomeado seu co-herdeiro, sem a concessão da sua liberdade, como, por exemplo, 

quando pertence a outro; porque um escravo pode ser nomeado herdeiro depois de o seu senhor já ter sido nomeado. 

 

215. Tryphoninus, Disputations, Livro XXI. 

 

Quando um escravo é nomeado herdeiro com a concessão da sua liberdade, mas condicionalmente, pela vontade do seu 

senhor; e enquanto a condição ainda está pendente, ele descobre os assassinos do seu senhor, e o Pretor decide que merece a 

sua liberdade, ainda que a condição da vontade deva ser cumprida posteriormente, o referido escravo tornar-se-á livre, por 

outra razão, ou seja, será libertado a título de recompensa, e não por causa da vontade. Assim, ele não é o herdeiro necessário 

do seu senhor, embora possa entrar na propriedade se assim o desejar. 

 

216. Paulus, Decisões, Livro V. 

 

É odioso para qualquer pessoa nomear o Imperador seu herdeiro para levar a cabo um processo judicial, pois não é 

apropriado fazer uso da autoridade Imperial com o propósito de encorajar um litígio vexatório. 

 

217. O Mesmo, Sobre o Primeiro dos Seis Livros Relacionados com as Decisões Imperiais; ou o Segundo Livro dos 

Decretos. 
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Pactumeius Androsthenes nomeou Pactumeia Magna, a filha de Pactumeius Magnus, herdeira de toda a sua propriedade, e 

substituiu o seu pai por ela. Pactumeius Magnus, tendo sido morto, e tendo-se espalhado o rumor de que a sua filha também 

estava morta, o testador mudou o seu testamento, e nomeou Novius Rufus seu herdeiro, com este preâmbulo: "Que Novius 

Rufus seja meu herdeiro, pela razão de não ter sido capaz de reter os herdeiros que desejava". Pactumeia Magna candidatou-

se aos nossos Imperadores, e tendo o caso sido ouvido, foi decidido que ela tinha direito a alívio, uma vez que isto estava de 

acordo com os desejos do testador; e embora houvesse uma certa razão para a nomeação do outro herdeiro, ainda assim, 

como estava mal fundamentado, não podia ser interposta legalmente. Portanto, a decisão foi que a herança pertencia à 

Magna, mas que ela seria obrigada a pagar os legados legados legados pelo segundo testamento, tal como se ela própria 

tivesse sido nomeada herdeira pelo referido testamento. 

 

 

 

 

 

Título. 6. Sobre as substituições ordinárias e pupilares. 

 

 

 

 

218. Modestinus, Pandestinus, Livro II. 

 

Diz-se que os herdeiros ou são nomeados ou substituídos. Os que são nomeados pertencem ao primeiro grau, os que são 

substituídos ao segundo, ou ao terceiro grau. 

 

219. Há dois tipos de substituições, a simples, como, por exemplo: "Que Lucius Titius seja meu herdeiro, e se Lucius Titius 

não deve ser meu herdeiro, então que Seius seja meu herdeiro; se ele não deve ser meu herdeiro, ou deve ser e morrer antes 

de chegar à puberdade, então que Gaius Seius seja meu herdeiro". 

 

220. Podemos substituir um herdeiro por outros que tenham sido nomeados, bem como por aqueles que tenham deserdado; e 

podemos substituir um herdeiro que já tenha sido nomeado, ou qualquer outra pessoa. 

 

221. Um pai não pode substituir um herdeiro pelos seus filhos, a menos que nomeie um para si próprio; pois sem a nomeação 

de um herdeiro não é válida qualquer disposição de testamento. 
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222. Ulpianus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Foi introduzido por costume, que se alguém fizesse um testamento para os seus filhos sob a puberdade, este só seria válido 

até os seus filhos atingirem a idade de catorze anos, e as suas filhas a de doze. Isto deve, no entanto, ser entendido para se 

aplicar onde as crianças estão sob o seu controlo. Não podemos substituir outros herdeiros por filhos emancipados, mas é 

evidente que o podemos fazer por filhos póstumos, como também podemos fazer com os netos e seus sucessores, se não 

forem susceptíveis de voltar a estar sob a autoridade do pai. Se, no entanto, precederem os seus pais, só podem ser 

substituídos por eles onde foram nomeados herdeiros ou deserdados; pois, de acordo com a Lex Velleia não quebram a 

vontade do seu avô pela sucessão, pois se a vontade principal for quebrada, o pupilo não se pode manter de pé. Mas se 

alguém nomear como seu herdeiro uma criança que ainda não chegou à puberdade, pode nomear um substituto para ele, 

desde que o tenha adoptado em vez do seu neto, ou o tenha arrogado, e o seu filho o preceda. 

 

223. Quando alguém faz um testamento em benefício de uma criança que ainda não atingiu a puberdade, deve também fazer 

um para si próprio. No entanto, não pode fazer um testamento apenas para o seu filho, a menos que ele seja um soldado; 

portanto, a menos que ele também execute um para si próprio, este não será válido, e a menos que a herança do pai seja 

inscrita, o pupilo não terá qualquer efeito. É evidente que se a herança não for afectada sob a vontade principal, entrará na 

posse do herdeiro ab intestato, e deve considerar-se que a substituição pupilar será preservada. 

 

224. Por vezes, a fim de estabelecer a validade de uma substituição pupilar, o herdeiro nomeado pode ser obrigado a entrar na 

propriedade, ou isto pode ser feito para manter uma confiança no segundo testamento; por exemplo, onde o menor já tenha 

morrido. Mas se ele ainda estiver vivo, Julianus pensa que é desprezível quem solicita um testamento durante a vida do 

proprietário. 

 

225. Penso que quando a um menor com menos de vinte e cinco anos é concedida uma restituição por ter entrado num 

testamento, que isso confirmará o segundo testamento, e permitirá ao Pretor conceder uma acção equitativa ao substituto. 

 

226. O testador deve primeiro mencionar o seu próprio herdeiro, e depois pode nomear um substituto para o seu filho, e ele 

não deve inverter esta ordem de nomeação. Julianus pensa também que deve primeiro nomear um herdeiro para si próprio, e 

depois um para o seu filho. Se, no entanto, ele deve primeiro fazer um testamento para o seu filho, e depois um para si 

próprio, os seus actos não serão válidos. Esta opinião é adoptada num Rescript do nosso Imperador dirigido a Virius Luppus, 

Governador da Grã-Bretanha, pois é evidente que só existe um testamento, embora existam duas propriedades, de modo que, 

quando alguém nomeia herdeiros necessários para si próprio, também os nomeia para o seu filho, e um homem pode 

substituir o seu filho póstumo pelo seu filho que ainda não atingiu a idade da puberdade. 
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227. Onde um testador declara no seu testamento: "Se o meu filho morrer antes de atingir a idade de catorze anos, que Seius 

seja meu herdeiro", e depois acrescentou: "Que o meu filho seja meu herdeiro"; a substituição será válida, embora ele tenha 

inserido a disposição numa ordem inversa. 

 

228. Mas onde ele disse: "Se o meu filho não deve ser meu herdeiro, que Seius seja meu herdeiro, que meu filho seja meu 

herdeiro"; Seius é nomeado herdeiro em segundo grau; e se o seu filho deve ser seu herdeiro, não há dúvida de que Seius será 

o herdeiro do filho; mas se o filho se tornar herdeiro e morrer antes de atingir a idade da puberdade; considera-se que Seius 

foi devidamente admitido à sucessão, como não a ordem observada no testamento, mas a ordem da sucessão deve ser 

considerada. 

 

229. Por conseguinte, quando se disse que poderia ser feita uma substituição para cada um dos filhos, isto foi acrescentado 

para mostrar que o pai não deve começar com a vontade de um filho, que ainda não tenha atingido a idade da puberdade. 

 

230. Modestinus, Diferenças, Livro I. 

 

Onde um pai fez uma substituição para o seu filho que ainda não tinha chegado à puberdade, como se segue: "Quem se tornar 

meu herdeiro, que seja também o herdeiro do meu filho que ainda não chegou à idade da puberdade"; foi decidido que apenas 

os herdeiros mencionados com referência a esta substituição no testamento deveriam ser admitidos a participar na herança. 

Assim, um senhor que, através do seu escravo, tivesse adquirido uma parte da propriedade, não poderia tornar-se herdeiro em 

virtude da sua substituição por uma criança que não tivesse atingido a idade da puberdade, se o escravo já não estivesse sob o 

seu controlo. 

 

231. O mesmo, no que diz respeito às invenções. 

 

Actualmente, somos governados pela Constituição do Divino Marcus e Verus, que prevê que sempre que um pai fizer uma 

substituição do seu filho com idade inferior à da puberdade em vez de outra, onde existem duas, será entendido como tendo 

feito a substituição em ambos os casos; isto é, onde o seu filho não era seu herdeiro, ou era seu herdeiro mas morreu antes de 

atingir a idade da puberdade. 

 

232. Considera-se que este privilégio também deve ser alargado ao terceiro tipo de substituição. Pois se um pai deve nomear, 

como seus herdeiros, os seus dois filhos que são menores de idade de puberdade, ele substitui-os um pelo outro, e o Divino 

Pio decretou que se deve considerar que a substituição foi recíproca em ambos os casos. 

 

233. Onde, contudo, dois filhos, um dos quais atingiu a idade da puberdade, e o outro não, são reciprocamente substituídos 

pela fórmula ordinária: "Eu substituo-as uma pela outra"; os imperadores Severus e Antoninus decidiram que, neste caso, 
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apenas a substituição ordinária deveria ser considerada como tendo sido feita; pois parecia ter sido incoerente que a dupla 

substituição tivesse lugar com referência a um dos herdeiros, mas que, no que diz respeito ao outro, apenas a substituição 

ordinária deveria ser feita; portanto, neste caso, o pai deveria ter feito uma substituição para cada um separadamente, para 

que se a criança que tinha chegado à puberdade não fosse seu herdeiro, aquele que não tinha chegado à puberdade fosse 

substituído por ele; mas se aquele que não tinha chegado à puberdade fosse seu herdeiro, e morresse antes de atingir essa 

idade, o seu irmão poderia ser substituído pela parte do seu co-herdeiro. Nestas circunstâncias, o irmão será considerado 

como tendo sido substituído de ambas as maneiras; uma vez que, se não fosse substituído da maneira habitual pelo herdeiro 

que não tinha chegado à puberdade, a questão levantar-se-ia quanto à intenção do pai, e se se entendia que ele só tinha em 

mente uma substituição para ambos os seus filhos, uma vez que uma substituição só é entendida como sendo incluída na 

outra, em que os desejos do pai não se opõem; ou se, com o objectivo particular de evitar uma disputa, ele deveria, em 

qualquer caso, substituir o irmão pelo filho que não tinha chegado à puberdade, como se segue: "Se ele não se tornar meu 

herdeiro, ou se o fizer, mas morrer sob a idade da puberdade". 

 

234. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Onde vários herdeiros mencionados num testamento foram substituídos por alguém, como se segue: "Se ele não deve ser meu 

herdeiro, que quem herdar a sua parte dos meus bens", está estabelecido que cada herdeiro será chamado à parte do herdeiro 

que lhe falta; e não faz qualquer diferença se aquele que se tornar herdeiro da maior parte dos bens o faz em virtude da sua 

nomeação, ou se o obteve através de alguma lei pela qual lhe foi concedida a parte de outro. 

 

235. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

Quando alguém que não é capaz de adquirir a totalidade da propriedade do testador é substituído pelo filho deste último que 

ainda não atingiu a idade da puberdade, ele pode adquirir a totalidade da propriedade pela razão de a obter através do menor. 

O nosso Julianus defende que esta opinião deve ser interpretada de tal forma que a parte em questão não terá direito a todos 

os bens do testador. No entanto, se, posteriormente, o menor adquirir alguma coisa de outra fonte, ou se for deserdado, o 

substituto não será impedido de adquirir a propriedade, uma vez que a obtém do menor. 

 

236. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

 

De acordo com os termos do Direito Civil, não é permitido fazer uma substituição após o décimo quarto ano. Um partido que 

não possa ser admitido como substituto não pode ser admitido como herdeiro, para que, contra a vontade do testador, o filho 

não consiga entretanto obter o que o seu pai lhe deu por vontade própria. 

 

237. Ulpianus, On Sabinus, Livro IV. 
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Quando um pai nomeia um substituto para os seus filhos que não atingiram a idade da puberdade, normalmente fá-lo em 

absoluto, ou sob alguma condição. Ele fá-lo absolutamente quando diz: "Se o meu filho deve morrer antes de atingir a idade 

da puberdade, que Seius seja meu herdeiro". Ou a Seius é aqui nomeada herdeira, e é nomeado um substituto para um menor 

sem qualquer condição, ou ele é meramente substituído. Mas se o testador substituir um herdeiro que tenha sido nomeado, ou 

seja, "Se ele deveria ser meu herdeiro"; ele não se torna herdeiro por causa de uma substituição, a menos que ele tenha sido o 

herdeiro por nomeação. Tal substituição assemelha-se à seguinte, nomeadamente, "Quem quer que tenha sido meu herdeiro 

de acordo com o que foi anteriormente declarado"; pois esta substituição contém uma condição semelhante à primeira. 

 

238. Estas palavras: "Que ele seja herdeiro do meu filho sob a idade da puberdade, que teria sido o meu próprio herdeiro", 

têm o seguinte significado, que nem todos os que possam ser herdeiros do pai podem ser considerados como sendo 

substituídos, mas apenas o nomeado testamentário. Portanto, nem um pai que se torna herdeiro através do seu filho, nem um 

senhor que se torna um através do seu escravo, é admitido à substituição; nem o herdeiro do herdeiro pode ser admitido, 

porque estas partes não têm direito à herança por vontade do testador. Os substitutos têm direito às mesmas quotas a que 

teriam direito fora da herança do próprio chefe da família. 

 

239. Labeo, Abridgments of the Last Works of Javolenus, Livro I. 

 

Quando um pai substituiu o seu filho sob a idade da puberdade pelas mesmas pessoas a quem ele nomeou os seus próprios 

herdeiros, e vós, além disso, tereis direito a metade da herança do filho, e os outros herdeiros do pai terão direito à outra 

metade, para que a metade indivisa vos pertença, e uma divisão da restante metade será feita na proporção das partes da 

herança do seu pai a que os outros teriam direito por herança. 

 

240. Ulpianus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Onde, no entanto, várias partes foram substituídas da seguinte forma: "Quem quer que seja meu herdeiro de acordo com o 

que foi anteriormente declarado", e depois alguns deles morrem depois de se terem tornado herdeiros do seu pai, os herdeiros 

sobreviventes, de acordo com a substituição, só podem tomar a parte da herança a que têm direito pro rata pela sua 

nomeação, e ninguém terá direito a ela como representante dos herdeiros falecidos. 

 

241. Aqueles a quem posso designar os meus próprios herdeiros necessários, posso também substituir como herdeiros do meu 

filho, meu escravo, ou meu irmão, mesmo que ainda não tenham nascido. Portanto, um filho póstumo pode ser o herdeiro 

necessário do seu irmão. 
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242. Um certo homem foi substituído pelo testador por uma criança ainda não chegada à puberdade, e que tinha sido 

nomeado herdeiro de toda uma propriedade. Se o filho se tornar herdeiro do seu pai, poderá o substituto separar as duas 

herdades, para que ele possa ficar com a do filho, mas não com a do pai? Ele não o pode fazer; pois deve aceitar ou rejeitar os 

bens de ambos, porque são indivisíveis. 

 

243. A mesma regra aplica-se se um pai me nomear herdeiro de uma parte dos seus bens, e o seu filho de outra parte, e eu 

devo rejeitar o legado do pai, pois não posso ter o do filho. 

 

244. Quando alguém é nomeado herdeiro único de uma herança, e, tendo sido substituído por um filho deserdado, rejeita a 

herança do pai, pois não foi substituído, não pode adquirir a herança do filho; pois a vontade do filho não será válida, a 

menos que aceite a herança do pai, uma vez que, para estabelecer a validade da substituição, o testamento deve ter sido feito 

de modo a que a herança pudesse ser inscrita pelo herdeiro. 

 

245. O que quer que venha a estar nas mãos do substituto pupilar após a morte do testador pertence-lhe, pois o testador não o 

substituiu pelos seus próprios bens, mas sim pelos do menor; como qualquer pessoa pode fazer uma substituição por um filho 

deserdado, a menos que dê como exemplo o caso de um soldado que substitui um herdeiro pelo seu filho, com a intenção de 

que apenas os bens que viessem a estar nas mãos do filho pertencerão ao substituto. 

 

246. Consideramos também que, no caso de um menor que tenha sido arrogado, os bens a que teria tido direito se tal não 

tivesse ocorrido não pertencerão ao seu substituto, mas apenas aqueles que o próprio arrogante lhe deu; a menos que façamos 

a distinção de que a quarta parte que, de acordo com os termos do Rescript of the Divine Pius, é obrigada a deixá-lo, não 

pode ser adquirida pelo substituto. Scaevola, no entanto, defende no Décimo Livro de Perguntas que o arrogante deve ser 

autorizado a fazê-lo, o que é uma opinião razoável. Eu, contudo, vou ainda mais longe, e penso que o substituto terá direito a 

qualquer propriedade que tenha sido adquirida em virtude da adopção, como por exemplo, onde um amigo ou parente do 

arrogante tenha deixado alguma coisa ao herdeiro. 

 

247. Ninguém que for nomeado, e ao mesmo tempo substituir-se a si próprio, ganhará nada sem uma mudança de partes; mas 

isto ocorre quando existe apenas um grau. Onde, contudo, existem dois graus, pode dizer-se que a substituição será válida, 

como Julianus defende no Trigésimo Livro do Digest. Se o testador fizer a nomeação de um herdeiro, quando Titius é seu co-

herdeiro, nos termos seguintes: "Se Stichus não deve ser meu herdeiro, que seja livre e seja meu herdeiro", a substituição não 

será válida. Mas se ele disser: "Se Titius não deve ser meu herdeiro, então que Stichus seja livre, e seja herdeiro da sua 

parte", há dois graus de substituição, e portanto se Titius rejeitar a sua parte da herança, Stichus tornar-se-á livre e herdeiro 

do testador. 

 

248. Paulus, On Sabinus, Livro I. 
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Quando o partido que é nomeado herdeiro é substituído por um filho, ele não será impedido de tomar sob a substituição, se o 

puder fazer após a morte do filho. Mais uma vez, por outro lado, ele pode ser responsabilizado por certas penalidades sob a 

vontade do menor, embora não possa ser sujeito a nenhuma sob a do pai. 

 

249. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Se um filho que foi nomeado herdeiro do seu pai, e depois se torna herdeiro do seu irmão por substituição, rejeita a herança 

do seu pai, mas prefere reter a do seu irmão, ele deve ser ouvido. Pois penso que é mais equitativo que o Pretor permita a 

separação das heranças do irmão e do pai; pois ele tem o direito de decidir que os filhos sejam libertados dos encargos de 

uma herança que não tenham voluntariamente assumido, mas nenhum direito os exclui de uma herança contra a sua vontade; 

e especialmente quando, deixando a substituição fora de consideração, o irmão substituído teria direito à herança. Assim, 

apenas os legados deveriam ser pagos de acordo com a substituição, e a regra de divisão estabelecida pela Lei Falcidiana 

deveria ser seguida, não com referência à herança do pai, como é costume, mas com respeito à da criança que ainda não tinha 

chegado à puberdade. 

 

250. Pomponius, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Não faz diferença em que grau um herdeiro pode ser substituído por uma criança. 

 

251. The Same, On Sabinus, Livro II. 

 

Numa substituição pupilar, mesmo que tenha sido fixado um tempo mais longo, a substituição terminará, no entanto, na idade 

da puberdade. 

 

252. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Um centurião substituiu directamente um herdeiro pelo seu filho: "Se ele morrer sem problemas antes de atingir a idade de 

vinte e cinco anos". A substituição do filho adquiriria os seus bens pelo Common Law se este último morresse antes do seu 

décimo quarto ano; após essa idade, porém, ele não poderia, sob privilégio militar, adquirir nada mais do que os bens do pai e 

os lucros derivados dos mesmos encontrados entre os efeitos do filho. 

 

253. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 
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Se alguém legar um escravo pela sua vontade, e depois ordenar um substituto, que tinha nomeado para o seu filho, para 

libertar o referido escravo, este último tornar-se-á livre, tal como se o legado do legado fosse anulado; pois, no que diz 

respeito ao legado, o que foi mencionado pela última vez nestes testamentos deve ser considerado, como se faz no caso do 

mesmo testamento, ou quando os codicilos tenham sido confirmados por um testamento. 

 

254. Onde, depois de um testador ter executado o seu testamento, ele faz um para o seu filho na presença de testemunhas 

competentes, este acto será, no entanto, válido, e a vontade do pai permanecerá; mas se o pai fizer um testamento tanto para 

si próprio como para o seu filho, e depois apenas um para si próprio, tanto o testamento como a substituição feita 

inicialmente serão quebrados. Onde, contudo, o pai fez o segundo testamento e nomeou o seu herdeiro, como se segue: "Se o 

seu filho morrer em vida", pode então dizer-se que o primeiro testamento não é quebrado, pela razão de que o segundo, em 

que o filho foi passado para o outro lado, é nulo. 

 

255. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Qualquer pessoa pode ser substituída por uma criança, mesmo que tenha nascido após a morte da criança pela qual foi 

substituída como herdeira. 

 

256. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Se um escravo, de propriedade comum a outro, for substituído por um filho ainda não chegado à puberdade, juntamente com 

a concessão da sua liberdade, e ele deve ser comprado pelo testador, ele tornar-se-á um herdeiro necessário do menor; mas se 

ele deve ser comprado por este último, ele não será o seu necessário, mas o seu herdeiro voluntário; como afirma Julianus no 

Trigésimo Livro do Digest. Mas quer tenha sido comprado pelo pai ou pelo menor, a equidade sugere que ele próprio, se 

oferecer o preço da parte do seu senhor, pode obter tanto a sua liberdade como a herança. 

 

257. Quando um escravo é legado a Titius, pode ser substituído pelo filho menor do testador com a concessão da sua 

liberdade; tal como onde é legado e nomeado herdeiro, e o legado desaparecerá quando a condição da qual a substituição 

depende for cumprida. 

 

258. Julianus, Digest, Livro XIII. 

 

A mesma regra aplica-se quando um escravo é substituído após a morte de um legatário. 

 

259. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVI. 
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A vontade do pai e a do filho são consideradas como uma só, de acordo com a Lei Pretoriana; pois (como afirma Marcelo no 

Nono Livro do Digest), bastará que a vontade do pai seja selada, se a do filho também for selada; e os sete selos das 

testemunhas anexados ao testamento do pai serão suficientes. 

 

260. Quando um pai faz um testamento escrito para si próprio e um testamento oral para o seu filho, ou vice-versa, ambos 

serão válidos. 

 

261. The Same, On the Edict, Book XLI. 

 

Se um testador deve fazer uma substituição como se segue: "Se o meu filho morrer antes de atingir o seu décimo ano, que 

Seius seja meu herdeiro"; e o filho deve morrer após o seu décimo ano, mas antes de atingir o seu décimo quarto ano, a 

melhor opinião é que o substituto não pode exigir a posse da herança, pois não é considerado como tendo sido nomeado um 

substituto neste caso. 

 

262. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 

 

Quando um filho exigir a posse da herança do seu pai em oposição aos termos da vontade deste último, e tiver sido 

substituído pelo referido testamento pelo seu irmão com idade inferior à da puberdade, será excluído da substituição. 

 

263. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Onde um testador nomeou vários herdeiros, e disse: "Eu substituo-os a todos reciprocamente", e, após a sua morte, a herança 

foi inscrita por alguns deles, estando um dos herdeiros morto, se a condição da qual a substituição dependia for cumprida, e 

outro herdeiro rejeita a sua parte, toda ela pertencerá aos sobreviventes, porque são considerados como tendo sido 

substituídos uns pelos outros com referência a toda a herança. Se, no entanto, o testador nomear herdeiros e disser: "Eu 

substituo-os reciprocamente", serão considerados como tendo sido substituídos aqueles que aceitarem a herança. 

 

264. Ulpianus, Disputations, Livro IV. 

 

Quando vários herdeiros são nomeados para diferentes acções de uma herança, e todos eles são substituídos uns pelos outros, 

devem geralmente ser considerados como substitutos das mesmas acções para as quais foram nomeados herdeiros; por 

exemplo, se um foi nomeado herdeiro de um duodécimo, outro de um oitavo, e um terço de um quarto da herança, e este 

último deve rejeitar a sua parte, o quarto deve ser dividido em nove partes, a oito das quais terá direito a quem foi nomeado 

herdeiro de dois terços, a menos que fosse intenção do testador que aquele que foi nomeado herdeiro de um duodécimo 

recebesse uma parte, e isto dificilmente se pode acreditar, a menos que tenha sido explicitamente declarado. 
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265. Julianus, Digest, Livro XXIV. 

 

Onde um pai substituiu reciprocamente os seus dois filhos abaixo da idade da puberdade, e Titius por aquele que iria morrer 

por último; a opinião era que só os irmãos tinham direito à posse da herança, e que havia neste caso dois graus de nomeação, 

por assim dizer; para que, em primeiro lugar, os irmãos fossem substituídos um pelo outro, e se não fossem herdeiros, então 

Titius deveria ser chamado à sucessão. 

 

266. The Same, Digest, Livro XXIX. 

 

Se um pai deve nomear como seu herdeiro o seu filho com idade inferior à puberdade, e nomear como seu substituto um filho 

póstumo, e um filho deve nascer durante a vida do seu pai, a vontade será quebrada se o outro filho estiver vivo. Se, contudo, 

a referida criança nascer durante a vida do seu pai, mas após a morte do seu irmão, será o único herdeiro do seu pai. 

 

267. The Same, Digest, Livro XXX. 

 

Se Titius deveria ser substituído pelo seu co-herdeiro, e Sempronius deveria depois ser substituído por ele, penso que a 

melhor opinião é que Sempronius foi substituído por ambas as acções da propriedade. 

 

268. The Same, Digest, Livro XXX. 

 

A Lex Cornelia, que confirma os testamentos daqueles que morrem nas mãos do inimigo, não só faz referência às 

propriedades das pessoas que fizeram os seus testamentos, mas a todas as propriedades que podem pertencer a qualquer 

pessoa por disposição testamentária, mesmo que não tenham caído nas mãos do inimigo. Assim, onde um pai morreu em 

cativeiro, deixando no seu próprio país um filho com idade inferior à da puberdade, e este último morreu antes de atingir essa 

idade, a propriedade pertencia ao substituto; tal como se o pai não tivesse sido capturado pelo inimigo. Onde, no entanto, o 

pai morreu em casa, e o seu filho menor morreu nas mãos do inimigo, tendo sido capturado após a morte do pai; não será 

correcto considerar que os seus bens pertencem ao substituto, nos termos da referida lei? Mas se o filho cair nas mãos do 

inimigo durante a vida do seu pai, penso que a Lex Cornelia não se aplicará, porque não prevê que aquele que não deixou 

nenhuma propriedade no seu próprio país tenha herdeiros. Portanto, mesmo que o filho, tendo chegado à puberdade, deva ser 

capturado durante a vida do pai, e depois morrer nas mãos do inimigo, após a morte do pai em casa, a propriedade do pai 

pertencerá aos seus parentes mais próximos, em virtude da Lei das Doze Távolas, mas a propriedade do filho não pertencerá 

a estes últimos, nos termos da Lei Corneliana. 

 

269. Scaevola, Perguntas, Livro XV. 
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Onde um pai, bem como o seu filho, foram capturados pelo inimigo, e ambos morrem em cativeiro; embora o pai possa 

morrer primeiro, a Lei Corneliana não confirma a substituição, a menos que o menor deva morrer depois de regressar a casa; 

embora se ambos devam morrer em casa, o substituto terá direito à herança. 

 

270. Julianus, Digest, Livro LXXVIII. 

 

Um certo homem, pelo seu testamento, nomeou Próculus herdeiro de uma quarta parte da sua herança, e Quietus aos 

restantes três quartos da mesma; e depois substituiu, como herdeiros, Florus por Quietus, e Sosias por Próculus; então, se 

nem Florus nem Sosias deveriam tornar-se herdeiros, ele substituiu a colónia dos herdeiros leptianos por três quartos, e vários 

herdeiros por uma quantia superior ao quarto restante. Proculus e Sosias morreram durante a vida do testador e Quietus 

entrou na herdade. Levantou-se a questão de saber se a quarta parte à esquerda de Proculus deveria pertencer a Quietus, ou 

àqueles que tinham sido substituídos no terceiro grau. Respondi que a intenção do testador parecia ter sido que os herdeiros 

que ele substituiu no terceiro grau só deveriam ter direito à sucessão onde toda a herança tinha sido abandonada; e que esta 

intenção era evidente pelo facto de ele ter distribuído mais de doze acções entre os substitutos; e, portanto, que a quarta parte 

da herança, que estava em questão, pertenceria à Quietus. 

 

271. O mesmo, Sobre Ambigüidades. 

 

Foi feita uma substituição da seguinte forma: "Que a mesma pessoa seja o meu herdeiro, que será o meu herdeiro, como 

acima indicado". Coloca-se a questão de saber que herdeiro deve ser entendido por isto, se seria qualquer pessoa, ou apenas a 

parte que seria herdeira no momento em que o filho morresse? Foi decidido por homens aprendidos na lei que ele seria o 

herdeiro que poderia suceder ao testador a qualquer momento; pois mesmo que o herdeiro nomeado tivesse morrido durante a 

vida do menor, e o testamento tivesse sido atacado como sendo inofensivo com referência a uma determinada parte, deve 

considerar-se que a outra continua a ser o herdeiro sob a substituição. 

 

272. Não se pode dizer que a regra seja a mesma no seguinte caso: por exemplo, quando um testador tem dois filhos, Caio, 

que chegou à puberdade, e Lúcio, que não chegou, e faz a substituição como se segue: "Se o meu filho Lúcio morrer sem 

atingir a idade da puberdade, e Gaio não deve ser meu herdeiro, então que Seius seja meu herdeiro"; pois as autoridades 

legais interpretaram isto para significar que a condição da substituição deve ser referida à morte do filho que não chegou à 

puberdade. 

 

273. The Same, On Urseius Ferox, Livro I. 
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Quando um testador nomeou vários herdeiros, entre os quais Ácio, para quotas desiguais dos seus bens, e se Ácio não deveria 

aceitar, ele substituiu os outros como herdeiros na proporção do seu interesse, e depois acrescentou que Tício deveria ser o 

co-herdeiro dos que foram substituídos. Colocou-se a questão de saber qual seria a quota a que Titius teria direito, e o que os 

outros teriam. Respondi que o Titius teria direito a uma acção e os outros a acções na proporção dos seus direitos na herança; 

por exemplo, se fossem três, o Titius teria a quarta parte da acção de Ácio, e os outros herdeiros teriam os três quartos 

restantes, na proporção das acções a que tinham direito por nomeação. Se, contudo, o testador acrescentasse não só Titius, 

mas também outros herdeiros, estes últimos teriam direito a uma parte igual à da quota-parte do substituto; por exemplo, 

suponha-se que três co-herdeiros fossem substituídos e dois herdeiros estrangeiros acrescentados, estes últimos teriam direito 

a cinco partes da quota-parte de Ácio, e os restantes co-herdeiros receberiam o saldo na proporção das suas respectivas 

quotas-partes. 

 

274. Africanus, Perguntas, Livro II. 

 

Se uma mãe fizer um testamento e nomear o seu filho seu herdeiro, assim que ele chegar aos catorze anos de idade, e caso ele 

não deva ser seu herdeiro, nomear outro para ele por substituição pupilar, isto será válido. 

 

275. Quando um filho é nomeado herdeiro, e o seu próprio filho póstumo outro, em conformidade com a regra de Gallus 

Aquilius, e Titius é substituído pelo neto se ele não deve ser o herdeiro, se o filho se tornar herdeiro do pai, foi dada a opinião 

de que Titius deve ser absolutamente excluído; ou seja, mesmo que um neto não nasça. 

 

276. The Same, Perguntas, Livro IV. 

 

Um testador que tinha dois filhos ainda não chegados à puberdade, substituiu uma certa pessoa como herdeiro do 

sobrevivente. Se ambos morressem ao mesmo tempo, foi considerado que o substituto seria o herdeiro de ambos, porque o 

sobrevivente é entendido como significando não só um que vem depois do outro, mas também aquele a quem ninguém 

sucede; assim como, por outro lado, o primeiro é entendido como significando não só um que vem antes do outro, mas 

também aquele que não tem ninguém antes dele. 

 

277. Um testador nomeou um filho, que não tinha chegado à puberdade, e Titius, os seus herdeiros. Ele substituiu Maevius 

por Titius, e pelo seu filho substituiu qualquer um dos seus herdeiros que tinha sido anteriormente mencionado por ele. Tício 

rejeitou a propriedade; Maevius entrou na mesma. Tendo o filho falecido posteriormente, foi decidido que a herança do 

menor, que derivava da substituição, iria para Maevius, como único herdeiro que tinha entrado na herança do pai. 

 

278. Ainda que se possa requerer a posse da herança contrária à vontade do pai, a substituição pupilar continuará a ser válida, 

e todos os legados legados legados sob a referida substituição deverão ser pagos. 
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279. The Same, Perguntas, Livro V. 

 

Quando a posse pretoriana de uma herança é requerida por um menor em oposição à vontade do seu pai, uma acção para 

obrigar ao pagamento de legados deve ainda ser concedida contra o substituto; e, pela razão de que o filho não deve nenhum 

legado a estranhos, os legados concedidos sob a substituição devem ser aumentados; tal como quando os legados são legados 

sob a substituição, se o filho receber mais na posse pretoriana da herança do que receberia de outra forma, também ele deve 

mais a pessoas privilegiadas. Penso que o resultado disto será que quando um filho que não chegou à puberdade é nomeado 

herdeiro de toda a herança, e é privado de metade dela através da posse pretoriana, o substituto ficará livre de 

responsabilidade para pagar metade dos legados, tal como a parte que é acrescentada através da obtenção da posse de uma 

herança aumenta os legados, assim também, neste caso, a quantia que é perdida os diminui. 

 

280. Marcianus, Institutos, Livro IV. 

 

Qualquer pessoa pode estabelecer vários graus de herdeiros num testamento, por exemplo: "Se So-e-So não se tornar meu 

herdeiro, que So-e-So não seja meu herdeiro", e eu nomeio vários outros em sucessão, para que em último lugar, a título de 

reserva, um escravo seja nomeado herdeiro necessário. 

 

281. Vários herdeiros podem ser substituídos em vez de um, ou um em vez de vários, ou herdeiros particulares em vez de 

cada um, ou aqueles que foram nomeados herdeiros podem ser substituídos uns pelos outros. 

 

282. Florentinus, Institutos, Livro X. 

 

Um herdeiro pode ser substituído por cada um dos filhos de um testador, ou por um deles que possa sobreviver; por cada um 

deles, onde não deseje que nenhum deles morra em estado intestável, pelo sobrevivente, se desejar que o direito de sucessão 

legítimo permaneça intacto. 

 

283. Paulus, Sobre as Substituições de Alunos. 

 

Quando um homem tem vários filhos, pode substituir um herdeiro por qualquer deles, e não é necessário que o faça por 

todos; tal como pode fazer uma substituição por um deles. 

 

284. Portanto, ele pode fazer uma substituição por um curto período durante a vida do seu herdeiro; por exemplo: "Se o meu 

filho morrer antes de atingir a idade de dez anos, que Titius seja seu herdeiro". 
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285. Além disso, a substituição será admitida se ele nomear vários herdeiros para diferentes termos da idade do filho, como, 

por exemplo: "Se ele morrer antes de atingir a idade de dez anos, que Titius seja seu herdeiro; se ele morrer após o seu 

décimo ano, mas antes de atingir a sua décima quarta idade, que Maevius seja seu herdeiro". 

 

286. Quando um herdeiro nomeado por um pai, que tenha sido encarregado da entrega da herança, entra nela, após ter sido 

obrigado a fazê-lo pelo beneficiário do fundo, embora os outros legados mencionados no testamento possam ser confirmados 

por esta aceitação, como por exemplo, legados, e concessões de liberdade; ainda, quando o testamento se tornou inoperante 

ao abrigo do Direito Civil, a substituição pupilar nele incluída não é reavivada; como Quintus Cervidius Scaevola sustentava. 

Muitas autoridades, porém, são de opinião diferente, pela razão de que a substituição pupilar faz parte da primeira vontade; e 

esta é a prática actual. 

 

287. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro I. 

 

Um homem tinha, pelo seu filho, dois netos que estavam sob a puberdade, um dos quais estava sob o seu controlo, e o outro 

não. Ele desejava que eles herdassem partes iguais dos seus bens, e desde que, se um deles morresse antes de atingir a idade 

da puberdade, a sua parte deveria ser transferida para o outro; e de acordo com os conselhos de Labeo, Ofilius, Cascellius e 

Trebatius, nomeou como seu único herdeiro o neto que estava sob o seu controlo, e encarregou-o da entrega de metade dos 

seus bens ao outro neto quando chegou à puberdade, e substituiu o outro herdeiro por aquele que estava sob o seu controlo, se 

este último morresse antes de atingir a idade da puberdade. 

 

288. Podemos substituir dois herdeiros em condições diferentes por um filho com idade inferior à da puberdade; por 

exemplo, um deles pode ser substituído se o filho não tiver filhos, e outra criança deve nascer e morrer antes de atingir a 

idade da puberdade. 

 

289. Um certo testador nomeou quatro herdeiros, e substituiu outros por todos eles excepto um, e aquele para quem não tinha 

sido nomeado um substituto, bem como um dos outros, morreu durante a vida do pai. Ofilius e Cascellius consideraram que a 

parte daquele para quem ninguém tinha sido substituído também pertencia ao substituto do herdeiro falecido; o que é 

correcto. 

 

290. Papinianus, Perguntas, Livro XXIX. 

 

Um herdeiro que não tinha atingido a idade da puberdade, e que tinha sido arrogado após investigação adequada, morreu. Tal 

como no caso dos herdeiros de direito, pela autoridade imperial, deve ser prestada uma caução, assim, se um pai natural 

substituiu um herdeiro pelo seu filho com idade inferior à da puberdade, deve recorrer-se ao substituto; pois só as acções 

pretorianas podem ser concedidas aos herdeiros de direito. 
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291. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Um herdeiro foi substituído pelo seu co-herdeiro, mas morreu antes de entrar na herdade, ou a condição da qual a 

substituição dependia foi cumprida. Ambas as partes da herança lhe pertencerão, quer antes da substituição do herdeiro, quer 

depois; nem fará qualquer diferença se o substituto morrer depois ou antes do herdeiro nomeado. 

 

292. Com as seguintes palavras: "Eu substituo-os uns pelos outros", a parte recusada por um dos herdeiros irá para aqueles 

mencionados no testamento, na proporção do que eles próprios obtiverem com a sua nomeação, ou do que tiver sido 

adquirido pela pessoa a cujo controlo estão sujeitos. 

 

293. Quando um pai faz uma substituição para a sua filha, ou para um neto que ocupa o lugar do seu filho, ou que o manteve 

após a execução do testamento, a substituição pupilar torna-se nula se algum destes não pertencer à família do testador no 

momento da sua morte. 

 

294. Se um pai nomear o seu filho herdeiro e lhe pedir, se ele morrer antes de atingir a idade da puberdade, que entregue os 

seus bens ao Titius, ficou estabelecido que o herdeiro legítimo do filho será obrigado a entregar os bens do seu pai, com 

excepção do direito concedido pela Lex Falcidia, tal como se os bens tivessem sido concedidos em fideicomisso ao herdeiro 

do referido menor após a sua morte. A mesma regra deve ser observada quando uma condição da qual depende a substituição 

é expressa em termos ambíguos, e se estende para além da idade da puberdade. Isto, porém, só se aplicará quando a vontade 

do pai for válida por lei; pois se o instrumento que ele elaborou como testamento não for válido, não será admitido como um 

codicilo, a menos que isto seja expressamente declarado, nem os bens pertencentes ao filho serão vinculados pelo 

fideicomisso. Portanto, se o pai deserdou o filho, e não lhe deixou nada, o fideicomisso será nulo. Caso contrário, se o filho 

tiver recebido ou um legado ou um fideicomisso do seu pai, o fideicomisso dos bens que lhe são imputados será devido na 

proporção dos bens que recebeu, sem referência à proporção permitida pela Lei Falcidiana. 

 

295. Quando um testador legou diferentes acções separadamente a vários herdeiros, e depois de o ter feito: "Eu substituo os 

meus herdeiros uns pelos outros", considera-se que ele substituiu os que se juntaram reciprocamente, e se não aceitarem as 

suas quotas, todos os outros co-herdeiros devem ser admitidos. 

 

296. Quando um testador nomeou um pai e o seu filho herdeiros para uma parte dos seus bens, e os substituiu um pelo outro, 

e depois legou o resto dos seus bens aos seus co-herdeiros, e depois dispôs a totalidade dos bens como se segue: "Substituo 

todos estes herdeiros reciprocamente", surgiu a questão sobre a sua intenção, e se ao mencionar todos eles ele incluiu o pai e 

o filho na substituição do co-herdeiro, ou se ele apenas pretendia que a vontade se aplicasse a todos os outros. Esta última 

opinião parece ser a mais provável, devido à substituição especial que ele fez com referência ao pai e ao filho. 
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297. Quando um co-herdeiro é dado a um filho com idade inferior à da puberdade, que também foi substituído por ele, ele 

será obrigado a pagar qualquer legado legado legado sob a substituição, tal como se tivesse recebido uma parte da herança 

absolutamente, e outra parte condicionalmente. A mesma regra não se aplicará em caso de substituição de outro, pois ele fará 

a aplicação da Lex Falcidia, tal como se o herdeiro tivesse sido claramente nomeado sob uma condição em primeiro lugar; 

embora o co-herdeiro dado ao filho teria certamente direito à totalidade da quarta parte da sua parte, pois onde um legado foi 

concedido a Titius pelo testamento, e a mesma propriedade foi dada a Sempronius pela substituição, Sempronius partilhará a 

propriedade com Titius. 

 

298. Onde um pai com duas filhas, ambas com idade inferior à da puberdade, fez uma substituição pupilar por aquele que 

devia sobreviver, e a filha que não tinha atingido a puberdade morreu, sendo sobrevivida pela sua irmã que tinha atingido 

essa idade, considerou-se que a substituição era nula, tanto com referência à primeira filha acima mencionada, porque ela não 

morreu por último, como com referência à segunda, porque ela tinha atingido a idade da puberdade. 

 

299. Sustentou-se que uma substituição expressa nos seguintes termos não é defeituosa: "Se o meu filho morrer antes de 

atingir a idade da puberdade, o que confio não será o caso, então que Titius seja meu herdeiro em seu lugar e à sua porção"; 

tal como se ele tivesse ordenado que fosse substituído como seu herdeiro, depois de prescrever uma determinada condição; 

pois, se alguém for nomeado herdeiro de determinada propriedade, e não tiver sido nomeado um co-herdeiro, ele terá direito 

a toda a propriedade. 

 

300. The Same, Definitions, Book I. 

 

Onde um homem deixou dois filhos seus herdeiros que ainda não tinham atingido a idade da puberdade, e fez uma 

substituição para eles como se segue: "Se ambos morrerem", e ambos morrerem ao mesmo tempo, após a morte do seu pai, 

as duas herdades pertencerão ao substituto; mas se morrerem em momentos diferentes, o substituto encontrará na herança do 

menino que morreu por último a do seu irmão que morreu anteriormente, mas, de acordo com os termos da Lei Falcidiana, a 

herança do primeiro menino não será incluída; o substituto não pode reivindicar mais do que um oitavo da herança sob o 

testamento; e os legados, com cuja distribuição o substituto do filho que morreu pela primeira vez no estado foi acusado, 

tornam-se sem efeito. 

 

301. Paulus, Perguntas, Livro IX. 

 

Surge uma questão no caso seguinte. Um certo homem que teve um filho depois da idade da puberdade que era surdo, obteve 

autorização do Imperador para nomear um substituto para ele, e substituiu o Titius. O referido filho surdo casou com uma 

esposa após a morte do seu pai e nasceu-lhe um filho. Pergunto se o testamento foi quebrado. Respondi que os próprios 
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príncipes estão habituados a explicar os direitos que concederam, mas onde a intenção do príncipe é examinada neste caso, 

pode-se dizer que ele só pretendia que o direito fosse concedido ao pai enquanto o seu filho permanecesse no mesmo estado; 

e que, tal como, de acordo com o Direito Civil, a substituição pupilar é terminada pela puberdade, assim o Imperador imitou 

esta regra no caso do filho, que era incapaz de fazer um testamento por causa da sua enfermidade. Pois se ele tivesse feito a 

substituição por um filho que fosse louco, diríamos que o testamento deixaria de ser válido quando o filho se tornasse sã, 

porque então ele próprio poderia fazer um testamento; e de facto o privilégio conferido pelo Imperador tornar-se-ia injusto se 

se considerasse que o testamento era válido depois disto, pois privaria um homem que fosse sã do direito de fazer a sua 

própria vontade. Por conseguinte, deve considerar-se que a substituição também é anulada pelo nascimento de um herdeiro 

legal, porque não faz diferença se o próprio filho nomeou posteriormente outro herdeiro, ou se recebeu um por lei; pois não é 

provável que nem o pai nem o Imperador, neste caso, tivessem em vista a deserdação do filho que nasceu depois. Nem faz 

qualquer diferença de que forma o privilégio concedido pelo Imperador pode interferir com a execução da vontade, ou se tem 

referência a uma, ou a várias pessoas. 

 

302. Pergunto também onde é feita uma substituição, como se segue: "Se o meu filho morrer com menos de dez anos, que 

Tício seja meu herdeiro; se morrer com menos de catorze anos, que Maevius seja meu herdeiro", e o filho morrer com oito 

anos, que Tício seja seu único herdeiro em virtude da substituição, ou que Maevius seja também um, porque é certo que o 

filho morreu com menos de dez anos, bem como com menos de catorze anos. Respondi que o pai tinha o direito de fazer uma 

substituição para o seu filho durante todo o tempo antes de ele atingir a idade da puberdade, mas a puberdade pôs fim a este 

direito. A melhor opinião é que o tempo prescrito separadamente para cada parte deve ser observado, a menos que seja 

claramente evidente que a vontade do testador se opôs a isso. 

 

303. Lucius Titius, enquanto tinha filhos sob o seu controlo, nomeou a sua esposa sua herdeira, e substituiu os filhos por ela. 

Levantou-se a questão de saber se a nomeação da esposa não tinha força ou efeito, pela razão de que os filhos não eram 

deserdados neste grau. Respondi que o grau em que as crianças foram transferidas não tinha importância, uma vez que os 

mesmos partidos foram nomeados como substitutos que eram herdeiros sob o testamento, ou seja, porque as crianças não 

anulam todo o testamento, mas apenas o grau mencionado que não era válido desde o início; tal como foi determinado que se 

uma criança é transferida no primeiro grau, é deserdada no segundo. Mas não faz diferença por que razão a instituição do 

segundo herdeiro é válida, quer porque o filho foi deserdado pela sua nomeação, quer porque o próprio filho foi nomeado um 

substituto. 

 

304. Julius Longinus, um pai, substituiu pelos seus filhos os herdeiros que ele próprio nomeou para si próprio, como se 

segue: "Quem quer que seja meu herdeiro". Um dos herdeiros nomeados tinha tacitamente concordado em dar uma parte do 

que recebia a uma pessoa que não era capaz de o tomar, tendo sido admitido à substituição do filho com idade inferior à da 

puberdade; que parte lhe devia ser permitida, aquela para a qual foi nomeado, ou aquela que tomou, a fim de que a sua parte 

pudesse ser aumentada na substituição. Respondi que aquele que consentir numa fraude contra a lei, ao entrar numa 
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propriedade, torna-se herdeiro, nem deixa de o ser, apesar de ser privado da propriedade que lhe é deixada em tais 

circunstâncias. Assim, pode ser o herdeiro sob a substituição pupilar apenas à parte para a qual foi nomeado, pois é 

suficientemente punido pelo que fez em violação da lei; e, de facto, eu diria o mesmo, mesmo que tenha deixado de ser o 

herdeiro. A mesma regra deve ser entendida como aplicável a qualquer pessoa que, após ter sido nomeado herdeiro e ter 

entrado na herdade, seja reduzida à escravatura, e seja subsequentemente presenteada com a sua liberdade, a quem é 

permitido ser admitido à substituição que lhe foi deixada pelo testamento; pois embora tenha perdido a herança a que tinha 

direito pela sua nomeação como herdeiro, ainda assim, em virtude da substituição, pode receber a mesma parte que perdeu. 

 

305. The Same, Perguntas, Livro X. 

 

Marcianus afirma que o testamento principal não pode ser total ou parcialmente confirmado por substituição pupilar. 

 

306. The Same, Opiniões, Livro XII. 

 

Lucius Titius nomeou como seus herdeiros o seu filho legítimo e um filho natural, e substituiu-os um pelo outro. O filho 

legítimo, Tício, que o seu pai deixou com apenas um ano de idade, morreu após a morte do seu pai sem atingir a idade da 

puberdade, tendo sido sobrevivido pela sua mãe, e pelo seu irmão natural, que era também seu co-herdeiro. Pergunto se a sua 

herança pertencerá ao seu irmão natural, em virtude da substituição, ou se irá para a sua mãe. Respondi que a substituição em 

questão diz respeito ao primeiro caso em que as partes nomeadas não são herdeiras, e não ao segundo em que um dos 

herdeiros morreu posteriormente com a idade da puberdade; porque a dupla substituição não pode existir na pessoa do filho 

natural, e portanto a herança pertencerá à mãe do filho legítimo ab intestato. 

 

307. Paulus deu como sua opinião que, "Se todos os herdeiros nomeados forem substituídos uns pelos outros, a parte de um 

deles que, depois da morte de alguns dos seus co-herdeiros, rejeitou a sua parte, pertencerá, em virtude da substituição, 

apenas ao herdeiro que estava a viver na altura". 

 

308. The Same, Opinions, Livro XIII. 

 

O pai de uma família tendo nomeado o seu filho póstumo seu herdeiro pelo seu testamento, substituiu o seu irmão, Gaius 

Seius, por ele próprio, ou pelo seu filho se este morrer antes de atingir a idade da puberdade, e depois substituiu Titius por 

Gaius Seius, e depois disse: "Se o meu irmão, Gaius Seius, que eu substituí em primeiro lugar, deve ser o meu herdeiro, então 

nomeio Titius trustee". Pergunto, se o filho deveria ser o herdeiro do seu pai, e tendo morrido antes da idade da puberdade, o 

seu irmão deveria tornar-se o herdeiro do testador em virtude da substituição, se a confiança deve ser libertada quando foi 

criada da seguinte forma: "Se Gaius Seius, meu irmão, deve ser meu herdeiro"? Respondi que o irmão do falecido, que foi 

nomeado ou substituído em ambos os casos, deve entregar os bens que o testador legou, se o filho deve morrer antes de 
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atingir a idade da puberdade, e que o significado das seguintes palavras não pode ser contestado: "Se Gaius Seius deve ser 

meu herdeiro, então desejo que a propriedade seja dada", uma vez que é um facto que ele era o herdeiro do testador. 

 

309. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Uma certa pessoa teve um filho e uma filha, ambos com idade inferior à da puberdade, e tendo nomeado o seu filho seu 

herdeiro, deserdou a sua filha, e substituiu-a pelo seu filho, "Se este último morrer abaixo da idade da puberdade"; e depois 

nomeou a sua esposa e a sua irmã como substitutas da sua filha, se esta morrer antes de se casar. Pergunto, se a filha deveria 

morrer primeiro, após ter atingido a idade da puberdade, e o seu irmão depois, antes de atingir essa idade, se a herança do 

filho pertenceria, por direito de substituição, à esposa e irmã do testador. Eu respondi que, de acordo com os factos 

declarados, não lhes pertenceria. 

 

310. O mesmo, Perguntas Tratadas Publicamente. 

 

Temos um escravo em comum; ele é nomeado herdeiro; e Maevius é substituído por ele no caso de não dever ser o herdeiro. 

O escravo aceita a herança pela direcção de apenas um dos seus senhores, e levanta-se a questão de saber se existe ou não 

fundamento para a admissão do substituto. A melhor opinião é que há fundamento para a sua admissão. 

 

311. "Que Titius seja meu herdeiro". Eu dou e legarei Stichus a Maevius. Que Stichus seja meu herdeiro, se Stichus não deve 

tornar-se meu herdeiro, que Stichus seja livre e meu herdeiro". Neste caso, deve primeiro ser feita uma investigação sobre se 

existe um ou dois graus, e se a condição da substituição é alterada, ou se permanece a mesma. E, de facto, surge 

frequentemente a questão de saber se um partido pode ser substituído por si próprio, e a resposta é que onde a condição da 

nomeação é alterada, ele pode ser substituído. Portanto, se o Titius for nomeado herdeiro, e se não deve aceitar que lhe seja 

ordenado que se torne herdeiro, a substituição não tem qualquer força ou efeito. No entanto, quando uma parte é nomeada 

herdeira sob uma condição, mas é absolutamente substituída, o caso é alterado, uma vez que a condição da qual a nomeação 

depende pode não ser cumprida, e a substituição pode ser produtiva de alguma vantagem para o herdeiro. Mas se a condição 

deve ser preenchida, há duas nomeações absolutas, e a substituição não terá força ou efeito. Por outro lado, se alguém nomear 

um herdeiro absolutamente, e depois o substituir por si próprio sob alguma condição, esta substituição condicional é 

inoperante, nem se entende que algo seja alterado, uma vez que, se a condição tivesse sido preenchida, haveria duas 

nomeações absolutas do mesmo indivíduo. De acordo com isto, a questão que se coloca é a seguinte: "Que Titius seja meu 

herdeiro, eu dou e legar Stichus a Maevius; que Stichus seja meu herdeiro, se Stichus não deve ser meu herdeiro, que seja 

livre e seja meu herdeiro". Sabemos que como Stichus foi legado e recebeu a sua liberdade em virtude da mesma vontade, a 

sua liberdade terá precedência, e se assim for, o legado não será devido, e ele não pode entrar na herdade por ordem do 

legatário, e portanto Stichus não é um herdeiro e em virtude das palavras que se seguem ele tem direito à liberdade; como se 

sustenta que só há um grau de nomeação. Mas e se o Titius não aceitar a herança? Stichus começaria a ser livre e um herdeiro 
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em virtude da substituição. Assim, enquanto ele não entrar na herança por ordem do legatário, entende-se que ele não se torna 

propriedade do legatário por causa do legado, e portanto é certo que ele não é um herdeiro; mas torna-se livre e herdeiro em 

virtude das seguintes palavras: "Se ele não deve ser meu herdeiro, que Stichus seja livre e seja meu herdeiro". Julianus 

também aprova a nossa opinião nas suas obras. 

 

 

312. Se um menor alienar um escravo que tenha sido substituído por si próprio, e o comprador desse escravo o designar seu 

herdeiro com a concessão da sua liberdade, será que o escravo substituído terá direito a toda a propriedade do menor em 

virtude da substituição? Se o menor atingir a idade da puberdade, o escravo tornar-se-á o herdeiro necessário do comprador 

em virtude da sua vontade, mas se o menor morrer antes de atingir essa idade, o escravo tornar-se-á livre e seu herdeiro em 

virtude da substituição, e também se tornará o herdeiro necessário do pai do menor, mas será ele o herdeiro voluntário do 

comprador. 

 

 

 

 

Título. 7. Sobre as condições de nomeação. 

 

 

 

 

313. Ulpianus, On Sabinus, Livro V. 

 

É estabelecido que uma nomeação feita sob uma condição impossível, ou por engano, não é nula. 

 

314. The Same, On Sabinus, Livro VI. 

 

Onde foi declarado em testamento: "Que um certo escravo, se ele deve ser meu"; ou, "Se ele deve ser meu no momento em 

que eu morrer, seja meu herdeiro", surge a questão de como deve ser entendido o termo "meu". Se o testador alienar o 

usufruto no escravo, este último, no entanto, pertencer-lhe-á; mas a questão é se a condição da nomeação falharia se ele 

alienasse uma parte da sua propriedade no referido escravo. A melhor opinião é que a condição não falharia, a menos que a 

evidência mais clara parecesse que a intenção do testador, quando inseriu as palavras relativas à condição, era que toda a 

propriedade do escravo permanecesse nele, pois então, se qualquer parte dele fosse alienada, a condição não seria cumprida. 
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315. Onde, contudo, existem dois escravos que são nomeados herdeiros com as seguintes palavras: "Se o primeiro e o 

segundo escravos mencionados devem pertencer-me no momento da minha morte, que sejam livres e meus herdeiros", e um 

deles deve ser alienado, Celsus defende muito apropriadamente que a linguagem deve ser entendida como se o testador 

tivesse nomeado os escravos seus herdeiros separadamente, e sob a mesma condição. 

 

316. Paulus, On Sabinus, Livro I. 

 

Se eu for nomeado herdeiro sob a mesma condição: "Se eu pagar aurei", e a parte a quem sou ordenado a pagar o dinheiro se 

recusar a aceitá-lo, a condição é considerada como tendo sido cumprida. 

 

317. Ulpianus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Se certos herdeiros devem ser nomeados como se segue: "Se eles permanecerem sócios na minha propriedade até à idade de 

dezasseis anos, que sejam meus herdeiros", Marcelo diz que uma nomeação feita numa língua deste tipo é nula. Julianus, no 

entanto, sustenta que tal nomeação é válida, uma vez que a parceria pode ser formada para algum fim futuro, antes da entrada 

da propriedade. Isto é correcto. 

 

318. Julianus diz também, onde qualquer pessoa nomeia um herdeiro sob esta condição: "Se ele não alienar um certo escravo 

pertencente à herdade", que a condição é preenchida quando o herdeiro fornece o seu co-herdeiro com segurança. No entanto, 

quando apenas é mencionado um herdeiro, é considerado como tendo sido nomeado sob uma condição impossível, o que é 

uma opinião correcta. 

 

319. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Quando várias condições em conjunto são impostas a um herdeiro, todas elas devem ser cumpridas, pela razão de serem 

consideradas como uma só; quando, no entanto, são impostas separadamente, cada uma delas deve ser cumprida por si 

mesma. 

 

320. Ulpianus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Quando um herdeiro tiver sido nomeado sob esta condição: "Se ele deve erigir um monumento ao testador dentro de três dias 

após a sua morte", e o monumento não puder ser concluído em três dias, deve ser dito que a condição desapareceu, como 

sendo impossível. 

 

321. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 
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Se alguém deve nomear herdeiros sob esta condição: "Se derem segurança uns aos outros para pagarem os legados deixados 

pelo testamento", fica estabelecido que são libertados do cumprimento da condição, porque esta foi feita em violação das leis 

que proíbem certas pessoas de receber legados; embora, mesmo que a segurança fosse fornecida, os herdeiros seriam 

protegidos por uma excepção numa acção judicial. 

 

322. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

O que quer que seja deixado por um testador sob a condição de fazer um juramento é reprovado pelo Pretor. Pois ele cuida 

que ninguém que aceite qualquer propriedade sob a condição de prestar juramento, ou por omissão de cumprimento da 

condição, perca a propriedade, ou um legado, ou que seja obrigado a prestar juramento vergonhosamente sob a condição de 

receber o que lhe foi legado. O Pretor, portanto, vê que qualquer pessoa a quem tenha sido deixado um bem sob a condição 

de prestar juramento, pode adquiri-lo tal como aqueles a quem não é imposta qualquer condição de juramento, e neste caso 

age muito correctamente, pois há alguns homens que, pelo seu desprezo pela religião, estão sempre prontos a prestar 

juramento, e há outros que são tímidos, mesmo a superstição, devido ao seu medo da Divindade; daí que o Pretor muito 

sabiamente interponha a sua autoridade, para que nem o último nem o primeiro possam adquirir ou perder o que lhes foi 

deixado desta forma. Pois aquele que deseja, por influência da religião, restringir aqueles a quem deixou bens sob a condição 

de prestar juramento, não poderá cumprir o seu propósito, a menos que o faça; pois as partes que cumprem a condição serão 

admitidas à sucessão, ou se não a cumprirem, serão excluídas por não cumprirem a condição. 

 

323. Este Édito também se refere a legados, e não apenas à nomeação de herdeiros. 

 

324. Com referência aos fideicomissos, é também necessário que aqueles que têm jurisdição sobre um fideicomisso 

obedeçam ao Édito do Pretor; pela razão de que os fideicomissos são exonerados da mesma forma que os legados. 

 

325. No caso de doações mortis causa, deve ser dito que existe fundamento para a aplicação do Édito; se, por exemplo, 

alguém deve prever que a parte deve entregar o que quer que tenha recebido, a menos que jure que vai realizar algum acto. 

Por conseguinte, será necessário que o vínculo seja desfeito. 

 

326. Se alguém tiver sido nomeado sob a condição de prestar juramento, bem como sob alguma outra condição, deve ser 

considerado se pode ser libertado da execução da condição. A melhor opinião é que deve ser libertado da condição do 

juramento, embora possa ser obrigado a cumprir a outra condição. 

 

327. Mas quando um herdeiro tiver sido nomeado sob a condição de prestar juramento, ou do pagamento de dez mil aurei, ou 

seja, de ser obrigado a pagar o dinheiro ou a prestar juramento, deve ser considerado se não deve ser exonerado de uma 
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condição porque pode estar seguro pelo cumprimento da outra. A melhor opinião é que ele deve ser libertado da primeira 

condição, para que, por algum meio, não seja obrigado a prestar juramento. 

 

328. Sempre que um herdeiro for ordenado pelo testador, "para dar algo, ou para realizar algum acto", o que não é desonroso, 

ele não terá direito a uma acção a menos que dê ou faça o que lhe foi ordenado para jurar fazer. 

 

329. Quando um herdeiro foi nomeado com a condição de jurar ao manumit Stichus, e Stichus morreu, ou foi manumitido 

durante a vida do testador, a condição não será considerada violada; embora seja verdade que o herdeiro teria sido obrigado a 

manumitar o escravo se ele tivesse vivido. A mesma regra aplica-se quando um herdeiro foi nomeado da seguinte forma: 

"Que Titius seja meu herdeiro, para que manumite Stichus"; ou, "Eu deixo cem aurei a Titius, para que manumite Stichus". 

Pois se Stichus morrer, ninguém pode dizer que o herdeiro será impedido de receber o legado, pois não se considera que ele 

não tenha deixado de cumprir a condição, quando não o pôde fazer, e a vontade do testador deve ser executada se isso puder 

ser feito. 

 

330. Não é necessário comparecer perante o Pretor para ser libertado deste juramento, pois quando uma libertação é dada 

uma vez pelo Pretor é boa para sempre; e uma libertação não é obrigatória em cada instância individual. Portanto, considera-

se que a libertação é concedida a partir do dia em que o legado foi pago, apesar de o herdeiro nomeado não ter conhecimento 

do facto. Por conseguinte, no caso do herdeiro de um legatário, considera-se muito correctamente que se o legatário morrer 

após o dia designado para o pagamento do legado, o seu herdeiro deve fazer uso da acção de legado, tal como se o legado 

tivesse sido deixado incondicionalmente ao partido a quem sucedeu como herdeiro. 

 

331. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

É também dada uma libertação de condições que se opõem à boa moral, por exemplo, "Se ele não deve resgatar o seu pai do 

inimigo"; ou "Se ele não deve fornecer apoio aos seus pais ou ao seu patrono". 

 

332. Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 

 

Um compromisso como o seguinte: "Se nomeio Seius meu herdeiro por um codicilo, que ele seja meu herdeiro", não é nula, 

no que diz respeito ao herdeiro nomeado, excepto se esse herdeiro for um filho; pois esta é uma nomeação condicional, e a 

herança não é considerada para ser legada por um codicilo, o que é proibido por lei, mas é uma nomeação condicional feita 

por vontade. Daí, se o testador disser: "Que ele seja o meu herdeiro, cujo nome vou inserir num codicilo", deve ser 

considerado, pela mesma razão, que a nomeação será válida, não havendo lei que a impeça. 
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333. Se fizermos uma nomeação como se segue: "Que So-e-So seja meu herdeiro, se eu o tiver nomeado herdeiro por um 

codicilo", a nomeação será válida, mesmo com referência a um filho que esteja sob controlo paterno, porque não é imposta 

uma condição cada vez que o passado ou o presente são referidos; por exemplo: "Se o Rei dos Parthians deve estar vivo"; "Se 

um navio deve estar no porto". 

 

334. Julianus, Digest, Livro XXIX. 

 

Onde uma parte faz uma marcação por vontade, como se segue: "Que o meu filho seja meu herdeiro, se adoptar Tício, e se 

não o adoptar, que seja deserdado"; e se o filho estiver pronto a adoptá-lo, mas Tício não estiver disposto a ser arrogado, o 

filho tornar-se-á herdeiro, tal como se a condição tivesse sido cumprida. 

 

335. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

As seguintes palavras: "Que Publius Maevius seja meu herdeiro se ele estiver disposto", estabeleça uma condição com 

referência ao herdeiro necessário, para que ele não se torne herdeiro se não estiver disposto; pois estas palavras são 

infrutíferas com referência a um herdeiro voluntário, pois mesmo que não tivessem sido acrescentadas, o nomeado não se 

tornaria herdeiro contra a sua vontade. 

 

336. Julianus, Digest, Livro XXX. 

 

Quando alguém recebe uma herança ou um legado sob a condição, "Se ele deve pagar aurei de posse", nem a herança nem o 

legado podem ser adquiridos por ele, a menos que, após ter cumprido a condição, ele, como herdeiro ou legatário, cumpra as 

formalidades legais através das quais uma herança ou um legado é normalmente obtido. 

 

337. Marcianus, Institutos, Livro IV. 

 

Quando as condições são prescritas em violação dos Éditos dos Imperadores, ou contra as leis, ou contrárias a tudo o que 

obtiver a força da lei, ou que se oponham à boa moral, ou impliquem zombaria, ou sejam tais que os Pretores não 

aprovariam, considera-se que não foram escritas, e a herança ou o legado passará ao herdeiro ou legatário, tal como se a 

condição não tivesse sido prescrita. 

 

338. Papinianus, Perguntas, Livro XVI. 

 

Quando um filho sob controlo paternal é nomeado herdeiro, sob uma condição que o Senado ou o Imperador não tolera, 

invalida a vontade do pai, tal como se a condição não pudesse ser cumprida pelo filho; pois quando quaisquer actos que 
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afectem de forma injuriosa a nossa piedade, reputação, ou auto-respeito, e, em geral, sejam contrários à boa moral, considera-

se que somos incapazes de os cumprir. 

 

339. Marcianus, Institutos, Livro IV. 

 

Julianus afirma que a seguinte nomeação é nula, nomeadamente: "Se Titius deve ser meu herdeiro, que Seius seja meu 

herdeiro; se Seius deve ser meu herdeiro, que Titius seja meu herdeiro", pois a condição não pode ter lugar. 

 

340. Florentinus, Institutos, Livro X. 

 

Quando várias nomeações de herdeiros para a mesma quota-parte de um património tiverem sido feitas em condições 

diferentes, a condição que for realizada em primeiro lugar conferirá prioridade à nomeação. 

 

341. Marcianus, Institutos, Livro VII. 

 

Quando a um escravo foi concedida a liberdade absoluta, e um herdeiro foi nomeado sob uma condição, e foi previsto que se 

este último não fosse o herdeiro, teria direito a um legado, o Divino Pio declarou num Rescript que as condições pareciam ter 

sido repetidas no legado. 

 

342. Com vista a isto, Papinianus declarou que quando uma avó nomeou o seu neto herdeiro para uma parte dos seus bens, 

sob a condição de que ele deveria ser emancipado, e depois, por um codicilo, lhe legasse o que ela não lhe tivesse deixado 

como herdeiro, a condição de emancipação foi também considerada como tendo sido repetida no legado; embora ao legar o 

legado, ela não fez nenhuma substituição, tal como não fez ao deixar-lhe uma parte dos seus bens. 

 

343. The Same, Institutes, Livro VIII. 

 

Onde foi estabelecido num testamento: "Que Titius seja meu herdeiro, e se Titius deve ser meu herdeiro, que Maevius seja 

meu herdeiro", se Titius deve aceitar a herança, que era suspeita de ser insolvente, Maevius pode aceitá-la voluntariamente, e 

reter um quarto da mesma. 

 

344. Labeo, Epítomes das Últimas Obras de Javolenus, Livro II. 

 

Uma mulher que estava endividada ao seu marido por dinheiro que lhe tinha sido prometido a título de dote, nomeou-o seu 

herdeiro, "na condição de que ele não reclamasse nem exigisse o dinheiro que ela tinha prometido como dote". Penso que se 

o marido notificar os outros herdeiros de que não está indisponível para dar uma libertação pelo que lhe era devido a título de 
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dote, ele tornar-se-á imediatamente o herdeiro. Se, no entanto, ele deve ser nomeado herdeiro sob tal condição, considero que 

ele se tornará imediatamente herdeiro, porque a execução da condição é impossível, e qualquer condição deste tipo deve ser 

considerada como não tendo sido imposta. 

 

345. Se alguém deve ser ordenado a manumitar um escravo pertencente a uma herança, e tornar-se herdeiro, mesmo que deva 

manumitá-lo, e realizar um acto que seja nulo, tornar-se-á, no entanto, herdeiro; pois embora seja verdade que manumiu o 

escravo, a liberdade concedida a este último após a entrada da herança tornar-se-á válida de acordo com o desejo do testador. 

 

346. Se alguém lhe nomear um herdeiro na condição de lhe nomear um, ou lhe legar algo, não faz diferença em que grau foi 

nomeado herdeiro por si, ou o que lhe foi deixado, desde que possa provar que o fez em qualquer grau. 

 

347. Celsus, Digest, Livro XVI. 

 

Um escravo pertencente a outro pode ser nomeado herdeiro, "Quando se tornar livre"; mas um escravo pertencente ao 

testador não pode ser nomeado desta forma. 

 

348. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVIII. 

 

Porque a razão sugere que aquele que pode conceder a liberdade deve, ele próprio, concedê-la, quer no momento presente, 

quer após um certo período, ou sob alguma condição, e não tem o poder de nomear um escravo seu herdeiro no caso de dever 

obter a sua liberdade de qualquer outra forma. 

 

349. Marcellus, Digest, Livro XII. 

 

"Que qualquer dos meus irmãos, que casar com o nosso primo, seja meu herdeiro a três quartos da minha herança, e que 

aquele que não casar com ela seja meu herdeiro a um quarto da mesma". O referido primo ou casa com outro, ou não deseja 

casar com ninguém". O irmão que casar com o primo terá direito a três quartos da herança, e o quarto restante pertencerá ao 

outro. No entanto, se nenhum deles casar com a rapariga, não por não estarem dispostos a fazê-lo, mas porque ela se recusou 

a casar, ambos serão admitidos em partes iguais da herança; pois geralmente, a condição é a condição: "Se deve casar com 

uma esposa; se deve pagar uma quantia em dinheiro; se deve praticar algum acto"; deve ser entendido como significando que 

não é sua culpa se não casar com a mulher, pagar o dinheiro, ou praticar o acto. 

 

350. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 
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"Que aquele dos meus irmãos que casar com a sua prima Titia seja o herdeiro de dois terços dos meus bens, e aquele que não 

casar com ela seja o herdeiro do terço restante do mesmo". Se a prima morrer durante a vida do testador, ambos os irmãos 

terão direito a partes iguais da sua herança, porque é verdade que foram nomeados herdeiros, mas tinham direito a partes 

diferentes no caso de o casamento ter tido lugar. 

 

351. Modestinus, Regras, Livro IX. 

 

Quando um escravo é nomeado herdeiro sob uma determinada condição, não pode cumprir a condição sem a ordem do seu 

senhor. 

 

352. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro II. 

 

Se um menor deve ser nomeado herdeiro sob alguma condição, pode cumprir a condição, mesmo sem a autoridade do seu 

tutor. A mesma regra aplica-se quando um legado lhe foi legado sob alguma condição, porque quando a condição foi 

cumprida, ele está na mesma posição como se a herança ou o legado lhe tivesse sido deixado incondicionalmente. 

 

353. Modestinus, Opiniões, Livro VIII. 

 

Um certo homem nomeado herdeiro pelo seu testamento sob esta condição: "Se ele atirar os meus restos mortais ao mar". 

Como o herdeiro não cumpriu a condição, levantou-se a questão de saber se deveria ser excluído da sucessão à herança. 

Modestinus respondeu: "O herdeiro deve antes ser louvado do que censurado, que não atirou os restos mortais do testador ao 

mar, de acordo com a vontade deste último, mas entregou-os ao enterro em memória do dever devido à humanidade". Há que 

considerar primeiro se um homem que impõe uma condição deste tipo é de mente sã e, portanto, se esta suspeita não for 

afastada por provas convincentes, o herdeiro não pode de modo algum contestar o direito à herança com o herdeiro que foi 

nomeado. 

 

354. Um testador, por um códice, impôs uma condição ao seu herdeiro que tinha nomeado absolutamente por sua vontade, 

pergunto se é necessário que ele a cumpra. O Modestinus responde: "Um testador não pode ser concedido, nem retirado por 

um codicilo". O testador, no entanto, entende-se, neste caso, ter tido na sua mente a exclusão do herdeiro da sucessão em 

caso de não cumprimento da condição. 

 

355. Papinianus, Perguntas, Livro XIII. 

 

Se um filho deve ser nomeado herdeiro sob uma condição, e os netos por ele são substituídos; como não é suficiente que um 

filho seja nomeado herdeiro sob qualquer tipo de condição, a vontade só é considerada válida quando o cumprimento da 
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condição está no poder do filho. Consideremos portanto se faz alguma diferença que condição foi imposta, se foi uma que 

não pôde ser cumprida se o filho morrer, como, por exemplo, "Se o meu filho for para Alexandria, que seja meu herdeiro", e 

ele morrer em Roma; ou se é uma que pode ser cumprida no último momento da sua vida, por exemplo, "Se ele deve pagar 

aurei a Titius, que o meu filho seja meu herdeiro", pois esta condição pode ser cumprida por outra parte em nome do filho. O 

primeiro tipo de condição acima mencionada admite os netos à sucessão durante a vida do pai, que, se não tiver substituto, 

torna-se o herdeiro legítimo do seu pai quando este morre. Isto é estabelecido pelo que é dito por Servius, pois ele relata que 

uma certa pessoa tinha sido nomeada herdeira sob a condição: "Se ele ascender ao Capitólio, e mesmo que não o faça, ser-

lhe-á dado um legado", e o herdeiro morreu antes de ascender ao Capitólio. Com referência a isto, Servius deu a opinião de 

que a condição falhou com a morte do herdeiro, e por isso no momento da sua morte ele começou a ter direito ao legado. O 

outro tipo de condição, porém, não admite netos à sucessão durante a vida do filho, que, se não fossem substituídos, seriam 

os herdeiros do seu avô intestate; pois o filho não seria considerado como tendo ficado no seu caminho, como se depois da 

morte do pai, a sua vontade se tornasse sem efeito; como se o filho tivesse sido deserdado, os netos tinham sido nomeados 

herdeiros na altura em que o filho morreu. 

 

 

 

 

Título. 8. Acerca do direito de deliberar. 

 

 

 

 

356. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LX. 

 

Se um escravo deve ser nomeado herdeiro, não podemos conceder-lhe tempo para deliberar, mas é-lhe concedido a quem o 

escravo pertence; pela razão de que os escravos são considerados pelo Pretor como não tendo qualquer importância. Além 

disso, se o escravo pertencer a vários senhores, concedemos tempo para deliberação a todos eles. 

 

357. O Pretor diz: "Se alguém pedir tempo para deliberar, eu concedo-o". 

 

358. Quando o Pretor diz que concederá tempo, mas não diz quanto, significa sem dúvida que está no poder do tribunal com 

jurisdição para fixar o prazo a ser concedido. 

 

359. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII. 
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E não menos de uma centena de dias deve ser concedido. 

 

360. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LX. 

 

Deve notar-se que às vezes um termo, e às vezes vários, são concedidos para deliberação, quando o Pretor está convencido de 

que o tempo a que ele concedeu quando se candidatou pela primeira vez não foi suficiente. 

 

361. The Same, On the Edict, Book LXI. 

 

Esta indulgência não deve ser concedida, a menos que exista uma razão muito boa. 

 

362. The Same, On the Edict, Book LXX. 

 

Aristo diz que o Pretor deve vir em socorro não só dos credores, mas também do herdeiro que foi nomeado, e que estes 

devem fornecer a este último uma cópia dos seus créditos, para que ele possa verificar se é do seu interesse aceitar ou não a 

herança. 

 

363. Se a propriedade for bastante valiosa, e enquanto o herdeiro estiver a deliberar, há bens que fazem parte dela que serão 

estragados por lapso de tempo, mediante pedido ao Pretor, a pessoa que está a deliberar pode vender a referida propriedade 

por um preço justo, sem ser prejudicada por isso; e pode também vender qualquer propriedade que seja demasiado cara para 

ser guardada, como, por exemplo, animais de carga, ou escravos que estavam à venda; assim como os artigos que se 

deterioram por atraso. Deve também ter o cuidado de pagar qualquer dívida que seja devida, ou que esteja sujeita a uma 

penalidade, ou que seja garantida por penhoras valiosas. 

 

364. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIII. 

 

Assim, quando o vinho, o azeite, o trigo, ou o dinheiro constituem parte da propriedade, devem ser utilizados para pagar as 

dívidas. Se não houver nenhum destes artigos, o dinheiro deve ser cobrado aos devedores da propriedade, e se não houver 

devedores, ou se estes contestarem os créditos contra eles, qualquer propriedade supérflua deve ser vendida. 

 

365. Ulpianus, On the Edict, Book LX. 

 

O Pretor diz: "Se for pedido tempo em nome de um menor, masculino ou feminino, para efeitos de deliberação sobre se lhe 

será vantajoso reter a propriedade, e isto for concedido, se entretanto parecer haver boas razões para diminuir os bens da 
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propriedade, proibirei que isso seja feito, a menos que o relatório de um cidadão reputado o recomende após investigação 

minuciosa". 

 

366. The Same, On the Edict, Book LXI. 

 

Quando um verdadeiro herdeiro, depois de ter rejeitado a herança, solicita tempo para deliberar, vejamos se deve ou não 

obtê-lo. A melhor opinião é que ele deve obtê-lo, onde a causa apropriada for demonstrada, e a propriedade da propriedade 

ainda não tiver sido vendida. 

 

367. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVIII. 

 

Enquanto o filho delibera, ele deve ser apoiado à custa da propriedade. 

 

368. Marcellus, Digest, Livro XXVIII. 

 

Quando há vários graus de herdeiros nomeados, o Pretor diz que os examinará um a um em sucessão regular, de acordo com 

o tempo concedido a cada um para deliberação; para que, enquanto a herança passa do primeiro grau para os graus seguintes, 

ele possa logo que possível encontrar o herdeiro que possa satisfazer os credores do falecido. 

 

369. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro IV. 

 

Um antigo escravo tinha um filho que era um libertado, e que ele nomeou seu herdeiro, e que depois inseriu no seu 

testamento: "Se eu não tiver um filho que se torne seu próprio senhor, então que Damas, o escravo, seja livre". O filho menor 

do testador tinha sido emancipado. Levantou-se a questão de saber se Damas deveria ser livre. Trebatius declara que não 

deveria, porque o termo libertado também está incluído na denominação de filho. Labeo tem a opinião contrária, porque neste 

caso um verdadeiro filho deve ser compreendido. Adopto a opinião de Trebatius, no caso de se tornar evidente que o testador 

tinha uma referência ao referido filho. 
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            Livro XXIX 
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente à vontade de um soldado. 

 

2. Relativamente à aquisição ou rejeição de propriedades. 

 

3. De que forma os testamentos devem ser abertos, examinados, e copiados. 

 

4. Onde alguém, através da rejeição da sua nomeação como herdeiro testamentário (...) 

 

5. Relativamente aos Decretos Silanianos e Claudianos do Senado (...) 

 

6. Quando alguém impede outro baile de finalistas de fazer um testamento, ou o obriga a fazer um. 

 

7. A respeito da lei dos codicilos. 

 

 

 

 

 

 

Título. 1. A respeito da vontade de um soldado. 
 

 

 

 

0. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 
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O Divino Júlio César foi o primeiro a conceder aos soldados poder livre para fazer um testamento, mas esta concessão foi 

apenas temporária. O primeiro depois dele a conferir este poder foi o Divino Tito, e depois Domiciano. O Divino Nerva 

concedeu subsequentemente a maior indulgência aos soldados a este respeito, e Trajano seguiu o seu exemplo. A partir desse 

momento, foi inserida nos Éditos Imperiais a seguinte disposição: "Chegou ao meu conhecimento que os testamentos 

executados pelos nossos concidadãos-soldados têm sido frequentemente apresentados, os quais seriam objecto de disputa se 

as leis fossem rigorosamente aplicadas e executadas; assim, de acordo com as sugestões benevolentes da minha mente com 

referência aos meus excelentes e mais fiéis concidadãos-soldados, pensei que a indulgência deveria ser estendida à sua 

inexperiência, de modo a que, independentemente da forma como possam redigir os seus testamentos, estes sejam 

confirmados. Deixem-nos, portanto, redigi-los sob a forma que desejarem, da melhor maneira que puderem, e o simples 

desejo dos testadores será suficiente para a distribuição das suas propriedades". 

 

(1) O termo "soldado" é entendido como sendo derivado de milícias, ou seja, duritia, as dificuldades que os soldados 

suportam para nós, ou da palavra "multidão", ou do termo "mal", do qual os soldados estão habituados a proteger-nos; ou dos 

mil homens do tanma grego, pois os gregos designam mil homens reunidos por esse termo, sendo cada um deles chamado o 

milésimo do número inteiro, de onde o próprio líder é chamado ciliarcou. A palavra exercitus (exército) deriva o seu nome do 

exercício. 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XV. 

 

O Pretor emitiu um Édito separado com referência às vontades dos soldados, pela razão de que estava bem ciente de que, de 

acordo com as Constituições dos Imperadores, foram estabelecidos direitos peculiares e extraordinários com referência às 

suas vontades. 

 

0. Ulpianus, On Sabinus, Livro II. 

 

Se um soldado que pretendia fazer a sua vontade em conformidade com a lei ordinária deveria morrer antes de a ter 

testemunhado: Pomponius está em dúvida quanto à sua validade. Mas porque não deveria ele aprovar um testamento assim 

feito por um soldado sem observar as formalidades ordinárias? Será porque pensa que um soldado que pretendia executar a 

sua vontade, em conformidade com a lei ordinária, ao fazê-lo, renunciou ao seu privilégio militar? Pode acreditar-se que 

alguém escolheria uma certa forma de anular o seu testamento; e não será mais provável que preferisse fazer uso de ambas as 

formas na execução do seu testamento, devido aos acidentes a que foi exposto; tal como os civis, quando elaboram os seus 

testamentos, estão habituados a acrescentar que desejam que estes sejam válidos pelo menos como codicilos; e neste caso 

alguém diria que se o testamento for imperfeito deve permanecer como um codicilo? O Divino Marcus declarou num 

Rescript uma opinião que coincide com a nossa própria. 
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(1) The Same, On Sabinus, Livro I. 

 

Está estabelecido que uma pessoa que é surda ou muda pode fazer uma vontade militar enquanto estiver no exército, e antes 

de ter sido dispensada devido à sua aflição. 

 

4. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Os soldados podem fazer uma substituição dos seus herdeiros, mas apenas com referência aos bens adquiridos pelos seus 

testamentos. 

 

0. The Same, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando um soldado nomeia um único herdeiro para uma determinada parcela de terra, é considerado como tendo morrido no 

estado no que diz respeito ao resto do seu património. Pois um soldado pode morrer em parte de testamento e em parte de 

intestate. 

 

(23) The Same, On Sabinus, Livro IX. 

 

Quando um testamento é executado de acordo com a lei militar, mesmo que o testador possa ignorar que a sua esposa estava 

grávida, ou, estando ciente do facto, fá-lo com a intenção de que se uma criança lhe nascer, será deserdada, o testamento não 

é quebrado. 

 

256. Marcelo, Digest, Livro X. 

 

A mesma regra aplica-se quando um soldado arrogar um filho, ou o seu neto obter a sucessão no lugar do seu filho. 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro IX. 

 

A mesma regra deve ser aplicada quando um soldado que teve um filho que lhe nasceu em vida preferiu morrer sem fazer 

qualquer alteração à sua vontade; pois, de acordo com a lei militar, é considerado como tendo renovado a sua vontade. 

 

0. Isto foi declarado num Rescript do Divino Pio com referência a um homem que executou um testamento enquanto era 

civil, e depois tornou-se um soldado; pois este testamento era válido pela lei militar, se tal fosse o desejo do soldado. 
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5888. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Quem está no poder do inimigo não pode fazer um testamento, mesmo em conformidade com a lei militar. 

 

0. The Same, On the Edict, Livro XLV. 

 

Aqueles que estão condenados à morte por algum crime militar só podem fazer uma vontade de dispor de bens obtidos 

durante o seu serviço; mas a questão que se coloca, será que o podem fazer por lei militar, ou por lei civil? A melhor opinião 

é, que podem fazer um testamento de acordo com o direito militar; pois, como o direito de testemunho é conferido a um 

homem por ser um soldado, deve considerar-se que se segue que ele pode exercê-lo em razão do seu privilégio militar. Isto 

deve, no entanto, ser entendido como aplicável a casos em que ele não tenha violado o seu juramento. 

 

10. Quando um soldado está em dúvida se é ou não o seu próprio mestre, e faz um testamento, está numa posição tal que este 

será válido em qualquer caso. Pois se ele deve executar um testamento, sendo incerto se o seu pai está ou não a viver, este 

será válido. 

 

11. Quando um filho sob controlo paterno, sem saber que o seu pai está morto, faz um testamento, dispondo do seu peculiar 

castrense enquanto no serviço, os bens do seu pai não pertencerão ao herdeiro, mas apenas os bens que o filho adquiriu 

durante o tempo em que foi soldado. 

 

11. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Soldados só deixam por vontade própria os bens que possuem. 

 

12. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

A mesma regra aplica-se sempre que um soldado tenha determinado mudar o seu testamento, não porque desejasse privar o 

herdeiro que nomeou dos seus bens adquiridos no serviço, mas sim para fazer um testamento que disponha dos bens do seu 

pai, e para nomear outro herdeiro. 

 

0. Se, contudo, o soldado morrer depois de ter sido dispensado, toda a sua propriedade, incluindo a derivada do seu pai, 

pertencerá ao herdeiro da peculiar castrense; como diz Marcelo no Décimo Primeiro Livro do Digest. Pois aquele que já não 

está no exército não pode dispor apenas de uma parte dos seus bens por vontade própria. 
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1. As pessoas que foram deportadas, e quase todos aqueles que não têm capacidade testamentária, podem ser nomeados 

herdeiros por um soldado. Se, no entanto, ele nomear como seu herdeiro alguém que se tenha tornado escravo penal, a 

nomeação não será válida. Mas se, no momento da morte do testador, o herdeiro estiver na posse da sua cidadania, a 

nomeação começará a ter efeito, tal como se a herança tivesse acabado de ser legada. E, em geral, pode dizer-se, em todos os 

casos em que um soldado nomeia o seu herdeiro, que a nomeação começará a adquirir validade, se no momento da morte do 

testador, o partido estivesse em tal estado que pudesse ser nomeado herdeiro de um soldado. 

 

2. Quando um soldado nomeia como seu herdeiro o seu próprio escravo, que ele acreditava ser livre, sem lhe conceder a sua 

liberdade, a nomeação não será válida. 

 

3. Quando um soldado por sua vontade concede liberdade ao seu escravo, e lhe deixa a sua herança em confiança, acusando o 

primeiro herdeiro e o substituto pela sua entrega, mesmo que o primeiro herdeiro e o substituto devam morrer antes de 

entrarem na herança, o falecido não morrerá em estado intestável, como o nosso Imperador e o Divino Severus declararam 

num Rescript; mas deve considerar-se que o caso se assemelhava a um em que a sua liberdade e a herança tinham sido dadas 

directamente ao referido escravo; e não se pode negar que era intenção do testador obter ambos. 

 

14. Marcianus, Trusts, Livro IV. 

 

Surgiu uma discussão sobre se a mesma indulgência deveria ser concedida com referência às vontades dos civis. Foi 

estabelecido que neste caso havia uma distinção, pois se as partes deviam morrer durante a vida do testador, e ele estava 

ciente do facto, não havia necessidade de nada de novo, mas onde ele não estava ciente disso, o alívio deve, por todos os 

meios, ser concedido após a sua morte. 

 

15. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

Um soldado não pode nomear mais do que um herdeiro necessário, onde é evidente que isto é feito de modo a defraudar os 

seus credores. 

 

(1) Tal como um soldado pode dispor dos seus bens apenas declarando o seu desejo, assim ele pode retirá-los. Assim, se ele 

cancela ou rasga a sua vontade, esta última não terá qualquer força ou efeito. Se, no entanto, ele anular a sua vontade, e 

depois desejar que ela seja válida, ela será válida através desta última expressão do seu desejo. Portanto, quando um soldado, 

tendo apagado a sua vontade, depois de a ter selado com o seu anel, o tribunal competente para o caso deve ter em 

consideração a intenção do testador ao fazê-lo; pois se se provar que ele se arrependeu de ter mudado de opinião, entender-

se-á que a vontade foi renovada. Se, contudo, ele o tiver feito com a intenção de que o que estava escrito no testamento não 

deva ser lido, será considerado como tendo feito com o propósito de anular o seu testamento. 
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(2) O Divino Pio declarou num Rescript que um testamento executado por um soldado antes de entrar no exército é válido 

pela lei militar, desde que o testador tenha morrido no serviço, e não tenha mudado de ideias depois. 

 

(3) Quando alguém que elabora o testamento de um soldado insere aí o seu próprio nome como herdeiro, não será libertado 

da pena prescrita pelo Decreto do Senado. 

 

(4) Um soldado pode nomear um herdeiro por um certo tempo, e outro após esse tempo, ou pode nomear um sobre o 

cumprimento de uma certa condição, ou outro após a condição ter sido cumprida. 

 

(5) Ele pode também, por lei militar, executar um testamento não só para si próprio mas também para o seu filho, e pode 

fazê-lo apenas para o seu filho, mesmo que não o execute para si próprio, e tal testamento é válido se o pai morrer no serviço, 

ou no prazo de um ano após a sua dispensa. 

 

(6) Papinianus, no XIV Livro de Perguntas, declara que o pedido para a posse da propriedade de uma propriedade não pode 

ser feito após o tempo prescrito pelo Édito, porque esta disposição é geral. 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLIII. 

 

Se um soldado deve legar uma propriedade a alguém, o legado não será válido, de acordo com a Lex Julia. 

 

(23) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XV. 

 

Quando um soldado nomeia herdeiros para certos bens, como por exemplo, um para certos bens numa cidade, outro para 

certas terras do país, e ainda outro para outros bens, as nomeações serão válidas, pois será considerado como se ele tivesse 

nomeado os referidos herdeiros sem lhes atribuir as suas partes na propriedade, e que ele tivesse distribuído todos os seus 

bens, fazendo o seu legado a cada um de preferência. 

 

0. Julian diz também que quando um testador nomeia um herdeiro para a sua propriedade obtida enquanto um soldado, e 

outro herdeiro para o resto da propriedade, isto deve ser entendido como a disposição de duas propriedades distintas 

pertencentes, por assim dizer, a dois homens diferentes, de modo que só o herdeiro que foi nomeado para a propriedade 

obtida enquanto no serviço será responsável pelas dívidas contraídas pelo soldado enquanto no exército, e só aquele que foi 

nomeado herdeiro para o resto da propriedade será obrigado a pagar quaisquer dívidas contraídas fora do serviço. Neste caso, 

parece ser correcto sustentar que, quando algo for devido ao soldado de qualquer proveniência, será devido por operação da 

lei ao primeiro ou ao segundo herdeiro. Se, no entanto, uma das partes da propriedade não for suficiente para pagar as dívidas 



1744 

 

pelas quais é responsável, e por esta razão a parte designada herdeiro desta parte não a aceita, a outra que aceitou deve ser 

obrigada a assumir a defesa da totalidade da propriedade, ou a pagar aos credores na totalidade. 

 

1. Quando, no mesmo testamento, um soldado nomeia uma certa pessoa como seu herdeiro, e depois deserda-o, será 

considerado como tendo sido privado da herança, enquanto que pela vontade de um civil, uma herança não pode ser retirada 

por uma mera deserdação deste tipo. 

 

2. Se um pai for nomeado herdeiro do castrense peculiar pelo seu filho sob controlo paterno, que está a servir no exército, e 

ele não se aproveitar do testamento, e tiver alguns dos bens em sua posse, ou os renunciar fraudulentamente para evitar ter a 

posse, será concedida uma acção ao legatário contra ele. 

 

3. Se um soldado deve fazer um testamento enquanto estiver no exército, e um codicilo após o seu termo de serviço ter 

expirado, e ele morrer dentro de um ano após a sua exoneração, muitas autoridades consideram que o codicilo deve ser 

considerado como tendo sido feito de acordo com a regra do Direito Civil; porque não foi executado por um soldado, e não se 

deve considerar que tenha sido confirmado pelo testamento. Por conseguinte, não há lugar para a aplicação da Lei Falcidiana 

no caso de qualquer legado legado legado legado pelo testamento, mas esta lei é aplicável aos legados incluídos no codicilo. 

 

(23) Tryphoninus, Disputations, Livro XVIII. 

 

No entanto, quando os legados concedidos pelo testamento, bem como os concedidos pelo códice, no seu conjunto, ascendem 

a mais de três quartos da propriedade, coloca-se a questão de saber até que ponto aqueles a que se aplica a Lei Falcidiana 

devem ser diminuídos. Seria mais conveniente, no entanto, que se decidisse que os legados que o soldado legou por sua 

vontade, tendo sido integralmente pagos dos bens de toda a propriedade, o restante deveria ser dividido entre os herdeiros e 

aqueles a quem os legados foram dados pelo códice, na proporção de três quartos para o primeiro, e um quarto para o 

segundo. 

 

23. Mas e se os legados legados legados pelo testamento absorverem a totalidade da propriedade, será que aqueles a quem o 

códice deixou a propriedade teriam direito a qualquer coisa, ou não? Uma vez que, se o soldado tivesse feito estes legados 

enquanto ainda em serviço, todos estariam sujeitos a contribuição, e a parte que legou em excesso da sua herança deve ser 

deduzida pro rata de todos os legados, o mesmo deve ser feito neste caso. Depois, tendo o montante dos legados legados pelo 

codicilo sido apurado a partir da soma que se verifica ser devida (quando os legados pertencem à mesma classe), o herdeiro 

pode então deduzir o seu quarto só dos legados que foram legados pelo codicilo. 
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24. No entanto, se todos os legados tivessem sido incluídos no cálculo, e o que resta nas mãos do herdeiro não deveria ser 

suficiente para perfazer a quarta parte da sua quota-parte dos referidos legados, o que quer que falte deve ser retirado apenas 

daqueles legados que foram legados pelo codicilo. 

 

23. Ulpianus, Disputations, Livro IV. 

 

Levantou-se a questão, onde um soldado que já tenha feito um fará um segundo, e neste último acusa o seu herdeiro como 

fideicomissário de cumprir as disposições do primeiro, qual seria o Estado de direito neste caso? Eu disse: "Um soldado é 

autorizado a fazer vários testamentos, mas quer os faça todos de uma só vez ou separadamente, eles só serão válidos quando 

o testador declarou expressamente que desejava que assim fosse; nem o primeiro será anulado pelo último, uma vez que pode 

nomear um herdeiro para uma parte dos seus bens, ou seja, pode morrer em parte de testamento e em parte de intestate. Mais 

uma vez, se ele tivesse, em primeiro lugar, feito um codicilo, ele pode arranjá-lo, providenciando no testamento que se segue 

que o codicilo pode ter o efeito de uma nomeação, e pode tornar efectiva uma nomeação directa que antes era precária; por 

isso, direi que, no caso declarado, se o soldado tivesse a intenção de que o testamento executado primeiro fosse válido, o que 

ele forneceu deve manter-se, e a consequência é que haverá dois testamentos. No entanto, quando a execução do primeiro 

testamento é cometida ao herdeiro como fideicomissário, é evidente que ele não pretendia que o testamento fosse válido por 

lei, mas sim através dos actos do fideicomissário, ou seja, que ele converteu o efeito do primeiro testamento no efeito de um 

trust e de um codicilo. 

 

23. Coloca-se, contudo, a questão de saber se todo o testamento é convertido num codicilo, ou seja, se a nomeação do 

herdeiro está incluída, ou na realidade apenas os legados, os trusts, e as concessões de liberdade. Parece-me que não só os 

outros assuntos, com excepção da nomeação do herdeiro, mas também a própria nomeação está incluída no trust, a menos 

que se prove que a intenção do testador era outra. 

 

24. Quando alguém foi nomeado por um herdeiro soldado durante um certo tempo, e outra pessoa um herdeiro para o tempo 

subsequente, levanta-se a questão de saber se o último herdeiro deve ser responsável pela distribuição dos legados não 

distribuídos pelo primeiro. Penso que esta obrigação não recai sobre ele, a menos que se estabeleça que a intenção do soldado 

foi diferente. 

 

23. Julianus, Digest, Livro XXVII. 

 

Um tribuno militar fez um codicilo enquanto estava no acampamento, depois da chegada do seu sucessor, e depois morreu. 

Como deixou de ocupar a posição de soldado depois de o seu sucessor ter chegado ao campo, o seu codicilo deve ser 

considerado como tendo sido executado ao abrigo da lei comum que rege os cidadãos romanos. 
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23. Quando alguém, após executar um testamento, entra no serviço militar, este testamento também é considerado como 

sendo de um soldado, sob certas circunstâncias; como, por exemplo, se ele abriu o testamento e o leu, e o selou uma segunda 

vez com o seu selo; e ainda mais, se ele apagou parte dele, o desfigurou, ou fez quaisquer aditamentos ou correcções no 

mesmo. Se, contudo, nenhuma destas coisas tiver ocorrido, a sua vontade não gozará de nenhum dos privilégios inerentes ao 

testamento de um soldado. 

 

23. Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

A decisão de que um testamento executado durante o serviço militar é igualmente válido durante um ano após a dispensa do 

testador do exército parece demonstrar, pelos seus termos, que este privilégio só pode ser gozado por aqueles que são 

dispensados regularmente. Assim, nem os prefeitos, nem os tribunos, nem outros oficiais que deixem de servir quando os 

seus sucessores chegarem, terão direito a ele. 

 

(1) Marcianus, Institutos, Livro IV. 

 

Quando um filho sob controlo paterno, que está a servir como soldado, perde os seus direitos civis, ou é emancipado, ou é 

dado em adopção pelo seu pai, a sua vontade será válida, tal como se um novo tivesse sido executado. 

 

24. Tertullianus, Sobre o Peculium Castrense. 

 

A mesma regra aplica-se quando o chefe de família, enquanto soldado, apenas dispõe da sua peculiar castrense por vontade, e 

posteriormente se entrega para ser arrogado. Se, no entanto, ele o fizer depois de já ter sido dispensado, o seu testamento não 

será válido. 

 

385875968. Florentinus, Institutos, Livro X. 

 

O Divino Trajano afirmou num Rescript dirigido a Statilius Severus que: "O privilégio concedido às pessoas ao serviço do 

exército que confere validade aos seus testamentos, independentemente da forma como foram executados, deve ser entendido 

da seguinte forma: em primeiro lugar, deve ser estabelecido que o testamento foi executado, o que pode ser feito sem se 

comprometer a escrever, o que também se aplica a outros que não são soldados. Por conseguinte, quando um soldado, com 

referência a cujo testamento lhe foi apresentado, reuniu pessoas para testemunhar o seu testamento, e declarou na sua 

presença quem desejava ser seu herdeiro, e a que escravo desejava conceder a liberdade, pode considerar-se que, desta forma, 

fez um testamento sem o reduzir à escrita, e os seus desejos devem ser levados à prática. Se, no entanto (como acontece 

frequentemente), ele deve dizer a alguém: "Constituo-vos meu herdeiro, ou deixo-vos os meus bens"; isto não deve ser 

considerado como um testamento. Nem faz mais diferença para os outros do que aqueles a quem este privilégio é concedido, 
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que tal disposição de propriedade não deva ser permitida; pois, caso contrário, não seria difícil encontrar testemunhas após a 

morte de um soldado, que afirmariam ter ouvido este último dizer que deixou a sua propriedade àqueles a quem desejavam 

beneficiar, e desta forma as vontades dos soldados seriam derrubadas". 

 

26. Marcelo, Opiniões. 

 

Titius, antes de se tornar um tribuno legionário, fez um testamento, e depois de obter o cargo morreu, sem o ter alterado. 

Pergunto se tal testamento deve ser considerado como militar. Marcelo responde, O testamento que fez antes de se tornar 

tribuno estaria sujeito às regras do Direito Comum, a menos que, após a sua execução, se prove que o testador declarou que 

desejava que fosse válido. Pois, pelas Constituições Imperiais, não são confirmadas as vontades dos soldados, mas os 

testamentos feitos pelos soldados enquanto estiveram no exército. É evidente, porém, que um soldado deve ser entendido 

como tendo feito um testamento, que declara, de qualquer forma, que deseja que um testamento anterior, que tinha 

executado, seja válido. 

 

27. Macer, Testamentos Militares, Livro II. 

 

Os testamentos dos soldados que foram desonrosamente dispensados deixam imediatamente de ser válidos pela lei militar; 

mas o privilégio é alargado pelo período de um ano aos testamentos daqueles que obtiveram uma dispensa honrosa, ou um 

por alguma boa razão. 

 

(1) O direito de dispor de castrense peculium por vontade, que é concedido aos filhos sob controlo paterno, ao serviço do 

exército, não é concedido aos que são desonrosamente exonerados, porque este privilégio só é concedido a título de 

recompensa a outros que o merecem. 

 

28. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Um centurião, por um segundo testamento, nomeou os seus filhos póstumos seus herdeiros, mas não nomeou quaisquer 

substitutos para eles; e, como nenhum deles foi mencionado, declarou que deveria ser feita referência à sua primeira vontade. 

Foi considerado que tudo o que estava incluído no segundo testamento era nulo, excepto a nomeação dos herdeiros póstumos; 

a menos que, depois de se ter referido ao seu primeiro testamento, ele tenha confirmado expressamente tudo o que estava 

contido no segundo. 

 

29. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 
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Quando um filho sob controlo paterno morreu enquanto estava no exército, depois de ter nomeado como seu herdeiro o seu 

filho, que ainda não tinha atingido a idade da puberdade, e também nomeado um substituto, bem como tutores para ele 

enquanto estava sob o controlo do seu avô, os Irmãos Divinos declararam num Rescript que a substituição era válida, mas 

que a nomeação dos tutores não era, pela razão de que um soldado ao dispor dos seus bens pode fazer qualquer substituição 

que deseje, mas não pode fazer nada que afecte de forma prejudicial os direitos de outro. 

 

30. Marcelo, Digest, Livro X. 

 

Se um herdeiro nomeado por um soldado aceitar voluntariamente uma herança, e, tendo-lhe sido solicitado que o fizesse, 

entregar a totalidade da mesma, os direitos de acção decorrentes do Decreto Trebelliano do Senado são transferidos. 

 

0. Quando um soldado pela sua vontade manuma um escravo cuja liberdade não pode ser concedida pela Lex Aelia Sentia, 

ou por qualquer outra lei, o seu acto é nulo. 

 

1. O Édito do Pretor, pelo qual os herdeiros nomeados bem como os legatários são dispensados de prestar juramento, é 

também aplicável aos testamentos dos soldados, tal como no caso dos trusts. A mesma regra aplica-se quando uma condição 

é desonrosa. 

 

2. É estabelecido que a posse pretoriana da parte da herança a que tinha direito deve ser concedida a um pai que tinha 

emancipado pessoalmente o seu filho, o que é feito em oposição às disposições da vontade deste último, excepto no que diz 

respeito aos bens que o filho tinha adquirido durante o serviço, e que ele era livre de dispor testamentáriamente. 

 

23. Paulus, Perguntas, Livro VII. 

 

Pois o Divino Pio Antonino declarou num Rescript que a posse pretoriana dos bens de um filho ao serviço de um soldado não 

deveria ser concedida em violação da vontade deste último, no que diz respeito aos bens obtidos enquanto esteve no exército. 

 

23. Marcellus, Digest, Livro XIII. 

 

Onde um soldado legou um escravo a Titius e Seius, e enquanto Seius deliberava se aceitaria ou não o legado, Titius 

manumitted o escravo, e Seius depois recusou o legado, digo que o escravo deve ser livre, porque se um herdeiro manumits 

um escravo legar um escravo a alguém, e o legatário depois rejeita o legado, o escravo tornar-se-á livre. 

 

0. Modestinus, Regras, Livro IX. 
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Se a herança de um soldado não for inscrita de acordo com o desejo evidente do testador, os herdeiros não terão direito aos 

seus bens adquiridos durante o serviço. 

 

7680. Tertyllianus, Sobre o Peculium Castrense. 

 

Quando um filho sob controlo paterno, enquanto estiver no exército, faz um testamento de acordo com os costumes militares, 

e subsequentemente, após a morte do seu pai, um filho póstumo lhe nasce, o seu testamento é quebrado. Se, contudo, ele 

ainda for da mesma mente, e desejar que a referida vontade continue a ser válida, pode torná-la assim, como se tivesse feito 

outra; desde que estivesse a servir como soldado até ao momento em que o filho póstumo nasceu. 

 

(1) No entanto, quando um filho sob controlo paterno, que está a servir como soldado, faz um testamento, e depois, durante a 

sua vida, e durante a do seu avô, lhe nasce uma criança póstumo, a sua vontade não será quebrada, porque a referida criança 

não ficará sob o seu controlo, e não é considerada como tendo nascido como um herdeiro adequado. Nem, de facto, este neto 

póstumo, uma vez que nasceu durante a vida do filho, pode tornar-se imediatamente um herdeiro próprio do seu avô, e 

portanto a vontade do avô não é quebrada; uma vez que, embora esteja imediatamente sob o controlo do seu avô, o filho terá, 

no entanto, direito a prioridade. 

 

(2) Segue-se que se um filho sob controlo paterno faz um testamento enquanto serve como soldado, e por engano, e não por 

querer deserdá-lo, omite mencionar um filho póstumo; e se o referido filho póstumo nascer após a morte do seu avô, mas 

durante a vida do filho, ou seja, do seu próprio pai, o seu testamento será certamente quebrado. Se, no entanto, nascer depois 

de o seu pai se ter tornado civil, a validade do testamento que foi quebrado não será restaurada. Mas se ele deve nascer 

enquanto o seu pai ainda estiver no exército, então, se este último desejar que a vontade seja válida, tornar-se-á assim, tal 

como se tivesse sido executado uma segunda vez. 

 

(3) Se, contudo, uma criança póstumo nascer durante a vida do seu avô, isto não quebrará imediatamente a vontade do pai, 

mas apenas onde sobreviver ao seu avô, enquanto o seu pai ainda vive, pois agora, pela primeira vez, torna-se o herdeiro 

deste último. Pois este é o caso porque nunca poderá quebrar dois testamentos ao mesmo tempo, ou seja, os do seu pai e do 

seu avô. 

 

0. Paulus, Perguntas, Livro XIV. 

 

O Divino Adriano declarou num Rescript que a vontade de um soldado que preferia morrer a sofrer dor, ou os 

aborrecimentos da vida, era válida, e que os seus bens poderiam ser reclamados por aqueles que a ela tinham direito por lei, 

se ele morresse no Estado. 
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(1) Um soldado que tinha sido dispensado começou um testamento dentro de um ano, mas não o conseguiu terminar. Pode 

dizer-se que, por este acto, o testamento que ele executou enquanto esteve no exército foi anulado, se foi redigido de acordo 

com a lei militar; caso contrário, não seria rescindido legalmente se fosse válido no Common Law. 

 

(2) Esta distinção não se aplica à vontade de um soldado executado durante o serviço, pois de qualquer forma que ele faça um 

testamento, este é tornado inoperante por um seguinte, uma vez que o desejo de um soldado, por muito expresso que seja, é 

um testamento. 

 

0. O mesmo, Perguntas, Livro XIX. 

 

Quando um soldado deixa um testamento imperfeito, o instrumento quando oferecido tem o efeito de um perfeito, pois o 

testamento de um soldado é aperfeiçoado pela mera declaração dos seus desejos. Quando alguém faz vários testamentos em 

dias diferentes, é considerado como fazendo a sua vontade frequentemente. 

 

23. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Um testamento é também considerado legado legalmente onde um códice a um testamento é executado; portanto, se o 

testador legar metade do seu testamento por um códice, o herdeiro, nomeado a todos pelo testamento, terá direito a metade, e 

qualquer legado deixado pelo testamento deve ser dividido em comum, quando são pagos. 

 

39. Um soldado, após ter nomeado diferentes herdeiros, uns para o que obteve no serviço e outros para os bens adquiridos de 

outra forma, posteriormente designou ainda outros herdeiros para os seus bens obtidos no serviço. Considera-se que o 

primeiro testamento foi retirado ao segundo, mas não se considera que ele tenha mudado o seu primeiro testamento, embora 

apenas um herdeiro tenha sido nomeado por ele. 

 

40. Um soldado, ao elaborar o seu último testamento, não sabendo que a sua esposa estava grávida, não fez qualquer menção 

à criança por nascer. Uma filha tendo nascido após a sua morte, o testamento parecia ter sido quebrado, e os legados não 

eram devidos. Se, contudo, entretanto, o herdeiro nomeado tivesse pago os legados, as acções pretorianas seriam concedidas 

à filha para recuperar a propriedade, devido a este acontecimento inesperado, e o herdeiro nomeado, uma vez que era um 

possuidor de boa-fé, não será obrigado a reparar nada que não possa recuperar da propriedade. 

 

41. Um soldado dispensado, no momento da sua morte, desejava que um testamento que tinha executado de acordo com a Lei 

Comum durante o seu mandato fosse nulo, e preferia morrer em estado intesta. Foi decidido que as nomeações de herdeiros e 

as suas substituições permaneceriam inalteradas, mas que aqueles que reclamassem legados sob o testamento seriam 

impedidos por uma excepção por má fé, de acordo com a Lei Comum, e que a força desta excepção seria regulada de acordo 
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com a posição das pessoas que fizeram a exigência; caso contrário, sendo todas as outras coisas iguais, a condição do 

possuidor é preferível. 

 

42. Um soldado que tenha feito um testamento de acordo com a Common Law, fez subsequentemente um de acordo com a 

lei militar, dispondo de todos os seus bens um ano após a sua dispensa do serviço. Foi considerado que a força do primeiro 

testamento foi destruída e não pôde ser restaurada. 

 

(1) Paulus, Perguntas, Livro VII. 

 

Um soldado, que era um libertado, nomeado dois herdeiros pelo seu testamento, e tendo um deles recusado aceitar, o testador 

foi considerado como tendo morrido no estado com referência a essa parte específica, pela razão de que um soldado pode 

morrer parcialmente testado, e a posse pretoriana pode ser adquirida por um patrono ab intestato; pois a menos que se 

provasse que a intenção do falecido era que se um dos herdeiros rejeitasse a sua parte, toda a propriedade deveria ir para o 

outro herdeiro. 

 

40. The Same, Questions, Book VIII. 

 

Quando se diz que se um soldado morrer no ano seguinte à sua exoneração, a sua vontade, que executou de acordo com a lei 

militar, é válida; isto é verdade mesmo que a condição da sua nomeação deva ser cumprida após o decurso do ano, desde que 

ele morra no prazo de doze meses. Portanto, se ele designar um substituto para o seu filho que foi seu herdeiro, não fará 

diferença quando o filho morrer, pois basta que o seu pai morra dentro do ano. 

 

41. Um soldado executou um testamento, e depois, tendo sido dispensado por nenhuma razão desonrosa, voltou a alistar-se 

noutro corpo de soldados; levantou-se a questão de saber se o testamento que tinha executado durante o serviço, seria válido. 

Pergunto se o executou de acordo com a lei militar, ou com a lei comum. Se ele a executou de acordo com a Lei Comum, não 

há dúvida de que seria válida; mas se ele a executou como soldado, achei apropriado perguntar quando se alistou pela 

segunda vez, depois de ter sido dispensado, quer dentro de um ano, quer depois. Averiguei que ele se alistou dentro do ano e, 

portanto, como a sua vontade ainda era válida de acordo com a lei militar, e ele poderia fazer outra sob a mesma lei, seria a 

sua vontade válida depois de o ano ter decorrido, se ele deveria morrer? Tenho algumas dúvidas sobre este ponto, pela razão 

de que o seu outro termo de serviço foi mais recente. No entanto, é melhor manter que o testamento é válido, sendo os dois 

termos de serviço, por assim dizer, unidos. Não faço alusão àquele que, tendo-se alistado uma segunda vez, declarou que 

desejava que a sua vontade fosse válida; pois, neste caso, fê-lo, por assim dizer, durante o seu segundo mandato, da mesma 

forma que um civil o faz e depois se torna um soldado. 

 

(1) The Same, Perguntas, Livro IX. 
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Onde um filho sob controlo paterno, enquanto servia no exército, foi capturado e morreu nas mãos do inimigo, dizemos que a 

Lei Corneliana é também aplicável à sua vontade. Podemos perguntar, contudo, se o seu pai morreu antes dele em casa, e se 

um neto lhe nasceu pelo referido filho, se a vontade do pai seria quebrada, da mesma forma. Deve ser considerado que o 

testamento não será quebrado, pelo motivo de se considerar que ele morreu no preciso momento em que foi feito prisioneiro. 

 

42. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Lucius Titius, um soldado, ditou a sua vontade à sua secretária para ser feita a partir de notas, e antes de estas terem sido 

totalmente escritas, ele morreu. Pergunto se este ditado pode ser válido. Respondi, que é concedido aos soldados que façam 

os seus testamentos da forma que desejarem, e da forma que puderem, desde que isso seja feito para que possa ser 

estabelecido por provas legítimas. 

 

43. Foi também considerado que, quando um escravo tivesse direito a um legado (embora sob uma condição), por um 

testamento elaborado de acordo com a lei militar, poderia também exigir a sua liberdade. 

 

44. Foi igualmente emitido um parecer no caso seguinte. Lucius Titius, um soldado, declarou no seu testamento: "Que 

Pamphila seja o herdeiro de toda a minha propriedade", e depois por outra cláusula, deixou o mesmo legado a Sepronius, um 

dos seus camaradas, e encarregou-o de manumitar o referido escravo. Pergunto se Pamphila seria sua herdeira, tal como se 

tivesse recebido a sua liberdade directamente às mãos do testador? A resposta foi, que se deve entender que o soldado não 

sabia, na altura em que nomeou a sua escrava, sua herdeira, que ela obteria a sua liberdade em virtude da sua nomeação; e, 

portanto, não tinha depois razão para pedir ao seu camarada que a manumitasse, uma vez que ela se tinha tornado livre e sua 

herdeira sob a primeira cláusula, e como o legado não tinha força ou efeito, a intenção do testador não foi interferida. 

 

0. Tryphoninus, Disputations, Livro XVIII. 

 

Um soldado pode nomear um herdeiro da seguinte forma: "Enquanto Titius viver, que seja meu herdeiro, e após a sua morte, 

que Septicius seja meu herdeiro". Se, no entanto, ele disser: "Que Tício seja meu herdeiro durante dez anos", sem nomear 

qualquer substituto, ele será intestate após o lapso de dez anos; e, pela razão que já dissemos, como um soldado pode nomear 

um herdeiro desde um certo tempo, e até um certo tempo, o resultado é que antes de chegar o tempo em que o herdeiro 

nomeado pode ser admitido na sucessão, ele tornar-se-á intestate; e uma vez que um soldado pode legar uma parte dos seus 

bens, assim também, pelo mesmo privilégio, ele pode permanecer intestate por um período de tempo considerável. 

 

1. Uma mulher suspeita de ser dissolvida não pode tomar nada sob a vontade de um soldado, como o Divino Adriano 

declarou num Rescript. 
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2. Um soldado não pode nomear um tutor para um menor que esteja sob o controlo de outro. 

 

3. Se um soldado deve deserdar o seu filho, ou, sabendo que ele é seu filho, deve passá-lo em silêncio, levanta-se a questão 

de saber se pode acusar um substituto com o pagamento de um legado. Defendi que ele não o podia fazer, apesar de ter 

deixado um amplo legado ao filho deserdado. 

 

4. Um soldado pode substituir qualquer um por um filho emancipado; o primeiro, porém, só pode exercer o seu direito com 

referência à propriedade que veio do pai para o filho, e no que diz respeito a qualquer propriedade que ele já possuía, ou que 

adquiriu posteriormente. Pois se, durante a vida do seu filho, ou enquanto o avô ainda estava vivo, ele fez a substituição, 

ninguém pode dizer que a propriedade obtida do avô pertencerá ao substituto. Quando a herança de um soldado não foi 

registada, coloca-se a questão de saber se a substituição que ele fez por um menor será válida. O resultado é, isto é, deve ser 

considerado válido, porque um soldado é autorizado a fazer um testamento para o seu filho, mesmo que não possa fazer um 

para si próprio. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

Qualquer pessoa pode fazer um testamento por lei militar, desde o próprio dia em que entrou ao serviço, mas não o pode 

fazer antes; daí que aqueles que ainda não estão realmente inscritos no exército, mesmo que tenham sido recrutados e viajem 

com ele a expensas públicas, ainda não são considerados soldados, pois para o serem, devem ser incluídos nas fileiras. 

 

6. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Um filho sob controlo paterno, que pertence à Ordem Equestre e está inscrito na comitiva do Imperador, assim que lhe for 

ordenado que se aliste no exército, pode fazer um testamento com o seu peculiar castrense. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

Os Rescritos dos Imperadores revelam que se alguém pertencente à classe cujos membros não estão autorizados a fazer um 

testamento de acordo com a lei militar estiver no país do inimigo, e morrer lá, pode fazer um testamento da forma que 

desejar, e da forma que puder, quer seja o Governador da província, quer seja alguém que não tenha direito a depor ao abrigo 

da lei militar. 
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Tit. 2. sobre a aquisição ou rejeição de propriedades. 

 

 

 

 

8. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Qualquer pessoa que tenha o direito de adquirir uma propriedade inteira não pode, ao dividi-la, aceitar apenas uma parte da 

mesma. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Se alguém deve ser nomeado herdeiro de várias partes da mesma propriedade, não pode aceitar algumas delas e rejeitar as 

outras. 

 

10. The Same, On Sabinus, Livro VI. 

 

Enquanto o primeiro herdeiro nomeado puder entrar numa herdade, o substituto não o pode fazer. 

 

11. The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

Um herdeiro que não tem o direito de entrar numa herdade não é considerado como tendo recusado a fazê-lo. 

 

12. The Same, On Sabinus, Livro I. 

 

É estabelecido que uma pessoa muda ou surda, mesmo que tenha nascido assim, pode agir como herdeiro e obrigar-se a si 

próprio por uma herança. 

 

13. Está também estabelecido que qualquer pessoa que seja interditada por lei de dispor da sua propriedade, se for nomeado 

herdeiro, pode entrar numa herdade. 

 

14. The Same, On Sabinus, Livro VI. 
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Qualquer pessoa que esteja sujeita à autoridade de outro não o pode vincular sob o controlo de quem é responsável pelas 

dívidas da herança, sem o seu consentimento, a menos que o pai seja responsável pelas dívidas. 

 

15. É estabelecido com referência à posse da propriedade, que será considerada ratificada que um filho tenha reconhecido 

contrariamente à vontade do seu pai, enquanto estiver sob o controlo deste último. 

 

16. Quando, no entanto, a herança de uma mãe é transferida para o seu filho como herdeiro, de acordo com o Decreto Orfeu 

do Senado, a mesma regra deve ser adoptada. 

 

17. Se o filho não aceitou a herança, mas, mesmo assim, permaneceu na posse da mesma durante um tempo considerável, 

deve ser considerado como tendo aceite; como o Divino Pio e o Nosso Imperador declararam num Rescript. 

 

18. Onde aquele que pensava ser um filho sob controlo paterno entra numa propriedade por ordem do seu pai; considera-se 

que a referida propriedade não foi adquirida por ele, nem pelo seu pai que lhe ordenou que a aceitasse, ainda que o pai possa 

ter morrido depois de o ter feito, se entrar na propriedade após a morte do seu pai, e assim se vincular às suas dívidas; como 

afirma Julianus no Trigésimo Primeiro Livro do Digest. Pois quando alguém está em dúvida se é ou não um filho sob 

controlo paterno, e pela morte do seu pai se torna seu próprio dono, a melhor opinião é que ele pode entrar na herdade. 

 

19. Por vezes, um filho sob controlo paterno adquire uma herança sem aceitação da sua parte; por exemplo, quando um neto 

é nomeado herdeiro em vez de filho deserdado, e o seu pai o constitui seu herdeiro, e mesmo seu herdeiro necessário, sem a 

sua aceitação formal da herança. 

 

20. Quando alguém é nomeado herdeiro por um filho deserdado, não o faz seu herdeiro necessário, mas deve ordená-lo a 

entrar na herança, uma vez que não estava sob o seu controlo no momento da sua morte; pois ninguém pode tornar-se 

herdeiro necessário por acto de um partido que não pode ele próprio adquirir a herança. 

 

21. Celsus afirmou no Décimo Quinto Livro do Digest que quando alguém, por medo de castigo corporal, ou impelido por 

qualquer outro tipo de coacção, finge aceitar uma herança; se for um homem livre, não é considerado herdeiro, e se for um 

escravo, não faz do seu dono um herdeiro. 

 

22. Paulus, On Sabinus, Livro I. 

 

Se alguém nomear um filho sob controlo paterno seu herdeiro, e depois disser: "Se o dito Titius, um filho sob controlo 

paterno, não será meu herdeiro, que Sempronius seja meu herdeiro"; e o filho entrar na herdade por ordem do seu pai, o 

substituto será excluído. 
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23. Se o filho, antes de saber que era o herdeiro necessário do seu pai, morrer deixando um filho como seu herdeiro 

necessário, o neto deverá ser autorizado a rejeitar a herança do seu avô pelo motivo de que este privilégio também teria sido 

concedido ao seu pai. 

 

24. Em cada sucessão, quem for herdeiro de um partido que seja herdeiro de Titius, é também considerado como herdeiro de 

Titius, nem pode rejeitar os bens deste último. 

 

25. Ulpianus, On Sabinus, Livro VII. 

 

De acordo com o costume do nosso país, nem um macho nem uma fêmea se podem vincular sem a autoridade do seu tutor. É, 

no entanto, perfeitamente evidente que a aceitação de uma herança, mesmo que não seja solvente, torna-nos responsáveis 

pelas suas dívidas. Neste caso, referimo-nos a um espólio ao qual as partes não têm êxito como herdeiros necessários. 

 

26. Uma criança não chegada à idade da puberdade, que está sob o controlo de outro e entra numa herança por ordem deste 

último, adquire-a, embora não seja legalmente capaz de deliberar. 

 

27. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Quando uma ala é competente para agir por si própria, ainda que possa ter uma idade tal que não consiga compreender o 

significado da aceitação de uma herança (ainda que um rapaz desta idade não deva saber, ou não possa decidir nada, mais do 

que uma pessoa louca), pode, no entanto, adquirir uma herança pela autoridade do seu tutor; pois este privilégio é concedido 

às ala por forma a favorecê-las. 

 

28. Ulpianus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Quando um herdeiro de toda uma herança pretende apenas aceitar uma parte da mesma, é considerado como tendo agido 

como herdeiro de toda a herança. 

 

29. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

É concedido poder a crianças menores de idade para rejeitarem absolutamente as propriedades dos seus pais, mas aqueles que 

chegaram à puberdade só o podem fazer se não se tiverem intrometido nos assuntos da propriedade. 

 

30. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 
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Quando uma criança não interferiu com os assuntos da propriedade do seu pai, quer seja maior ou menor de idade, não é 

necessário que se dirija ao Pretor, mas é suficiente que não se tenha preocupado com os negócios da propriedade. Foi 

declarado numa rescisão na Semestria a Vivius Soter e Victorinus: "Não é necessário fazer uma restituição completa às alas, 

devido a um contrato feito pelo seu avô, se o seu pai pretendia que não aceitassem os seus bens, onde nada foi feito, nem 

qualquer negócio negociado em nome do herdeiro". 

 

31. The Same, On Sabinus, Livro VII. 

 

Um partido que tenha sido nomeado herdeiro, ou um a quem a herança tenha descido por lei, perde-a ao rejeitá-la. Isto só é 

verdade quando a herança está em tal condição que pode ser inscrita, mas quando o herdeiro é nomeado sob uma condição, e 

rejeita a herança antes de a condição ter sido preenchida, o seu acto será nulo, seja qual for a condição, e mesmo que seja 

dependente da sua vontade. 

 

32. Quando um herdeiro está em dúvida se o testador está vivo ou não, e rejeita o testamento, o seu acto é nulo. 

 

33. Da mesma forma, se um substituto rejeitar um testamento antes de o herdeiro nomeado tomar uma decisão com referência 

a ele, a sua rejeição não será válida. 

 

34. Se um filho sob controlo paterno, ou um pai, rejeitar uma herança, nenhum deles prejudicará os direitos do outro, mas 

ambos podem rejeitá-la em conjunto. 

 

35. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

A mesma regra também se aplica quando uma herança descende por lei de crianças. 

 

36. Ulpianus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Aquele que pensa que é o herdeiro necessário, quando é um herdeiro voluntário, não pode rejeitar uma herança; pois, neste 

caso, é atribuído mais peso à opinião do que à verdade. 

 

37. The Same, On the Edict, Livro XXIV. 

 

E, por outro lado, quem pensa que é um herdeiro necessário, não pode tornar-se um herdeiro voluntário. 
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38. The Same, Sobre o Sabinus, Livro VII. 

 

Nem pode alguém que pense que um testamento é nulo, ou forjado, rejeitá-lo. Mas se é certo que um testamento que se diz 

ser forjado não o é; uma vez que, ao entrar na herdade, pode adquiri-lo, assim também ao rejeitá-lo, perdê-lo-á. 

 

39. Quando um herdeiro nomeado, que é ao mesmo tempo herdeiro, rejeita a herança por causa da sua nomeação, não pode 

ser admitido na sucessão por ser herdeiro; se, no entanto, como herdeiro, deve rejeitar a herança, sabendo ao mesmo tempo 

que foi nomeado herdeiro da mesma, deve considerar-se que a rejeitou em ambas as qualidades. Se não souber da sua 

nomeação, a sua rejeição não o prejudicará em nenhum dos dois aspectos, não com referência à sucessão testamentária, pois 

não a rejeitou, nem com referência à sucessão legal, pois esta ainda não lhe foi concedida. 

 

40. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Qualquer pessoa que possa adquirir uma herança pode também rejeitá-la. 

 

41. The Same, On the Edict, Book LIX. 

 

Quando alguém deseja entrar numa propriedade, ou reivindicar a posse pretoriana da mesma, deve ter a certeza de que o 

testador está morto. 

 

42. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXI. 

 

Ele é considerado como herdeiro que faz tudo na qualidade de um. E, em geral, Julianus declarou que agiu apenas na 

qualidade de herdeiro que fez qualquer negócio como tal; mas agir como herdeiro não é tanto uma questão de facto como de 

intenção, pois ele deve ter a intenção de executar o acto como herdeiro. No entanto, quando faz algo por afecto filial, ou para 

proteger a propriedade da herança, ou quando actua, não como herdeiro ou proprietário, mas por qualquer outro direito, é 

evidente que não deve ser considerado como herdeiro. 

 

43. E, portanto, as crianças que são herdeiros necessários estão habituadas a alegar que, quando fazem qualquer negócio para 

a propriedade, só o fazem por causa do afecto natural ou para proteger a propriedade, ou porque é deles; como, por exemplo, 

quando uma criança enterra o seu pai, ou faz apenas o que é justo e exigido a ele. Se, no entanto, prosseguir com a intenção 

de se tornar herdeiro, actua na qualidade de um, pois se, induzido pela reverência filial, fizer alguma coisa, não será 

considerado como herdeiro. Em casos deste tipo, ele fornece alimentos aos escravos pertencentes à propriedade, ou a animais 

de carga, ou vende-os. Se o fizer na qualidade de herdeiro, actua como herdeiro, e se não o fizer, mas apenas tenta preservar a 

propriedade porque acredita que é sua; ou, enquanto delibera que rumo seguir, apenas toma medidas para que a propriedade 
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da propriedade possa ser preservada; e se concluir que não se deve comportar como herdeiro, é evidente que não pode ser 

considerado como tendo agido nessa qualidade. Assim, se ele arrendou ou reparou quaisquer terras ou casas pertencentes à 

herança, ou fez qualquer outra coisa deste tipo, não com a intenção de agir como herdeiro, mas meramente em benefício da 

substituição, ou do herdeiro ab intestato, ou vende propriedade que é perecível; ele não está na posição de uma pessoa que 

age na qualidade de herdeiro, porque não tinha a intenção de o fazer. 

 

 

44. Se, no entanto, ele deve reclamar qualquer propriedade como herdeiro que não passe para o herdeiro estrangeiro, vejamos 

se ele se torna responsável pelas dívidas da herança; por exemplo, quando reclama os serviços de um libertado do seu pai, 

que um herdeiro estrangeiro não pode reclamar, mas pode obter exigindo-os; fica estabelecido que ele não age como 

herdeiro; pois tal exigência pode ser feita pelos credores, e especialmente para futuros serviços a serem prestados. 

 

45. Um filho que enterra um cadáver no túmulo familiar do seu pai, não deve, por este acto, ser considerado responsável 

perante os credores deste último; opinião que é defendida por Papinianus, e é a mais equitativa, embora Julianus afirme o 

contrário. 

 

46. Papinianus diz que certas autoridades sustentam que quando um filho foi nomeado herdeiro do seu pai, e declina aceitar a 

herança, se receber dinheiro de um escravo que seria livre sob condição de pagamento, pode ser processado pelos credores da 

herança, quer o dinheiro pago fosse, ou não, parte da peculiaridade do escravo; porque foi recebido, por assim dizer, por 

vontade do falecido, com o propósito de cumprir a condição. Julianus pensa que a mesma regra se aplicará mesmo que o filho 

não tenha aceite a herança. Finalmente, Papinianus diz que ele age na qualidade de herdeiro apenas onde é o único herdeiro, 

mas se ele tiver um co-herdeiro, e este último entrar na herança, o filho que recebeu o dinheiro do escravo não deve ser 

obrigado a defender acções intentadas pelos credores; pois, como ele rejeitou a herança como filho, também deve ter direito, 

ao abrigo da Lei Pretoriana, aos direitos de que goza uma criança emancipada que rejeita uma herança. Assim, se o escravo 

tivesse sido expressamente ordenado pelo testador a pagar o dinheiro ao seu filho, ele poderia obter a sua liberdade mesmo 

que não lhe pagasse. Assim, diz-se que agiu na qualidade de herdeiro, uma vez que recebeu o que não podia obter sem 

assumir o nome e os direitos de um herdeiro. 

 

47. Quando um filho intenta uma acção contra uma pessoa que violou um túmulo, mesmo que este pertença à herança, não é 

considerado como tendo interferido nos assuntos do mesmo, pois não retira nada da herança do seu pai; pois o objecto desta 

acção é uma pena e castigo e não a recuperação da propriedade. 

 

48. The Same, On Sabinus, Livro VII. 
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Quando um estranho tem na sua posse bens pertencentes a um bem que expropriou ou roubou, não age na qualidade de 

herdeiro, pois o seu acto demonstra uma intenção contrária. 

 

49. Por vezes a mera intenção do herdeiro torna-o responsável pela herança; como, por exemplo, quando, na qualidade de 

herdeiro, faz uso de alguma propriedade que não lhe pertence. 

 

50. Mesmo assim, ninguém pode adquirir uma propriedade agindo na qualidade de herdeiro, onde esta já lhe tenha 

pertencido. Mas dizemos que, nos casos em que se tenha considerado que a rejeição de um bem é nula, deve notar-se que, 

quando a parte age na qualidade de herdeiro, a sua aceitação também será nula. 

 

51. Se alguém não souber a que parte da herança foi nomeado herdeiro, Julianus diz que isso não o impede de agir nessa 

qualidade. Este parecer é também aprovado por Cassius, se o partido tivesse conhecimento da condição sob a qual ele foi 

nomeado; desde que a condição tenha sido cumprida. Mas e se ele não soubesse que a condição tinha sido cumprida? Penso 

que ele pode entrar na herdade da mesma forma que podia se não soubesse que a parte do seu co-herdeiro, por quem foi 

substituído, tinha sido aumentada pela rejeição deste último. 

 

52. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Se alguém com direito à sucessão legítima, acreditando que o falecido era seu escravo deveria, em consequência, obter a sua 

peculiaridade, considera-se que ele não será responsável pela herança. Dizemos portanto (como Pomponius sustenta), que a 

mesma regra se aplica se ele tomar posse da herança de alguém que ele pensava ser o seu libertado, quando, de facto, este 

último nasceu livre. Pois, como qualquer pessoa, agindo na qualidade de herdeiro, se torna responsável pela herança, deve 

verificar sob que título a referida herança lhe pertence; por exemplo, se o parente mais próximo é nomeado herdeiro por um 

testamento válido, e antes de este último ser produzido, e embora pense que o testador morreu intesta, embora deva agir em 

todos os aspectos como o proprietário, ele, no entanto, não será o herdeiro. A mesma regra de direito será aplicável quando 

for nomeado herdeiro por um testamento não devidamente executado, e tendo este último sido produzido, pensa que é legal, 

ainda assim, não adquirirá a propriedade; ainda que deva administrar todos os bens que lhe pertencem como seu proprietário. 

 

53. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando alguém rejeita uma propriedade ou um legado, deve estar certo dos seus direitos. 

 

54. Ulpianus, On Sabinus, Livro VII. 
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Levantou-se a questão de saber se uma pessoa é considerada como tendo agido na qualidade de herdeiro que recebe uma 

soma de dinheiro como compensação pela rejeição de um património. Foi decidido que aquele que recebesse o dinheiro em 

consideração da renúncia à herança não agiria como herdeiro; mas que continuaria a estar sujeito à pena imposta pelo Édito 

do Pretor. Por conseguinte, quer tenha recebido o dinheiro do substituto, quer do herdeiro, é considerado como tendo 

recebido o dinheiro mortis causa. A mesma regra aplicar-se-á se ele não receber o dinheiro, mas foi-lhe meramente 

prometido, pois ele obtém-o em virtude da estipulação, mortis causa. 

 

55. The Same, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Quando um escravo pertencente a outro, que me serve de boa fé, entra numa propriedade por minha ordem, comete um acto 

que é nulo, e não adquire a referida propriedade para mim, nem tal acto será válido se executado por um escravo de quem eu 

sou o usufrutuário. 

 

56. Um escravo pertencente a um município, empresa ou decúria, que seja nomeado herdeiro, pode entrar na herdade depois 

de ter sido manumitido ou alienado. 

 

57. Se o referido escravo pertencer ao Tesouro, pode entrar na herdade por ordem do Administrador Imperial, como tem sido 

frequentemente afirmado em rescisões. 

 

58. Quando for evidente que alguém se tornou escravo penal, por ter sido condenado a lutar com gladiadores, ou animais 

selvagens, ou a trabalhar nas minas, e for nomeado herdeiro, a sua nomeação será considerada como não tendo sido feita, 

como o Divino Pio declarou num Rescript. 

 

59. A ordem de um homem que tem outro sob o seu controlo não se assemelha à autoridade de um tutor que pode ser 

interposta após a conclusão da transacção, mas deve preceder a aceitação; como diz Gaius Cassius no Segundo Livro do 

Direito Civil. Ele também pensa que esta ordem pode ser comunicada por meio de um mensageiro, ou por carta. 

 

60. No entanto, se a ordem for dada de uma forma geral, como se segue: "Quaisquer que sejam as propriedades que lhe 

possam passar", ou especificamente? A melhor opinião é (como defende Gaius Cassius) que deve ser dada especificamente. 

 

61. Coloca-se também a questão de saber se a ordem pode ser dada expressamente com referência aos bens de um homem 

ainda vivo. Penso que quando é dada com referência aos bens de uma pessoa que ainda vive, não deve ser obedecida. É 

evidente que se o relatório fosse actual que Lucius Titius estava morto, ou se o testamento ainda não tivesse sido aberto, e 

ainda fosse incerto se o filho foi designado herdeiro, o partido nomeado herdeiro poderia ser ordenado a entrar na herança. 
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62. Mas e se a ordem deveria ser dada para "adquirir a herança"? Seria considerado que o partido tinha sido ordenado a entrar 

na herdade? E se lhe fosse ordenado "requerer a posse pretoriana da herança", ou "vender a propriedade a ela pertencente"? 

Ou e se o filho entrasse na propriedade, depois de o pai ter ratificado a sua exigência de posse pretoriana da mesma? Ou o 

que acontece se o filho deve entrar na herdade, depois de ter sido ordenado a agir na qualidade de herdeiro? Será que se pode 

duvidar que ele seria considerado como tendo entrado na herança por ordem do pai? De facto, a melhor opinião é que, em 

todos estes casos, deve ser chamada a atenção para a entrada na herdade. 

 

63. Um pai escreveu ao seu filho da seguinte forma: "Eu sei, meu filho, que vigiarás com prudência sobre a herança de 

Lucius Titius, que te foi conferida". Penso que o filho entra na herdade por ordem do seu pai. 

 

64. E se ele ordenar, como se segue: "Entra na herança, se for conveniente que o faças"; "Se achares conveniente entrar na 

herança, fá-lo"? A entrada sobre a herança será por ordem do pai. 

 

65. Se um pai deve ordenar ao seu filho que entre na herança, "Na presença de Titius", ou com o consentimento de Lucius 

Titius, penso que a ordem é dada de acordo com a lei. 

 

66. No entanto, quando a ordem é dada a um filho como herdeiro de toda a herança, e deve ser verificado que ele é herdeiro 

apenas de uma parte da mesma; não creio que ele possa entrar na mesma sob tal ordem. Mas, se o seu pai lhe ordenar que 

aceite apenas uma parte da herança, ele pode aceitar a totalidade da mesma. O caso é diferente quando ele o ordena a entrar 

na propriedade como ab intestato, e ele fá-lo em virtude de um testamento, pois penso que então o seu acto não é válido; mas 

se a ordem era para entrar na propriedade em virtude de um testamento, o filho pode igualmente fazê-lo ab intestato; uma vez 

que ele não piora a condição do seu pai. A mesma regra aplica-se quando o pai ordena ao filho que entre na herança como 

herdeiro nomeado, e é verificado que ele é um substituto, ou vice-versa. 

 

67. No entanto, quando um pai ordena ao filho que entre na herdade, sendo ele um substituto de um filho com idade inferior à 

puberdade, a ordem não será suficiente. 

 

68. É evidente que se a ordem fosse a seguinte: "Se qualquer propriedade lhe passar pela vontade de Lucius Titius", pode ser 

mantido que ele pode entrar sob uma ordem deste tipo. 

 

69. Mas se depois de ter dado a ordem, ele deve mudar de ideias antes de o filho ter entrado na herdade, e se o fizer, o seu 

acto será nulo. 

 

70. Do mesmo modo, se ele der ao seu filho para ser arrogado antes de este entrar na propriedade, a propriedade não será 

adquirida por ele. 
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71. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Se eu for nomeado herdeiro juntamente com o meu escravo ou o meu filho, e eu ordenar ao meu filho ou ao meu escravo que 

entre na herdade, Pomponius diz que eu me tornarei imediatamente o herdeiro através da minha própria nomeação. Marcellus 

e Julianus concordam ambos na sua opinião. 

 

72. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Labeo diz que ninguém pode agir como herdeiro durante a vida da pessoa, cuja administração dos bens está em questão. 

 

73. Ulpianus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Aristo pensa que o Pretor deve dar ao herdeiro que está a deliberar com referência à sua aceitação da herança o direito de 

entrar na mesma, a fim de exigir os papéis do falecido à parte com quem foram depositados. 

 

74. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando alguém que tenha sido nomeado herdeiro é impedido por outro herdeiro, que foi nomeado juntamente com ele e já 

entrou na herdade, de examinar os papéis do falecido, a partir dos quais pode verificar se deve ou não aceitá-los, não é 

considerado como tendo agido na qualidade de herdeiro. 

 

75. Ulpianus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Quando um homem ausente numa embaixada não pode ordenar ao seu filho que foi nomeado herdeiro, e que se encontra 

numa província, que entre na herdade; o Divino Pio declarou num Rescript dirigido aos cônsules que lhe deveria ser 

concedida alívio quando o seu filho morresse, pelo motivo de ter estado ausente em negócios para o Estado. 

 

76. Onde se diz isso: "O parente mais próximo de um filho póstumo não pode entrar na herdade enquanto a mulher estiver 

grávida, ou se pensa que está, mas se ele souber que ela não está grávida, pode entrar na herdade"; entende-se que isto é 

aplicável ao parente mais próximo do filho por nascer, que, quando nascer, será o próprio herdeiro do falecido. Estas palavras 

não têm apenas referência a pessoas que estão a morrer, mas também a intestinos. E o mesmo deve ser entendido como 

aplicável a um nascituro que será ou o próprio herdeiro, ou um parente de sangue; uma vez que o primeiro no momento da 

morte é considerado como já nascido, no que diz respeito ao adiamento da sucessão de herdeiros mais remotos e à criação de 
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um lugar para si próprio, se este tiver de ser criado. A mesma regra aplica-se à posse de bens concedidos pelo Édito 

Pretoriano. Finalmente, o Pretor coloca a criança por nascer na posse da propriedade. 

 

77. Portanto, se eu pensar que a mulher está grávida, ou se ela estiver realmente grávida, e a criança que ela vai dar à luz for 

o próprio herdeiro do falecido, não posso entrar na herdade, pois o testamento é susceptível de ser quebrado pelo nascimento 

do herdeiro, a menos que se suponha que o nascituro é nomeado herdeiro, ou deserdado. 

 

78. A afirmação, "Se ele pensa que ela está grávida", deve ser entendida como significando se ela afirma que está nesse 

estado. Mas e se ela não disser que está grávida, mas o negar, e outros disserem que está nesse estado? A herança não pode 

então ser registada, mesmo que se possa supor que as parteiras confirmem a existência da sua gravidez. E se o herdeiro 

sozinho pensar que a mulher está grávida? Se ele tiver boas razões para pensar assim, não pode entrar na herdade; mas se a 

sua opinião concordar com a de muitos outros, pode fazê-lo. 

 

79. Mas e se a mulher estava grávida, e o herdeiro pensasse que ela não estava, e entrasse na herdade, e depois fosse 

produzido um aborto? Não há qualquer dúvida de que o seu acto será nulo. Daí que esta opinião beneficiará o herdeiro com a 

mesma frequência com que concorda com a verdade. 

 

80. No entanto, quando a própria mulher é nomeada herdeira, e finge estar grávida, ela adquirirá a herança entrando na 

mesma. Por outro lado, ela não a adquirirá, se pensar que está grávida e não é esse o caso. 

 

81. É certo que um verdadeiro herdeiro tem direito à totalidade da herança, mesmo que pense que a mulher está grávida, 

quando isso não é verdade. Que curso deve ser seguido se ela estiver grávida de um filho? Será herdeiro de metade da 

herança, quer suponha o caso da nomeação de um filho póstumo, ou que o pai morreu em estado inteste? Esta opinião que 

Tertuliano afirma no Quarto Livro de Perguntas, foi defendida por Sextus Pomponius; pois ele pensava que quando a mulher 

não estava grávida, o herdeiro próprio tinha direito a toda a herança; como quando ela está grávida apenas de um filho, um 

segundo não pode ser formado de acordo com a natureza da raça humana, pois isto só acontece um certo tempo após a 

concepção, e o herdeiro já nascido, apesar de não ter conhecimento do facto, terá direito a metade, e não a um quarto da 

herança, como é defendido por Julianus. 

 

82. Quando um filho sob controlo paterno ou um escravo é nomeado herdeiro, será que o conhecimento ou opinião do senhor 

ou do pai sobre a gravidez será adoptado? Suponhamos que o pai pensa que a mulher está grávida, e o filho tem a certeza de 

que ela não está, e, de acordo com a sua crença, ele entra na herdade, será que a obterá? Penso que sim, mas, no caso 

contrário, penso que ele não o fará. 
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83. Se eu tiver a certeza de que um testamento não é forjado, nulo, ou quebrado, embora se diga que o será, posso entrar na 

propriedade. 

 

84. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Quando um herdeiro é nomeado juntamente com um filho póstumo, o resto da herança legada a este último reverterá a favor 

do outro herdeiro, se for certo que a mulher não está grávida, ainda que o herdeiro possa desconhecer o facto. 

 

85. Ulpianus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Um herdeiro nomeado não pode entrar na herdade se pensar que o testador está vivo, ainda que já possa estar morto. 

 

86. Mas mesmo sabendo que foi nomeado herdeiro, mas ignorando se a sua nomeação foi absoluta ou condicional, não pode 

entrar na herdade, ainda que possa ter sido nomeado herdeiro absoluto, ou se foi nomeado sob uma condição, ainda que possa 

tê-la cumprido. 

 

87. Contudo, quando o herdeiro não tem a certeza quanto à condição do testador, nomeadamente, se era o chefe de família ou 

um filho sob controlo paterno, não pode entrar na herdade, mesmo que a sua condição fosse de facto tal que lhe permitisse 

fazer um testamento. 

 

88. Paulus, On Plautius, Livro XII. 

 

Quando o herdeiro está em dúvida se o falecido morreu nas mãos do inimigo, ou como cidadão romano em casa, uma vez 

que em ambos os casos tem o direito de entrar na herdade, e está em condições de o fazer, deve ser dito que ele pode entrar 

na herdade. 

 

89. Ulpianus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Quando alguém está em dúvida quanto ao seu próprio estado e se é um filho sob controlo paterno, já foi declarado que pode 

adquirir uma herança. Mas porque pode ele entrar numa propriedade se não conhece a sua própria condição, mas se não 

conhece a do testador, não o pode fazer? A razão é que aquele que ignora a condição do testador não sabe se a sua vontade é 

válida ou não; mas aquele que tem conhecimento da sua própria vontade tem a certeza da validade da mesma. 

 

90. Se um herdeiro foi nomeado absolutamente, mas pensa que foi nomeado sob uma condição, e, depois de a cumprir, entra 

na propriedade, pode adquiri-la? Segue-se que ele pode entrar legalmente na herdade, especialmente quando a opinião que 
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ele entretém não lhe coloca qualquer obstáculo no seu caminho, nem lhe causa qualquer risco. Isto seria mais facilmente 

admitido, quando alguém que foi absolutamente nomeado pensasse que tinha sido nomeado sob uma condição, e que a 

condição que dependia de algum acontecimento tinha sido cumprida; pois este parecer não apresentava qualquer obstáculo à 

sua aceitação da herança. 

 

91. The Same, On Sabinus, Livro IX. 

 

Quando alguém foi nomeado herdeiro de uma parte da herança, e depois foi substituído por Titius, seu co-herdeiro, e agiu na 

qualidade de herdeiro antes da herança que lhe foi atribuída em virtude da substituição; ele também será herdeiro por causa 

da substituição; uma vez que a parte do seu co-herdeiro lhe foi atribuída sem o seu consentimento. Considero que a mesma 

regra se aplicará quando um filho sob controlo paterno ou um escravo, por ordem do seu pai ou senhor, entra numa herança, 

e, depois de ter sido emancipado ou manumitido, adquire-a em virtude da substituição, pois tornam-se herdeiros através do 

efeito da nomeação anterior. 

 

92. Quando um pai, que foi excluído devido à condição que lhe foi imposta de não ter sido cumprido, ordena ao seu filho que 

entre na herança, deve considerar-se que ele não pode, por este meio, obter a sua parte. 

 

93. Mas quando ordena a um de dois filhos que entre na herdade, deve também ordenar ao outro que o faça. 

 

36. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Se um pai ou um amo deve entrar na sua quota-parte de uma propriedade, deve ordenar ao seu filho ou ao seu escravo, que é 

seu co-herdeiro, que também entre na mesma. 

 

94. The Same, On Sabinus, Livro V. 

 

Um herdeiro sucede a todos os direitos do falecido, e não apenas à propriedade de certos bens, por quaisquer 

responsabilidades que lhe tenham sido contraídas passam também para ele. 

 

95. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIII. 

 

Quando há dois herdeiros necessários, um dos quais se recusa a aceitar a sua parte da herança, e o outro, após a recusa do 

primeiro, ocupa-se ele próprio dos seus assuntos; deve considerar-se que ele não pode recusar assumir todas as 

responsabilidades da herança; pois ou ele sabia, ou poderia ter verificado, que quando o outro recusasse, seria responsável 

pelo endividamento, e é considerado como tendo entrado na herança sob esta condição. 
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96. The Same, On the Edict, Book XLVI. 

 

Enquanto um bem puder ser inscrito em virtude de um testamento, não descende como intestate. 

 

97. The Same, Disputations, Book IV. 

 

Surgiu a questão, em que um filho não tinha obtido qualquer parte dos bens do seu pai, mas ainda assim tinha recebido 

alguma coisa, ou realizado algum acto de acordo com a vontade do seu pai, se poderia ser obrigado a ser responsável perante 

os credores do seu pai, tal como se tivesse sido substituído por um filho com idade inferior à da puberdade? Num caso deste 

tipo, Julianus afirmou no Vigésimo Sexto Livro do Digest que se meteria no âmbito do Édito, se tivesse interferido com os 

assuntos dos bens do menor, pois onde alguém se opõe à vontade de um dos pais, não deve obter nada dos seus bens. 

Marcelo, contudo, faz uma distinção muito agradável neste caso, uma vez que faz uma grande diferença se o filho foi 

nomeado herdeiro de toda a herança do seu pai, pela vontade deste último, ou apenas de uma parte da mesma; como se fosse 

apenas herdeiro de uma parte, poderia obter a herança do menor depois de esta ter sido separada da do pai. 

 

98. Julianus, Digest, Livro XXVI. 

 

Se um filho rejeitar a herança do seu pai, e, agindo na qualidade de herdeiro, interferir com a do seu irmão deserdado, ele 

pode obter a referida herança em virtude da substituição. 

 

99. Ulpianus, Disputas, Livro IV. 

 

Julianus diz no Livro XXI do Digest que se um menor rejeita a herança do seu pai, e aparece alguém como seu herdeiro, este 

não pode ser obrigado a ser responsável perante os credores do pai, a menos que tenha sido substituído pelo referido menor; 

pois está inclinado a acreditar que, neste caso, a substituição deve ser responsável pelas dívidas do pai. Esta opinião é muito 

apropriadamente rejeitada, por Marcelo, por ser contrária aos interesses do menor, que ele próprio, em qualquer caso, pode 

ter um sucessor; pois qualquer pessoa entraria na propriedade com grande relutância se estivesse apreensivo de ser 

responsável pelas dívidas do pai. Caso contrário, diz ele, se tivesse um irmão que rejeitasse o testamento para obter a herança 

como herdeiro, poderia fazê-lo impunemente; pois não seria considerado como tendo a intenção de fugir ao Édito, que o 

prevê, a fim de evitar que a herança do menor fosse sobrecarregada com as dívidas do pai. O que, no entanto, foi declarado 

com referência ao irmão, penso que deve ser entendido como sendo aplicável ao irmão do testador, e não ao do menor. Mas 

se outro irmão fosse substituído pelo menor, ele seria sem dúvida o seu herdeiro necessário. 
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100. Se um filho, após a morte do seu pai, continuar a pertencer à mesma firma da qual foi membro durante a vida do seu pai, 

Julianus diz muito apropriadamente, a título de distinção, que faz diferença se ele meramente termina algum negócio que 

tinha sido iniciado pelo seu pai, ou se ele próprio faz algo que é inteiramente novo; pois onde ele começa algo inteiramente 

novo que está ligado à sociedade a que pertence, não será considerado como tendo interferido com os bens do seu pai. 

 

101. Se um filho manumitar um escravo que pertence ao seu pai, será sem dúvida considerado como tendo interferido com os 

bens do seu pai. 

 

102. Foi sugerido o seguinte caso, nomeadamente: Um filho comprou escravos ao seu pai com o seu peculiar castrense, e foi 

nomeado herdeiro pelo seu pai e acusado à manumit dos referidos escravos. Levantou-se a questão, se ele rejeitasse os bens 

do seu pai, e manumitasse os escravos, seria ele considerado como tendo interferido com os bens do seu pai? Ele diz que, a 

menos que fosse evidente que ele os tinha tido como herdeiros, não deveria estar apreensivo de ser considerado responsável 

por ter interferido com a herança. 

 

103. Julianus, Digest, Livro XXX. 

 

Um herdeiro não pode, através de um escravo pertencente a uma herança, adquirir uma parte da mesma, ou qualquer 

propriedade que faça parte da mesma. 

 

104. The Same, Digest, Livro XLVII. 

 

Sempre que um menor é herdeiro do seu pai, e se recusa a aceitar a sua herança, embora a propriedade do falecido passe para 

as mãos dos seus credores, ainda assim, o que quer que o menor tenha feito de boa fé, deve ser confirmado. Por conseguinte, 

se alguém comprar uma parcela de terra a uma enfermaria, com o consentimento do seu tutor, deve ser-lhe concedida 

franquia; e não faz diferença se a enfermaria é solvente ou não. 

 

105. The Same, On Urseius Ferox, Livro I. 

 

A aceitação de uma propriedade não está incluída no serviço de um escravo. 

 

106. Portanto, se um escravo dotal entrar numa propriedade, a esposa pode recuperá-la numa acção sobre o dote, mesmo que 

a propriedade adquirida pelo trabalho dos escravos dotal pertença ao seu marido. 

 

107. Quando uma parceria para lucro e ganho é celebrada, cada sócio deve pagar ao fundo comum tudo o que ganhar com o 

seu trabalho, mas cada um pode adquirir uma propriedade para si próprio. 
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108. Além disso, um escravo em quem alguém tem um usufruto não pode entrar numa propriedade por ordem daquele que 

goza desse usufruto. 

 

109. A opinião tem sido declarada por certas autoridades que se um homem livre que me serve como escravo de boa fé deve 

ser nomeado herdeiro por minha causa, ele pode entrar na propriedade por minha ordem. Isto é verdade quando se entende 

que ele não adquire a propriedade como resultado do seu próprio trabalho, mas por ter a seu cargo a minha propriedade; tal 

como ao fazer uma estipulação e ao aceitar a entrega, ele adquire propriedade para mim em virtude da sua transacção do meu 

negócio. 

 

110. Africanus, Perguntas, Livro I. 

 

Diz-se que um testamento é forjado mesmo que o próprio herdeiro seja acusado de o ter fabricado, uma vez que deve ter a 

certeza de que não cometeu a falsificação para poder entrar legalmente na propriedade; mas quando outro é acusado de o ter 

feito sem o conhecimento do herdeiro, não pode entrar na propriedade se houver qualquer dúvida de que o testamento é 

genuíno. 

 

111. The Same, Questions, Book VI. 

 

Um certo homem ordenou ao seu escravo, que tinha sido nomeado herdeiro para aceitar a herança, e antes de o fazer, o 

senhor ficou louco. Diz-se que o escravo não pode entrar legalmente na propriedade, uma vez que uma propriedade não pode 

ser adquirida sem o consentimento do seu senhor, e uma pessoa louca não pode dar o seu consentimento. 

 

112. Paulus, Manuais, Livro I. 

 

Quando uma pessoa ordena a outra que exija a posse de uma propriedade para ele, se o considerar aconselhável, e, após a 

exigência ser feita, torna-se louco, ele adquirirá, no entanto, a posse da propriedade. Se, contudo, antes de a exigência ser 

feita, aquele a quem ele ordenou que a fizesse se tornar louco, deve ser dito que ele não adquirirá imediatamente a posse da 

propriedade. Por conseguinte, a exigência de posse pretoriana deve ser confirmada por ratificação. 

 

113. Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

Considera-se que uma ala, que entra numa herdade mesmo com o consentimento do seu tutor que não transacciona o seu 

negócio, se torna responsável. 

 



1770 

 

114. Modestinus, On Inventions. 

 

Quando um tutor, por carta, ordena ao escravo da sua ala que entre na propriedade, e morra depois de a ter assinado, antes de 

o escravo ter entrado na propriedade em obediência à carta, ninguém pode dizer que a ala será subsequentemente responsável 

pelas dívidas da propriedade. 

 

115. Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

Quando um herdeiro é nomeado por dois testamentos executados pelo mesmo testador, e está em dúvida se o último não pode 

ser falsificado, considera-se que ele não pode entrar na herdade em virtude de nenhum dos dois. 

 

116. Um filho sob controlo paterno, tendo sido nomeado herdeiro, notificou o seu pai de que a herança lhe parecia ser 

solvente. O seu pai respondeu que tinha sido informado de que havia uma questão quanto à sua solvência e, portanto, que 

deveria examiná-la com mais cuidado, e aceitá-la se descobrisse que ela era solvente. O filho, tendo recebido a carta do pai, 

entrou na herdade. Duvidou-se que ele o fizesse de acordo com a lei. Pode dizer-se que é mais provável que se ele não 

estivesse completamente convencido de que a herança era solvente, o seu pai não seria responsável. 

 

117. Se alguém disser: "Se a propriedade for solvente, eu aceitá-la-ei", tal aceitação é nula. 

 

118. Marcianus, Institutos, Livro IV. 

 

Um filho que estava sob o controlo do seu pai que estava louco foi nomeado herdeiro; o Divino Pio declarou num Rescript 

que ele seria indulgente, e que se o referido filho entrasse na propriedade, seria considerado como se o seu pai o tivesse feito, 

e que ele lhe permitiria manumitar os escravos pertencentes à referida propriedade. 

 

119. Quando alguém é nomeado herdeiro de uma parte da propriedade absolutamente, e da parte restante sob uma condição, 

se ele entrar na propriedade enquanto a condição ainda está pendente, ele tornar-se-á herdeiro da totalidade da mesma; pela 

razão de que ele será o herdeiro em todas as circunstâncias, a menos que ele tenha um substituto para a parte da propriedade 

que depende do cumprimento da condição. 

 

120. Gaius, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro XIV. 

 

Quando um herdeiro tiver sido nomeado para duas partes de uma herança, para uma absolutamente, e para a outra 

condicionalmente, e aceitar a parte que lhe resta absolutamente, e depois morrer, e a condição for posteriormente cumprida, 

essa parte da herança dependente da mesma pertencerá também ao seu herdeiro. 
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121. Quando alguém se torna herdeiro de uma parte de uma herança, também adquirirá, mesmo sem o seu consentimento, as 

partes dos seus co-herdeiros que se recusarem a aceitá-las; ou seja, as suas partes irão acumular-se tacitamente para ele, 

mesmo contrariamente à sua vontade. 

 

122. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

Quando um herdeiro entra numa herdade, entende-se que sucedeu ao falecido a partir da data da sua morte. 

 

123. Marcianus, Regras, Livro II. 

 

Quando um herdeiro necessário rejeita a herança do seu pai, o seu co-herdeiro, quer seja um herdeiro próprio, quer seja um 

estranho, pode aceitar a totalidade da herança ou rejeitá-la; e quando não pode rejeitá-la ele próprio, pode fazê-lo por causa 

da sua recusa pelo seu co-herdeiro. Se, no entanto, os credores disserem que se contentarão com a sua parte porque não pode 

ser exonerado de responsabilidade a menos que lhe seja permitido fazer a sua escolha, devem renunciar à parte do outro, a 

fim de que os direitos de acção que dela decorrem possam ser atribuídos ao co-herdeiro que é processado. 

 

124. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Quando um de dois herdeiros se intrometer com uma herança e morrer, e depois o outro a rejeitar, o seu herdeiro terá direito 

à mesma escolha que o próprio falecido teria tido; que é a opinião de Marcelo. 

 

125. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIII. 

 

O Procônsul dá aos herdeiros necessários ?não só àqueles que estão abaixo da idade da puberdade, mas também a todos os 

que estão acima dessa idade ? o poder de rejeitar uma herança; de modo que, embora sejam responsáveis perante os credores 

da mesma ao abrigo do Direito Civil, ainda assim, não é concedida uma acção contra eles se quiserem renunciar à herança. E, 

de facto, concede este privilégio aos menores de idade, mesmo que se tenham ocupado com os assuntos da propriedade, mas 

também o concede aos maiores de idade, quando não o tenham feito. 

 

 

126. No entanto, sempre que menores de vinte e cinco anos tenham interferido precipitadamente nos assuntos da massa 

insolvente do seu pai, pode ser-lhes concedida franquia nos termos gerais do Édito, com referência a menores de idade; pois 

se, sendo estranhos, tiverem de entrar numa massa insolvente, pode ser-lhes concedida uma restituição completa em 

conformidade com o Édito. 
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127. Este privilégio, contudo, não é conferido aos escravos que sejam necessários herdeiros, quer sejam maiores, quer 

menores de idade. 

 

128. Paulus, Regras, Livro II. 

 

Quando um escravo é nomeado herdeiro de uma parte da propriedade, e o seu co-herdeiro ainda não entrou na propriedade, 

ele torna-se livre e herdeiro necessário, porque não recebe a sua liberdade do seu co-herdeiro, mas de si próprio; a menos que 

a sua nomeação tenha sido feita da seguinte forma: "Quando alguém se tornar meu herdeiro, que Stichus seja livre e seja meu 

herdeiro". 

 

129. Neratius, Pergaminhos, Livro II. 

 

Quando alguém se torna herdeiro do seu pai, e também é nomeado substituto de uma criança com idade inferior à puberdade, 

não pode rejeitar a herança deste último. Isto deve ser entendido como aplicável, mesmo que o herdeiro deva morrer durante 

a vida do menor, e então o próprio menor deve morrer; pois quem se tornar herdeiro será necessariamente também o herdeiro 

do menor. Pois, se o segundo herdeiro se vincular contra a sua vontade, deve considerar-se que a herança do menor está 

unida à do pai, e, pelo direito de acumulação, é adquirida por quem quer que se torne herdeiro do pai. 

 

130. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro I. 

 

Um pai nomeou o seu filho emancipado como seu único herdeiro, e ordenou que, se não se tornasse seu herdeiro, o seu 

escravo fosse livre e fosse seu herdeiro. O filho exigiu a posse dos bens do seu pai por intestacia, alegando que ele estava 

louco, e desta forma obteve a posse dos bens do seu pai. Labeo diz que se se provar que o seu pai foi de boa mente quando 

fez o seu testamento, o filho será seu herdeiro em virtude do testamento. Penso que esta opinião é incorrecta, pois quando um 

filho emancipado se recusa a aceitar uma herança que lhe foi dada por vontade, passa imediatamente para o herdeiro 

substituído; nem pode ser considerado como tendo agido na qualidade de herdeiro que exige a posse pretoriana sob outra 

secção do Édito, a fim de evitar tirar partido dos seus direitos sob a vontade. Paulus: "Proculus desaprova a opinião de Labeo, 

e adopta a de Javolenus". 

 

131. Macer, Sobre os Deveres do Governador, Livro I. 

 

Quando um menor, depois de ter aceite uma herança, obtém a restituição completa, o Divino Severus decretou que o seu co-

herdeiro não é obrigado a assumir a responsabilidade pelas dívidas da sua parte da herança, mas que a posse pretoriana da 

mesma deve ser concedida aos credores. 
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132. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro I. 

 

Antistius Labeo diz que se um herdeiro for nomeado da seguinte forma: "Que ele seja meu herdeiro, se fizer juramento", não 

se tornará, no entanto, herdeiro de imediato, ainda que deva prestar juramento antes de realizar algum acto nessa qualidade; 

porque, ao prestar juramento, é considerado meramente como tendo revelado a sua intenção. Penso, no entanto, que ele agiu 

na qualidade de herdeiro se tiver prestado o juramento como tal. Proculus diverte a mesma opinião, e esta é a nossa prática. 

 

133. Quando um escravo é nomeado herdeiro, e é alienado após ter sido ordenado pelo seu senhor a aceitar a herança, antes 

de o fazer, é necessária uma nova ordem pelo seu segundo senhor, e não a do seu antigo. 

 

134. Notas de Marcelo, Sobre as Regras de Pomponius. 

 

Uma pessoa louca não pode, sob vontade, adquirir para si próprio o benefício de uma herança, a menos que seja o herdeiro 

necessário do seu pai, ou o herdeiro do seu senhor; mas pode adquirir a herança através da agência de outro, como por 

exemplo, por um escravo ou alguém que tenha sob o seu controlo. 

 

135. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

O escravo de dois senhores foi nomeado herdeiro e ordenado a entrar na propriedade; se o fizesse, por ordem de um deles, e 

depois fosse manumitido, ele próprio poderia tornar-se herdeiro de metade da referida propriedade, entrando na mesma. 

 

136. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Assim, se ao mesmo escravo fosse dado um substituto nos seguintes termos: "Se ele não deve ser meu herdeiro, que So-e-So 

seja meu herdeiro", o substituto será excluído da sucessão. 

 

137. Ulpianus, On the Edict, Book LXI. 

 

Quando um escravo em comum se torna o herdeiro necessário de um, ou vários, ou de todos os seus senhores, ele não pode 

recusar aceitar a herança de qualquer um deles. 

 

138. The Same, Regras, Livro I. 

 



1774 

 

Quando um escravo em comum é nomeado herdeiro por um estranho, e entra na propriedade por ordem de um dos seus 

senhores; isto não o constitui, entretanto, herdeiro de uma quantidade maior do que a que o seu senhor tem direito. Se, no 

entanto, os seus outros senhores não o ordenarem a aceitar a herança, as suas acções reverterão tacitamente a seu favor por 

força da lei. 

 

139. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Quando um escravo é nomeado único herdeiro, tal como lhe é permitido, ao mesmo tempo, entrar na propriedade por ordem 

de todos os seus senhores, assim também pode entrar legalmente na propriedade por ordem de cada um deles, em alturas 

diferentes; pois, por entrar frequentemente na propriedade, considera-se que o faz por conveniência, e por causa do direito 

dos seus senhores, e não em virtude da vontade, a fim de evitar que o direito de um seja prejudicado pela pressa injustificada 

de outro. 

 

140. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LX. 

 

Enquanto o herdeiro nomeado tiver direito a ser admitido à sucessão, não há lugar para o substituto, pois este não pode ser 

bem sucedido até que o herdeiro nomeado tenha sido excluído; o resultado será, portanto, que a reparação do Pretor se torna 

necessária, bem como no que diz respeito à recusa de acções ao herdeiro, como à concessão de tempo ao substituto, pois este 

não pode aceitar a herança, ou realizar qualquer acto como herdeiro dentro do prazo concedido por lei àquele que foi 

nomeado. Mas um substituto nomeado em terceiro grau, se o segundo herdeiro morrer enquanto o primeiro estiver a 

deliberar, pode ele próprio ser bem sucedido. Assim, esperamos por cada um para que a herança lhes possa passar, depois de 

isto ter ocorrido, esperamos durante o tempo prescrito, e se dentro deste tempo as partes não entrarem na herança, ou não 

executarem quaisquer actos como herdeiros, recusamos-lhes direitos de acção. 

 

141. Paulus, On the Edict, Book LIX. 

 

A seguinte regra deve ser observada com referência aos diferentes graus de herdeiros, nomeadamente, onde for produzido um 

testamento, será dada preferência ao herdeiro nomeado; depois passamos àqueles a quem a herança pertence por lei, mesmo 

que só deva haver um herdeiro que tenha direito a ela sob ambas as cabeças; pois esta ordem deve ser seguida para que o 

herdeiro possa primeiro rejeitar a herança que lhe foi deixada por vontade, e depois a que lhe foi dada por lei. A mesma regra 

aplica-se à posse pretoriana para permitir ao herdeiro testamentário rejeitar a herança, e àquele que a ela tinha direito por lei 

em virtude de intestacy. 

 

142. Se, contudo, for prescrita uma condição para a parte a quem a herança pertence por lei, ele não pode chegar a qualquer 

conclusão antes do tempo designado para o cumprimento da condição ter passado. Por conseguinte, deve ser dito, neste caso, 
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se ele responder que não deseja que a herança lhe pertença por qualquer dos títulos, a posse pretoriana da herança do falecido 

será concedida aos seus credores. 

 

143. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXI. 

 

Se alguém deve resgatar um escravo pertencente a outro do inimigo, e nomeá-lo seu herdeiro com o dom da liberdade, estou 

inclinado a pensar que ele será livre, e o necessário herdeiro do testador. Pois este último, quando lhe concedeu a sua 

liberdade, libertou-o da sua ligação, e deu-lhe poder para gozar do direito de pós-tliminium, para que não voltasse a ser o 

escravo do partido a que pertencia antes de ser capturado (pois isso seria extremamente perverso), mas para lhe permitir 

oferecer ao seu antigo dono o preço do seu resgate, ou permanecer obrigado a ele até que o pudesse pagar; disposição que foi 

introduzida a favor da liberdade. 

 

144. Se um escravo deve ser comprado ao abrigo desta lei para poder ser manumitido dentro de um certo tempo, e é nomeado 

herdeiro com a concessão da sua liberdade, vejamos se terá direito a alívio se recusar a aceitar a herança. A melhor opinião é 

que, até que o tempo prescrito tenha decorrido, ele pode tornar-se o herdeiro necessário do testador, e não pode rejeitar a 

herança; mas quando o tempo tiver expirado, ele torna-se então não o necessário, mas o herdeiro voluntário, e pode rejeitá-lo 

da mesma forma que ele, a quem a liberdade é devida nos termos de um trust pode fazer. 

 

145. Se um escravo deve dar dinheiro ao seu senhor para que ele possa ser manumitido, penso que, por todos os meios, deve 

ser-lhe concedido alívio. 

 

146. O Pretor diz: "Se um homem ou uma mulher herdeira devesse ter cometido um acto pelo qual qualquer propriedade 

tenha sido retirada da propriedade". 

 

147. Se um verdadeiro herdeiro declarar que não está disposto a reter a herança, e tiver removido qualquer propriedade que 

lhe pertença, não terá o privilégio de recusa. 

 

148. O Pretor não disse: "Se o herdeiro deve tomar alguma coisa"; mas, "Se um herdeiro masculino ou feminino tiver 

cometido um acto pelo qual qualquer propriedade tenha sido retirada da herança". Portanto, se o próprio herdeiro retirar 

algum dos bens, ou fazer com que isso seja feito, o Édito aplicar-se-á. 

 

149. Entendemos que qualquer pessoa tenha tomado a propriedade pertencente a um bem, o que significa que escondeu, 

desviou, ou esbanjou o referido bem. 
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150. O Pretor diz: "pelo qual qualquer propriedade foi retirada da propriedade", e o Édito aplica-se quer um ou vários artigos 

tenham sido retirados, ou se a propriedade em questão forma uma parte da propriedade, ou está ligada à mesma. 

 

151. Uma pessoa não é considerada como tendo tomado um bem, quando não agiu com intenção fraudulenta ou maliciosa. 

Também não será considerada como tendo agido com intenção fraudulenta ou maliciosa, nem será considerada como tendo 

agido com intenção fraudulenta ou maliciosa. Assim, se o tomou sem intenção de se apropriar indevidamente, ou causar 

danos à propriedade, mas sob a impressão de que não lhe pertencia, deve considerar-se que ele não se apropriou da 

propriedade para seu próprio uso. 

 

152. Estas palavras do Édito aplicam-se àquele que, em primeiro lugar, tomou parte da propriedade e depois rejeitou a 

propriedade; mas se ele a rejeitou em primeiro lugar, e depois se apropriou indevidamente da propriedade, vamos ver se o 

Édito se aplicará. Penso que é melhor neste caso adoptar o parecer do Sabinus, nomeadamente, que o herdeiro será 

responsável perante os credores da herança numa acção de roubo; pois, se o herdeiro tiver recusado a herança, torna-se 

depois responsável por causa do crime. 

 

153. Paulus, On Plautius, Livro I. 

 

Se um herdeiro deve ser nomeado da seguinte forma: "Que ele entre na herança dentro de um certo tempo, e se não o fizer, 

que outro seja substituído por ele", e o primeiro herdeiro morrer antes de entrar na herança, ninguém pode duvidar que o 

substituto não será obrigado a esperar até ao último dia fixado para a aceitação. 

 

154. The Same, On Plautius, Livro VII. 

 

Quando alguém, não agindo como herdeiro, mas como o filho do seu patrono, estando em falta, pede apoio ao libertado do 

seu patrono, não há dúvida de que não interfere, ao fazê-lo, na gestão dos bens do seu pai. O Labeo também defende muito 

apropriadamente esta opinião. 

 

155. The Same, On Plautius, Livro XII. 

 

Se um herdeiro pensar que lhe foi ordenado que pagasse aurei, quando na realidade lhe foi ordenado que pagasse cinco, e 

paga dez, tornar-se-á herdeiro entrando na herdade. 

 

156. Mas se ele pensa que foi ordenado a pagar cinco, quando foi ordenado a pagar dez, e paga cinco, ele não cumpre a 

condição. Isto, no entanto, será de alguma vantagem para ele, pois se pagar o restante, a condição será considerada cumprida 

pelo pagamento dos outros cinco aurei. 
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157. Quando um homem livre serve como escravo de boa fé, e entra numa propriedade por ordem do seu suposto dono, ele 

não se tornará responsável. 

 

158. A posição de um escravo que deve ser libertado sob uma determinada condição é semelhante àquela em que é ordenado 

pelo herdeiro a entrar numa propriedade, e fá-lo após a condição de que depende a sua liberdade ter sido cumprida, mesmo 

que ele não tenha conhecimento disso. 

 

159. Quando um escravo foi nomeado herdeiro por alguém, existe alguma dúvida se tem direito à sua liberdade em virtude da 

vontade do seu senhor, quando não sabe se a condição da qual depende a sua liberdade foi cumprida ou não; ou onde a 

herança foi aceite, se pode tornar-se herdeiro entrando na mesma. Julianus diz que ele se tornará herdeiro. 

 

160. Marcellus, Digest, Livro IX. 

 

Titius foi nomeado herdeiro de metade de uma herança, e, por engano, exigiu a posse de apenas um quarto da mesma. 

Pergunto se tal exigência não é nula, ou se todos os seus direitos são salvos tal como se o quarto da herança não tivesse sido 

mencionado por ele. A resposta foi, que a melhor opinião é que a exigência não tem força ou efeito, tal como se no caso de 

uma parte ter sido nomeada herdeira de metade de um espólio, ele só aceita erroneamente um quarto do mesmo. 

 

161. Javolenus, Epístolas, Livro IV. 

 

Se tiver sido nomeado herdeiro de um sexto de uma herança, sob uma certa condição, e Titius, a quem foi substituído, se 

recusar a aceitar a sua parte, e aceitar a herança em virtude da substituição, e a condição sob a qual teve direito a um sexto for 

cumprida, pergunto se será necessário que entre na herança a fim de evitar perder o seu sexto. A resposta foi, que não faz 

diferença se a herança é inscrita por causa da substituição, ou por causa da primeira nomeação; uma vez que, em qualquer 

dos casos, uma única aceitação será suficiente. Daí que a sexta parte que me foi concedida sob uma condição me pertence 

apenas a mim. 

 

162. Além disso, se não aceitar a sexta parte da herança para a qual foi nomeado herdeiro, pensa que ao aceitar sob a 

substituição terá direito a uma parte da parte do Titius? Não duvido que se eu puder ser o herdeiro aceitando sob a primeira 

nomeação, estará em meu poder ou rejeitar, ou reclamar qualquer parte da herança que possa ser desejada. 

 

163. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro VIII. 
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Pode surgir uma dúvida se, depois de ter sido nomeado herdeiro pela vontade de uma pessoa cuja herança, mesmo que 

morresse no estado, me pertencesse como herdeiro de direito, posso rejeitar ambos os títulos da herança ao mesmo tempo, 

pela razão de que a herança não me pertencia por lei, antes de a rejeitar como legada por vontade. É verdade que fui 

entendido como tendo rejeitado ao mesmo tempo a herança legada por testamento e a conferida por lei, tal como se desejasse 

que esta me pertencesse, quando sabia que também me tinha sido deixada por testamento; por conseguinte, serei considerado 

como tendo primeiro rejeitado a herança testamentária, e desta forma adquirido a que me foi conferida por lei. 

 

164. O mesmo, sobre Quintus Mucius, Livro XXXV. 

 

Dois irmãos tinham os seus bens em comum, um deles que morreu no estado não deixou nenhum herdeiro directo, e o seu 

irmão, que sobreviveu, recusou-se a ser seu herdeiro. Perguntou-se se este último se tinha tornado responsável pelas dívidas 

da herança, porque tinha feito uso da propriedade comum depois de saber que o seu irmão estava morto. A resposta foi, que 

se ele não tivesse utilizado a referida propriedade porque desejava ser o herdeiro, não seria responsável. Por conseguinte, ele 

deveria ter o cuidado de não exercer a propriedade sobre qualquer outra propriedade que não fosse a sua quota-parte. 

 

165. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

É estabelecido que sempre que um bem, ou qualquer outra coisa, é adquirido através de uma pessoa que está sob o controlo 

de outra, é imediatamente adquirido por esta última, e não permanece por um momento investido na pessoa por quem é 

adquirido, e por isso é directamente obtido pela parte que a ele tem direito. 

 

166. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

Se devo ser nomeado herdeiro único de várias acções de uma herança, não posso rejeitar uma acção, nem faz qualquer 

diferença se tenho ou não um substituto para essa acção. 

 

167. Penso que se aplicará a mesma regra, mesmo que tenha sido nomeado juntamente com outros herdeiros, ou que tenha 

sido nomeado herdeiro de várias acções, porque pela aceitação de uma das acções, adquirirei todas elas, caso devam ser 

rejeitadas. 

 

168. Além disso, se um dos meus escravos tiver sido absolutamente nomeado herdeiro de uma parte da propriedade, e 

nomeado condicionalmente para outra parte, tendo, por exemplo, um co-herdeiro, e entrar na propriedade sob a minha 

direcção, e depois de ter sido nomeado herdeiro, a condição de que a outra parte da propriedade depende é cumprida; a 

melhor opinião é que a primeira parte não é adquirida por mim, mas segue o próprio escravo. Pois tudo deve permanecer no 
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mesmo estado no momento em que a condição da segunda parte foi cumprida, a fim de que possa ser adquirida por aquele 

que tinha direito à primeira parte. 

 

169. Por conseguinte, penso que se o escravo permanecer sob o controlo do seu senhor original, deve entrar na herdade uma 

segunda vez, se a condição for cumprida; e quando declaramos que o herdeiro só deve entrar na herdade mas uma vez, isto 

tem referência ao próprio herdeiro pessoalmente, e não se aplica quando a herdade é adquirida através da intervenção de 

outro. 

 

170. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

Um herdeiro nomeado é considerado como tendo sido aceite mesmo em caso de substituição, sempre que possa adquirir a 

propriedade para si próprio; pois se morrer, não transferirá a substituição para o seu herdeiro. 

 

171. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro XVI. 

 

Se o escravo de uma pessoa incapaz de tomar sob testamento for nomeado herdeiro, e for manumitido ou alienado antes de 

entrar na propriedade por ordem do seu senhor, e não cometer qualquer acto com o objectivo de se subtrair à lei, ele próprio 

será admitido à sucessão. Se, no entanto, o seu senhor só pode tomar uma certa parte da herança, a mesma regra será aplicada 

à parte que não pode tomar por vontade própria. Pois, de um modo geral, não faz qualquer diferença quando se coloca a 

questão de saber se alguém não pode tomar nada sob vontade, ou se só pode tomar uma parte da herança. 

 

172. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XVIII. 

 

Se alguém deve ser tacitamente solicitado a entregar a outro a parte inteira de um bem ao qual foi nomeado herdeiro, é 

evidente que não pode receber nada por acréscimo, porque não é considerado como tendo direito ao bem. 

 

173. Papinianus, Perguntas, Livro XVI. 

 

Quando uma criança por nascer é transferida, e um filho emancipado ou um estranho é nomeado herdeiro, desde que o 

testamento possa ser quebrado pelo nascimento da criança, a herança não pode ser transferida de acordo com os termos do 

testamento. Se, no entanto, a mulher não provar estar grávida, e, embora isto seja incerto, o filho que permanece na família 

deva morrer, entende-se que ele foi o herdeiro; e quer seja um filho emancipado ou um estranho, ele não pode adquirir a 

herança a menos que saiba que a mulher não estava grávida. Portanto, se a mulher estivesse realmente grávida, não seria 

injusto se, entretanto, o filho que morreu não pudesse deixar nada ao seu herdeiro? Assim, o alívio deveria ser concedido ao 

filho, ao abrigo do decreto, porque, quer um irmão lhe nasça ou não, ele continuará a ser o herdeiro do seu pai. O mesmo 
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raciocínio deixa claro que a franquia também deve ser concedida a um filho emancipado que, em qualquer dos casos, terá 

certamente direito à posse da herança. 

 

174. O mesmo, Perguntas, Livro XXX. 

 

Se alguém, induzido pelo medo, entrar numa herança, o resultado será que, por se tornar herdeiro contra a sua vontade, o 

poder de rejeitar a herança poderá ser-lhe concedido. 

 

175. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Pannonius Avitus, enquanto actuava como o Comandante Imperial na Cilícia, foi nomeado herdeiro, mas morreu antes de 

saber da sua nomeação. Os seus herdeiros, como representantes do falecido, solicitaram uma restituição completa, porque 

nessa qualidade, não podiam tomar posse da herança agora reivindicada pelo seu Adjunto, e que, de acordo com a estrita 

construção da lei, não lhe era devida; porque Avitus tinha falecido dentro do tempo designado para a sua aceitação. Marcelo, 

no Livro de Perguntas, afirma que o Divino Pio proferiu uma decisão contrária com referência a um partido que estava em 

Roma como membro de uma embaixada, onde o seu filho, estando ausente, não tinha conseguido obter a posse dos bens que 

descendiam da sua mãe, e que, sem respeito por esta distinção, havia motivo para a restituição. Esta regra também deveria ser 

aplicável neste caso, no interesse da justiça. 

 

176. O filho emancipado de uma pessoa acusada de traição, que está certo da inocência do seu pai, pode obter os seus bens 

enquanto o exame do processo estiver pendente. 

 

177. É estabelecido que um filho agiu na qualidade de herdeiro, quando, na altura da sua morte, soube que a sua mãe tinha 

morrido em estado intesta, e pede ao seu herdeiro num codicilo para manumitar um escravo pertencente aos bens da sua mãe, 

e para erigir um monumento para si e para os seus pais em terras que fazem parte dos seus bens. 

 

178. The Same, Opinions, Livro X. 

 

Considera-se que um filho se intromete com a herança do seu pai, se ele parecer agir na qualidade de herdeiro, onde os laços 

familiares tenham sido rompidos. Portanto, um filho que aceita a herança da sua mãe, e obtém terras pertencentes à herança 

do seu pai, da qual toma posse, não tendo conhecimento de que faz parte da herança da sua mãe, não é considerado como 

tendo perdido o direito de rejeitar a herança. 

 

179. Foi decidido que as acções mistas devem ser concedidas a menores, os quais, tendo sido detidos, devem ser exonerados 

da responsabilidade pelas dívidas de uma herança. 
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180. Paulus, Perguntas, Livro I. 

 

Uma pessoa age na qualidade de herdeiro, que significa a sua intenção de aceitar uma herança, mesmo que não toque em 

nenhum dos bens que fazem parte da mesma. Por conseguinte, se ele conservar uma casa como pertencente à herança, mas 

que tinha sido dada em penhor, cuja posse estava, de qualquer forma, na posse da herança, ele será considerado como tendo 

agido como herdeiro. A mesma regra será aplicada se ele conservar a posse de qualquer outra propriedade como parte da 

herança. 

 

181. Scaevola, Perguntas, Livro XIII. 

 

Se um menor rejeitar uma herança, deve ser concedida uma franquia às fianças dadas por ele, se for necessário intentar uma 

acção contra ele por causa de algum contrato relacionado com a herança. 

 

182. Paulus, Opiniões, Livro XII. 

 

Paulus sustenta que uma herança não pode ser adquirida através da intervenção de um curador. 

 

183. Também dá como sua opinião que se um neto entrar na herdade do seu pai que fez um testamento, dispondo do seu 

peculiar castrense por ordem do seu avô, ele adquirirá em benefício do seu avô tudo o que o seu pai pôde dispor por vontade; 

porque a propriedade castrense deixa de ser tal pela mudança de pessoas. 

 

184. O mesmo, Opiniões. 

 

Paulus sustenta que quando um filho que se recusa a aceitar os bens do seu pai é provado ter adquirido os referidos bens por 

intervenção de qualquer pessoa, pode ser processado pelos credores dos bens, tal como se tivesse assumido a gestão dos 

mesmos. 

 

185. The Same, Opinions, Livro XVII. 

 

Um filho sob controlo paterno casado; e a sua mulher morreu deixando filhos; e estes últimos entraram na herança da sua 

mãe, por ordem do seu pai, e não por ordem do seu avô. Pergunto se a herança é adquirida pelo avô? Paulus responde que, de 

acordo com o caso declarado, o acto é nulo. 

 

186. The Same, Decisões, Livro III. 
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Sempre que um pai ordena ao seu filho que entre numa herança, ele deve ter a certeza se o seu filho é herdeiro de uma parte, 

ou da totalidade dela; e também se o seu direito deriva de uma nomeação como herdeiro, ou de uma substituição, ou em 

virtude de um testamento, ou por intestacy. 

 

187. Quando o pai ou o senhor é burro, a melhor opinião é que, se um filho ou um escravo tiver sido nomeado herdeiro, pode, 

por um aceno de cabeça, ordenar-lhe que entre na herança; desde que tenha inteligência suficiente para lhe permitir adquirir 

legalmente a herança, o que pode ser mais facilmente apurado se souber escrever. 

 

188. Um escravo mudo, que age na qualidade de herdeiro pela direcção do seu senhor, torna este último responsável pelas 

dívidas da herança. 

 

189. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

Aquele que se recusa a aceitar a propriedade de uma pessoa viva não está proibido de entrar na sua propriedade, ou exigir a 

posse da mesma por pretoriana após a sua morte. 

 

190. Paulus, Decisões, Livro IV. 

 

Um bem pode ser rejeitado não só por palavras, mas também por qualquer acto ou outra indicação da vontade. 

 

191. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

Quando alguém, supondo erroneamente ser menor, quando, de facto, chegou à puberdade, age como herdeiro, os seus direitos 

não serão prejudicados por um erro deste tipo. 

 

192. Paulus, Decretos, Livro III. 

 

Clodius Clodianus, tendo feito um testamento, nomeou depois o mesmo herdeiro por outro testamento, que foi redigido de 

modo a não ter força ou efeito. O herdeiro nomeado, pensando que o segundo testamento era válido, desejava entrar na 

herdade em virtude do mesmo, mas foi posteriormente verificado que era nulo. Papinianus sustentou que tinha rejeitado a 

herança concedida pelo primeiro testamento, e não a podia aceitar ao abrigo do segundo. Sustentei que ele não rejeitou o 

primeiro testamento, uma vez que pensava que o segundo era válido. Decidiu-se finalmente que Clodianus tinha morrido 

intestate. 
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193. Scaevola, Digest, Livro XXVI. 

 

Uma certa mulher prometeu a Sempronius, em nome da sua neta, que tinha por Seiua, sua filha, uma soma de dinheiro a 

título de dote, e pagou-lhe uma certa quantia a título de juros para despesas domésticas. Ela morreu então, sendo Seia sua 

herdeira, juntamente com outros, contra os quais Sempronius intentou uma acção, e os diferentes herdeiros foram 

considerados responsáveis pelas suas partes da herança, entre os quais Seia, que, com os restantes deu garantias a Sempronius 

de que pagariam a quantia pela qual cada um deles tinha sido julgado contra ele, com os mesmos juros que tinham sido pagos 

pela testatrix para o sustento da família. Posteriormente, os outros herdeiros, com excepção de Seia, rejeitaram a herança 

através da indulgência do Imperador, e esta foi inteiramente investida em Seia. Pergunto se deve ser concedida uma acção 

pretoriana contra Seia, que era agora o único herdeiro, e como tal administrava todos os assuntos da herança, para recuperar o 

montante das acções daqueles que, através da indulgência do Imperador, tinham sido capazes de rejeitar a herança. A 

resposta é que as acções envolvendo as quotas daqueles que recusam aceitar uma herança são geralmente concedidas contra a 

parte que aceita a mesma, e prefere exonerar as responsabilidades de toda a herança. 

 

194. Pomponius, Decretos do Senado, Livro I. 

 

Aristo declarou, com referência aos Decretos de Fronto: Duas filhas eram os herdeiros necessários do seu pai; uma delas 

recusou aceitar os seus bens, e a outra tomou posse dos bens do seu pai e estava pronta a cumprir todas as suas obrigações. O 

venerável Pretor Cassius, depois de ouvir o caso, decidiu muito apropriadamente que a acção pretoriana deveria ser 

concedida àquele que tinha aceite os bens do seu pai, mas deveria ser negada à outra filha que a tinha recusado. 

 

 

 

 

Título. 3. De que forma os testamentos devem ser abertos, examinados, e copiados. 

 

 

 

 

195. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 

 

O Pretor promete que concederá o privilégio de examinar e copiar um testamento a todos os que desejarem inspeccioná-lo ou 

copiá-lo. É evidente que concederá esta permissão a qualquer pessoa que o deseje, quer em seu próprio nome, quer em nome 

de outro. 
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196. A razão para a adopção deste Édito é clara; pois não se pode, sem autoridade judicial, executar as disposições de um 

testamento, nem a verdade pode ser apurada pelo tribunal nas controvérsias que surjam das interpretações de testamentos, 

excepto pelo exame e investigação da língua nele contida. 

 

197. Quando alguém se recusa a reconhecer o seu selo, isto não impede a abertura de um testamento, mas torna-se suspeito 

por este motivo. 

 

198. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

O instrumento que contém as disposições do testamento não pertence a uma pessoa, ou seja, ao herdeiro, mas é propriedade 

de todos aqueles a quem alguma coisa foi legada; e, de facto, é antes um documento público. 

 

199. Diz-se que se trata de um testamento que é legalmente perfeito; no entanto, também chamamos indevidamente certos 

testamentos de papel que são forjados, ilegais, nulos, ou quebrados, e também estamos habituados a designar como 

testamentos tais como defeituosos. 

 

200. Sustenta-se que tudo o que foi feito com referência a um testamento está sujeito às mesmas regras que o próprio 

testamento, independentemente do material que tenha sido escrito; desde que contenha os últimos desejos do falecido, e o 

próprio testamento, bem como a sua substituição, seja abraçado no Édito. 

 

201. Quando alguém desejar produzir vários testamentos, deve ser concedida autoridade para os produzir a todos. 

 

202. Em caso de dúvida sobre se a pessoa cuja vontade alguém deseja ter examinado ou copiado está viva ou morta, deve 

considerar-se que o Pretor deve decidir após investigação adequada, para que, se se provar que o testador está vivo, ele não 

permita que a vontade seja examinada; caso contrário, ele pode permitir que o requerente examine a escrita, os selos, e tudo o 

mais que pertença ao instrumento que ele deseje inspeccionar. 

 

203. O exame de um testamento também inclui a análise do mesmo. 

 

204. O Pretor não permite que a data do testamento ou o nome do Cônsul sob cuja administração foi elaborado seja copiado 

ou examinado, a fim de evitar a possibilidade de fraude; pois mesmo o exame destes pode fornecer material para a 

perpetração de falsificação. 
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205. Pode o Pretor ordenar que o poder de examinar ou copiar um testamento seja concedido sem demora, ou deve conceder 

tempo para a sua produção à pessoa que possua o mesmo, se assim o desejar? A melhor opinião é que ele deve conceder um 

certo tempo, dependendo da dificuldade de comunicação, e da distância do local. 

 

206. Se alguém não negar que tem posse de um testamento, mas não permitir que este seja examinado e copiado, deverá, por 

todos os meios, ser obrigado a fazê-lo. Se, contudo, negar que o testamento está na sua posse, deve ser dito que se deve 

recorrer ao interdito que prevê a produção de testamentos. 

 

207. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 

 

O herdeiro tem, no entanto, direito a uma acção para a recuperação do testamento, tal como para os bens pertencentes à 

propriedade, e por isso pode intentar uma acção para obrigar à produção do testamento. 

 

208. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Quando o testamento está prestes a ser aberto, é dever do Pretor exigir às testemunhas que compareçam e reconheçam os seus 

selos, 

 

209. Paulus, On Plautius, Livro VIII. 

 

Ou negar que tenham selado a vontade; pois é conveniente que a última vontade dos homens seja levada à prática. 

 

210. Ulpianus, On the Edict, Livro L. 

 

Se a maioria das testemunhas for encontrada, o testamento pode ser aberto e lido na sua presença. 

 

211. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Se uma das testemunhas estiver ausente, o testamento deve ser-lhe enviado para onde quer que esteja, a fim de que possa 

reconhecer o seu selo. Pois seria uma dificuldade obrigá-lo a regressar para este fim, pois frequentemente causa grande 

inconveniente para nós ser retirado dos nossos negócios em tais circunstâncias; e seria injusto que alguém sofresse danos por 

ter cumprido o seu dever. Também não faz qualquer diferença se uma ou todas as testemunhas estão ausentes. Se todas elas 

estiverem ausentes, e, por alguma causa ou outra, houver uma necessidade urgente de abrir o testamento, o Procônsul deve 

ter o cuidado de o abrir na presença de homens de excelente reputação; e depois de ter sido copiado e examinado na sua 



1786 

 

presença, deve ser selado pelas mesmas partes perante as quais foi aberto, e depois enviado para o local onde se encontram as 

testemunhas, a fim de que estas possam reconhecer os seus selos. 

 

212. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

O Pretor não permite a abertura de um testamento de pupila, mesmo que não haja nenhum endosso que o proíba de o fazer; 

ainda assim, se o testador deixou o seu testamento parcialmente selado, o Pretor pode permitir a sua abertura, se a causa 

apropriada for demonstrada. 

 

213. Paulus, On the Edict, Book XLV. 

 

Quando uma mulher é colocada em posse pretoriana de um testamento em nome do seu filho por nascer, a pupila deve ser 

aberta, para que se possa verificar a quem foi confiada a curadoria da criança. 

 

214. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

Quando existem dois exemplares de um testamento, e um deles permanece por selar, o testamento é mantido para ser aberto. 

 

215. Onde o testamento em si não está selado, não há dúvida de que deve ser considerado aberto; pois não perguntamos por 

quem será aberto. 

 

216. Se um testamento não deve ser produzido, ou foi queimado, segue-se que o alívio deve ser concedido aos legatários; e a 

mesma regra aplica-se onde o testamento foi suprimido, ou ocultado. 

 

217. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro XI. 

 

Tal como um codicilo é considerado como fazendo parte de um testamento, também uma substituição pupilar é considerada 

como fazendo parte do mesmo. 

 

218. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

Quando alguém faz um testamento e também uma cópia do mesmo, e a cópia está aberta, o testamento não é considerado 

aberto; mas quando o testamento original está aberto, tudo o resto é igualmente aberto. 
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Título. 4. Quando alguém, através da rejeição da sua nomeação como herdeiro testamentário, obtém a posse da herança por 

intestacy ou de qualquer outra forma. 

 

 

 

 

219. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

O Pretor tenta realizar os desejos das pessoas falecidas, e opõe-se à astúcia daqueles que, recusando-se a tomar sob vontade, 

obtêm a posse da herança, ou uma parte da mesma, por intestacy; a fim de defraudar legatários a quem algo possa ser devido 

sob a vontade do decretado, se a herança não deve ser obtida ab intestato; e ele promete conceder uma acção contra eles. 

 

220. Faz pouca diferença se a parte em questão adquire a herança ela própria, ou através de outra pessoa; pois de qualquer 

forma, se não a adquirir por vontade própria, está em posição de ser afectada pelo Édito do Pretor. 

 

221. Um herdeiro é considerado como tendo omitido tirar partido dos benefícios que lhe foram concedidos por vontade, o 

qual, quando pode ordenar a alguém que entre na herdade, declina fazê-lo. 

 

222. Mas e se o seu escravo, quando lhe for ordenado que entre na herdade, depois de receber a ordem, não a deve obedecer? 

O escravo, contudo, pode ser obrigado a fazê-lo, e por isso o seu senhor entra no âmbito do Édito. 

 

223. Se, contudo, o senhor não tiver sido informado pelo seu escravo da sua nomeação como herdeiro, e ele próprio obtiver a 

posse da herança por intestacia; ele não será responsável nos termos do Édito, a menos que finja ignorância dos factos. 

 

224. Quando o caso proposto é que a mesma parte foi, ao mesmo tempo, nomeada herdeira e substituída, e negligenciou tirar 

partido da sua nomeação; coloca-se a questão de saber se ele se enquadra no âmbito do Édito. Não creio que o faça, uma vez 

que o testador que o nomeou como seu substituto lhe concedeu o privilégio de ser rejeitado. 

 

225. Quando alguém rejeita uma herança, perde qualquer direito a que possa ter direito por vontade própria. 

 

226. Quando crianças sujeitas à autoridade do seu pai se tornam imediatamente herdeiros por sua vontade, não há razão para 

que não possam rejeitar os seus bens. Se, contudo, interferirem posteriormente com ela, são considerados herdeiros em 
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virtude do testamento, a menos que se abstenham de a tomar sob a sua autoridade, e reclamem a posse da propriedade por 

intestacia; pois, neste caso, estão dentro dos termos do Édito. 

 

227. Quando um herdeiro é nomeado sob uma condição, e sendo capaz de a cumprir, não o faz, quando a condição é tal que 

depende do consentimento do referido herdeiro, e depois obtém a posse da propriedade em virtude da intestacy, deve ser 

responsabilizado nos termos do Édito; pela razão de que uma nomeação condicional deste tipo deve ser considerada como 

uma nomeação absoluta. 

 

228. Quando as partes que se recusaram a tomar sob o testamento obtêm uma herança com base na intestacy, não 

perguntamos se adquiriram ou não a posse do mesmo que os herdeiros, pois por qualquer título que possam adquirir a posse 

da herança, ou uma parte dela, podem ser processadas sob o Édito, desde que não a adquiram com outro fundamento; por 

exemplo, se alguém rejeitar uma herança e a adquirir por meio de um fideicomisso, e for colocado na posse com o objectivo 

de exonerar o fideicomisso; ou se declarar que se obtém a posse com o objectivo de preservar um crédito; uma vez que, neste 

caso, não pode ser obrigado a responder numa acção intentada pelos legatários. Portanto, o Édito do Pretor aplicar-se-á 

sempre que alguém detenha a posse como herdeiro, ou adquira a herança em virtude da intestacy, ou a detenha como 

depredador, fingindo que tem algum título de posse em virtude da intestacy; pois não importa de que forma possa ser 

pecuniariamente beneficiado pela obtenção da herança, deve pagar os legados. 

 

229. A segurança, porém, deve ser fornecida pelos legatários, de modo que no caso do herdeiro ser privado da herança por 

um título melhor, o legado ser-lhe-á restituído; e mesmo que a parte não tenha a herança na sua posse, mas tenha agido de má 

fé para evitar estar na posse, o resultado é que ele será responsabilizado, tal como se tivesse entrado na herança. 

 

230. Considera-se que uma pessoa agiu de má fé para evitar estar na posse, que transferiu fraudulentamente a posse para 

outra pessoa, a fim de que os legatários e outros que tenham recebido algo sob o testamento possam ser privados de tudo o 

que lhes foi legado. 

 

231. Foi perguntado se alguém não deveria ser considerado como tendo agido de má-fé e que, para evitar estar na posse, a 

entregou fraudulentamente depois de a ter detido durante algum tempo; ou se também é responsável por quem o fez 

maliciosamente para evitar obter a posse em primeiro lugar. Labeo diz que lhe parece que aquele que evitou obter a posse em 

primeiro lugar não é menos culpado do que aquele que a abandona fraudulentamente, depois de a ter obtido. Esta é uma 

opinião prevalecente. 

 

232. Quando alguém rejeita fraudulentamente uma herança para que esta possa descer para o herdeiro, será responsável por 

uma acção intentada pelos legatários. 
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233. The Same, On Sabinus, Livro VII. 

 

Embora aquele que renuncia a um bem em troca do pagamento de uma soma de dinheiro não possa ser considerado como 

tendo assumido a parte de um herdeiro, uma acção deve, no entanto, ser concedida contra ele, como no caso de uma parte 

que, tendo recusado tomar um bem sob um testamento, obtém a posse do mesmo por intestacy, como o Divino Adriano 

declarou num Rescript. Por esta razão, ele poderá ser processado pelos legatários e outros beneficiários da herança. 

 

234. Mas deverá a acção ser instaurada contra ele no início, e depois recorrer ao herdeiro; ou será que devemos alterar a 

ordem? A opinião mais equitativa parece-me ser a de que deve ser instaurado primeiro um processo contra o possuidor da 

herança, especialmente se a posse da mesma lhe for lucrativa. 

 

235. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Se receber dinheiro de um substituto em consideração da sua renúncia a uma herança, e ele entrar na mesma, pode ser 

duvidoso que uma acção deva ser concedida aos legatários. Penso que se o substituto renunciar também à sua pretensão pelo 

facto de a herança lhe pertencer por lei, e ele obtiver a posse da mesma, ambos serão responsáveis; e será concedida uma 

acção em favor daquele a quem foi legado um legado, contra qualquer um de vós que ele possa eleger para processar. 

 

236. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Caso o herdeiro não receba dinheiro, mas se recuse a aceitar sob o testamento, porque deseja conceder um favor quer ao 

substituto, quer ao herdeiro de direito, haverá fundamento para a aplicação do Édito? Seria intolerável que ele pudesse 

impedir a execução do testamento do falecido; e portanto, se for claramente estabelecido que isto foi feito com o objectivo de 

ferir os legatários ?embora não tenha sido recebido dinheiro mas o acto tenha sido motivado por parcialidade excessiva ?deve 

dizer-se que haverá fundamento para uma acção equitativa contra a parte que está na posse da herança. 

 

 

237. É muito correctamente sustentado que sempre que alguém quiser conceder um favor a outro que se torne herdeiro pela 

sua rejeição da herança, e ele não a teria rejeitado a menos que tivesse a intenção de conceder o favor, e especialmente se o 

tivesse feito com o objectivo de impedir a execução do testamento, deve, neste caso, ser dito que uma acção será intentada 

contra o possuidor da herança, com esta distinção, no entanto, de que quando o dinheiro tiver sido aceite, o herdeiro rejeitou a 

herança, podemos, nestas circunstâncias, dizer que a acção deve ser intentada contra ele; mas onde agiu por parcialidade e 

com o objectivo de defraudar aqueles a quem algo foi legado, o possuidor da herança deve ser processado numa acção 

pretoriana. 
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238. Embora o Pretor pareça referir-se a herdeiros nomeados, ainda assim, esta disposição também se estende a outros; por 

exemplo, quando há um legatário que foi acusado de um fideicomisso, e ele faz com que a herança seja rejeitada através do 

seu acto fraudulento, deve ser instaurado um processo contra ele. 

 

239. Quando alguém vende o seu direito a uma herança, é considerado como estando na posse da mesma, e não como tendo 

agido fraudulentamente para evitar estar na posse da mesma. 

 

240. Marcellus, Digest, Livro XII. 

 

Considera-se que um patrono está dispensado de ser nomeado herdeiro, quando foi nomeado herdeiro pelo seu libertado de 

uma forma diferente da que deveria ter sido. Pois se o seu escravo deveria ter sido nomeado único herdeiro de uma herança, e 

por causa de algum acidente não pôde entrar nela por ordem do seu senhor, ele pode, com impunidade, recusar aceitar a 

herança que lhe foi dada pelo testamento. 

 

241. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Pela razão de que uma parte que está na posse de uma herança por intestacy pode ser processada se renunciar aos seus 

direitos sob o testamento, levantou-se a questão de saber se pode ser obrigado a fazer o pagamento se parecer ter renunciado 

aos mesmos de acordo com os desejos do testador. Por exemplo, um homem nomeou um irmão seu herdeiro, e depois 

executou um codicilo pedindo ao seu irmão, se a herança lhe fosse entregue por lei, para desobrigar um fideicomisso em 

favor de certos indivíduos; e por isso deve ser considerado, tendo ele renunciado aos seus direitos por vontade própria e 

obtido a posse da herança por intestacy, se ele será responsável perante os legatários. Julianus declara, no Trigésimo Primeiro 

Livro do Digest, que pode ser obrigado em primeiro lugar a pagar os legados, e depois, tendo estes sido liquidados, caso reste 

alguma coisa dos três quartos da herança, pode ser-lhe exigido que liberte o fideicomisso. Se, contudo, os legados esgotarem 

três quartos da herança, então nada será pago ao abrigo do fideicomisso, pois o herdeiro deve ter o quarto não diminuído. 

Assim, a ordem foi estabelecida por Julianus de que os legados devem ser primeiro exonerados, e os fideicomissos pagos do 

resto, com o entendimento de que o quarto deve permanecer intacto. Penso que o parecer de Julianus deve ser adoptado, de 

modo que se a herança fosse rejeitada sob a vontade, para que pudesse ser obtida ab intestato, o partido deveria por todos os 

meios ser obrigado a pagar os legados, pela razão de que o testador que lhe deixou o fideicomisso a ser exonerado caso a 

sucessão fosse intestate, não o autorizou a rejeitar a herança em tais circunstâncias. 

 

242. Se, contudo, for evidente que o testador o autorizou expressamente a fazê-lo, ele não se tornará responsável nos termos 

do Édito, porque ele próprio usou do privilégio que o testador lhe concedeu. Mas se o testador não lhe concedeu 

especificamente sob o testamento o privilégio de rejeitar a herança, a ordem prescrita por Julianus deve ser seguida. 
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243. Mas o que diremos quando os legados são deixados por testamento, e os trusts em caso de intestacy, à mesma pessoa, e, 

para além disso, os trusts são deixados a outras partes? Devemos seguir a mesma ordem estabelecida por Julianus, ou 

devemos submeter todos os fideicomissários à contribuição como se fossem iguais? A melhor opinião é verificar se faz muita 

diferença se o herdeiro se torna responsável sob o Édito, ou não; pois se ele se torna responsável, aqueles devem ser 

preferidos a quem algo foi deixado pela vontade; mas se não o fizer, como era desejo do testador conceder-lhe o privilégio de 

suceder ao ab intestato, ou porque foi admitido por qualquer outra razão, o que, de acordo com o que acima declarámos, não 

viola o Édito, deve dizer-se que todos os trusts devem contribuir como se todos tivessem sido colocados em pé de igualdade. 

 

244. O Pretor não promete conceder a acção indiscriminadamente, mas apenas quando é demonstrada uma causa adequada; 

pois se ele verificar que o testador foi o autor deste arranjo, e que ele próprio permitiu que o herdeiro tivesse êxito ab 

intestato, ou se ele verificar que havia qualquer outra boa razão para a rejeição da herança, não concederá aos legatários uma 

acção contra ele. 

 

245. Também se o Pretor verificar que o bem pertence a outro, não concederá uma acção, desde que nenhuma suspeita de 

conluio influencie a decisão do Pretor. 

 

246. Contudo, se a pessoa que pode ser privada da propriedade tiver na sua posse qualquer parte da mesma, e renunciar à 

posse da mesma sem ser culpada de fraude, a melhor opinião é que ele deixa de ser passível de ser processado. 

 

247. Que tempo devemos então considerar, ao investigar se ele está ou não na sua posse? O momento em que a questão foi 

juntada deve ser considerado. 

 

248. É evidente que quando alguém está na posse de uma propriedade não reclamada, e que o prazo de quatro anos já 

decorreu, pode indubitavelmente ser processado, ao abrigo desta Secção do Édito, tanto pela razão de se ter recusado a tomar 

sob vontade, como por estar na posse por intestacia, e, de facto, por ter sido tornado seguro por prescrição devido à expiração 

de quatro anos. 

 

249. Quando um mecenas é nomeado herdeiro da parte de uma herança a que tem direito, e um co-herdeiro é nomeado com 

ele, e rejeita a nomeação para a sua parte, porque o que lhe é devido já se esgotou, e o co-herdeiro rejeita também a sua parte; 

e então o mecenas obtém a posse da totalidade da herança ab intestato, por operação de lei; Celsus diz no Décimo Sexto 

Livro do Digest que a mesma acção deveria ser concedida contra ele que poderia ter sido intentada contra o seu co-herdeiro 

Titius, e que será suficiente para o mecenas ter para si a totalidade da parte a que tinha legalmente direito. Isto, porém, só é 

correcto quando o co-herdeiro está em conluio com o patrono, pois, caso contrário, este último não pode ser obrigado a pagar 

os legados, uma vez que não é proibido a ninguém recusar uma herança, se o fizer sem ser culpado de fraude. 
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250. A melhor opinião é que este Édito também se aplica à posse pretoriana de uma herança contrária às disposições do 

testamento, de modo que, quando uma parte, ao tomar posse da herança em oposição ao testamento, deve pagar o legado às 

crianças, e aos pais, e se não conseguir obter a posse da herança, e adquirir a posse da mesma por intestacy, pode ser obrigada 

a pagar o que quer que tivesse pago se tivesse obtido a posse da herança em oposição ao testamento. 

 

251. Quando a liberdade tiver sido dada a um escravo na condição do seu aurei pagador, e os seus direitos sob o testamento 

forem renunciados pelo herdeiro, o escravo não será libertado a menos que a condição seja cumprida. 

 

252. Marcellus, Digest, Livro XII. 

 

Um certo homem nomeou Tício e Maevius seus herdeiros, e legou cem aurei a Tício, e ambos abdicaram dos seus direitos 

sob o testamento, e entraram na herdade como herdeiros legais. Titius não pode intentar uma acção adequada para recuperar 

o seu legado. A mesma regra será aplicada quando o testador legar legados a ambos os herdeiros. 

 

253. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Quando uma pessoa se torna herdeiro sob a condição de pagar aurei de posse, ou sob qualquer outra condição que consista 

em dar ou fazer algo, e o herdeiro, tendo renunciado aos seus direitos sob o testamento, obtém a posse da herança por 

intestacy, deve ser considerado se deve ou não ser-lhe concedida uma franquia para cujo benefício a condição foi imposta. A 

melhor opinião é que ele não tem direito à franquia, pois não é um legatário. 

 

254. Paulus, On the Edict, Book XLV. 

 

Mas se as partes ainda tiverem tempo para cumprir a condição, ele não será responsável ao abrigo desta secção do Édito. 

 

255. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Onde aquele que renunciou aos seus direitos sob o testamento não está sozinho, mas juntamente com outra parte tem a posse 

da herança, Julianus diz muito apropriadamente, e a sua opinião é aprovada por Marcelo, que uma acção equitativa deve 

também ser concedida contra ele em favor dos legatários, pois ele não deve objectar porque o acto do herdeiro nomeado o 

prejudica, uma vez que ele também lucrou com isso. Isto, porém, é correcto quando a pessoa que renuncia aos seus direitos 

ao abrigo do testamento não recebeu qualquer dinheiro por o ter feito, pois será então responsável pela totalidade do 

montante. 
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256. Quando os legados foram deixados para serem libertados por herdeiros nomeados em favor dos substitutos, e os 

referidos herdeiros nomeados, bem como os substitutos, obtiveram a posse da herança por intestacy, depois de os seus 

direitos ao abrigo do testamento terem sido por eles libertados, o Divino Pio declarou num Rescript que os herdeiros 

nomeados podem honrosamente recusar-se a pagar os legados legados aos substitutos; pois podem muito apropriadamente 

recusar-se a pagar qualquer legado ou fideicomisso a um substituto que o reivindique, se ele fosse livre de entrar na herança, 

e de obter todos os bens que lhe pertencem sem exigir a quitação do fideicomisso. 

 

257. Quando há dois herdeiros, um dos quais foi nomeado e o outro substituído, e ambos abdicaram dos seus direitos sob a 

vontade de obter a posse da herança ab intestato; levanta-se a questão se ambos podem ser obrigados a pagar os legados, e se 

cada um deles é obrigado a pagar esses legados, com os quais foi acusado, ou se ambos devem pagar os legados em conjunto. 

Penso que deveria ser concedida uma acção a favor dos legatários contra cada um deles, para o pagamento de todos os 

legados; mas consideremos se cada um é obrigado a pagar os legados que lhe foram imputados, ou também aqueles que lhe 

foram imputados pelo outro herdeiro. Suponhamos também que só o herdeiro nomeado estava na posse da herança: será ele 

responsável pelo pagamento dos legados de que foi acusado, ou será ele também responsável por aqueles de que o substituto 

foi acusado? Deve considerar-se que só será responsável pelos legados com os quais o substituto foi acusado no caso de a 

herança chegar às mãos dos herdeiros nomeados sob o testamento, por causa da má fé do substituto, onde não foi pago 

dinheiro; pois se o substituto recebeu algum dinheiro, ele próprio deve ser processado. Além disso, se o substituto estiver na 

posse da herança, e o herdeiro nomeado a rejeitar em consideração de ter recebido uma soma de dinheiro, dizemos que ele 

será responsável perante os seus legatários, e o substituto perante os seus próprios; mas se não tiver sido pago nenhum 

dinheiro, concederemos uma acção contra o substituto. Se, no entanto, ambas as partes estiverem na posse, a melhor opinião 

é que cada uma será responsável perante os seus respectivos legatários. 

 

258. Javolenus, Epístolas, Livro VII. 

 

Quando a mesma propriedade me foi legada para ser entregue tanto pelos herdeiros nomeados como pelos herdeiros 

substituídos, e estes, tendo renunciado aos seus direitos por vontade própria, têm a posse da propriedade por operação da lei, 

todo o legado me é devido por ambos; ainda assim, se o obtive de um, não o posso cobrar ao outro, pelo que posso proceder 

contra qualquer um deles que eu escolher. 

 

259. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

A questão também se levantou neste caso no que diz respeito às concessões de liberdade, se era apropriado que fossem 

conferidas por ambos os herdeiros, quando o nomeado, bem como o substituto, foram encarregados da sua execução. A 

melhor opinião é que tanto os que eram directos como os que foram concedidos em confiança se tornam operativos. 

 



1794 

 

260. É estabelecido que o herdeiro de qualquer pessoa que renunciou aos seus direitos por vontade própria a fim de obter a 

posse da herança por intestacy é responsável, numa acção intentada pelos legatários, pela recuperação da totalidade da 

quantia; pois o processo tem antes referência à recuperação da propriedade do que à pena, e portanto a acção é perpétua. No 

entanto, este não será o caso se o herdeiro for processado por má fé do falecido, pois então poderá ser intentada contra ele 

uma acção pelo bem que lhe chegou às mãos. 

 

261. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 

 

Mesmo que o herdeiro não deva entrar na posse da totalidade da propriedade, ou de uma grande parte da mesma, por 

intestacia, mas apenas de uma parte muito pequena da que lhe foi designada, e também onde apenas detém um único artigo 

pertencente à mesma, ele será responsável sob este Édito. 

 

262. The Same, Concerning Testaments; On the Edict of the Urban Praetor, Livro II. 

 

Ainda que, correctamente falando, um único artigo não seja entendido como fazendo parte de uma propriedade. 

 

263. The Same, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 

 

Pois isto não é injusto, uma vez que a pessoa sofre este inconveniente por sua própria culpa, 

 

264. The Same, Concerning Testaments; On the Edict of the Urban Praetor, Livro II. 

 

Pois uma vez que uma propriedade pode ser reclamada em razão de um direito hereditário por um partido, que está na posse 

de um único artigo que lhe pertence, não se pode duvidar que o que declarámos seja verdade. 

 

265. The Same, On the Provincial Edict, Livro XVII. 

 

Se alguém, tendo renunciado aos seus direitos por vontade própria, não deve estar na posse da totalidade da herança, os 

legatários são excluídos; pois todos devem ser livres de rejeitar mesmo uma herança lucrativa, ainda que desta forma os 

legados e as concessões de liberdade possam ser anulados. No entanto, foi previsto, com referência às heranças legadas em 

fideicomisso, que se o herdeiro nomeado recusar aceitar a herança, pode ser obrigado a fazê-lo por ordem do Pretor, e a 

entregá-la aos beneficiários do fideicomisso; mas esta vantagem não é usufruída por aqueles a quem foram legados artigos 

separados por meio de fideicomisso, tal como não o é pelos legatários. 

 

266. The Same, Concerning Testaments; On the Edict of the Urban Praetor, Livro II. 
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Quando dois herdeiros nomeados, ambos tendo renunciado aos seus direitos sob o testamento, obtiverem a posse de um 

testamento por intestacy, então, de acordo com a Lei Pretoriana, ambos serão considerados como tendo entrado no 

testamento sob o testamento, e uma acção será intentada contra cada um deles pela sua respectiva parte. 

 

267. Devemos notar que o benefício da Lex Falcidia deve ser concedido ao herdeiro contra o qual é concedida uma acção em 

favor dos legatários por esta secção do Édito. 

 

268. The Same; Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 

 

Além disso, quando um patrono tiver sido nomeado herdeiro de toda a herança, e ao renunciar aos seus direitos ao abrigo do 

testamento obter a posse ab intestato, deverá sempre ter direito ao benefício da quota que lhe é devida, e que teria obtido se 

tivesse entrado na herança em virtude do testamento. 

 

269. Ulpianus, Disputations, Livro IV. 

 

Quando o mesmo bem foi deixado a pessoas diferentes, e tanto o herdeiro nomeado como o substituto foram encarregados da 

sua entrega, ambos os legatários não têm direito à recuperação, mas apenas aquele que o recebeu do herdeiro nomeado. 

 

270. Julianus, Digest, Livro XXVII. 

 

Se o meu filho fosse nomeado herdeiro pela sua mãe, e eu, tendo renunciado aos meus direitos testamentários, exigisse a 

posse da propriedade em nome do meu referido filho, uma acção a favor dos legatários deveria ser concedida contra mim, tal 

como se eu próprio tivesse sido nomeado herdeiro, e, tendo renunciado aos meus direitos por vontade própria, tivesse obtido 

a posse da propriedade da propriedade por intestacy. 

 

271. The Same, Digest, Livro XXXI. 

 

Onde a seguinte disposição foi inserida num testamento: "Que Titius seja meu herdeiro, e se Titius se tornar meu herdeiro, 

que Maevius se torne meu herdeiro"; e Titius, tendo renunciado aos seus direitos testamentários, obtém a posse da herança 

como herdeiro, a petição para recuperar a herança não deveria ser concedida contra ele a favor de Maevius pela parte da 

herança a que teria direito, se Titius não tivesse renunciado aos seus direitos hereditários. Pois, como o herdeiro obtém a 

posse da herança quando os direitos testamentários são renunciados, os legados e as concessões de liberdade devem ser tidos 

em conta, pois de outra forma não podem ser concedidos a não ser pelo herdeiro. O Pretor, no entanto, não pode intervir 
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quando uma herança é alienada desta forma, pois o testador é o culpado por ter legado uma parte da mesma em tal condição, 

quando poderia tê-la legado de forma absoluta. 

 

272. Portanto, se a seguinte disposição foi inserida num testamento: "Que Tício seja meu herdeiro, e se alguma das pessoas 

acima mencionadas que eu nomeei se tornar meu herdeiro, que Stichus seja livre e meu herdeiro", e Tício tendo renunciado 

aos seus direitos sob o testamento obter a posse da herança, o Pretor não pode assegurar a Stichus a sua liberdade, nem pode 

conceder-lhe uma acção para a recuperação da herança. 

 

273. Quando alguém elabora um testamento, como se segue: "Que Tício seja meu herdeiro, e se Tício não se tornar meu 

herdeiro, que Maevius seja meu herdeiro, e se qualquer um dos herdeiros que nomeei anteriormente se tornar meu herdeiro, 

eu deixo uma centena de aurei a Maevius, se ele não se tornar meu herdeiro". Titius abdicou dos seus direitos por vontade e 

obteve a posse da herança por operação da lei, e levanta-se a questão de saber se uma acção para a recuperação da herança 

deve ser concedida a Maevius, em cujo poder foi adquirir tudo, entrando no mesmo em virtude da substituição. Foi decidido 

que Maevius teria direito à acção, porque nada o impedia de ter uma boa razão para não se envolver nos assuntos da herança. 

 

274. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLVI. 

 

Onde um filho, que está sob o controlo do seu pai, e também uma filha foram nomeados herdeiros, um irmão emancipado, 

depois de ter sido passado, obteve a posse da herança em oposição ao testamento. Por este meio, os herdeiros adquiriram a 

herança do seu pai por intestacia, e pagaram todos os legados. A filha, contudo, não dividiu o seu dote com o seu irmão, uma 

vez que foi considerada como tendo direito à sua parte da herança como herdeira designada. 

 

275. Paulus, Sobre o Édito, Livro LX. 

 

Quando uma ala renuncia aos seus direitos testamentários através das representações fraudulentas do seu tutor, e obtém a 

herança como herdeiro, devem ser concedidas acções para recuperar os legados contra a ala, mas apenas na medida em que a 

herança tenha sido adquirida por ele. Mas e se ele tivesse obtido a posse da herança juntamente com outro? 

 

276. Muitas autoridades pensam que esta regra só deve ser observada em relação a um jovem que chegou à puberdade, e que 

ele só deve ser responsável pela parte da herança que possui; embora o Pretor conceda uma acção contra ele como se ele 

tivesse entrado na herança. 

 

277. Celsus, Digest, Livro XVI. 
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Um homem pelo qual o seu próprio escravo foi substituído ordenou-lhe que entrasse na herdade. Se o fez com a finalidade de 

evitar o pagamento dos legados, pagá-los-á a todos, tanto pela razão de ser herdeiro, como por ter renunciado aos seus 

direitos sob a vontade de possuir a herança em virtude da substituição, com excepção da parte reservada pela Lei Falcidiana. 

 

278. Papinianus, Perguntas, Livro XVI. 

 

Julianus diz que quando um pai ordenou que a sua filha, que tinha sido designada como sua substituta, aceitasse uma 

herança; ele será, pelos termos do Édito, obrigado a pagar os legados com que foi acusado, uma vez que a sua filha foi 

substituída em vez do pai, e a este último não foi dado o direito de escolha. No entanto, se os diferentes legados ascenderem a 

mais de três quartos da herança, será necessário ter em conta, em primeiro lugar, aqueles de que a filha foi acusada, por 

fraude será imputada ao pai, se, tendo rejeitado a honra que lhe foi conferida, preferir a nomeação de outro como herdeiro, 

em virtude do benefício que daí possa advir para ele. 

 

279. Julianus pensa que se um pai que substitui a sua filha entrar numa herança, não será culpado de má fé, pois ninguém é 

considerado como tendo substituído um pai pela sua filha contra a vontade do pai, mas para que ele possa ter o poder de fazer 

a sua escolha. 

 

280. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Quando uma mãe é substituída pelo seu filho com idade inferior à puberdade, há motivo para a aplicação do Édito, se, tendo 

renunciado aos seus direitos testamentários, obtiver a posse dos bens do seu filho por operação da lei. A mesma regra aplica-

se se ela deve ser nomeada herdeira e também a substituta do seu filho. 

 

281. Um irmão não é considerado como estando dentro das terras do Édito, no que diz respeito aos legados, que não 

emanciparam o seu filho que tinha sido substituído por um rapaz com idade inferior à puberdade pela vontade do seu irmão; 

mas ele obterá a posse da propriedade da herdade através dele em razão da intestacia. 

 

282. Uma acção a favor dos legatários será concedida por decreto do Pretor contra uma parte que não tenha sido nomeada 

herdeira testamentária, caso tenha participado num acordo fraudulento com os herdeiros nomeados, a fim de obter a posse 

exclusiva da propriedade por operação de lei. 

 

283. Marcianus, Trusts, Livro IV. 
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Quando um senhor vende um escravo que tinha nomeado seu herdeiro, e que ele próprio tinha sido acusado de um 

fideicomisso, e o faz antes de lhe ordenar que entre na herança, deve desonerar o fideicomisso, porque ao obter o preço do 

escravo também obteve o valor da herança. 

 

284. Quando um partido é nomeado herdeiro e é solicitado a entregar a herança, e tendo renunciado aos seus direitos 

testamentários, obtém a posse da herança por operação da lei, não há dúvida de que pode ser obrigado a entregar a herança, e 

também os legados e outros bens deixados em fideicomisso, assim como executar quaisquer concessões de liberdade directa, 

assim como indirecta. No entanto, quando for acusado de escravos manumitas pertencentes a outros, deve resgatá-los, e 

aquele a quem a herança foi entregue, bem como aquele que a entregar, deve ambos partilhar a perda. 

 

285. Ulpianus, Trusts, Livro V. 

 

Quando alguém, tendo renunciado aos seus direitos sob a vontade, obtém a posse de uma propriedade por intestacia, deve dar 

liberdade aos escravos, nem pode este acto daquele que se recusa a tomar sob a vontade, prejudicá-los, uma vez que se 

tornam seus libertados. 

 

286. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

Quando um herdeiro, tendo renunciado aos seus direitos por vontade própria, obtém a posse da propriedade como comprador, 

ou por causa de um dote, ou por doação, ou por qualquer outro título, excepto o de herdeiro ou possuidor, não será 

responsável por uma acção intentada pelos legatários. 

 

 

 

 

Título. 5. Relativamente aos Decretos Silanianos e Claudianos do Senado, pelas disposições dos quais os testamentos não 

podem ser abertos. 

 

 

 

 

287. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Como nenhuma família pode estar segura a menos que os escravos sejam obrigados, sob perigo das suas vidas, a proteger os 

seus senhores, não só de pessoas pertencentes à sua família, mas também de estranhos, certos decretos do Senado foram 
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promulgados com referência a colocar à tortura pública todos os escravos pertencentes a uma família, em caso de morte 

violenta do seu senhor. 

 

288. Uma pessoa é incluída na denominação de senhor que possui a propriedade dos escravos, mesmo que o usufruto do 

mesmo possa pertencer a outro. 

 

289. Quando alguém está na posse de um escravo de boa fé, mas que é, de facto, livre, não está incluído na denominação de 

amo; nem tão-pouco aquele que apenas tem o usufruto de um escravo. 

 

290. Um escravo dado em penhor é, no que diz respeito à morte do devedor, em todos os aspectos considerado como se não 

tivesse sido dado em penhor. 

 

291. Estes também estão incluídos na denominação de escravos, que são legados sob uma certa condição; pois entretanto 

pertencem ao herdeiro, e como, quando a condição é cumprida, deixam de lhe pertencer, segue-se que, entretanto, não devem 

ser detidos para constituírem parte da sua propriedade. Deve dizer-se que a mesma regra se aplica ao caso de um escravo que 

deve ser livre sob uma determinada condição. 

 

292. Existe um Rescript do Divino Pio a Jubentius Sabinus que faz referência a um escravo cuja liberdade incondicional era 

devida sob os termos de uma confiança; do qual é evidente que demasiada pressa não deve ser empregada na tortura de um 

escravo que tem direito à sua liberdade sob uma confiança, e a melhor opinião é que ele não deve ser punido, pelo facto de 

viver sob o mesmo tecto com o testador, a menos que tenha participado no crime. 

 

293. Deve ser dito que aquele que tem apenas uma parte na propriedade de um escravo está também incluído na denominação 

de mestre. 

 

294. Filhos sob controlo paternal, e outras crianças que estão no poder do seu pai, estão também incluídos na apelação de 

mestre; pois o Decreto Silaniano do Senado não se refere apenas aos chefes de família, mas também às crianças. 

 

295. Mas o que diremos se as crianças não estiverem sujeitas à autoridade do seu pai? Marcellus, no Décimo Segundo Livro 

do Digest, exprime incerteza sobre este ponto. Penso que a construção mais liberal deve ser dada ao Decreto do Senado, para 

que este também possa incluir crianças que não estejam sob controlo paterno. 

 

296. Não nos parece que o Decreto do Senado seja aplicável ao caso de um filho que tenha sido dado em adopção, embora 

possa ser aplicável a um pai adoptivo. 
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297. O Decreto do Senado não se aplica quando um jovem que está a ser criado é morto. 

 

298. A tortura não será infligida aos escravos de uma mãe, quando um filho ou uma filha tenham sido mortos. 

 

299. Scaevola diz muito apropriadamente que onde um pai foi capturado pelo inimigo, e o seu filho é morto, os escravos do 

pai devem ser submetidos à tortura e punidos. Aprova que isto também seja feito, mesmo após a morte do pai, se o filho tiver 

sido morto antes de se tornar o herdeiro adequado. 

 

300. Scaevola diz também que pode ser mantido uniformemente, onde um filho foi nomeado herdeiro e é morto antes de 

entrar na propriedade, que os escravos podem ser submetidos à tortura e punidos, mesmo que tenham sido 

incondicionalmente legados ou manumatados. Pois mesmo que ele tivesse vivido e se tivesse tornado herdeiro, os escravos 

não lhe pertenceriam, portanto, quando ele morresse, uma vez que tanto os legados como as concessões de liberdade serão 

extintos, ele mantém aí um fundamento para a aplicação do Decreto do Senado. 

 

301. Se o pai for morto, deverá a tortura ser infligida aos escravos do filho, se estes fizerem parte da peculiaridade castrense? 

A melhor opinião é que os escravos do filho devem ser submetidos à tortura, e sujeitos a punição, mesmo que o filho não 

esteja sob o controlo do seu pai. 

 

302. Em caso de assassinato de um homem e da sua mulher, a tortura deveria ser infligida aos seus escravos, embora, 

propriamente falando, os escravos do marido não pertençam à mulher, nem os seus escravos a ele, mas, pela razão de que os 

dois conjuntos de escravos se misturam, e só existe uma família, o Senado decretou que a punição deveria ser infligida, tal 

como se os escravos pertencessem igualmente a ambos. 

 

303. Mas onde a esposa ou o marido foi morto, o Senado não decretou que os escravos do sogro deveriam ser submetidos à 

tortura. Marcelo, no entanto, diz muito correctamente, no Décimo Segundo Livro do Digest, que o que foi determinado com 

referência aos escravos do marido também se aplica aos escravos de um sogro. 

 

304. O Labeo afirma que aqueles que são entendidos como sendo incluídos no termo "mortos", que foram mortos por 

violência, ou assassinados; por exemplo, por terem as suas gargantas cortadas, por serem estrangulados, ou atirados de 

alguma altura, ou atingidos com uma pedra ou um bastão, ou privados de vida pelo uso de qualquer outro tipo de arma. 

 

305. Quando um homem é morto, por exemplo, por veneno, ou por alguma outra agência que é habitual empregar 

secretamente, este Decreto do Senado não se aplicará à vingança da sua morte; pela razão de que os escravos são punidos 

sempre que não ajudem o seu senhor contra alguém que seja culpado de violência contra ele, quando o possam fazer. Mas o 

que poderiam eles fazer contra aqueles que insidiosamente fazem uso de veneno ou qualquer outro método deste tipo? 
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306. É evidente que o Decreto do Senado será aplicável quando o veneno for administrado à força. 

 

307. Portanto, sempre que tal força for utilizada como habitualmente causa a morte, deve considerar-se que existe 

fundamento para a aplicação do Decreto do Senado. 

 

308. Mas e se o mestre foi morto por veneno, e não por violência, será que o acto ficará impune? De modo algum. Pois 

embora o Decreto Silaniano do Senado não possa ser aplicado, nem tortura e punição sejam infligidas àqueles que estão sob o 

mesmo tecto, ainda assim, qualquer pessoa que tenha conhecimento do crime ou que tenha participado no mesmo deve ser 

sujeita a punição, e a propriedade pode ser inscrita, e o testamento pode ser aberto, mesmo antes da tortura ser infligida. 

 

309. Quando uma pessoa impõe a si própria mãos violentas, não há de facto qualquer fundamento para a aplicação do 

Decreto do Senado; ainda assim, a sua morte deve ser vingada. Por exemplo, se ele cometeu o acto na presença dos seus 

escravos, e eles poderiam tê-lo impedido, deveriam ser punidos, mas se não o conseguiram impedir, ficarão livres de 

responsabilidade. 

 

310. Quando alguém impõe a si próprio mãos violentas, não por remorso por algum crime que cometeu, mas por estar 

cansado da vida, ou incapaz de sofrer dor, a forma da sua morte não impede que a sua vontade seja aberta e lida. 

 

311. Deve-se também notar que, a menos que se estabeleça que um homem foi morto, os seus escravos não devem ser 

torturados. Por conseguinte, deve ser verificado positivamente que a parte deve a sua morte ao crime, para que o Decreto do 

Senado seja aplicável. 

 

312. Entendemos, no entanto, o termo tortura como significando não apenas ser colocado à questão, mas cada inquérito e 

defesa que possa ser feito na investigação da morte do mestre. 

 

313. Mais uma vez, este Decreto do Senado pune, sem excepção, todos aqueles escravos "que vivem debaixo do mesmo 

tecto"; mas aqueles que não estão debaixo do mesmo tecto, mas no mesmo bairro, não serão punidos, a menos que tenham 

conhecimento do crime. 

 

314. Consideremos o que se deve entender pelo termo "debaixo do mesmo tecto"; se significa dentro dos mesmos muros, ou 

fora, dentro do mesmo recinto, dentro do mesmo apartamento, ou da mesma casa, ou do mesmo jardim, ou de toda a 

residência. Sextus diz que foi muitas vezes decidido que onde quer que os escravos estivessem se pudessem ter ouvido a voz 

do seu senhor, seriam punidos como se estivessem debaixo do mesmo tecto; embora algumas pessoas tenham vozes mais 

altas do que outras, e todas não possam ser ouvidas do mesmo lugar. 
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315. Com referência a isto, parece que o Adriano Divino também declarou o seguinte num Rescript: "Sempre que os escravos 

possam dar assistência ao seu senhor, não devem preferir a sua própria segurança à dele. Além disso, uma escrava que está na 

mesma sala que a sua amante pode dar-lhe assistência, se não com o seu corpo, certamente gritando, para que aqueles que 

estão na casa ou os vizinhos a possam ouvir; e isto é evidente mesmo que ela deva alegar que o assassino a ameaçou de morte 

se ela gritasse. Ela deveria, portanto, submeter-se à pena capital, para evitar que outros escravos pensem que devem consultar 

a sua própria segurança quando o seu dono está em perigo". 

 

316. Este Rescript contém muitas provisões, pois não poupa ninguém que esteja na mesma sala, e não desculpa um escravo 

que teme a morte, e exige que os escravos convoquem ajuda aos seus senhores gritando. 

 

317. Quando um senhor é morto numa das suas propriedades no país, seria extremamente injusto que todos os escravos que 

se encontram nessa vizinhança fossem sujeitos a tortura e punição, se a referida propriedade for muito grande. Será então 

suficiente que sejam submetidos à tortura aqueles que estavam com ele quando foi dito que tinha sido morto, e que pareciam 

estar sujeitos à suspeita de terem cometido o assassinato, ou de terem conhecimento do mesmo. 

 

318. Quando um mestre foi assassinado durante uma viagem, os escravos que estavam com ele na altura em que perdeu a 

vida, ou aqueles que tinham estado com ele e fugido, deveriam ser sujeitos a punição. Se, no entanto, ninguém estava com ele 

na altura em que foi morto, estes Decretos do Senado não se aplicam. 

 

319. Um escravo masculino ou feminino que ainda não tenha atingido a idade da puberdade não está incluído nesta categoria, 

pois a sua idade é merecedora de desculpa. 

 

320. Será que devemos conceder a um escravo, que ainda não tenha atingido a puberdade, indulgência apenas com referência 

à punição, ou será que isto também diz respeito à tortura? A melhor opinião é que a tortura não deve ser infligida a um 

escravo com idade inferior à da puberdade; e, além disso, é costume observar que os menores não devem ser submetidos à 

tortura, mas apenas assustados, ou chicoteados com uma vara, ou com uma tanga de couro. 

 

321. Os escravos são desculpados que tenham obtido ajuda sem intenção fraudulenta; pois se alguém fingir ser de ajuda, ou 

se a trouxer apenas por uma questão de aparência, isso não lhe será vantajoso. 

 

322. Considera-se que um escravo prestou assistência ao seu senhor não só quando o preservou do mal, ou seja, quando 

poderia ter exercido o seu poder ao ponto de o salvar, mas também quando, apesar de ter feito tudo o que podia, não foi capaz 

de impedir que o seu senhor fosse morto; por exemplo, quando gritou com o propósito de obter ajuda, ou assustou as pessoas 



1803 

 

que estavam a atacar o seu amo, ou se reuniu uma multidão de pessoas, ou interpôs o seu corpo entre elas e o seu amo, ou lhe 

deu protecção de qualquer outra forma através do seu corpo. 

 

323. Um escravo que grita nem sempre é, contudo, considerado como tendo ajudado o seu senhor; pois se, quando podia ter 

evitado o perigo dele, optou por gritar em vão? Ele deve, sem dúvida, ser punido. 

 

324. Mas, e se os escravos devem ser feridos enquanto protegem o seu amo? Deve ser dito que devem ser desculpados, a 

menos que tenham infligido feridas a si próprios propositadamente, a fim de evitar serem punidos; ou se não receberam 

feridas suficientemente graves para os impedir de continuar a ajudar o seu amo, se assim o desejassem. 

 

325. Quando o mestre, sendo mortalmente ferido, sobrevive durante um certo tempo, sem se queixar de nenhum dos seus 

escravos, mesmo que eles devam estar debaixo do mesmo tecto com ele, devem ser poupados. 

 

326. Callistratus, Concerning Judicial Inquiries, Livro V. 

 

O Divino Marcus Commodus declarou em um Rescript a Piso o seguinte: "Como foi provado perante vós, meu caro Piso, que 

Julius Donatus, depois de ter ficado alarmado com a aproximação dos ladrões, refugiou-se na sua casa de campo, e foi ferido, 

e depois, tendo executado um testamento, manifestou o seu afecto pelos seus escravos, nem a sua consideração por eles, nem 

a solicitude do herdeiro deveria permitir que a punição fosse infligida àqueles a quem o próprio senhor absolveu". 

 

327. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Quando um escravo que sofria de doença grave não podia prestar assistência ao seu amo, deve ser-lhe concedido alívio. 

 

328. Se alguém enquanto morria diz que foi morto pelo seu escravo, deve ser considerado que não se deve acreditar no 

mestre, se ele fez esta declaração no momento da morte, a menos que se possa provar o contrário. 

 

329. Se um marido deve matar a sua esposa, ou uma esposa deve matar o seu marido à noite, enquanto estavam juntos no seu 

quarto, os escravos não serão punidos ao abrigo do Decreto do Senado; mas se ouviram gritos, e não prestaram assistência, 

serão punidos, não só se pertencerem à esposa, mas também se pertencerem ao marido. 

 

330. No entanto, quando um marido mata a sua esposa apanhada em flagrante adultério; pela razão de que ele próprio é 

dispensado, deve considerar-se que os seus escravos, bem como os da sua esposa, estão isentos de responsabilidade, se não 

tiverem resistido ao seu amo enquanto procuravam apenas a reparação de uma queixa. 
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331. Quando vários senhores, possuidores de um escravo em comum, são atacados, e o escravo apenas assiste um deles, será 

ele desculpado, ou, de facto, será ele punido por não os ter assistido a todos? A melhor opinião é, que ele deveria ser punido, 

se pudesse ter ajudado todos eles, mas apenas um. Se, no entanto, não pudesse ajudar todos ao mesmo tempo, deve ser 

desculpado, porque só prestou ajuda a um, pois seria duro afirmar que quando um escravo não podia proteger dois dos seus 

senhores, que era culpado de crime por ter escolhido proteger apenas um deles. 

 

332. Portanto, se um escravo pertencente à esposa deve ajudar o seu marido em vez da sua amante, ou vice-versa, deve ser 

dito que ele deve ser desculpado. 

 

333. Aqueles escravos devem ser desculpados que, no momento em que o seu amo ou amante foi morto, estavam calados 

sem má fé da sua parte, para que não pudessem fugir com o objectivo de prestar assistência, ou de apreender aqueles que 

cometeram o assassinato. Também não faz qualquer diferença quem os calou, desde que tal não tenha sido feito de propósito 

para os impedir de trazer ajuda. Entendemos que o termo "calem-se" também significa onde estão presos, desde que tenham 

sido presos de tal forma que não possam libertar-se, e prestar assistência. 

 

334. Também são desculpados aqueles que estão incapacitados por causa da idade. 

 

335. Um escravo surdo também deve ser incluído entre aqueles que estão doentes, ou que não vivem sob o mesmo tecto; 

porque como os últimos não podem ouvir nada por causa da distância, os primeiros não podem ouvir nada por causa da sua 

aflição. 

 

336. Um escravo cego também merece ser desculpado. 

 

337. Devemos igualmente, excepto um escravo mudo, mas apenas onde ele pudesse prestar ajuda através da sua voz. 

 

338. Não há qualquer dúvida de que os escravos que são loucos devem ser excluídos. 

 

339. Quando alguém recebe, ou oculta intencionalmente através de fraude um escravo masculino ou feminino que pertencia 

ao falecido, e que está sujeito a punição por não o ter assistido quando o crime foi cometido, encontra-se na mesma posição 

como se tivesse sido culpado do crime, tal como prescrito pela lei promulgada com referência a assassinos. 

 

340. Quando um escravo é devido em virtude de uma estipulação, e revela quem cometeu o homicídio do seu senhor, e por 

essa razão é ordenado que seja livre a título de recompensa, uma acção baseada na estipulação não será concedida ao 

estipulador, pois não seria concedida se o escravo tivesse sido sujeito a punição. No entanto, quando o escravo não tenha 
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vivido sob o mesmo tecto com o seu senhor, será concedida ao credor uma acção equitativa baseada na estipulação para 

recuperar o valor estimado do escravo. 

 

341. Mas será que isto só se aplica a um escravo que parece ter indicado ou provado quem cometeu o crime, se o fez 

voluntariamente; ou será que também será incluído quem, quando foi acusado, atirou a responsabilidade do crime para outro? 

A melhor opinião é que ele tem direito à recompensa quem voluntariamente se apresentou com a acusação. 

 

342. Aqueles escravos também, que de outra forma seriam incapazes de obter a sua liberdade, por exemplo, onde foram 

vendidos com a condição de nunca terem sido manumados, podem tornar-se livres por um acto deste tipo, porque é 

conducente ao bem-estar público. 

 

343. A punição também deve ser infligida aos escravos que tenham sido manumitidos pela vontade, tal como aos outros 

escravos. 

 

344. Tortura e castigo devem também ser infligidos a quaisquer escravos que, antes da vontade do seu amo ou senhora 

assassinada ter sido aberta, levem para fuga, e que depois, quando a vontade é aberta, se descobre que foi deixada a sua 

liberdade, tal como a outros escravos. Pois é perfeitamente justo que a bondade dos seus senhores não se interponha no 

caminho da sua vingança, e quanto mais o escravo tiver gozado do seu favor, mais grave será a punição que ele merece pelo 

seu crime. 

 

345. É previsto pelo Édito que quando algo tiver sido legado por vontade da pessoa que se diz ter sido morta, ninguém que 

tenha conhecimento disso abrirá, lerá ou copiará o testamento, antes que os escravos tenham sido torturados e a punição seja 

infligida ao culpado, em conformidade com o Decreto do Senado; caso contrário, ele será culpado de má fé. 

 

346. Considera-se ter aberto um testamento que o abre da forma ordinária, seja ele selado, ou não preso com um cordão, mas 

meramente fechado. 

 

347. Devemos compreender o termo "abrir", para significar que estamos proibidos de abrir o testamento na presença de 

qualquer pessoa, ou publicamente, ou secretamente; pois qualquer tipo de abertura é proibida. 

 

348. Quando alguém que desconhecia o homicídio abre um testamento, não deve ser responsabilizado ao abrigo deste Édito. 

 

349. E se tiver conhecimento da morte do testador, mas não abrir o testamento de má fé, também não será responsabilizado, 

ou se o fizer por inexperiência, ou por rusticidade não tiver conhecimento da existência do Édito do Pretor, ou do Decreto do 

Senado. 
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350. Quando alguém não abre um testamento da forma ordinária, mas corta o cordão com que é amarrado, será desculpado, 

porque não é culpado de má fé quem não abre o próprio testamento. 

 

351. Onde, não todo o testamento, mas apenas uma parte do mesmo, é aberto, deve dizer-se que a pessoa que o abre está 

dentro dos termos do Édito, pois faz pouca diferença se todo o testamento, ou apenas uma parte dele, é aberto. 

 

352. Quando alguém abre um codicilo, mas não abre o testamento, torna-se responsável nos termos do Édito, porque o 

codicilo faz parte do testamento. 

 

353. Há fundamento para a aplicação do Édito, quer o testamento que é aberto seja válido, quer não. 

 

354. A mesma regra aplica-se às questões relacionadas com a substituição, em que um menor, masculino ou feminino, é 

alegadamente morto. 

 

355. Quando uma pessoa abre um testamento, e outra o lê publicamente, e uma terceira o copia, todos aqueles que fizeram 

estas coisas separadamente serão responsáveis nos termos do Édito. 

 

356. Este Édito faz referência não só a heranças testamentárias mas também a sucessões inestatais, a fim de impedir que 

alguém entre na propriedade, ou exija a posse pretoriana de bens pertencentes à mesma, antes que a tortura tenha sido 

infligida aos escravos, para que um herdeiro não possa ocultar o crime dos seus escravos em seu próprio benefício. 

 

357. Scaevola diz muito apropriadamente que qualquer pessoa transmitirá ao seu herdeiro o direito de intentar acções 

pretorianas se por acaso morrer antes de entrar na herdade, e deve verificar-se que não o fez porque temia tornar-se 

responsável nos termos do Decreto do Senado e do Édito. 

 

358. Se eu ordenar uma condição a ser cumprida entre um determinado dia e a hora da minha morte, e os herdeiros não a 

cumprirem por ignorância, e, pela razão de tal ignorância existir, o testamento não poderia ser aberto sem incorrer na pena do 

Decreto do Senado; deve ser concedido alívio aos herdeiros para que estes possam cumprir a condição. 

 

359. Se existir qualquer outro impedimento para além do medo de violar o Decreto do Senado para impedir a entrada na 

herdade ou a abertura do testamento, o que resultar do Decreto do Senado, se existir qualquer outro, não terá qualquer 

vantagem para o herdeiro; como, por exemplo, se a esposa do homem assassinado estivesse grávida, ou se se supunha mesmo 

que estivesse nesse estado, e por esta razão o herdeiro nomeado não poderia entrar na herdade. 
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360. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Um homem nomeou os seus filhos póstumos seus herdeiros, e, no caso de nenhum deles nascer, substituiu a sua esposa, e foi-

lhe dito que tinha sido morto pelos seus escravos, e a sua esposa morreu; os herdeiros da mulher solicitaram que a herança 

lhes fosse dada em virtude da substituição. Dei como minha opinião que só deveriam ser ouvidos se se provasse que a esposa 

não estava grávida, e recusei a entrada na herdade por causa do Decreto do Senado. Se, no entanto, ela morrer durante a 

gravidez, não poderá ser apresentada queixa de que lhes tenha sido feito algum dano. 

 

361. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Penso que os herdeiros necessários estão incluídos no Édito, se interferirem nos negócios da propriedade. 

 

362. O Pretor não permite que a posse da herança seja exigida nestas circunstâncias; e penso que o Édito se aplica a toda a 

posse pretoriana. 

 

363. Os bens pertencentes a uma herança não serão confiscados, a menos que se estabeleça que o chefe de família foi morto, 

e que o herdeiro entrou na herança antes de os escravos serem postos à questão, e punidos. 

 

364. Quando alguém morre por negligência, ou por traição de um médico, os seus bens podem ser confiscados; mas o dever 

de vingar a sua morte recai sobre o herdeiro. 

 

365. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLVI. 

 

Mesmo que o assassino deva ser bem conhecido, a tortura deve ser infligida, para que o instigador do crime possa ser 

detectado. Além disso, o próprio assassino deve, por todos os meios, ser posto à questão, e os outros escravos também devem 

ser punidos. 

 

366. Embora os escravos não devam ser torturados, excepto quando o seu dono for acusado de um crime capital; ainda assim, 

a tortura pode ser devidamente infligida, mesmo que o herdeiro seja acusado, quer seja estrangeiro, quer seja o próprio 

herdeiro. 

 

367. Quando um de dois senhores não aparece, os escravos em comum são postos à questão para apurar o que lhe aconteceu; 

pois são torturados para apurar algo com referência ao destino do senhor que não aparece, em vez de vingar a sua morte, ou 

para obter informações que possam implicar o senhor que está presente num crime capital. 
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368. Quando um amo foi atacado, mas não morto, nada é previsto pelo Decreto do Senado, pois ele próprio pode castigar o 

seu próprio escravo. 

 

369. O mesmo, sobre o Decreto Silaniano do Senado. 

 

E, neste caso, gozará de um privilégio extraordinário com referência ao seu libertado. 

 

370. O Mesmo, Sobre o Édito, Livro XLIX. 

 

É fornecido pelo Decreto Pisoniano do Senado que: "Quando um escravo é passível de alguma sanção e está prestes a ser 

punido, o vendedor reembolsará o preço pago por ele ao comprador;" que foi promulgado pelo Senado para evitar qualquer 

prejuízo ao comprador. 

 

371. Quando um filho sob controlo paterno, que fez uma disposição testamentária do seu peculiar castrense, é morto, deve 

sem dúvida ser mantido que, nestas circunstâncias, os bens do falecido pertencerão ao Tesouro, se os seus herdeiros tiverem 

entrado nos seus bens, e não vingaram a sua morte; tal como num caso semelhante, os bens do chefe de família também serão 

confiscados. 

 

372. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 

 

Quando a propriedade de uma pessoa falecida é confiscada pelo Tesouro, porque a sua morte não foi declarada, é-lhe 

concedida uma acção em favor dos legatários, e todas as concessões de liberdade aos escravos serão aperfeiçoadas; ou seja, 

dos que estão isentos das disposições do Decreto do Senado. 

 

373. Paulus, Sobre o Decreto Silaniano do Senado. 

 

Quando um filho deserdado é morto antes da entrada da herança do seu pai, deve ser considerado o que se passa, para que, se 

a herança for aceite, os escravos não sejam detidos para pertencerem a outro; mas se a vontade se tornar nula, devem ser 

tomadas medidas tal como se o filho tivesse sido seu senhor, porque lhe teriam pertencido se ele tivesse vivido. 

 

374. Foi estabelecido por uma Constituição do Divino Trajano que os homens libertados a quem o falecido tinha sido 

submetido a manumba poderiam ser colocados à questão. 

 

375. Tryphoninus, Disputations, Livro II. 
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A mesma regra aplicar-se-á àqueles que obtiveram o direito de usar anéis. 

 

376. Paulus, Sobre o Decreto Silaniano do Senado. 

 

Quando um escravo foi legado por um testador que foi assassinado, e o Pretor decide que tinha direito à sua liberdade como 

recompensa, deve dizer-se que a sua liberdade não pode ser impedida. 

 

377. Venuleius Saturninus, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

Durante o Consulado de Touro e Lepidus, o prazo de cinco anos foi estabelecido por Decreto do Senado para a instauração 

de processo penal, onde a vontade de um homem que se dizia ter sido morto pelos seus escravos tinha sido aberta 

contrariamente ao Decreto do Senado, disposição que, no entanto, só se aplica a estranhos; pois, pelo mesmo Decreto do 

Senado, aqueles que são passíveis de punição por parricídio podem sempre ser acusados sem referência a lapso de tempo. 

 

378. Marcianus, On Public Prosecutions, Livro XI. 

 

Os escravos que não tenham atingido a idade da puberdade estão isentos do funcionamento do Decreto Silaniano do Senado. 

O deputado Trebius Germanus, contudo, ordenou que a punição fosse infligida a um escravo com idade inferior à da 

puberdade; e isto não foi sem razão, porque o rapaz tinha muito pouco menos dessa idade, e dormia aos pés do seu amo na 

altura em que foi morto, e não revelou depois que tinha sido assassinado. Como ficou provado que ele não o podia ter 

assistido, era também certo que depois se manteve em silêncio; e foi considerado que os rapazes com idade inferior à da 

puberdade só podiam ser isentos de responsabilidade nos termos do Decreto do Senado, onde apenas tinham estado debaixo 

do mesmo tecto com o seu amo, mas onde tais escravos tinham sido os mandantes ou cúmplices do crime, e tinham uma 

idade tal que compreendessem o que estavam a fazer (embora possam não ter atingido a idade da puberdade), não deveriam 

ser isentos de responsabilidade pelo assassinato do seu amo mais do que por qualquer outra coisa. 

 

379. Marcianus, On Informers. 

 

Onde os substitutos vingam a morte do testador, será a herança transferida para eles? Papinianus diz que não deve, pois a 

pena do primeiro grau não deve ser a recompensa do segundo. 

 

380. Onde um legado foi legado a um herdeiro nomeado para uma parte da herança, e ele não conseguiu vingar a morte do 

falecido, o Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que ele deveria ser privado da parte da herança que lhe 

tinha sido legada. 
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381. Os bens legados por vontade, bem como os derivados da sucessão intestate, devem ser retirados aos herdeiros que foram 

abandonados para vingar a morte do falecido (mesmo que apareçam como patronos), embora possam ter direito à sucessão 

como herdeiros directos. 

 

382. Marcelo, Digest, Livro XII. 

 

Quando um senhor foi morto por um dos seus escravos, e um escravo que era propriedade comum do falecido e outra parte 

detectou o criminoso, ele deve ser libertado por causa do favor devido à liberdade, mas ao parceiro deve ser paga a sua parte 

do valor do escravo. 

 

383. Modestinus, Regras, Livro VIII. 

 

Os escravos devem primeiro ser submetidos à tortura, e se confessarem, devem depois ser interrogados, para que se possa 

averiguar a quem o crime foi cometido por sua instigação. 

 

384. The Same, Regras, Livro IX. 

 

Não é proibido queixar-se de um testamento inofensivo, e vingar a morte do defunto ao mesmo tempo. Paulus apresentou 

esta opinião. 

 

385. The Same, Pandects, Livro VIII. 

 

Quando um mestre é atacado, os seus escravos devem tentar ajudá-lo com armas, e com as suas mãos, com gritos, e com a 

interposição dos seus corpos. Se alguém não deve oferecer assistência quando o pode fazer, deve ser merecidamente sujeito a 

punição por este motivo. 

 

386. Papinianus, Opiniões, Livro II. 

 

Um herdeiro, que está a instaurar um processo por envenenamento, não está proibido de transaccionar negócios urgentes 

relacionados com a herança, se preservar todas as provas e provas do crime. 

 

387. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

O tempo para exigir a posse dos bens de uma herança não deve ser atrasado devido a qualquer questão decorrente do 

envenenamento; e a reclamação pode ser devidamente feita enquanto a prova do crime estiver ainda em suspenso. O Senado 
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determinou o contrário quando se dizia que um senhor tinha sido morto pelos seus escravos, porque era necessário que a 

liberdade dos referidos escravos não lhes fosse concedida de imediato, para que pudessem ser submetidos à tortura. Uma 

neta, que tinha exigido a posse dos bens da sua avó, sabendo que tinha sido morta, não vingou a sua morte. Sustentou-se que 

um fideicomisso que a avó devia à sua neta, em virtude da vontade de outra, não devia ser deduzido dos bens da avó, quando 

foi confiscado pelo Tesouro, pois a má fé do herdeiro devia ser punida. 

 

388. Se, contudo, a mulher tivesse perdido o benefício do legado por mera negligência, é apenas que a confiança deve ser 

deduzida, permanecendo intacto o direito da obrigação. 

 

389. Quando pessoas culpadas de homicídio tenham sido exoneradas pela injustiça do Governador, considera-se que os 

herdeiros não devem ser privados da herança se tiverem cumprido devidamente o seu dever, mesmo que não tenham 

recorrido da decisão. 

 

390. Paulus, Opiniões, Livro XVI. 

 

Gaius Seius, embora em estado de fraqueza, queixou-se de ter sido envenenado pelos seus escravos, e depois morreu. A sua 

irmã, Lúcia Titia, tornou-se sua herdeira, e após a sua morte negligenciou a acusação do seu assassino. Ela própria morreu 

dez anos depois, e alguém notificou que a propriedade de Gaius Titius era passível de confiscação. Pergunto se a acção penal 

foi extinta pela morte de Titia. Paulus respondeu que, no caso declarado, não parecia ter sido extinta pela morte do herdeiro 

ingrato, uma vez que se tratava de uma pena pecuniária. 

 

391. Marcianus, Concerning Trusts, Livro XIII. 

 

Se um testamento deveria ser aberto antes de se saber que o testador tinha sido morto, e então o crime deveria ser apurado 

como tendo sido cometido, penso que, quando for demonstrada uma causa adequada, o herdeiro nomeado deveria ser 

obrigado a entrar na herança que declarou ser insolvente, e fazer a restituição de acordo com o Decreto Trebelliano do 

Senado. 

 

392. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Se alguém for obrigado a entrar numa herança que tenha motivos para suspeitar de ser insolvente, não será responsável nos 

termos do Édito. 

 

393. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVII. 
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É fornecido pela Lei Corneliana com referência à recompensa a que tem direito um acusador que procura e dá informações 

sobre o paradeiro dos escravos que fugiram antes da aplicação da tortura, que receberá cinco aurei da herança do falecido por 

cada escravo que condene, ou se esta soma não puder ser obtida junto dessa fonte, será paga pelo Tesouro Público. Esta 

recompensa não será dada pela apreensão e condenação de cada escravo que estava sob o mesmo tecto e no mesmo lugar 

com o falecido, mas apenas para aqueles que forem considerados culpados do assassinato. 

 

394. É também fornecido com referência aos escravos que fugiram antes da aplicação da tortura, que se, após a abertura do 

testamento, se verificar que lhes foi concedida a liberdade, o julgamento será feito em conformidade com a lei relativa aos 

assassinos: para que não possam defender-se depois de terem sido presos, e que se forem condenados, serão punidos tal como 

os escravos, e a posse de aurei será tirada da propriedade, a título de recompensa, e dada à parte que os condenou. 

 

395. São instaurados processos ao abrigo deste Édito contra uma pessoa que, contrariamente às disposições do Édito do 

Pretor, se diz ter aberto o testamento, ou ter cometido algum outro acto, em violação dos mesmos; pois (como é evidente pelo 

que foi dito anteriormente) há muitas coisas em virtude das quais a pena prescrita pelo Édito pode ser imposta. É evidente 

que esta acção é popular, e a sua pena é de cem aurei a ser retirada dos bens da pessoa condenada; e o Pretor promete que 

metade dessa soma lhe será dada a título de recompensa por cujos esforços o criminoso foi considerado culpado, e a outra 

metade será transformada em Tesouro Público. 

 

396. Scaevola, Digest, Livro XXXIV. 

 

Gaius Seius devia propriedade a Titius sob um trust estabelecido pela vontade do seu primo, e Titius recebeu-a dos herdeiros 

de Seius. Surgiu a questão, uma vez que os herdeiros de Gaio Seius não vingaram a sua morte, se Tito poderia, no entanto, 

acusar estes herdeiros como sendo indignos de obter a propriedade, porque não tinham vingado a sua morte; e se o facto de 

ter recebido deles o fideicomisso a que tinha direito sob a vontade do seu primo, o falecido, não o impediria. A resposta foi 

que, de acordo com os factos declarados, não havia qualquer razão para que fosse considerado um obstáculo. 

 

397. Callistratus, On the Rights of the Treasury, Livro I. 

 

Onde houver vários herdeiros, e o testamento for aberto contra o consentimento de alguns deles, ou sem o seu conhecimento, 

aqueles que estão livres de culpas não perderão as suas quotas do património. 

 

 

 

 

Título. 6. Quando alguém impede outro baile de finalistas de fazer um testamento, ou o obriga a fazer um. 
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398. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLVIII. 

 

O Divino Adriano decretou que se alguém, enquanto se esforçava por obter a posse de um testamento a que tinha direito, 

quer por descendência, quer por vontade, impedisse a entrada de uma pessoa, a quem tinha sido enviado, quer para redigir 

um testamento que o testador desejava executar, quer para mudar um já feito, ser-lhe-ia negado o direito de intentar qualquer 

acção, e quando isso fosse feito, o Tesouro teria direito ao testamento. 

 

399. Quando um mestre, agindo de má fé, impedir que seja alterado um testamento pelo qual o seu escravo tenha sido 

nomeado herdeiro, mesmo que, tendo sido manumitido, este último deva entrar na herança, ser-lhe-ão negados todos os 

direitos de acção, e os seus filhos, se algo lhes tiver sido deixado, perderão também os seus direitos, mesmo que não estejam 

sob o seu controlo. No entanto, quando um legado tiver sido deixado ao dono em confiança, e lhe for pedido que o pague, 

deve ser dito que pode receber o legado, uma vez que ele próprio não tem direito a ele, mas deve ser transferido para outro. 

 

400. Quando tiverem sido nomeados vários herdeiros, e todos eles forem culpados de má fé em impedir que um testamento 

seja alterado, deve ser dito que os direitos de acção serão recusados a todos eles, porque todos agiram fraudulentamente. 

 

401. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLIV. 

 

Quando alguém agir de má fé para impedir o aparecimento de testemunhas de um testamento, e por este meio se perder o 

poder de fazer o testamento, todos os direitos de acção serão recusados à parte responsável pela fraude, quer seja o herdeiro 

da lei, quer tenha sido nomeado sob um testamento anterior. 

 

402. O acto de um irmão, contudo, nestas circunstâncias, não prejudica o seu irmão. 

 

403. Quando aquele que cometeu o acto fraudulento foi acusado da transferência da herança, este será confiscado com todas 

as responsabilidades, para que o Tesouro obtenha o benefício da Lei Falcidiana, e o beneficiário do fideicomisso receberá 

três quartos da herança. 

 

404. Papinianus, Opiniões, Livro XV. 
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Quando um marido não interfere, empregando força ou fraude, para impedir a sua esposa de mudar, por meio de um codicilo, 

uma vontade que ela tinha feito a seu favor mas (como muitas vezes acontece), apenas tenta apaziguar a raiva da sua esposa 

por meio de uma remonstrução conjugal; dei como minha opinião que ele não era culpado de qualquer ofensa, e não deveria 

ser privado do que lhe tinha sido dado pelo testamento. 

 

 

 

 

Título. 7. Sobre a lei dos codicilos. 

 

 

 

 

405. Ulpianus, Disputas, Livro IV. 

 

Tem sido muito frequentemente estabelecido em Rescrições e Constituições Imperiais, que quando um testador estava sob a 

impressão de que tinha feito um testamento (mas que era nulo como tal), e não pretendia que fosse válido como um codicilo, 

é considerado como não tendo executado um codicilo. Portanto, o que quer que esteja incluído num testamento deste tipo não 

será devido, embora o tivesse sido se estivesse incluído num codicilo. 

 

406. Julianus, Digest, Livro XXXVII. 

 

Quando uma criança nasce depois de um testamento ter sido executado, e antes de um codicilo ser escrito, e tudo o que lhe 

for deixado em confiança pelo codicilo, este será válido. 

 

407. Se, no entanto, aquele a quem algo foi dado morrer após a execução do testamento, e antes que o códice em que o 

legado é feito seja executado, será considerado como não tendo sido escrito. 

 

408. Uma regra peculiar a um codicilo é que tudo o que nele for incluído será considerado como tendo o mesmo efeito como 

se tivesse sido incluído no testamento. Assim, a liberdade não é legalmente concedida a um escravo que, no momento da 

execução do testamento, era propriedade do testador, mas que, quando o codicilo foi executado, pertencia a outro. E, por 

outro lado, se o escravo pertencia a outro no momento em que o testamento foi feito, e no momento da execução do códice se 

tinha tornado propriedade do testador, entende-se então que a liberdade foi concedida a um escravo pertencente a outro; e por 

isso, embora não possa ser concedida directamente, ainda se pode recorrer a um fideicomisso. 
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409. Uma pessoa insana não é entendida como tendo o poder de fazer um codicilo, pelo facto de não ser considerada 

competente para realizar qualquer outro acto; uma vez que, na transacção de qualquer tipo de negócio, é considerada como 

estando na posição de quem está ausente, ou que não participa na transacção. 

 

410. Quando um património é legado infrutuosamente por um testamento, não pode ser confirmado por um codicilo, mas 

pode ser reclamado sob um trust, com uma reserva do montante concedido pela Lex Falcidia. 

 

411. The Same, Digest, Book XXXIX. 

 

Onde qualquer pessoa que não tenha feito um testamento estabelece um fideicomisso, através de um codicilo, como se segue: 

"Quem quer que seja meu herdeiro, ou possuidor pretoriano da minha herança, deixo-lhe como fiduciário", as somas 

deixadas sob o fideicomisso devem ser pagas, porque o chefe de família que teve o poder de fazer um testamento, e fez um 

códice, está na mesma posição como se todos aqueles fossem seus herdeiros em cujas mãos a herança virá por descendência 

ou por posse sob a Lei Pretoriana. 

 

412. Quando uma criança nasce após a execução de um códice, e é o parente mais próximo, ou o herdeiro directo, não será 

obrigado a pagar quaisquer somas que lhe restarem em confiança, pois também se entende que é o herdeiro nomeado, e 

portanto não deve ser considerado como tendo quebrado o códice. 

 

413. Se tiver sido feito um testamento, mesmo que um codicilo não deva ser confirmado por ele, o codicilo obterá, no 

entanto, toda a sua força e efeito do testamento. Mais uma vez, se a herança não for inscrita em virtude do testamento, um 

trust criado por um códice deste tipo não terá qualquer validade. 

 

414. The Same, Digest, Book LXIII. 

 

Foi decidido que um testador que era solvente no momento de fazer um codicilo pode legalmente conceder liberdade aos seus 

escravos, embora possa não ter sido solvente no momento em que o testamento foi executado. 

 

415. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Um códice que precede um testamento não é válido a menos que seja confirmado pelo testamento ou por um segundo códice 

posteriormente executado, ou quando as suas disposições são estabelecidas por alguma outra expressão da intenção do 

testador; mas quaisquer disposições diferentes que o falecido possa fazer posteriormente não serão válidas. 

 

416. Marcianus, Institutos, Livro VII. 
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O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript, onde uma mãe nomeou absolutamente os seus filhos herdeiros, 

mas, num codicilo, acrescentou uma condição de emancipação, que o seu acto era nulo; porque ela não podia impor uma 

condição a um herdeiro que tinha sido nomeado, ou fazer directamente uma substituição sob um codicilo. 

 

417. Qualquer pessoa pode fazer vários códices, e não é necessário que os escreva ou sele com a sua própria mão. 

 

418. Embora, na confirmação de um codicilo, o chefe de família possa ter acrescentado que não era sua intenção que fosse 

válido, a menos que fosse selado e assinado com a sua própria mão; ainda assim, o codicilo por ele feito será válido, mesmo 

que não tivesse sido assinado nem selado com a sua própria mão, pois as disposições posteriores anulam as que o precedem. 

 

419. Ele só pode fazer um códice que seja competente para fazer um testamento. 

 

420. Se alguém, por um códice, legar um legado a uma pessoa que morreu após ter feito o seu testamento, o legado será 

considerado como não tendo sido feito, mesmo que o códice possa ter sido confirmado pelo testamento. 

 

421. The Same, Rules, Book II. 

 

Existem certas disposições que não estão relacionadas com a confirmação de códices; como, por exemplo, quando alguém 

confirma um códice antes de ser feito prisioneiro, e escreve um códice em cativeiro, pois tal códice não será válido. A mesma 

regra aplica-se quando uma pessoa, de uma forma ou de outra, deixa de possuir capacidade testamentária. 

 

422. Além disso, em questões que são mais de facto do que de direito, o que está incluído num códice não deve ser 

considerado como se tivesse sido escrito no momento em que o códice foi confirmado; por exemplo, se deve ser declarado no 

códice, "Que uma peça de vestuário que me pertence é legada", o momento em que o códice foi escrito, e não o momento em 

que foi confirmado, deve ser considerado. Mais uma vez, se um legado é feito à Seius por um códice como se segue, "Se 

Titius está vivo", ou "Se ele tem tantos anos", a data do códice, e não a do testamento, deve ser considerada. 

 

423. Paulus, Sobre a Lei dos Códices. 

 

Os codicilos são elaborados de quatro maneiras: ou são para ser confirmados no futuro; ou foram confirmados no passado; ou 

são feitos através de um trust, onde um testamento foi executado; ou onde não há testamento. 

 

424. Aqueles que sucederem a um testamento ab intestato podem ser acusados de um fideicomisso, uma vez que se considera 

que o falecido lhes deixou voluntariamente a herança a que tinham direito por lei. 
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425. Um codicilo é válido sempre que a parte que o executou era competente para fazer um testamento. Mas não se deve 

entender que exigimos que ele tenha sido competente para fazer um testamento no momento em que redigiu o códice. (E se 

ele não foi capaz de obter um número suficiente de testemunhas?) É indispensável, contudo, que ele tenha tido o direito legal 

de fazer um testamento. 

 

426. Se alguém, pelo seu testamento, confirmar um códice a ser feito no futuro, e depois se oferecer para ser arrogado, e 

depois fazer um testamento, e morrer emancipado; coloca-se a questão se os legados legados legados pelo códice devem ser 

pagos, uma vez que o testamento é válido ? Ele, contudo, executou o codicilo numa altura em que não tinha capacidade 

testamentária; e este caso não é semelhante ao de uma pessoa burra, que pode confirmar legalmente um codicilo; pois, 

embora não seja competente para fazer um testamento, aquele que fez antes de se tornar burro permanece na mesma 

condição; mas a vontade desta parte é nula, e, de certa forma, ele está a dispor da propriedade de outros por meio dele. 

Consideramos, no entanto, que o codicilo é válido, pois mesmo que o nascimento de uma criança póstumo quebre o 

testamento, e que depois morra, o codicilo continuará válido. 

 

427. Quando um soldado executa um testamento antes de entrar no exército, e executa um codicilo após o seu alistamento, 

levanta-se a questão de saber se o codicilo será válido ao abrigo da lei militar, uma vez que um testamento feito em tais 

circunstâncias só é válido pela lei comum quando o soldado não o selou, ou fez algum aditamento durante o período do seu 

serviço militar. É certo que o codicilo feito durante o serviço militar não deve ser reenviado ao testamento a fim de 

estabelecer a sua validade, mas é válido pela lei militar. 

 

428. Quando a liberdade é concedida por um codicilo a um escravo que também tinha recebido um legado por vontade, 

dizemos que o legado é válido, tal como se o tivesse sido desde o início. 

 

429. Se alguém confirmar um códice de certo tipo, por exemplo, "aquele que eu executar por último", as disposições contidas 

em qualquer códice não serão consideradas imediatamente válidas, desde que outras possam ser feitas; e, portanto, se outras 

vierem a ser feitas posteriormente, todas as concessões de legados por antigos serão anuladas. 

 

430. Marcellus, Digest, Livro IX. 

 

Aristo nega que um codicilo é válido quando é feito por uma pessoa que desconhecia se era ou não o chefe da família. 

Ulpianus declara numa nota: "A menos que ele tivesse servido no exército, pois então a sua vontade será válida". 

 

431. Papinianus, Perguntas, Livro XV. 
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A opinião de que uma herança não pode ser legada por um codicilo foi transmitida desde tempos passados, e a razão para isso 

é impedir que o testamento, que obtém toda a sua força a partir da nomeação dos herdeiros, pareça ser confirmado por meio 

de um codicilo, que por sua vez depende do testamento para a sua validade. 

 

432. O mesmo, Perguntas, Livro XIX. 

 

Um certo homem que não sabia que a sua esposa estava grávida, num codicilo dirigido ao seu filho, libertou alguns dos seus 

escravos. Após a morte do pai, nasceu-lhe uma filha, e como ficou estabelecido que o seu pai não a tinha tido na sua mente 

em momento algum, foi considerado que a concessão da liberdade deveria ser feita apenas pelo filho: 

 

433. The Same, Perguntas, Livro XXII. 

 

Depois de a irmã ter sido reembolsada pela sua parte dos escravos. 

 

434. The Same, Questões, Livro XIX. 

 

Pois pode sem dúvida afirmar-se que a filha não poderia ser obrigada a manumitar os escravos, uma vez que o seu pai nada 

lhe pediu, e ela torna-se uma herdeira por direito próprio. 

 

435. Discute-se frequentemente a questão de saber qual a conclusão a que se deve chegar, em que um homem não fez um 

testamento, mas declarou-o num codicilo: "Desejo que Titius seja meu herdeiro". Faz uma grande diferença se ele deixou a 

herança a cargo do seu legítimo herdeiro, através deste instrumento, que ele pretendia para um códice, ou se pensou que 

estava a fazer um testamento, pois, neste caso, Titius não poderia reclamar nada do legítimo herdeiro. A intenção da parte em 

questão é geralmente determinada pelo exame do próprio instrumento. Pois se deixou um legado para ser exonerado pelo 

Titius, e nomeou um substituto para ele, se não deveria ser o herdeiro, não há dúvida de que deveria ser entendido como 

tendo a intenção de fazer um testamento, e não um codicilo. 

 

436. Scaevola, Perguntas, Livro VIII. 

 

Certas autoridades sustentam (como recordo) que em Vivianus se explica uma controvérsia que surgiu entre Sabinus, 

Cassius, e Proculus com referência à questão se os legados dados, ou retirados por um códice de pessoas que morreram 

depois de terem sido nomeados herdeiros, eram devidos aos substitutos; ou seja, se a doação ou a retirada dos legados era tão 

válida onde foram previstos por um códice, como quando foram previstos por um testamento. Diz-se que Sabinus e Cassius 

responderam que este era o caso, e que Proculus discordava. A conclusão de Sabinus e de Cassius, (como eles próprios 

afirmam) é que o codicilo é considerado como parte do testamento, e que sustenta a observância da lei com referência à 
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entrega da propriedade. Ainda assim, atrevo-me a dizer que a opinião de Proculus é a mais correcta; pois um legado não tem 

força ou efeito que seja legado a alguém que, na altura em que o códice foi feito, não existia, apesar de viver na altura em que 

o testamento foi elaborado; como deve pertencer-lhe a quem é dado. Então deve perguntar-se se o legado foi devidamente 

legado, para que o Estado de direito não seja inquirido antes de se verificar a existência da pessoa. No caso indicado, 

portanto, o legado não tem força ou efeito, se foi feito ou retirado por um codicilo, após a morte do herdeiro; pela razão de 

que o herdeiro referido não existia, e a privação ou a concessão do legado torna-se nula em consequência. Isto não se 

aplicaria quando é dado um substituto para um herdeiro nomeado para toda a propriedade, uma vez que o codicilo seria 

confirmado pela nomeação. 

 

437. Quando dois herdeiros tiverem sido nomeados, e substitutos designados, e um deles morrer, o legado continuará a ser 

considerado válido; mas alguma discussão surgiu com referência ao co-herdeiro, e se ele devia a totalidade do legado, onde o 

legado era o seguinte: "Quem quer que seja meu herdeiro". Ou deve considerar-se que tudo não é devido, pela razão de que o 

herdeiro que foi substituído deve pagar uma parte do mesmo, mesmo que ele próprio não o deva? A mesma discussão pode 

surgir com referência a obrigações especificadas; mas penso que há muito mais fundamento para que o co-herdeiro seja 

responsável por todo o legado, porque a parte que se juntou a ele já não existe. 

 

438. Africanus, Perguntas, Livro II. 

 

Mas como era a vontade do testador que o legado fosse pago de toda a herança, deve ser dito que uma excepção com base na 

má-fé será em benefício dos herdeiros nomeados pelo testamento, onde uma soma maior do que a que eles têm direito é 

reclamada. 

 

439. Paulus, Perguntas, Livro XXI. 

 

Quando um codicilo é feito sem que um testamento tenha sido elaborado, o sucessor do falecido, mesmo tendo nascido após 

a execução do codicilo, ficará a dever qualquer legado que tenha sido legado pelo mesmo; pois o codicilo é válido, 

independentemente de quem seja o herdeiro que tenha direito à sucessão intestate; pois apenas um caso foi tomado em 

consideração, e não faz qualquer diferença quem obtém a herança, desde que seja bem sucedido ab intestato. O codicilo 

depende da vontade, se esta foi feita, independentemente do momento em que tal foi feito. E (para que me possa expressar 

mais claramente) quando o chefe de família morre em estado inteste, o codicilo não requer confirmação, mas toma o lugar de 

um testamento. Onde, contudo, foi feito um testamento, o codicilo é regido pela mesma lei. 

 

440. O mesmo, Sentenças, Livro III. 

 

As cartas pelas quais um testamento é prometido, ou o afecto é expresso, não têm a força de um códice. 
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441. Celsus, Digest, Livro XX. 

 

Plotiana ao seu amigo, Celsus, Saudação. Lucius Titius fez a seguinte disposição no seu testamento: "Se eu deixar algo por 

vontade em qualquer documento, que de alguma forma se relacione com esta vontade, desejo que seja válido". Pergunto se 

um codicilo feito antes deste testamento deve ser confirmado. Juventius Celsus a Plotiana, Saudação. Estas palavras: "Se 

deixar alguma coisa que se relacione com este testamento, desejo que ele seja válido", inclui também tudo o que foi legado 

antes de o testamento ter sido feito. 

 

442. Marcellus, Digest, Livro XIV. 

 

Um pai, que tinha um filho único, fez um codicilo dirigido a ele, e morreu intestate, deixando como seu herdeiro um filho 

que tinha gerado depois de ter feito o codicilo. Ninguém pode dizer que o códice foi anulado e, portanto, se o falecido não 

esperava ter um herdeiro póstumo, o códice não será anulado pela sua morte; e o filho a quem foi dirigido será obrigado a 

pagar o legado na proporção da sua parte da herança, mas o filho póstumo não será obrigado a pagar nada. Mas se ele, na 

altura da sua morte, deveria ter deixado dois filhos sobreviventes, mas pensou que um deles estava morto, da mesma forma, 

pode considerar-se que o filho a quem o codicilo foi dirigido pode ser obrigado a pagar todo o legado, tal como se tivesse 

sido o único herdeiro do seu pai; mas ele só deverá uma soma proporcional à sua quota-parte da herança. Mesmo assim, 

nenhuma parte de um legado que não possa ser dividida será paga, pois o pai não teria privado o seu filho da sua parte, a 

menos que tivesse pensado que seria o seu único herdeiro. 

 

443. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Onde um herdeiro foi nomeado oralmente, e os legados dos legados foram reduzidos à escrita; Julianus diz que este 

instrumento não deve ser entendido como uma vontade em que o herdeiro não é mencionado, mas deve antes ser considerado 

um codicilo, e eu penso que esta é a opinião mais correcta. 
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           Livro XXX  
 

 

 

 

 

 

Relativamente a legados e fideicomissos. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativamente a legados e fideicomissos. 
 

 

 

1. Ulpianus, On the Edict, Book LXVII. 

 

Os legados são iguais em todos os aspectos aos fideicomissos. 

 

(2) The Same, Trusts, Livro I. 

 

É preciso lembrar que só podem legar bens em fideicomisso aqueles que têm capacidade testamentária. 

 

3. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

As seguintes palavras de um testador: "Quem das partes acima mencionadas deve ser meu herdeiro", ou, "Se Seius deve ser 

meu herdeiro", ou, "Se ele deve entrar na minha propriedade", qualquer fideicomisso posteriormente legado não será, por esta 

razão, condicionado. 

 

4. The Same, On Sabinus, Livro V. 
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Quando um testador é confundido com a referência ao nome de um pedaço de terra, e menciona o Corneliano, em vez do 

Sempronian Estate, o Sempronian Estate será devido. Se, no entanto, ele for confundido com a referência à própria terra, esta 

não será devida. Pois se alguém, pretendendo legar uma peça de vestuário, legar bens domésticos, pensando que a roupa está 

incluída no termo "bens domésticos", Pomponius afirma que a roupa não será devida; tal como se alguém devesse pensar que 

o electrun ou o latão estava incluído no termo ouro; ou, o que é ainda mais absurdo, se pensasse que a prata estava incluída 

na palavra roupa; pois os nomes das coisas são imutáveis, os dos homens, no entanto, estão sujeitos a alteração. 

 

(1) Quando alguém nomeia um herdeiro e faz um legado como se segue: "Quem quer que seja herdeiro dos meus bens na 

Gália será acusado do pagamento de So-and-So", o legado é considerado como sendo devido por todos os herdeiros, uma vez 

que os bens envolvidos pertencem a todos eles. 

 

5. Paulus, On Sabinus, Livro I. 

 

Quando um escravo é deixado para ser seleccionado pelo legatário, podemos fazer uma escolha apenas uma vez. 

 

1. Labeo diz que quando um determinado artigo ou escravo é legado como se segue: "Quem será meu quando eu morrer será 

dado pelo meu herdeiro", e o artigo ou escravo for mantido em comum, será devido na sua totalidade. Cassius afirma que 

Trebatius deu como sua opinião que apenas a parte que pertence ao testador é devida; o que é correcto. 

 

2. Quando é concebida uma parte de terra em comum, sem mencionar a parte pertencente ao testador, mas onde ele apenas 

diz "minha", é estabelecido que apenas a sua parte será devida. 

 

(6) Julianus, Digest, Livro XXXIII. 

 

"Que o meu herdeiro dê a Stichus, que será meu quando eu morrer". É evidente que o testador pretendia antes impor uma 

condição, do que meramente apontar o escravo; pela razão de que se esta cláusula fosse inserida apenas com o propósito de 

designar o escravo, teria sido enquadrada da seguinte forma: "Stichus que é meu", e não, "Quem será meu". Uma condição 

deste tipo deve, contudo, ser entendida como significando apenas "se ele for meu", para que, se ele o alienar completamente, 

o legado se extinga; mas se ele o alienar parcialmente, apenas será devida a parte do escravo que pertencia ao testador no 

momento da sua morte. 

 

7. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Um mestre pode rejeitar um legado legado legado ao seu escravo. 
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(8) Pomponius, On Sabinus, Livro II. 

 

Se um testador, depois de ter legado uma parcela de terra, deve dispor de uma parte da mesma, considera-se que apenas a 

parte restante é devida à parte a quem foi legada; porque mesmo que fosse feita uma adição a essa terra, o legatário lucraria 

com o aumento. 

 

1. Se a seguinte disposição for inserida num testamento: "Que Lucius Titius, meu herdeiro, ou Maevius, meu herdeiro, pague 

aurei da posse à Seius", a Seius pode intentar uma acção contra qualquer um dos herdeiros que escolher, e se ele intentar uma 

acção contra um deles, e o pagamento for feito por ele, o outro será libertado; tal como quando dois devedores tiverem 

prometido pagar, ambos serão responsáveis pela totalidade do montante. Mas e se o legatário exigir apenas metade do 

montante a um dos herdeiros? Ele seria livre de exigir o restante ao outro. A mesma regra será aplicada quando uma das 

partes tiver pago a sua parte. 

 

2. Onde um legado foi legado como se segue: "Deixo oito ninhadas, ou uma certa soma de dinheiro em vez de cada uma 

delas, seja qual for a vontade do legatário", o legatário não pode reclamar uma parte do seu legado em escravos e a outra 

parte em dinheiro, porque o legado é deixado como alternativa; tal como se fossem legados cinquenta libras de peso de 

petróleo, ou uma certa soma em vez de cada libra, pois, caso contrário, poderia ser permitida uma divisão onde apenas um 

único escravo fosse legado. Também não faz qualquer diferença se a soma é dividida, ou se a totalidade da quantia é paga de 

uma só vez. E, de facto, quando oito escravos foram legados, ou uma certa soma de dinheiro em vez de todos eles, o herdeiro 

não pode, contra a sua vontade, ser obrigado a ser responsável por uma parte do legado em dinheiro, e uma parte em 

escravos. 

 

9. The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

Octavenus afirma que a propriedade nas mãos do inimigo pode ser legada, e o legado permanecerá, sob a lei do 

postliminium. 

 

10. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Julianus defende que uma escolha não pode ser feita por um filho sob controlo paterno, sem o consentimento do seu pai; nem 

antes de ele ter aceite a propriedade. 

 

11. Papinianus, Perguntas, Livro IX. 
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Quando um legado tiver sido legado a um filho sob controlo paterno, ou a um escravo pertencente a outro, ou lhe for deixado 

um património; este deve ser deixado em confiança ao pai ou mestre, e só nestas circunstâncias o património terá qualquer 

força ou efeito, a menos que seja deixado àqueles através dos quais o benefício do património ou o legado reverterá a favor 

do referido pai ou mestre. Mais uma vez, Julianus, induzido por uma razão muito boa, dá como sua opinião que um pai, cujo 

filho tenha sido nomeado herdeiro, deve entregar a herança mesmo a um estranho, após ter deduzido a parte concedida pela 

Lei Falcidiana; uma vez que ele é responsável como representante do seu filho, pela razão de que este último não pode ser 

responsabilizado por direito próprio, e o pai não pode ser responsabilizado como herdeiro, mas é considerado como tendo 

sido acusado da confiança na qualidade de pai. Portanto, se o pai foi encarregado de entregar ao seu filho, após a sua morte, o 

que lhe chegou às mãos através de um legado ou uma herança legada ao seu filho, e este último deve morrer durante a vida 

do seu pai, o pai pode reter isto para além de qualquer dúvida, uma vez que o fideicomisso adquire a sua força da pessoa do 

pai. 

 

12. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Se a mesma propriedade deveria ser legada a mim e a si mesmo, e no dia em que o legado era devido, eu deveria tornar-me 

seu herdeiro, Labeo diz que eu posso adquirir a propriedade ou pela razão que me foi deixada, ou porque sou seu herdeiro. 

Proculus diz, que se eu desejar que ela me pertença por causa do legado que me foi legado, devo exigi-la com base no facto 

de ser herdeiro do legado. 

 

1. Quando alguém acusar o seu herdeiro de me entregar, dentro de três dias após a sua morte, certos escravos que tinha em 

Gades, por um testamento que fez em Roma pouco antes de morrer, o legado será válido; e a brevidade do tempo fornecido 

não prejudicará de forma alguma o legatário. 

 

2. Uma regra do Direito Civil prevê que, "Podemos legar um legado aos escravos pertencentes àqueles a quem também 

podemos fazer um legado". 

 

3. Em matéria de legados, os últimos instrumentos elaborados são válidos; porque, quando executados anteriormente, podem 

ser alterados com referência ao dia ou à condição, ou podem ser totalmente anulados. Quando um legado deixado sob uma 

condição é retirado por outra, a última disposição, pela qual é retirado, deve ser considerada. Por vezes, no entanto, não a 

última, mas a anterior disposição do bem é válida, pois se me é permitido dizer: "O que aqui deixei ao Titius não lhe dei nem 

lhe legei", o que lhe foi deixado pelo testamento não será válido; pois considera-se que a mesma cláusula pela qual os 

legados concedidos num determinado momento devem ser diferidos tem também referência às disposições tomadas 

posteriormente. Por conseguinte, o desejo do testador estabelece a validade do que ele inseriu no seu testamento. 

 

13. The Same, On Sabinus, Livro IV. 
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Onde um escravo, insuficientemente descrito, lhe foi deixado, e o herdeiro entregou Stichus ao seu escravo, Neratius foi da 

opinião que se a entrega fosse feita com o consentimento do mestre, ou se ele ratificasse o acto, o herdeiro seria libertado, tal 

como se o próprio Stichus tivesse sido legado. 

 

14. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Onde foi inserido num testamento que, "Se eu fizer um legado duas vezes a um determinado indivíduo, o meu herdeiro só lhe 

pagará um legado;" ou "Um legado só será devido"; e ele legou à referida parte duas somas separadas, ou duas parcelas de 

terra separadas, ambas serão devidas? Aristóteles diz que parece que só será devido um legado, pois o que quer que seja 

retirado não é considerado como tendo sido dado, de acordo com a opinião de Celsus e Marcelo; o que é correcto. 

 

1. Papinianus, contudo, diz, no Décimo Nono Livro de Perguntas, que se um testador, depois de ter deixado vários legados à 

mesma pessoa, afirma que espera que apenas um deles seja pago, e o faz antes de completar o seu testamento, os outros 

legados devem ser considerados como anulados por operação da lei. Qual deles, porém, deveria ser considerado como tendo 

sido retirado, pois isso não é evidente? E ele diz que se pode considerar que o mais pequeno deve ser pago. 

 

(15) Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Onde uma pessoa pretendia legar a quarta parte da sua propriedade, ele escreveu a metade. Proculus disse muito 

correctamente que a quarta poderia ter sido mantida para ser legada, pela razão de que está contida na metade. A mesma 

regra será aplicada se o testador pretendia legar cinquenta aurei, e escreveu uma centena, por cinquenta será devida. No 

entanto, se ele tencionava legar mais, e escreveu menos, o legado será válido. 

 

1. Onde alguém legar uma soma de dinheiro às suas filhas, tendo em mente uma filha póstumo, e ela não deve nascer, a soma 

total será devida ao sobrevivente. 

 

(16) Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Onde a mesma propriedade é legada a duas pessoas em conjunto, e uma delas não existe, penso que é verdade que apenas a 

metade é devida ao sobrevivente. 

 

1. Quando um herdeiro é acusado do pagamento de um legado juntamente com outro que não é seu co-herdeiro, aquele que 

foi nomeado deve a totalidade do legado; pois se o testador cobrar expressamente a dois herdeiros o pagamento, e um deles 
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não entrar na herança, o outro que o fez ficaria a dever a totalidade do montante, se a parte do herdeiro que recusou a herança 

entrasse nas mãos do herdeiro que a aceitou. 

 

2. Quando um legado é deixado ao Titius e ao filho póstumo do testador, e não nasce nenhum filho póstumo; o Titius pode 

reclamar a totalidade do montante. Se, contudo, o testador pretendia legar partes iguais a Titius e aos seus próprios filhos 

póstumos, ou mesmo se se tivesse manifestado nesse sentido, todo o legado seria devido a Titius, se não nascesse nenhum 

filho póstumo. 

 

(17) Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando uma pessoa fez um legado às suas filhas e mencionou uma filha póstumo nalguma parte do seu testamento, é 

considerada como tendo a filha póstumo na sua mente na altura em que fez o legado. 

 

1. Onde alguém faz um legado como se segue: "Se uma filha deve nascer para mim, que o meu herdeiro lhe dê cem aurei", e 

várias filhas devem nascer, considera-se que cada uma delas tem direito ao mesmo legado, o que deve ser entendido desta 

forma, a menos que seja claro que a intenção do testador era outra. 

 

2. Quando o legado é feito a um de vários herdeiros, é evidente que o juiz deve atribuí-lo como devido numa acção de 

partilha; e é estabelecido que mesmo que a parte rejeite a herança, terá o direito de recuperar um legado deste tipo. 

 

18. Julianus, Digest, Livro XXXVII. 

 

Ele pode, de facto, reclamar todo o legado, ainda que ele próprio teria sido indevidamente acusado se não tivesse recusado a 

herança. 

 

19. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Papinianus afirma no Livro de Questões que onde os legados foram deixados de forma a não terem qualquer efeito, podem 

ser confirmados por repetição; ou seja, pela seguinte cláusula subsequentemente inserida num codicilo: "Que o meu herdeiro 

lhe pague isto, além disso"; e onde algo diferente é depois declarado: "Que ao meu herdeiro seja imputado o pagamento do 

dinheiro que legei, nos dias que fixei, e não no final de um, dois e três anos;" pois o testador não o fez com o objectivo de 

confirmar os legados nulos, mas apenas para prolongar o tempo de pagamento dos que eram válidos. 
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1. A mesma autoridade afirma no mesmo local, com referência a um substituto nomeado para uma criança com idade inferior 

à da puberdade, que se a referida criança for indevidamente acusada do pagamento de um legado, o seu substituto deve pagá-

lo, se algo mais tiver sido deixado a seu cargo, e o herdeiro deve morrer sem se tornar o sucessor do seu pai. 

 

2. Quando a propriedade é legada a várias pessoas, e as acções não são designadas, todas herdarão igualmente. 

 

20. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando um testador tem dois escravos, e legou um deles de tal forma que não se pode determinar qual deles legou, o 

legatário pode fazer a sua escolha. 

 

21. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Se um rebanho de ovelhas foi deixado, qualquer aumento que se verifique posteriormente pertencerá ao legatário. 

 

(22) Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Onde um rebanho de gado foi legado, e alguns deles morrem durante a vida do testador, e outros são substituídos no seu 

lugar, o rebanho é considerado como sendo o mesmo. Se o rebanho for diminuído a tal ponto que apenas um boi sobreviva, 

pode ser reclamado, mesmo que o rebanho, enquanto tal, tenha deixado de existir; tal como no caso de uma casa que foi 

concebida ser queimada, a terra em que se encontrava pode ser reclamada. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando uma pessoa deixa uma parte da sua propriedade, como é o costume actualmente, esta pode ser entregue sem as 

colheitas, a menos que o herdeiro esteja em falta. 

 

24. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

É estabelecido que o que ainda não existe pode ser legado, por exemplo: "Qualquer criança que a escrava feminina, So-and-

So, possa gerar;" ou onde um legado é feito da seguinte forma: "Que qualquer vinho que Caminho seja produzido na minha 

terra, ou qualquer aumento dos rebanhos, seja dado pelo meu herdeiro". 

 

1. Se eu tiver apenas um usufruto, e o legar, o legado será anulado, a menos que eu adquira posteriormente a propriedade da 

propriedade. 
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2. Se alguém, depois de ter feito um testamento pelo qual a propriedade do Titian foi legada, lhe acrescentar outra parcela de 

terra, que pretende incluir com a mesma propriedade, o legatário pode exigir o acréscimo. A mesma regra prevalece no caso 

do aluvião, especialmente se, quando o testador executou o seu testamento, fez o aditamento a partir de outro campo que lhe 

pertencia. 

 

3. Deve ser considerado qual seria a regra se, depois de ter feito um testamento, ele retirasse algo da Propriedade Ticiana, e o 

adicionasse a um terreno pertencente a outro; teria o legatário o direito de reclamar a parte que foi deduzida, tal como se 

tivesse deixado de fazer parte da Propriedade Ticiana, uma vez que é pela nossa intenção, e não pela natureza da propriedade, 

que a disposição de um terreno ou de uma casa é determinada. A melhor opinião é que o que é unido a outra parcela de 

terreno deve ser considerado como tendo sido deduzido. 

 

4. Se eu legar um navio, e declarar expressamente que este era meu, e que o reconstruí por completo, e que apenas resta a 

quilha original, pode, no entanto, ser devidamente reclamado pelo legatário. 

 

25. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Um filho que tenha sido nomeado herdeiro pode ser absolutamente acusado de um legado em benefício do seu pai, nem faz 

qualquer diferença se estava ou não sob o controlo do seu pai na altura em que o legado foi investido. Portanto, se ele aceitar 

a herança por ordem do seu pai, o legado será incluído na parte falcidiana a que tem legalmente direito. 

 

(26) Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Nenhum legado é considerado como pertencente a mais ninguém do que o que resta após dedução de uma propriedade dada 

para cumprir uma condição. 

 

1. Quando um herdeiro é obrigado a entregar um determinado artigo a título de legado, e não o faz, porque não foi obrigado a 

entregá-lo ao legatário no local onde se encontrava; e deve depois ser destruído sem a fraude ou negligência do herdeiro, a 

perda deve ser suportada pelo legatário. 

 

2. No entanto, quando uma parte dos seus bens é legada, é duvidoso se uma parte do próprio bem, ou o valor estimado do 

mesmo, deve ser dado. Sabinus e Cassius pensam que o valor deve ser pago; Proculus e Nerva defendem que uma parte da 

propriedade legada deve ser entregue. É necessário, no entanto, vir ao alívio do herdeiro, para que ele próprio possa 

determinar se prefere dar uma parte do bem em si, ou pagar o seu valor estimado. Mas em questões deste tipo, o herdeiro será 
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obrigado a dar uma parte do bem que pode ser dividida sem qualquer perda, mas se for naturalmente incapaz de divisão, ou 

se a divisão não puder ser efectuada sem perda, o valor estimado do bem deve, por todos os meios, ser pago pelo herdeiro. 

 

27. Paulus, On Plautius, Livro IX. 

 

Além disso, o herdeiro pode dar ao legatário a parte que lhe foi deixada, entregando-lhe uma certa parte do bem, ou um único 

artigo, cujo valor o legatário aceitará, ou o juiz determinará; para que o legatário não seja obrigado a exigir uma parte de todo 

o bem. 

 

28. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Se eu legar ao meu credor o que lhe devo, estando eu protegido contra a dívida por uma excepção, o legado será válido; pela 

razão de que se considera ter sido feita uma libertação da excepção. Isto corresponde ao que Aristo diz, a saber, que se o meu 

devedor me legar o que me é devido numa acção pretoriana, o legado será válido; pela razão de que me é concedida uma 

acção civil em vez de uma acção honorária. 

 

1. Marcelo defende, no Livro Vinte e Oitavo, que se me legares o que me deves sob uma estipulação, o legado será válido, e 

o legado não será diminuído por causa da Lei Falcidiana. 

 

29. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

Se, no entanto, o crédito não for tornado mais vantajoso para o credor, seja por modificação, tempo, condição, ou lugar, o 

legado é nulo. 

 

30. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XIX. 

 

Uma disposição como se segue: "Que o meu herdeiro pague o dinheiro que legei, e por cujo pagamento não fixei um prazo, 

ao fim de um, dois, e três anos", isto não se referirá a todos os artigos que possam ser legados, mas apenas aos que possam 

ser pesados, contados, ou medidos. 

 

1. E só se aplica aos legados para os quais o tempo de pagamento não tenha sido fixado; portanto, se o legado foi 

absolutamente legado, o seu tempo de pagamento será prolongado por este acréscimo. 
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2. E se uma centena de aurei em dinheiro me for legada, o pagamento será feito nos dias indicados, ou de uma só vez? 

Servius e Labeo dizem que o legado é devido de uma só vez, em dinheiro. Portanto, embora esta adição possa ser supérflua, 

no que diz respeito à força e efeito do legado, ainda assim, aplicar-se-á de forma a tornar o legado devido imediatamente. 

 

3. Mas se o legado deve ser pago até ao ano ou até ao mês, esta disposição não será aplicável, porque este legado tem um 

início e um fim. 

 

4. No entanto, quando um legado é legado sob uma condição, pode dizer-se que o pagamento do mesmo em intervalos não 

será aplicável, porque a condição é considerada incerta. 

 

5. De acordo com isto, Trebatius pensa que se um legado for feito a uma pessoa a ser paga aos vinte anos de idade, a 

disposição acima mencionada, tal como é comummente interpretada, não se aplica. 

 

6. Mais uma vez, esta disposição não se aplica quando é deixado dinheiro que está no cofre do testador, ou vinho que está no 

seu armazém; porque declarámos que não está operacional quando é legado qualquer tipo de propriedade. 

 

7. Gallus Aquilius, Ofilius e Trebatius deram como sua opinião que esta regra não se aplica apenas aos legados anteriormente 

feitos, mas também a todos aqueles mencionados no testamento, o que é verdade. 

 

31. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Esta disposição tem também referência a todos os legados que são posteriormente confirmados por codicilos. 

 

(32) Ulpianus, On Sabinus, Livro XX. 

 

Quando alguém legar dinheiro a ser pago pelo seu filho menor, que é nomeado seu herdeiro, "Quando ele chega à 

puberdade", e também acusa o herdeiro que substitui com o pagamento do mesmo, e o filho morre antes de chegar à 

puberdade, o herdeiro substituído não ficará a dever o legado. Sextus e Pomponius, contudo, não pensam que isto seja 

correcto, onde a repetição do legado foi afirmada da seguinte forma, por exemplo: "Que o meu herdeiro pague no mesmo dia 

o legado com que acusei o meu filho, e que lhe ordenei que pagasse se ele se tornar meu herdeiro". Se, contudo, a repetição 

foi feita da seguinte forma: "Que o meu herdeiro pague os legados, com o pagamento dos quais cobrei ao meu filho;" os 

legados parecem ter sido repetidos incondicionalmente, e a designação dos mesmos só foi feita pelo testador. Por 

conseguinte, este mesmo legado com referência ao qual é feito o inquérito ser-me-á devido. 
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1. Se alguém tiver vários escravos chamados Stichus, e legar Stichus, e não for evidente a que Stichus se referia, o herdeiro 

deve entregar o escravo escolhido pelo legatário. 

 

2. Se algo deve ser deixado a uma parte do povo de uma cidade, que é para ornamento ou benefício de toda a comunidade, 

será sem dúvida devido. 

 

(33) Paulus, Regras, Livro III. 

 

Quando a mesma propriedade é deixada a várias pessoas, ou é deixada a todos em conjunto; e um traz um processo para a 

recuperar, e outro traz uma acção para o mesmo fim sob o testamento, aquele que funda a sua acção sobre o testamento não 

pode recuperar mais do que a sua parte do legado. Se deve ser deixado a cada pessoa separadamente, e é perfeitamente 

evidente que o testador pretendia, ao privar o primeiro legatário do legado, conferi-lo ao segundo; está estabelecido que o 

último legatário terá direito a todo o legado. Se, contudo, isto não aparecer claramente, todos os legatários terão direito a 

partes iguais do legado; a menos que, de facto, o próprio testador indique claramente pela sua língua que pretendia que um 

deles recebesse a totalidade do bem, pois então o valor do artigo deverá ser dado a um deles, e o próprio artigo ao outro. E 

aquele que primeiro se juntou à edição com referência ao legado, ou ao trust, terá o direito de escolher qual preferirá, o bem 

em si, ou o valor do mesmo; mesmo assim, depois de ter escolhido um não lhe será permitido abandoná-lo, e seleccionar o 

outro. 

 

34. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXI. 

 

É evidente que quando o testador pretendia transferir o legado para outra parte, não será devido ao primeiro nomeado, mesmo 

que o último mencionado não seja capaz de o receber. Se, no entanto, os legatários eram conjuntos, ou, sendo originalmente 

vários, foram depois unidos, todos eles são classificados como uma e a mesma pessoa. 

 

1. Quando o mesmo bem é legado várias vezes pelo jogo, não pode ser reclamado mais do que uma vez; e é suficiente se o 

próprio bem, ou o valor do mesmo, for adquirido. 

 

2. Quando o mesmo bem me é legado pelos testamentos de duas pessoas, posso exigi-lo duas vezes, e obter o bem em virtude 

de um dos testamentos, e o valor estimado do mesmo em virtude do outro. 

 

3. Quando nenhum determinado artigo é legado, mas uma quantia especificada é mencionada várias vezes no mesmo 

testamento, o Divino Pio declarou num Rescript que o herdeiro deve pagar a referida quantia várias vezes, se for estabelecido 

por provas perfeitamente conclusivas que o testador pretendia multiplicar o legado. A mesma regra foi também estabelecida 
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por ele com referência a um fideicomisso. A razão disto é evidente, pois como a coisa idêntica não pode ser entregue mais do 

que uma vez, a mesma soma pode ser multiplicada, se esta for a intenção do testador. 

 

4. Isto, contudo, só deve ser entendido como aplicável quando uma certa quantia de dinheiro deve ser deixada várias vezes 

pelo testador; como, por exemplo, uma centena de aurei, que ele tem no seu peito; pois então creio que deve ser comparada 

ao legado de um pedaço de terra. 

 

5. Onde, contudo, um certo peso de ouro ou de prata foi deixado, Papinianus é de opinião que deveria antes ser comparado ao 

legado de uma soma de dinheiro, pois nenhum determinado tipo de propriedade parece ter sido legado. 

 

6. Assim, se alguma outra coisa que possa ser pesada, contada ou medida tiver sido deixada várias vezes, deve ser dito que a 

mesma regra será aplicada; ou seja, será devida várias vezes, se tal fosse a intenção do testador. 

 

7. Se, no entanto, eu tiver de comprar o imóvel que me foi legado, uma acção sob o testamento ficará a meu favor pelo 

montante do preço que paguei. 

 

8. E, com muito mais razão pode isto ser dito, onde o mesmo bem me é legado por testamento de duas pessoas diferentes, 

mas onde uma me pediu que entregasse o próprio bem a outra, ou algo em seu lugar; ou onde foi legado na condição de dar 

algo em seu lugar; pois sou considerado como tendo sido privado do bem no montante que sou obrigado a pagar para o obter. 

 

9. Quando o bem é legado a várias pessoas em conjunto, é estabelecido que é dividido em acções desde o início. Os 

legatários têm não só o direito a uma divisão proporcional ao número de pessoas a quem o legado foi deixado, mas também 

aqueles que não têm direito a ele; como, por exemplo, onde foi feito um legado ao Titius e ao seu escravo, sem conceder a 

este último a sua liberdade. 

 

10. Onde um testador, por testamento feito enquanto o seu filho está abaixo da idade da puberdade, legou a mesma 

propriedade a outro que já me tinha deixado por testamento, Julianus diz que as partes não levam a propriedade 

concomitantemente. Portanto, entretanto, aquele a quem a propriedade tenha sido legada pelo testamento do pai terá direito à 

sua parte. 

 

11. Quando o mesmo bem for legado a duas pessoas, uma das quais é designada herdeira, se esta última for encarregada do 

pagamento de parte do legado a si própria, será considerada, nesta medida, inválida; e, portanto, a parte com que foi 

encarregada em seu próprio favor pertencerá aos seus co-legatários. 
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12. Assim, deve ser dito que onde houver dois herdeiros, um dos quais é nomeado para um duodécimo, e o outro para onze 

duodécimos da propriedade, e uma parcela de terra lhes é legada; um dos herdeiros terá direito a onze duodécimos da terra, e 

o seu co-herdeiro a um duodécimo da mesma. 

 

13. É evidente que se um dos legatários se tornar herdeiro do partido encarregado do pagamento do legado, isto fará com que 

o seu co-herdeiro tenha, no entanto, direito a metade dele, pois ele conservará a sua parte do legado na mesma proporção. 

 

14. Se for feito um legado ao Titius nos seguintes termos: "Que ele tenha o Seian Estate, ou o usufruto do mesmo para si 

próprio", existem dois legados, e fica à opção do legatário se ele apenas reivindicará ou não o usufruto. 

 

15. Quando alguém faz um legado, como se segue: "Eu dou e deixo ao Titius uma certa parcela de terra, que ele pode ter pela 

sua parte", parece-me que se pode dizer que ele terá direito a metade dela; pois considera-se que pela menção da terra ele não 

se referiu à totalidade da parcela, mas a uma parte da mesma, pois uma parte é também devidamente designada como um 

tracto. 

 

35. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando um herdeiro é acusado da entrega de um escravo pertencente a outro, e o escravo é manumitted pelo seu senhor, nada 

é devido por causa do legado. 

 

(36) Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

"Deixo a Titia todos os meus escravos que são tecelões, excepto aqueles que legei a outro por esta vontade. Deixo a Plotia 

todos os meus escravos, nascidos na minha casa, excepto aqueles a quem legei a outro". Como certos escravos nascidos na 

sua casa também eram tecelões, Labeo diz que uma vez que não se pode determinar quais os escravos que foram tecelões, o 

testador não legou a Titia, a menos que se saiba quais foram os que ele legou a Plotia, e como isto não pode ser determinado, 

estes não devem ser excluídos de nenhum dos legados que pertencem a ambas as classes, e portanto são comuns a ambos os 

legatários; pois esta é a regra da lei onde nada é expressamente excluído de nenhum dos dois legados. 

 

1. Onde, contudo, um legado foi legado nos seguintes termos: "Todos os meus escravos, que são tecelões, excepto os que 

nasceram debaixo do meu tecto," e novamente, "Todos os escravos nascidos debaixo do meu tecto, excepto os tecelões," 

aqueles que nasceram ambos debaixo do seu tecto e foram tecelões, não serão incluídos em nenhum dos dois legados. 

 

2. Não faz diferença se um legado é legado "a Titius e Maevius," ou "a Titius juntamente com Maevius," pois em ambos os 

casos o legado é considerado como tendo sido legado em conjunto. 
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3. Se um herdeiro entregar Stichus a uma das duas partes a quem foi encarregado de o entregar, e, antes da instauração de um 

processo contra ele pelo outro legatário, Stichus deve morrer, o herdeiro não será responsável, porque se entende que não lhe 

é imputada qualquer culpa. 

 

37. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXI. 

 

Onde a propriedade foi legada em termos gerais, como, por exemplo, um escravo, Gaio Cassius diz que se deve ter cuidado 

para que nem o melhor nem o pior escravo sejam recebidos pelo legatário. Esta opinião é confirmada por um Rescript do 

nosso Imperador e do Divino Severus, que decretou que onde um escravo fosse legado, aquele que negociava os negócios do 

seu senhor não poderia ser seleccionado. 

 

(1) Quando um testador tinha em mente um determinado tracto de terra, e não é evidente qual era a sua intenção com 

referência a ele, o herdeiro terá a escolha de dar o tracto que prefere; ou se a intenção do testador for clara, o próprio tracto 

pode ser reclamado pelo legatário. Mais uma vez, se ele legar uma placa de prata, e não for claro a que se referia, o herdeiro 

terá também a escolha de dar a que ele deseja. 

 

38. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Um legatário não pode aceitar uma parte do seu legado e rejeitar o resto; os seus herdeiros, contudo, podem fazê-lo, para que 

um deles aceite a sua parte, e outro rejeite a sua. 

 

1. Se concluirmos que não devemos aceitar um legado que nos foi deixado, o estado de coisas será o mesmo que se o legado 

não tivesse sido legado; e por isso dizemos que se me for deixado um pedaço de terra, que é acusado de servidões em favor 

da minha propriedade, as servidões não serão confundidas. Além disso, se um escravo for legado a uma pessoa por conta da 

qual o legatário possa instaurar um processo por roubo, o direito de acção permanecerá intacto. 

 

39. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXI. 

 

Quando um escravo que tenha sido legado está em fuga, ou está ausente num país distante, o herdeiro deve esforçar-se por 

recuperar a propriedade e entregá-la. Isto também foi afirmado por Julianus, pois Africanus declara na 20ª das suas Cartas 

sobre Julianus que, se o herdeiro for obrigado a incorrer em qualquer despesa nesta matéria, ele pensa que o deve fazer; e eu 

sustento que a sua opinião deve ser adoptada. 
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1. Os lucros da propriedade também devem ser deduzidos ao fazer a reclamação do legado, não só aqueles, no entanto, que o 

herdeiro possa ter recolhido, mas também aqueles que o legatário poderia ter recolhido; e esta regra também se aplica não só 

ao trabalho dos escravos, mas também ao trabalho dos animais, bem como ao transporte por navios. O que foi dito em 

relação aos lucros também deve ser entendido como sendo aplicável ao arrendamento de casas nas cidades. No que diz 

respeito à taxa de juros sobre o dinheiro, o costume do país deve ser seguido, pelo que o tribunal deve fazer uma estimativa e 

fixar a taxa de juros. Além disso, se o herdeiro estiver em falta, também será responsável pela destruição do imóvel, e o seu 

valor deve ser pago; tal como se faz numa estipulação em que o imóvel é perdido depois de a parte estar em falta. Esta regra 

também se aplica à prole de escravas. Quando um escravo é legado, o herdeiro será obrigado a entregar tudo o que tiver 

adquirido por meio do referido escravo, seja uma propriedade, um legado, ou qualquer outra coisa. 

 

2. Se Titius me comprar uma propriedade, e a legar-me antes de lha entregar, então eu entrego-a e recebo o preço pela 

mesma; considera-se à primeira vista que a legou a mim, e por isso o legado é nulo. Mas, ao ser libertado da responsabilidade 

de uma acção de compra, posso intentar uma acção para recuperar a propriedade que entreguei com base no facto de ser um 

legado. Ainda assim, se o preço ainda não me foi pago, Julianus diz que tenho direito a uma acção de venda para recuperar o 

preço, e que, além disso, uma acção judicial sob a vontade de recuperar a propriedade que vendi e entreguei mentirá. 

Acrescenta ainda que se o preço me tivesse sido pago, mas eu ainda não tivesse entregue o imóvel, estaria livre de 

responsabilidade em virtude do direito de acção a que teria direito em virtude do testamento. 

 

3. Julianus declarou igualmente que se o testador me concebesse um terreno que tivesse adquirido a outra pessoa, o herdeiro 

seria obrigado a transferir para mim o direito de acção a que tinha direito em virtude da compra; desde que o bem ainda não 

tivesse sido entregue nem ao falecido, nem ao seu herdeiro. 

 

4. Quando alguém faz um legado a outro do direito de pedreira nas suas instalações, surge a questão de saber se este legado 

também passa para o seu herdeiro. Marcelo nega que este passe ao seu herdeiro, a menos que o nome deste último tenha sido 

mencionado no legado. 

 

5. O herdeiro é obrigado a pagar todos os impostos ou tributos que se aplicam ao terreno que foi legado, para os sinais de sol 

ou para os esgotos, ou para o direito de conduzir a água. 

 

6. Sei que foi discutido o seguinte caso. Uma certa pessoa, que tinha duas parcelas de terra com o mesmo nome, legou a 

Quinta da Cornelia, e das duas assim designadas uma era de maior valor que a outra. O herdeiro alegou que a menos valiosa 

foi legada, e o legatário afirmou que era a de maior valor que se pretendia. Entende-se geralmente que o de menor valor foi 

legado, se o legatário não fosse capaz de provar que o mais valioso era o que o testador pretendia. 
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7. É estabelecido que mesmo os bens pertencentes a outro podem ser legados, desde que possam ser obtidos, mesmo que a 

sua aquisição deva ser difícil. 

 

8. No entanto, se alguém legasse os jardins de Sallust que pertenciam a Augusto, ou a Herdade Alban que é separada para o 

uso da casa imperial, seria considerado louco por ter feito tal legado no seu testamento. 

 

9. Está também estabelecido que o Campus Martius, ou o Fórum Romano, ou qualquer edifício sagrado não podem ser 

concebidos. 

 

10. Se, no entanto, terras pertencentes ao Imperador, e que fazem parte do domínio Imperial ou sob a superintendência do 

Mordomo Imperial, forem concebidas, o seu valor avaliado não terá de ser pago pelo herdeiro, uma vez que qualquer 

disposição comercial das mesmas não pode ter lugar, excepto por ordem do Imperador, uma vez que não devem ser vendidas. 

 

40. The Same, Trusts, Livro II. 

 

Se, no entanto, um bem pertencente a outro que o legatário não tenha controlo sobre a forma de comércio, e que não tenha o 

direito de possuir, for deixado sujeito a um fideicomisso, penso que o seu valor estimado será devido. 

 

41. The Same, On Sabinus, Livro XXI. 

 

Agora examinemos algumas outras coisas para além do que foi mencionado, e de facto todos os bens corpóreos, bem como 

os direitos e servidões podem ser legados. 

 

1. A propriedade, no entanto, que está ligada a edifícios não pode ser alienada por vontade, porque o Senado, durante o 

Consulado de Aviola e Pansa, decretou que isto não poderia ser feito. 

 

2. Ainda assim, a questão pode ser levantada onde peças de mármore ou colunas foram separadas dos edifícios, se o legado 

não se torna válido. E, de facto, se não foi válido desde o início, não pode tornar-se válido mais tarde, tal como se os meus 

bens me tivessem sido legados e alienados depois de ter sido feita a vontade, porque o legado não teve força ou efeito no 

início; mas se foi legada sob uma condição, o legado pode tornar-se válido, se, no momento em que a condição foi cumprida, 

a propriedade não me pertence, ou já não está ligada ao edifício; de acordo com a opinião daqueles que sustentam que eu 

posso comprar a minha própria propriedade sob uma condição A, e que também posso prometê-la e legá-la 

condicionalmente. Assim, a regra de Catão impede a existência de um legado absoluto sob tais circunstâncias, mas não se 

opõe a um condicional; porque não tem referência a legados condicionais deste tipo. 
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3. Também se pode perguntar se o legado será válido quando um partido tem duas casas e inventa uma delas, e também deixa 

àquele a quem ele inventou a casa algo que foi unido à outra. Esta questão surge do facto de sermos autorizados pelo Decreto 

do Senado e pelas Constituições Imperiais a transferir para uma casa propriedade de outra casa da qual devemos permanecer 

na posse, ou seja, que não deve ser vendida. Este Nosso Imperador e o Divino Severus declararam num Rescript. Portanto, 

não poderei eu inventar propriedade ligada a uma casa à pessoa a quem inventei a outra? Isto será negado, pela razão de que 

a parte a quem a propriedade é legada não será a futura possuidora da mesma. 

 

4. Quando um testador deixa a Casa Semproniana a duas pessoas, e legar a uma delas o mármore que nela se encontra, para a 

erecção da Casa Seian, que ele lhe concebeu, não poderá ser perguntado sem razão se tal legado será válido, pela razão de 

que o legatário é o proprietário de ambas as casas. Qual seria o caso se uma pessoa devesse inventar uma casa, depois de ter 

excluído o mármore que desejava que o herdeiro tivesse para a construção de outra casa que ainda fizesse parte da 

propriedade. A melhor opinião pode ser a de que a excepção será nula em qualquer dos casos, mas o legado será válido, e o 

valor avaliado da propriedade deve ser pago. 

 

5. No entanto, se alguém legar um legado deste tipo com o propósito de construir alguma obra pública, penso que será válido; 

e Papinianus, no Décimo Primeiro Livro de Opiniões, relata que o nosso Imperador e o Divino Severus decidiram que 

aqueles que prometeram erigir alguma obra pública podem remover materiais das suas casas de cidade e de campo, e utilizá-

los com esse desenho, porque não os removem para fins comerciais. Consideremos, no entanto, se a propriedade só pode ser 

deixada a uma cidade situada no mesmo território, ou se pode ser transferida para outro lugar, para ser utilizada noutra 

cidade. Penso que isto não deve ser permitido, embora tenha sido estabelecido que os materiais podem ser retirados de uma 

casa que um homem possui e transportados para outra que lhe pertença numa cidade diferente. 

 

6. Este decreto do Senado faz referência não só a Roma, mas também a outras cidades. 

 

7. Existe também um Rescript dos Irmãos Divinos que foi emitido em resposta a uma petição de Proclianus e Epitynchanus, 

que pediram permissão para a remoção de propriedade das suas casas que desejavam vender com o objectivo de saldar uma 

dívida pública, e no qual lhes foi negado o direito de vender a referida propriedade. 

 

8. Este Decreto do Senado aplica-se a habitações, bem como a banhos e a todo o tipo de edifícios, tais como pórticos, casas 

de bebidas, e restaurantes. 

 

9. É também proibido por este decreto legar propriedade que o legatário não possa entregar sem a destacar de um edifício; ou 

seja, blocos de mármore, ou colunas. O Senado decidiu que isto também se aplicava aos azulejos, às vigas, e às portas, bem 

como às bibliotecas ligadas às paredes. 
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10. Se, no entanto, os artigos consistirem em grades, ou toldos, podem ser legados, mas as canalizações e reservatórios de 

água não estão incluídos. 

 

11. Máquinas hidráulicas, no entanto, e canos através dos quais as questões de água podem ser legadas, e especialmente se 

forem meramente colocadas sobre a propriedade real. 

 

12. O que deve então ser dito em relação às estátuas? Onde estão presas às paredes não será lícito removê-las, mas se 

estiverem separadas, existe alguma dúvida. O espírito do Decreto do Senado deve, no entanto, ser tomado em consideração, e 

se as estátuas foram colocadas na casa para aí permanecerem sempre, e como parte do mesmo, não podem ser removidas. 

 

13. Por conseguinte, deve dizer-se que quando as imagens são fixadas às paredes, ou pequenos ornamentos inseridos nestas 

últimas, não podem ser legados. 

 

14. No entanto, quando o testador tinha preparado certos ornamentos com o objectivo de os remover para outra casa, e os 

legou, pode surgir uma dúvida sobre se o legado é válido; e penso que o é. 

 

15. Mas quando o testador fixar à sua casa os objectos que legou, o legado será extinto, 

 

42. The Same, Trusts, Livro II. 

 

Quer o legatário estivesse ou não ciente deste facto. 

 

(43) The Same, On Sabinus, Livro XXI. 

 

O Senado, portanto, não permite que nada que esteja ligado a uma casa seja legado separadamente. Mas se algum destes 

objectos não fazia parte da casa no momento da morte do testador, o herdeiro deve pagar o seu valor avaliado. Se os destacar 

com o objectivo de pagar um legado, será responsável pelas penas prescritas, mesmo que os tenha retirado, não com o 

objectivo de os vender, mas para cumprir a sua obrigação. 

 

(1) Marcelo também diz que se um marido construir uma casa de Verão no jardim da sua esposa, que recebeu por meio de 

dote, pode retirar o mesmo se ele próprio a puder utilizar, sem, contudo, causar qualquer perda à sua esposa; e que o Decreto 

do Senado não lhe oferecerá qualquer obstáculo para o fazer. Portanto, se a sua esposa não sofrer qualquer dano, através da 

remoção da casa, deve ser considerado que ele pode dispor dela por vontade própria, uma vez que a pode remover. 

 

(2) O legado de um legado pode ser tornado dependente da vontade de um terceiro, mas não da de um herdeiro. 
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(3) Quando uma pessoa tiver resgatado outra do inimigo, pode legá-lo a si própria; e um legado deste tipo causará a sua 

libertação da obrigação do penhor que a parte que o resgatou possuía. 

 

44. The Same, On Sabine, Livro XXII. 

 

Um pai pode legar um escravo pertencente ao seu filho, e que faz parte do peculiar castrense deste último, e se o filho morrer 

durante a vida do seu pai, e o seu peculiar permanecer nas mãos do seu pai, o legado permanecerá; pois como o filho não fez 

uso do seu direito, o pai é tido por retroacção para ter a propriedade do escravo que fazia parte do peculiar. 

 

1. Se alguém legar propriedade pertencente a outro que já lhe tinha sido legada sem o seu conhecimento, e depois tomar 

conhecimento do legado e desejar adquiri-lo, o legado será válido; pela razão de que, quando o legatário não rejeita um 

legado, é considerado como tendo-lhe sido legado desde o momento em que a propriedade do testador foi inscrita. Se, no 

entanto, o legatário rejeitar o legado, o bem é considerado como pertencente ao herdeiro a partir da data da rejeição. 

 

2. Onde alguém legar copos para beber, e estes tiverem sido derretidos, ou vice-versa; e também onde a lã for legada e o 

vestuário tiver sido feito a partir dela; Julianus diz, no Livro de Trinta Segundos do Digest, que o legado de todos os artigos 

acima mencionados é válido, e que o que quer que reste deles é devido. Penso que esta opinião é correcta, desde que o 

testador não tenha mudado de ideias. 

 

3. Se, no entanto, ele legar um prato de prata, e este for derretido, e transformado num copo, o copo será devido; desde que a 

intenção do testador permaneça a mesma. 

 

4. Se uma casa for construída sobre um terreno que foi concebido, será devido ao testador, a menos que o testador altere a sua 

vontade. 

 

5. Uma parte que legar uma nota legará a reivindicação e não apenas o material sobre o qual a escrita aparece. Isto é provado 

por uma venda, pois quando uma nota é vendida, a dívida pela qual ela é evidenciada é também considerada como sendo 

vendida. 

 

6. No entanto, mesmo que um crédito seja legado, o que é devido deve ser compreendido no sentido mais favorável, para que 

os direitos de acção contra o devedor possam ser cedidos. 
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7. Assim, quando um escravo é simultaneamente legado e dirigido para ser livre, entretanto só o legado pode ter efeito; por 

exemplo, suponha-se que a concessão da liberdade foi feita com o propósito de defraudar um credor, ou se o escravo é aquele 

que já tinha sido vendido em servidão perpétua, a regra aplicar-se-á tal como quando um escravo é dado em penhor. 

 

8. Quando um testador legar um escravo que deve ter a sua liberdade sob certas condições, será melhor para o herdeiro 

fornecer ele próprio o escravo, em vez de pagar o seu valor avaliado, pois ele deve pagar o seu verdadeiro valor. Se, contudo, 

ele próprio entregar o escravo, e a condição for cumprida, não sofrerá qualquer dano, pois o seu valor avaliado não pode ser 

reclamado quando se trata de um homem livre. 

 

9. Quando um testador que possui dois terrenos me inventa um deles, e o outro ao Titius, o devedor não me deve o seu direito 

de entrar na propriedade, mas o herdeiro será obrigado a comprar esse direito e a atribuí-lo a mim. 

 

45. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Se eu vos legar certas escravas a serem entregues pelo substituto de um herdeiro menor, e vós comprardes essas escravas ao 

referido herdeiro, e as alienardes antes de saberdes que vos foram legadas, Neratius, Aristo, e Ofilius sustentam que o legado 

será válido. 

 

1. Quando um herdeiro é acusado em termos gerais da entrega de um escravo, não é obrigado a garantir a sua solidez, mas 

deve garantir que não é responsável por roubo ou danos; porque deve fornecer um escravo como o legatário pode ser 

autorizado a reter. A saúde de um escravo, contudo, nada tem a ver com o título que lhe pertence, mas a regra é aplicável 

quando um escravo cometeu um roubo ou algum dano pelo qual é responsável, a fim de evitar que o seu senhor o retenha; tal 

como uma parcela de terra pode ser responsável por dívidas, de modo a que o seu proprietário não a possa reter. 

 

2. No entanto, quando um determinado escravo é legado, deve ser entregue tal como está. 

 

46. The Same, Epistles, Livro IX. 

 

O que foi dito com referência a um legado também se aplica a uma pessoa que prometeu fornecer ou Stichus, ou algum outro 

escravo. 

 

47. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Quando é legada uma propriedade que pertenceu ao testador, e o herdeiro tem posse dela, ele não deve atrasar, mas deve 

entregá-la de imediato. Se, no entanto, o bem estiver noutro lugar que não aquele onde é requerido, em primeiro lugar deve 
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ser considerado que deve ser entregue no local onde foi legado, a menos que o testador tenha desejado o contrário; pois se foi 

este o caso, deve ser entregue no local onde o testador pretendia que tal fosse feito, ou naquilo que é provável que tivesse em 

mente. Julianus deu esta opinião não só com referência aos bens pertencentes ao testador, mas também onde os legados são 

feitos de artigos pertencentes a outros. Se, no entanto, o bem tiver sido deixado num local e fraudulentamente transferido 

pelo herdeiro para outro, a menos que seja entregue no local onde a exigência foi feita, o herdeiro será condenado por má-fé; 

mas se não houve má-fé, o bem será entregue no local para onde foi transferido. 

 

1. Quando for exigido um legado de artigos que possam ser pesados, contados ou medidos, e for legada uma quantidade 

especificada (como, por exemplo, grãos de um determinado celeiro, ou vinho de um armazém designado), o artigo deve ser 

entregue onde foi deixado, a menos que a intenção do testador tenha sido outra. Mas, se o legado não for de um determinado 

tipo de propriedade, deve ser entregue no local onde a procura é feita. 

 

2. Portanto, se Stichus deve ser legado, e através da falta do herdeiro não deve aparecer, este último deve pagar o seu valor 

avaliado; mas se ele não foi de todo culpado, o herdeiro deve providenciar a sua restituição, e não será obrigado a pagar o seu 

valor. Mas se o escravo de outro que tinha sido legado foge sem culpa do herdeiro, a mesma regra será aplicada; pois o 

herdeiro pode tornar-se responsável por negligência com referência ao escravo de outro. O herdeiro deve, contudo, fornecer a 

segurança de que se o escravo for apanhado, ele próprio, ou o seu valor, será entregue. Isto também se aplica a um escravo 

capturado pelo inimigo. 

 

3. Mas, se Stichus ou Pamphilus devem ser legados, e um deles levar para voar, ou for capturado pelo inimigo, será 

considerado que se presente, o escravo deve ser libertado, ou se ausente, o seu valor avaliado deve ser pago. A escolha destas 

duas coisas só é concedida ao herdeiro quando este não é culpado de atraso na sua entrega ao legatário. Por esta razão, é 

estabelecido que se um dos dois escravos morrer, o outro deve, por todos os meios, ser entregue, e talvez também o preço do 

escravo morto possa ser pago. No entanto, se ambos os escravos tiverem fugido, não é exigida segurança ao herdeiro, a 

menos que ambos entrem em seu poder; mas se apenas um deles o fizer, deve entregar ele próprio o escravo que recuperou, 

ou pagar o valor avaliado daquele que está ausente. 

 

4. A mesma regra aplica-se quando bens pertencentes a outro ou à herança são destruídos, sem culpa do herdeiro, ou não são 

produzidos; pois ele nada mais será obrigado a fazer do que dar segurança. Se, contudo, o bem foi destruído por culpa do 

herdeiro, o juízo deve ser proferido contra ele sem demora. 

 

5. Mas consideremos de que forma pode ser estabelecida a negligência do herdeiro; deve ser meramente tido em conta o que 

se assemelha a fraude, ou também o que não passa de uma ligeira negligência, ou deve ser exigida diligência exacta ao 

herdeiro? Esta última é, a meu ver, a opinião mais correcta. 
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6. Além disso, a mesma regra aplica-se quando a terra foi engolida por um terramoto, e Labeo diz que o seu valor avaliado 

não será devido. Esta opinião é correcta, se a catástrofe não tivesse ocorrido após a falta do herdeiro; pois se o legatário a 

tivesse recebido, poderia ter vendido a terra. 

 

48. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Quando o escravo do herdeiro se apropriou indevidamente da propriedade legada, e a vendeu sem o conhecimento do seu 

senhor, Atilicinus pensa que uma acção de facto deve ser concedida ao legatário, para que o senhor possa ser obrigado a 

entregar o seu escravo em satisfação pelo dano, ou pagar do peculiar deste último o que recebeu com a venda da propriedade. 

 

1. Quando um dos herdeiros matou um escravo, não me parece que o seu co-herdeiro deva ser considerado responsável em 

qualquer aspecto, pois não foi culpa sua que o acto tenha sido cometido, e a propriedade já não existe. 

 

49. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Quando a propriedade é legada a alguém quando atinge a idade de catorze anos, de acordo com a regra de uso comum, o 

legatário deve ter completado completamente o seu décimo quarto ano; e este estado de Marcelo foi decretado pelo 

Imperador. 

 

1. Portanto, quando a propriedade é deixada a um legatário quando ele chega ao seu décimo quarto ano, pagável em três 

prestações diferentes em um, dois, e três anos, e ele atingiu o seu décimo sétimo ano na altura da morte do testador, o legado 

deve ser pago de uma só vez. Assim, se o legatário tiver atingido o seu décimo quinto ano, sustentamos que o legado será 

devido após o lapso de dois anos; se tiver atingido o seu décimo sexto ano, será devido um ano depois; se faltarem alguns 

meses até atingir o seu décimo sétimo ano, o legado será devido após esses meses terem decorrido. No entanto, este será o 

caso se o testador pensou que o menor tinha catorze anos quando fez o legado, quando na realidade tinha mais do que isso, e 

se tinha conhecimento disso, devemos calcular que o pagamento do legado deve ser feito três anos após a data do testamento. 

 

2. Mais uma vez, este legado é simultaneamente condicional e dependente de um certo tempo. É condicional até o legatário 

ter passado o seu décimo quarto ano, e depois depende do tempo. 

 

3. Portanto, se o legatário morrer antes de atingir o seu décimo quarto ano, nada passa para o seu herdeiro. É certo que se ele 

morrer posteriormente, a propriedade passará para o seu herdeiro. Mas se no momento em que foi feito o testamento o filho 

tiver menos de catorze anos de idade, penso que os períodos de um, dois e três anos, fixados para o pagamento, devem ser 

computados a partir do momento em que o legatário atingiu a idade de catorze anos, a menos que se prove claramente que a 

intenção do testador era outra. 
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4. Se eu legar ao Titius a soma do contrato de tenente aurei, que devo a outra pessoa, e lhe pedir que a pague ao meu credor, a 

confiança não é válida no que diz respeito ao credor, porque não lhe traz nenhum benefício; ainda assim, o meu herdeiro 

pode intentar uma acção contra o legatário, com o fundamento de que é do seu interesse que o meu credor seja pago para o 

impedir de intentar uma acção. Por conseguinte, o legado será válido. 

 

5. Quando um testador me deve aurei pelo qual deu uma caução, uma exigência para a exoneração da confiança não pode ser 

feita apenas pelo herdeiro, mas também pela caução; pois é ao interesse deste último que devo ser pago, em vez de ele ser 

processado, e depois intentar uma acção por mandato. Não faz diferença se ele é solvente ou não. 

 

6. Julianus pergunta, no Trigésimo Nono Livro do Digest, se uma garantia legou ao credor o que lhe deve, se o legado será 

válido. Ele diz que isto não beneficia de forma alguma o credor, mas que o devedor terá direito a uma acção decorrente do 

testamento, pois é do seu interesse ser exonerado de responsabilidade, embora não possa ser processado pelo herdeiro da 

caução. 

 

7. Mas se a mesma fiança fizer um legado a Titius, e o acusar de pagar ao seu credor, tanto o devedor como o herdeiro do 

fiador intentam uma acção contra Titius, em virtude do fideicomisso, porque é do interesse de ambos que o fideicomisso seja 

exonerado. 

 

8. Também deve ser lembrado que uma parte que é acusada meramente da venda de um terreno a alguém não pode ser 

obrigada a dar-lho, mas apenas a vendê-lo por um preço razoável. 

 

9. No entanto, quando o herdeiro foi cobrado para vender a propriedade por um determinado preço, é-lhe exigido que a venda 

seja feita por esse preço. 

 

50. The Same, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Quando um escravo pertence a vários senhores, e lhe é deixado um legado, ele adquirirá para cada senhor uma parte do 

legado na proporção da sua propriedade sobre ele. 

 

(1) Se um juiz com jurisdição sobre a liquidação de uma herança decidir que o herdeiro não conduziu o caso adequadamente, 

ou não o conduziu seriamente, isto não prejudicará de modo algum os legatários. Mas, e se o juiz proferir uma decisão 

injusta, e o herdeiro não comparecer? Qualquer dano que lhe seja infligido não prejudicará os legatários, como defende 

Sabinus. Consideremos, contudo, se o juiz deve decidir a favor do substituto, se ele será responsável perante os legatários, e, 

como esta decisão é apenas com referência ao próprio substituto, não se pode dizer que ele é responsável perante os 
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legatários, pois ele não pode ser tão desonroso a ponto de alegar que o juiz decidiu a seu favor através da parcialidade. Por 

conseguinte, a resposta seria que ele será responsável tanto perante os legatários como perante os credores. 

 

(2) Quando um herdeiro entra numa propriedade antes de os escravos do seu amo assassinado terem sido postos à questão, ou 

se ele não deve vingar a morte do testador, os créditos dos legatários podem ser apresentados ao Tesouro. Mas e se o Tesouro 

não aceitar a propriedade? O ónus do pagamento aos legatários recairá então necessariamente sobre o herdeiro. Se, no 

entanto, o herdeiro se apresentar fraudulentamente como acusador, para que a herança lhe possa ser adjudicada, e fique livre 

de todas as reivindicações, ou se não se tiver defendido como deveria, não será exonerado de responsabilidade, tal como uma 

parte que litigue de forma colusiva com referência a uma herança. 

 

(3) Quando um certo número de moedas é legado, e não é aparente qual é a sua denominação, antes de qualquer outra coisa 

ser feita, o costume do próprio testador, e depois o do bairro deve ser averiguado, a fim de saber o que ele pretendia. E não só 

a intenção do testador, mas também a posição do legatário, ou o afecto com que foi considerado, e os seus desejos devem ser 

considerados; e a disposição de outras somas pela mesma vontade, que precedem ou seguem o legado acima mencionado, 

também deve ser tida em conta. 

 

51. Papinianus, Perguntas, Livro IV. 

 

Se, no entanto, o testador deve legar certas moedas especificadas, como, por exemplo, como tem no peito, ou um 

determinado pedaço de prato, não é tanto uma soma de dinheiro, mas sim que as próprias moedas, ou os artigos são legados, 

pois estes não podem ser trocados, e devem ser avaliados, tal como se estivesse envolvido qualquer outro tipo de 

propriedade. 

 

52. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Onde todos os escravos do testador, juntamente com as suas peculiaridades, são legados a qualquer pessoa, também são 

devidos os escravos que não têm peculiaridade. 

 

1. Quando um filho com idade inferior à puberdade é acusado de um legado dependente de alguma condição, e se torna 

herdeiro do seu pai, e depois morre, pode-se dizer que a intenção do pai que deixou o legado para ser libertado pelo seu filho 

sob uma condição, e acusou um substituto absolutamente com o seu pagamento, era que o legado deveria ser pago pelo 

substituto sem demora, se o seu filho morresse antes de a condição ser cumprida. 

 

(53) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXV. 
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Mas e se ele deixasse uma quantia maior a ser paga pelo substituto? O montante em excesso seria o que tinha sido deixado 

para ser pago pelo substituto. Isto, de facto, seria incluído com a soma mencionada no primeiro testamento, e portanto seria 

devido. 

 

1. Se, no entanto, o testador repetisse o legado quando nomeou o substituto; por exemplo, se tivesse cobrado ao menor para 

me entregar uma parcela de terra, e repetisse este legado cobrando ao herdeiro do menor para o entregar a mim e à Seius; o 

efeito desta repetição seria que apenas uma parte da terra seria devida a mim. 

 

2. Se alguém nomear dois herdeiros, e cobrar a cada um deles que entregue uma propriedade indivisa ao legatário, isto é o 

mesmo que se o legado tivesse sido legado por dois testamentos diferentes; pois se um legado for feito a mim e ao meu filho 

ou ao meu escravo, pela mesma vontade, ambos os legados serão sem dúvida válidos, como Marcellus declarou no seu 

trabalho sobre Julianus. 

 

3. Quando o herdeiro mata o escravo que foi legado por causa de algum crime que este último tenha cometido, ou seja, 

porque mereceu a morte, será, sem dúvida, considerado que ele não é responsável sob a sua vontade. 

 

4. Se, no entanto, o entregou com satisfação pelos danos cometidos, será ele responsável porque poderia fazer uma 

reparação? Penso que ele será responsabilizado. 

 

5. Mas se ele matasse um animal que tivesse sido legado, penso que ele seria responsável, não só pelo corpo do animal 

morto, ou por qualquer dos seus restos mortais, mas também por pagar o valor que teria se estivesse vivo. 

 

6. Do mesmo modo, quando o herdeiro sofreu uma casa que tinha sido legada para ser tomada posse, para evitar ameaças de 

ferimentos; penso que ele será detido, pois deveria dar segurança. 

 

7. Onde o herdeiro enterrou um cadáver no chão que foi legado, e ao fazê-lo tornou-o religioso, se enterrou ali o seu pai 

quando não o podia enterrar noutro lugar, ou não podia fazê-lo tão convenientemente, não será responsável sob a sua 

vontade. Será ele, contudo, responsável pelo preço do terreno? Se o testador quisesse ser enterrado naquele local, o herdeiro 

não seria responsável sob o testamento. Mas do herdeiro que o enterrou ali sob a sua própria responsabilidade, será obrigado 

a pagar o valor da terra, se os bens da propriedade forem suficientes para permitir que isso seja feito; pois onde um testador 

inventa a terra, ou pretende ser enterrado noutro lugar, ou que o preço da terra deve ser pago ao legatário. 

 

8. Se o próprio herdeiro não matou o escravo, mas o forçou a cometer algum acto ilegal, para que pudesse ser morto, ou 

sujeito a punição por outra pessoa; será perfeitamente justo que ele pague o preço. O valor da terra, porém, não será devido, 

se o escravo cometeu o crime através da sua própria má disposição. 
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9. Se o escravo que foi legado deve ser capturado pelo inimigo, sem fraude por parte do herdeiro; a sua entrega não será 

exigida, mas se isto foi feito de forma fraudulenta, será exigida. 

 

54. Pomponius, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Quando os legados que implicam vergonha, e uma intenção de insultar o legatário em vez de o beneficiar, são inseridos num 

testamento; são considerados como não tendo sido escritos, por causa do ódio ligado ao testador. 

 

1. Se um legado for legado a Titia, na condição de que ela se case com a aprovação da Seius, e a Seius deva morrer durante a 

vida do testador, e ela deva casar, ela terá direito ao legado. 

 

2. Se um legado lhe tiver sido legado na condição de que manumite um escravo, e a morte do escravo impedir a sua 

manumissão, terá, contudo, direito ao legado, porque não foi culpa sua que ele não tenha obtido a sua liberdade. Quando, no 

legado de um legado, apenas uma parte dos herdeiros é mencionada, os herdeiros serão igualmente acusados, e se todos 

forem acusados, cada um será responsável na proporção da sua parte da herança. 

 

55. The Same, On Sabinus, Livro IX. 

 

Ninguém pode prever no seu testamento que as leis que o afectam não se apliquem ao mesmo; pela razão de que a obrigação 

do herdeiro com referência ao pagamento dos legados não pode ser afectada pelo tempo, lugar, ou condição. 

 

56. The Same, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Quando um legatário faz uma estipulação por causa de um escravo que lhe foi legado, o herdeiro não será obrigado a 

produzir o escravo se este fugir. O herdeiro não será obrigado a tal estipulação, pela razão de que o escravo deve ser entregue 

tal como foi quando mencionado no testamento, nem se entende que qualquer dano tenha sido infligido ao legatário ao fazê-

lo. 

 

57. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Quando a propriedade que foi onerada foi legada por um fideicomisso, se o testador sabia que estava onerada, deve ser 

libertada pelo herdeiro, a não ser que o testador tivesse outra intenção. Se ele não soubesse disso, a dívida deve ser assumida 

pelo beneficiário, a menos que ele possa provar que se o testador soubesse que o bem estava onerado teria deixado outra 

coisa, ou se for provável que algo permaneça após o pagamento da dívida. Se, contudo, embora não fosse intenção do 
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testador que o ónus da liberação do penhor sobre a terra fosse suportado pelos seus herdeiros, ele evidentemente não pensou 

em libertá-los da sua responsabilidade; o beneficiário do trust pode, através de uma excepção por má-fé, obrigar os credores, 

se estes intentarem uma Acção Hipotecária contra ele, a cederem-lhe os seus direitos; e mesmo que ele não o tenha feito 

durante o tempo prescrito por lei, ainda assim, este privilégio ser-lhe-á concedido através da jurisdição do Governador da 

província. 

 

58. Papinianus, Opiniões, Livro IX. 

 

Dei como minha opinião que quando uma casa pertencente a uma herança foi queimada, e foi reconstruída com o dinheiro do 

herdeiro, por causa de um fundo fiduciário pelo qual a referida casa deveria ser entregue a alguém após a morte do herdeiro, 

o montante da despesa deveria ser deduzido de acordo com a estimativa de um cidadão de confiança, tendo a idade da casa 

sido tomada em consideração: 

 

59. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Desde que o incêndio não tenha tido lugar por negligência do herdeiro. 

 

60. Julianus, Sobre o Edito, Livro XXXIX. 

 

Se o herdeiro deveria ter entregue a casa sem reter nada, uma acção para a recuperação de uma quantia indeterminada deveria 

estar a seu favor, tal como se tivesse pago mais do que devia. 

 

61. Papinianus, Opiniões, Livro IX. 

 

Foi minha opinião que as despesas necessárias incorridas pelo legatário para a reparação de uma casa, onde reclama o legado 

e a condição de que este depende foi posteriormente cumprida, não deveriam ser incluídas no cálculo. 

 

62. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

Quando uma escrava é legada, juntamente com os seus filhos, só a escrava será devida se não houver filhos; e só os filhos, se 

a escrava estiver morta. 

 

(63) Celsus, Digest, Livro XVII. 
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Se um testador deve legar todas as suas escravas e as crianças nascidas delas, e uma das referidas escravas deve morrer, 

Servius nega que o seu filho seja devido, pelo motivo de ter sido legado por meio de acessório. Penso que esta opinião é 

incorrecta, e que não está de acordo nem com a língua nem com a intenção do falecido. 

 

64. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XV. 

 

Os documentos obtidos pelos esquemas das partes interessadas, da mesma forma, são inválidos, quando têm referência a 

heranças ou legados. 

 

65. The Same, On the Edict of the Praetor, Concerning Legacies, Livro I. 

 

Onde um legado é feito da seguinte forma: "Eu dou a Seius dez escravos, para além dos dez que legei directamente a Titius". 

Então, se apenas dez forem apurados como pertencendo à propriedade, o legado é nulo; mas se mais do que esse número 

permanecer após Titius ter seleccionado os seus dez, o legado será válido em relação aos outros; mas não para um número 

maior do que os dez que foram legados. Se menos de dez permanecerem, o legado será válido com referência a tantos 

quantos forem encontrados. 

 

1. O legado é condicional quando expresso da seguinte forma: "Entrego Stichus a So e So, se ele estiver disposto a aceitá-lo", 

e não passa ao herdeiro, a menos que o legatário esteja disposto a aceitá-lo; embora, caso contrário, quando um legado é 

legado sem o acréscimo, "Se ele quiser aceitar", será transferido para o herdeiro do legatário; pois é uma coisa na lei onde 

algo é tacitamente incluído, e outra onde é expresso em palavras. 

 

2. Se uma casa deve ser legada, mesmo que tenha sido gradualmente reconstruída, de modo que nenhum dos materiais 

originais permaneça, dizemos no entanto que o legado será válido; mas se, após a demolição da casa, o testador construir 

outra no seu lugar, temos de sustentar que o legado é anulado, a menos que se prove que a intenção do testador era outra. 

 

66. The Same, On the Provincial Edict, Livro XVIII. 

 

Se o testador ordenou ao seu herdeiro que comprasse ou vendesse uma propriedade por um preço razoável, o legado é válido. 

Mas e se o legatário, a quem o herdeiro foi ordenado que comprasse o terreno, fosse obrigado a vendê-lo por necessidade, e 

não conseguisse encontrar um comprador; ou, por outro lado, se fosse muito vantajoso para o legatário comprar a 

propriedade, e o herdeiro não lha vendesse, a menos que o testador o tivesse ordenado? 

 

67. The Same, On the Edict of the Praetor, Concerning Legacies, Book I. 
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Quando um escravo é legado a um de vários herdeiros, e é dito que cometeu maliciosamente algum acto contra a 

propriedade, como, por exemplo, ter retirado as contas; ele não será julgado ao herdeiro antes de ser submetido à tortura, se 

os outros herdeiros assim o desejarem. A mesma regra aplica-se se ele for legado a um estranho. 

 

(1) Quando a mesma propriedade for legada a dois herdeiros de entre vários que tenham sido nomeados para acções 

diferentes, cada um dos herdeiros terá direito a metade do legado, e não na proporção das suas acções da propriedade. 

 

68. O mesmo, Sobre o Édito Provincial, Livro XVIII. 

 

Quando um legado é feito a um filho após a morte do seu pai, não há dúvida que quando o seu pai morre o legado pertencerá 

ao filho; e não faz diferença se o legatário se torna ou não herdeiro do seu pai. 

 

1. Quando um legado é legado a um escravo após a morte do seu senhor, se ele permanecer em condição de servidão, o 

legado pertencerá ao herdeiro do seu senhor; e a mesma regra se aplicará se o escravo deve ser ordenado a tornar-se livre pela 

vontade do seu senhor, pois o tempo do legado data do momento da aparição do herdeiro; o resultado é que o legado será 

adquirido pelo herdeiro, e depois será investido nele quem é o herdeiro; e, além disso, quando alguém é criado ou o herdeiro 

próprio ou o herdeiro necessário do senhor pela sua vontade, então, porque o momento da aparição do herdeiro e o nomeado 

para a posse do legado coincidem, considera-se mais provável que o legado pertença ao partido a quem foi deixado do que ao 

herdeiro de quem o escravo obtém a sua liberdade. 

 

2. Se o escravo deve ser absolutamente legado, e ordenado para ser livre sob alguma condição, e a condição não deve ser 

cumprida, o legado será válido; e portanto, se a condição deve ser cumprida, o legado será anulado, mas se falhar, o escravo 

pertencerá ao legatário. Portanto, se, enquanto a condição de que depende a liberdade do escravo estiver em suspenso, o 

legatário deve morrer, e a condição de que depende a liberdade do escravo deve falhar, o legado não pertencerá ao herdeiro 

do legatário. 

 

3. Se, de facto, o escravo deve ser legado condicionalmente, e ordenado para ser livre após o fim de um certo tempo, o legado 

é absolutamente nulo, porque o dia designado chegará certamente. Julianus também foi desta opinião. 

 

4. Por esta razão, ele diz que se um escravo foi legado a Titius, e foi ordenado para ser livre após a morte de Titius, o legado 

é nulo, porque é certo que Titius morrerá. 

 

(69) The Same, On the Edict of the Praetor Concerning Legacies. 
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Aceita-se que um legado possa ser legado a um escravo que tenha sido ele próprio descartado por vontade; porque no 

momento em que o legado é entrado sobre o escravo é adquirido pelo legatário, e depois o legado segue-o. 

 

1. Quando um herdeiro alienar um escravo sob uma determinada condição, e a condição for posteriormente cumprida, ele 

pode, no entanto, ser exigido pelo legatário, e o legado não se extingue. 

 

2. Se um testador ordenar a alguns dos seus herdeiros que paguem uma dívida, os seus credores não terão direito a uma acção 

contra eles, mas podem proceder contra os restantes co-herdeiros, pois é do seu interesse que isso seja feito. Neste caso, não 

só outra parte que não aquela a quem o testador ordenou que fosse dada uma propriedade terá direito a uma acção, mas 

também outras; como, por exemplo, se ele deve dirigir um dote para ser dado ao seu genro, ou ao homem noivo da sua filha, 

em nome dela. Pois nem o genro nem o noivo terão direito a uma acção, mas a rapariga terá, pois tem o maior interesse no 

assunto. 

 

3. Quando uma parcela de terra que foi concebida é acusada de servidão, deve ser entregue no estado em que se encontra. 

Mas se for concebido da seguinte forma: "No melhor estado possível", deve ser entregue livre de todas as servidões. 

 

4. Quando um escravo que estava envolvido na transacção do negócio do testador é legado, não deve ser entregue antes de 

prestar contas; e se for instaurado um processo judicial para obrigar à sua entrega, o tribunal deve também ter em 

consideração as suas contas. 

 

5. Em caso de dúvida sobre a existência da propriedade, por exemplo, se deve ser incerto se um escravo que foi legado está 

vivo, foi decidido que uma acção testamentária pode ser intentada, e é dever do juiz obrigar o herdeiro a fornecer uma caução 

pela qual concorda em procurar a propriedade, e se a encontrar, entregá-la ao legatário. 

 

70. The Same, On the Provincial Edict, Livro XVIII. 

 

Se um escravo pertencente a Titius me roubar algo, e depois Titius, tendo-me nomeado seu herdeiro, lhe legar o referido 

escravo, não é injusto que eu lhe entregue o escravo tal como ele era quando estava nas mãos de Titius; ou seja, que me 

indemnize pelo roubo que o escravo cometeu enquanto pertencia a Titius. 

 

1. Pois, se um pedaço de terra que foi sujeito a uma servidão em benefício de certas terras minhas, deve ser-lhe entregue por 

mim de qualquer outra forma que não seja sujeita à antiga servidão. 

 

2. Este caso não é diferente daquele em que alguém compra um escravo a alguém por mandato de outro, ou devolve ao antigo 

proprietário um escravo que ele tinha comprado com o direito de o devolver; pois as pessoas não são obrigadas a restaurar 
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um escravo em tais circunstâncias, a menos que tenha sido prometida uma indemnização por um roubo cometido pelo 

referido escravo antes da transacção ou posteriormente. 

 

3. Portanto, se um escravo que foi legado rouba algo ao herdeiro, após a sua aceitação da propriedade, este último será 

obrigado a entregar o escravo de tal forma que o legatário receberá do herdeiro a quantia que poderia ter recuperado dele 

através de uma acção decorrente do crime cometido pelo escravo. 

 

(71) Ulpianus, On the Edict, Book LI. 

 

Quando uma casa foi simplesmente deixada a alguém, e não é indicado que casa, os herdeiros serão obrigados a dar ao 

legatário qualquer casa pertencente ao testador que o legatário possa seleccionar. Se, no entanto, o testador não deixou 

nenhuma casa, o legado é ridículo e não válido. 

 

1. Consideremos se, quando alguém entrega um escravo em virtude de um legado, deve fornecer segurança contra o despejo, 

e, de um modo geral, deve considerar-se que sempre que uma propriedade dada por um legado tenha sido entregue, e o 

possuidor seja despejado, o legatário pode trazer um processo por ela nos termos do testamento. Se, no entanto, for feita uma 

exigência do bem em tribunal, é dever do juiz exigir uma caução, para que uma acção possa ser intentada ao abrigo da 

estipulação. 

 

2. Quando o dinheiro tiver sido legado, e o herdeiro reconhecer que é devido, deve ser-lhe concedido um prazo razoável para 

o pagar; e não deve ser obrigado a levar o assunto a tribunal. O Pretor deve fixar um prazo para o pagamento, de acordo com 

o que é equitativo e justo. 

 

3. Quando um homem reconhece que está endividado, mas dá uma boa razão pela qual não pode entregar o que lhe é devido, 

deve ser ouvido; por exemplo, quando um bem pertencente a outro foi legado, e alega que o proprietário do mesmo se recusa 

a vendê-lo; ou quando diz que é exigido um preço exorbitante pelo bem; ou quando ele declina desistir de um escravo 

pertencente à propriedade, porque o referido escravo ou é seu pai, sua mãe, ou um dos seus irmãos; pois é perfeitamente justo 

que, nestas circunstâncias, lhe seja permitido pelo tribunal pagar o valor avaliado da propriedade. 

 

4. Quando uma taça foi legada a alguém, e o herdeiro deseja pagar o valor avaliado da mesma, porque diz que seria uma 

dificuldade para ele ser privado dela, não pode obter este favor do Pretor, porque a condição de escravo é uma coisa, e a de 

outra propriedade é outra, e o curso mais indulgente é adoptado com referência aos escravos, como já dissemos 

anteriormente. 
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5. Quando uma propriedade pertencente a um município, juntamente com os seus impostos municipais, é legada, 

consideremos se o legado é válido, e se pode ser legalmente reclamado. Julianus diz no Trigésimo Oitavo Livro do Digest 

que, embora as terras deste tipo possam pertencer a um município, ainda assim, porque o partido que as legou tinha algum 

direito sobre elas, o legado será válido. 

 

6. Mas se o testador tivesse concebido esta terra para outros que não para o município do qual a tinha arrendado, não é 

considerado como tendo deixado a propriedade da mesma, mas apenas o direito que tinha no arrendamento da terra. 

 

72. Paulus, On the Edict, Book XLVIII. 

 

Se alguém legar a Quinta da Cornelia, com excepção das vinhas que existiam na altura da sua morte, e não há vinhas lá, nada 

será deduzido do legado. 

 

(73) Gaius, Sobre o Édito do Pretor, Sobre o Legado. 

 

Quando um herdeiro é obrigado a agir de tal forma que Lucius possa obter cem aurei, o herdeiro será obrigado a pagar essa 

soma; porque ninguém pode agir de tal forma que eu possa obter cem aurei, a menos que ele mos dê. 

 

1. É declarado num Rescript do Nosso Imperador que os legados legados às aldeias, assim como os legados às cidades, são 

legais. 

 

74. Ulpianus, Disputations, Livro IV. 

 

Embora o Nosso Imperador e o seu pai declarassem num Rescript que, quando a propriedade era ordenada para ser entregue 

pelo herdeiro nomeado, isto, de acordo com a intenção do testador, também se aplicava ao substituto; ainda assim, deve ser 

entendido desta forma, apenas quando é claro que a intenção do testador não era outra. Pode-se verificar de várias maneiras 

se; quando o seu herdeiro foi acusado do pagamento de um legado ou confiança, ele não estava disposto a que o substituto 

fosse acusado do mesmo. Mas e se ele tivesse acusado o substituto da entrega de outros bens ao beneficiário do fideicomisso, 

ou ao legatário, com os quais não tivesse acusado o herdeiro nomeado? Ou que curso deve ser seguido se existir uma boa 

razão para que o herdeiro nomeado seja acusado do legado, e o substituto não o tenha feito? Ou o que deveria ser feito se ele 

tivesse substituído o beneficiário, a quem tinha deixado bens em fideicomisso, para ser entregue pelos seus herdeiros 

nomeados? Deve portanto dizer-se que o Rescript acima mencionado não se aplica, excepto quando a intenção do testador é 

obscura. 

 

(75) The Same, Disputations, Book V. 
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Onde um legado ou um fundo é deixado como se segue: "Se o meu herdeiro o considerar adequado, se o aprovar, se o 

considerar justo;" o legado ou o fideicomisso será devido; uma vez que lhe foi confiado como a um homem de carácter, e a 

validade do legado não dependia do mero consentimento do herdeiro. 

 

1. Onde, "o que Titius deve", me é deixado, e Titius não deve nada, deve ser notado que o legado é nulo. E, também, se o 

montante não for declarado, nada será devido, pela boa e suficiente razão de que não é aparente o quanto foi legado. Pois se 

eu legar a Titius o que lhe devo, e não mencionar o montante, fica estabelecido que o legado é nulo; mas se eu legar a Titius 

ten aurei que lhe devo, embora não lhe deva nada, a falsa representação não anula o legado; como Julianus decidiu no caso 

do legado de um dote. 

 

2. Se o testador tivesse dito: "Eu deixo o ten aurei que Titius me deve", o legado será sem dúvida nulo, pois existe uma 

grande diferença entre uma falsa representação e uma falsa condição, ou causa. Assim, se eu legar a Titius ten aurei que a 

Seius me deve, o legado será nulo se ele não me deve nada, porque ele deveria ser o meu devedor. Se, no entanto, ele me 

devia, e eu deveria cobrar a dívida durante a minha vida, o legado será extinto; e se ele continuar a ser meu devedor, o meu 

herdeiro só será obrigado a ceder-lhe o seu direito de acção. 

 

3. Se alguém estipular "dar a Stichus, ou o tenente aurei, o que eu escolher," e legar o que era devido ao legatário, o seu 

herdeiro será obrigado a ceder o seu direito de acção ao legatário, e este último terá o direito de escolher Stichus, ou o tenente 

aurei, o que ele preferir. 

 

4. Assim, se ele legar Stichus, enquanto ele lhe devia ou Stichus ou o tenente aurei, uma acção por uma quantia 

indeterminada será a favor do legatário contra o herdeiro, como Julianus declarou no Trigésimo Terceiro Livro do Digest; e 

através desta acção ele pode obrigar o herdeiro a instaurar um processo; e se, depois de ter instaurado a acção, ele recuperar 

Stichus, o herdeiro deve entregá-lo ao legatário, mas se ele pagar o tenente aurei, ele não recuperará nada. Portanto, está no 

poder do devedor determinar se aquele a quem o Stichus foi legado será ou não um legatário. 

 

(76) Julianus, Digest, Livro XXXIV. 

 

Se alguém deve estipular a entrega de Stichus ou Pamphilus, e depois legar Stichus a Sempronius, e Pamphilus a Maevius; 

entende-se que o herdeiro é obrigado a pagar o valor de Stichus ou Pamphilus a um dos legatários, e a atribuir o seu direito de 

acção ao outro. 

 

77. Ulpianus, Disputations, Livro V. 
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Quando o dinheiro é depositado junto de qualquer pessoa, e depois é acusado, como fiduciário, de pagar o referido dinheiro 

ao beneficiário, o fideicomisso deve ser executado, de acordo com um Rescript do Divino Pio; uma vez que se considera que 

o herdeiro foi solicitado a pagar o dinheiro ao devedor. Pois se o devedor for processado pelo herdeiro, pode recorrer a uma 

acção com base na má fé, o que torna o fideicomisso válido; e uma vez que este é o caso, cada devedor pode ser acusado de 

um fideicomisso. 

 

(78) The Same, Disputations, Livro VIII. 

 

Quando um legatário é acusado de um fideicomisso, ele só é obrigado a executá-lo se o bem legado lhe chegar às mãos. 

 

79. Julianus, Digest, Livro V. 

 

Quando alguém, pela sua vontade, ordena que aurei seja pago a Titius e Seius, estas palavras não são de forma alguma 

ambíguas; como o testador, quando mencionou dez, é entendido como tendo dito que aurei deve ser dada a cada um dos 

legatários. 

 

80. Marcellus, Notes On the Digest of Julianus, Livro XXXII. 

 

Um homem que deixou uma propriedade de apenas trinta aurei legou trinta a Titius, vinte a Seius, e dez a Maevius. 

Massurius Sabinus defende que Titius tem direito a quinze, Seius a dez, e Maevius a cinco aurei; desde que, no entanto, cada 

legatário contribua com a sua parte do quarto falcidiano na proporção do que lhe foi legado. 

 

81. Julianus, Digest, Livro XXXII. 

 

Quando um herdeiro tiver sido encarregado de entregar uma parcela de terra sob uma condição, e enquanto a condição estiver 

pendente deixa-a a um terceiro sob outra condição, e então a condição prescrita pelo primeiro testamento é cumprida, e 

depois a condição sob a qual o herdeiro legou a referida propriedade é cumprida; a propriedade da mesma não é perdida pelo 

primeiro legatário. 

 

1. Quando a propriedade é legada a um escravo pertencente a dois senhores em comum, um deles pode aceitar o legado, e o 

outro pode rejeitá-lo; pois, neste caso, um escravo pertencente em comum ocupa o lugar de dois escravos separados e 

distintos. 

 

2. "Eu dou e legar Stichus a Sempronius; se Sempronius não manumita Stichus dentro de um ano, eu dou e legar o dito 

Stichus a Titius". Levantou-se a questão, que efeito teve isto na lei? Respondi que, entretanto, Sempronius teria direito a todo 
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o escravo, e se ele o manumitasse dentro de um ano, o escravo tornar-se-ia livre, mas se não o fizesse, todo o escravo 

pertenceria a Titius. 

 

3. Quando um testador concebe um pedaço de terra, com excepção do edifício, pelo termo "construção" entende-se ou o 

edifício ou o solo sobre o qual foi erguido, além disso. Se exceptuar apenas o edifício em si, todo o terreno pode, no entanto, 

ser reclamado pelos termos do legado; mas se o herdeiro apresentar uma excepção por má fé, pode obter autorização para 

viver na casa, bem como adquirir um direito de passagem através do terreno para obter acesso ao mesmo. Onde, no entanto, o 

terreno foi excluído, o terreno, com excepção da casa, pode ser reclamado, e uma servidão será, por força da lei, ligada a ele 

em benefício da casa; tal como quando um proprietário legar um de dois terrenos e sujeitar o outro a uma servidão em seu 

favor. A probabilidade, porém, é que num caso deste tipo, o testador tivesse também em vista o terreno sobre o qual a casa 

foi construída, e sem o qual não poderia ficar de pé. 

 

4. Se um libertado nomear o seu herdeiro padroeiro para sete duodécimos dos seus bens, e outras pessoas herdeiras dos 

restantes, e fazer o seu legado da seguinte forma: "Acuso quem quer que seja das pessoas acima mencionadas será meu 

herdeiro, juntamente com o meu patrono, a entregar escravos de sucessão e escravos como estes a Titius, escravos que penso 

valerem vinte aureis cada um;" deve entender-se que o co-herdeiro do patrono é o único encarregado do legado, e portanto 

que Titius só pode reivindicar cinco duodécimos dos escravos. Mas o seguinte aditamento: "Que eu penso valer vinte aurei a 

cada um", não altera a condição do legado, se for tida em conta a proporção devida nos termos da Lei Falcidiana, pois para 

que isso possa ser feito, o verdadeiro valor dos escravos deve, no entanto, ser deduzido, quando são avaliados. 

 

5. "Entrego e deixo uma parcela de terra ao Titius, se ele pagar a aurei da posse ao meu herdeiro". Se o meu herdeiro dever a 

Titius ten aurei, e Titius lhe der um recibo pela quantia, ele pode reclamar a terra. 

 

6. Se Titius, a quem Stichus foi legado, morrer antes de saber que o legado lhe pertencia, e legar o mesmo escravo à Seius, e 

o herdeiro de Titius não rejeitar o legado, Seius pode reclamar Stichus como sua propriedade. Se o chefe de família deve 

cobrar ao seu filho menor a entrega de uma parcela de terra, que deixou a Tito, e deve cobrar um substituto da mesma forma 

à mesma pessoa, e o menor deve tornar-se herdeiro do seu pai, quer Tito reclame o legado ou o rejeite, ele não pode exigir 

nada ao substituto, mesmo que o filho deva morrer antes de chegar à puberdade; pois quando um legado é legado uma 

segunda vez, e o substituto é cobrado com ele, deve considerar-se que o legado apenas se repete. 

 

7. Portanto, se o filho foi absolutamente, e o substituto condicionalmente, acusado do legado, o caso será o mesmo como se o 

filho fosse o único acusado. E, por outro lado, se o filho foi acusado condicionalmente, e o substituto absolutamente, e o 

menor deve morrer antes de a condição ser cumprida, o legado será válido apenas em virtude da substituição. 
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8. Um legado feito da seguinte forma: "Eu dou e deixo um pedaço de terra a Lúcio e a Tício, ou a um deles", é válido, e se 

ambos viverem, será devido a ambos, mas se apenas um viver, ele terá direito a ela. 

 

9. Quando um escravo que deve ser livre sob uma condição é legado sob outra condição, e enquanto a condição do legado 

estiver pendente, a outra condição da qual depende a sua liberdade não for cumprida, o legado é válido; pois, como uma 

concessão condicional de liberdade anula o legado se a condição for cumprida; assim também o legado não pode ser anulado 

antes do momento em que deve entrar em vigor. 

 

10. Quando um filho menor é acusado do legado de um escravo, e o seu substituto é orientado para o libertar, e o menor 

chega à puberdade, o escravo pode ser reclamado pela parte a quem foi legado. Se, contudo, o menor morrer, o escravo 

obterá a sua liberdade. Haveria muito mais razões para que isto fosse observado, se o escravo tivesse sido legado 

condicionalmente ao menor, e, enquanto a condição estava pendente, o filho deveria morrer antes de atingir a idade da 

puberdade. 

 

82. Julianus, Digest, Livro XXXIII. 

 

A obrigação ligada a um legado nem sempre se extingue quando a propriedade se reveste ao legatário no dia prescrito, mas 

deve revestir-se dele de tal forma que não possa ser privado dele. Suponhamos que certos bens que me foram deixados em 

absoluto, me foram entregues pelo herdeiro no dia designado, e que o herdeiro também foi encarregado de entregar o referido 

bem a outro sujeito a uma certa condição; posso sem dúvida intentar uma acção nos termos do testamento, porque as 

circunstâncias são tais que perderei a propriedade do bem se a condição for cumprida. Pois, se Stichus me for devido sob uma 

estipulação, e ele for legado a outra pessoa sob uma condição, ele tornar-se-á meu, por causa da consideração; ainda assim, se 

a condição for cumprida, terei direito a intentar uma acção com base na estipulação. 

 

(1) Se eu tiver adquirido, mediante receita médica, alguns bens pertencentes a uma pessoa ausente em negócios públicos, e 

estes me forem legados antes de ter sido privado deles por um título melhor, e então, depois de ter sido privado desta forma, 

posso legalmente intentar uma acção sob a vontade e obrigar a que os referidos bens me sejam entregues. 

 

(2) Quando uma parcela de terra me tiver sido legada, e eu tiver adquirido a mera propriedade da mesma sem o usufruto, e o 

vendedor perder depois os seus direitos civis, o usufruto pertencerá a mim. Se eu intentar uma acção sob o testamento, o 

tribunal julgará o montante que eu perdi através de litígio. 

 

(3) Marcellus: A mesma regra aplicar-se-á se eu comprar uma parte da referida terra, e a referida parte for legada ou me for 

dada; pois tenho o direito de intentar uma acção por uma parte. 
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(4) Julianus: Se as crianças nascidas de Pamphila me forem legadas, e eu tiver comprado Pamphila, e ela tiver uma criança 

enquanto estiver sob o meu controlo; não se pode considerar que tenho direito a essa criança, por uma consideração válida, 

simplesmente porque comprei a sua mãe. A prova disto é que, se eu for despejado, terei direito a uma acção contra o 

vendedor no terreno da compra. 

 

(5) Onde um testador, tendo Gaius e Lucius os seus devedores pela mesma soma de dinheiro, fez um legado como se segue: 

"Que o meu herdeiro dê a Sempronius o que Caio me deve, e a Maevius o que Lúcio me deve", impõe ao seu herdeiro a 

necessidade de atribuir os seus direitos de acção a um dos seus legatários, e o montante do crédito devido por eles ao outro. 

Se, no entanto, o testador, durante a sua vida, tivesse dado um recibo a Gaio, o legado legado legado a Sempronius e Maevius 

seria necessariamente nulo. 

 

(6) Onde Stichus e Pamphilus me foram legados por dois testamentos diferentes, e eu recebi Stichus sob os termos de outro 

testamento, posso intentar uma acção sob o primeiro para recuperar Pamphilus; pois se Stichus e Pamphilus me tivessem sido 

legados por um testamento, e eu tivesse obtido Stichus por uma boa consideração, eu poderia, no entanto, reclamar 

Pamphilus. 

 

83. Marcellus, Digest, Livro XIII. 

 

Titius legou-lhe uma parte em Stichus, e Seius legou-lhe a parte restante em Stichus, pode então reclamá-lo em virtude de 

ambos os testamentos. 

 

(84) Julianus, Digest, Livro XIII. 

 

Um legado deste tipo, "Que o meu herdeiro pague cem aurei a Titius, se Titius fornecer ao meu herdeiro a segurança de que 

pagará cem aurei a Maevius", será válido; tal como quando um legado é legado a qualquer um e ele o entrega a outro em 

conformidade com os termos de um trust. 

 

1. O seguinte legado é válido pela mesma razão: "Que o meu herdeiro pague cem aurei a Titius, se Titius lhe der segurança 

para construir uma obra pública com este valor na Cidade". 

 

2. Se Sempronius nomear Titius seu herdeiro, e ordenar-lhe que transfira um terreno pertencente à sua propriedade para 

Maevius, após o lapso de dois anos; e Titius deve então cobrar ao seu herdeiro que entregue imediatamente o mesmo terreno 

a Maevius, e Maevius recebe o preço do terreno do herdeiro de Titius, e depois deseja reclamar o terreno sob a vontade de 

Sempronius; será barrado por uma excepção, se não estiver satisfeito com o preço pago pelo referido terreno. 

 



1858 

 

3. Quando um escravo foi legado por alguém em termos gerais, e foi culpa do legatário não ter recebido Stichus quando o 

herdeiro desejava entregá-lo, e Stichus deveria morrer, o herdeiro pode recorrer a uma excepção com base na má fé. 

 

4. Quando uma casa, em cujo favor outra casa pertencente ao herdeiro foi acusado de uma servidão foi entregue ao legatário 

sem a servidão, eu sustentei que este último pode intentar uma acção sob a vontade, porque ele não recebeu todo o legado. E, 

de facto, se o legatário receber do herdeiro um escravo, que se tornou deficiente, pode muito apropriadamente intentar uma 

acção sob o testamento. 

 

5. Quando um homem, não tendo conhecimento de que um escravo lhe tinha sido legado por testamento, compra o referido 

escravo ao herdeiro, e então, depois de ter verificado isso, intenta uma acção sob o testamento e recupera o escravo, deve ser 

exonerado da responsabilidade de processar por causa da venda; porque este processo é de boa fé, e por isso inclui uma 

excepção com base em fraude. Se, no entanto, o preço tiver sido pago, deve intentar uma acção judicial sob vontade, deve 

recuperar o escravo, e pode recuperar o preço através de uma acção de compra, se for privado dele por um título melhor. 

Mas, se proceder por uma acção de compra, e depois verificar que o escravo lhe foi legado, e intentar uma acção sob o 

testamento; o herdeiro não pode ser libertado a menos que reembolse o preço, e entregue o escravo ao comprador. 

 

6. Quando um pai prometeu cem aurei como dote para a sua filha, e depois lhe legou a mesma quantia, o herdeiro será 

protegido por uma acção com base na má fé, se o genro instaurar um processo por causa da promessa do falecido, e a filha 

intentar uma acção sob o testamento; pois devem concordar uns com os outros em contentar-se com uma destas acções. 

 

7. Quando um legado é feito da seguinte forma: "Que o meu herdeiro pague aurei a So-and-So, se ele devolver a minha nota 

promissória ao meu herdeiro", uma condição deste tipo tem o efeito de libertar o meu herdeiro da dívida. Portanto, se a nota 

existir, o credor não será entendido como tendo cumprido a condição, a menos que entregue um recibo ao herdeiro. Se, no 

entanto, a nota não existir, considera-se que ele cumpriu a condição, se ele libertar o herdeiro. Não faz diferença se a nota foi 

destruída no momento em que o testamento foi feito, ou posteriormente, ou após a morte do testador. 

 

8. Se Stichus, que pertence a Titius, for legado a Titius e Maevius, Maevius terá direito a metade do interesse em Stichus, 

pois Titius tem direito a metade do referido escravo, mesmo que não lhe seja permitido receber um legado. 

 

9. "Que o meu herdeiro dê a Tito, a Stichus, ou a Pamphilus, qualquer que seja a sua escolha". Se o herdeiro disser que deseja 

dar a Stichus, e Stichus morrer, ele será libertado; mas se ele mencionar em qualquer altura qual deles deseja dar, ele não 

pode mudar de ideias. 

 

10. Um legado foi legado como se segue: "Que o meu herdeiro seja transferido para Titius, o Estado da Cornelia, e os 

escravos que estão no referido Estado, e que serão meus no momento da minha morte". Uma escrava que normalmente 
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permaneceu na referida herdade, no momento da morte do testador tinha fugido, e tinha dado à luz uma criança. Perguntei se 

ela própria e o seu filho estavam incluídos no legado. Respondi que a escrava parece ter sido legada, embora tenha fugido, e 

mesmo que fosse uma fugitiva, é considerada como tendo estado na referida herdade no momento da morte do testador. 

Consequentemente, como a criança segue o estado da mãe, é incluída no legado, tal como se tivesse nascido na herdade. 

 

11. Se Stichus ou Pamphilus, qualquer um deles que o legatário preferir, foi legado a Titius, e o testador deu Pamphilus a 

Titius, Stichus ainda está sujeito à obrigação. 

 

12. Onde um legado foi legado como se segue: "Eu dou e legei a Tito e a Maevius um escravo cada um", fica estabelecido 

que eles não têm direitos conjuntos no mesmo escravo, tal como não teriam se o legado fosse nos seguintes termos: "Eu dou 

e deixo um escravo a Titius, e outro escravo a Maevius". 

 

13. Quando uma pessoa a quem foi legado um legado, antes de decidir que acção irá utilizar para recuperar o seu legado, 

morre, deixando dois herdeiros, e ambos parecem aceitar o legado ao mesmo tempo, não podem recebê-lo a menos que 

concordem quanto ao curso a seguir; como por exemplo, quando um deles deseja trazer um real, e o outro uma acção pessoal. 

Se, contudo, concordarem, terão direito ao bem em comum, e devem concordar ou voluntariamente, ou pela direcção do 

tribunal. 

 

85. Paulus, On Plautius, Livro XI. 

 

Uma parcela de terra foi concebida para duas pessoas em conjunto; uma delas, por uma acção pessoal, obteve o valor 

avaliado de metade da propriedade, a outra, se quisesse fazer valer toda a propriedade, pode ser impedida por uma excepção 

por má fé com referência a metade dela; porque o falecido desejava que o legado chegasse às suas mãos apenas uma vez. 

 

86. Julianus, Digest, Livro XXXIV. 

 

Se um escravo que o senhor tinha dado em penhor lhe for legado por alguma outra parte, o senhor terá direito a uma acção 

contra o herdeiro se o penhor for libertado. 

 

1. Se um dos herdeiros de um testador for acusado de entregar Stichus a Maevius por herança, e depois todos os seus 

herdeiros são acusados por um códice de lhe entregar o mesmo Stichus, e, antes de o códice ser aberto, Maevius deve receber 

o valor avaliado do escravo, ele não pode obter legalmente o escravo sob o códice, porque o testador pretendia que ele 

recebesse o legado apenas uma vez. 
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2. Quando um escravo é legado, e a condição do referido escravo e de tudo o que lhe diz respeito pessoalmente está em 

suspenso, e o legatário deve recusar o legado, considera-se que o escravo nunca lhe pertenceu; e se não o deve rejeitar, 

entende-se que ele é seu desde o dia da aceitação da propriedade. De acordo com esta regra, e os direitos dos interessados na 

propriedade que o escravo recebeu por entrega ou estipulado, assim como com referência ao que lhe foi legado ou dado, a sua 

condição será determinada; e também se o negócio que ele transaccionou foi em benefício do herdeiro, ou do legatário. 

 

3. Quando todos os herdeiros de um testador são encarregados da entrega de um terreno, que pertencia a um deles, aquele a 

quem pertencia não é obrigado a fornecer mais do que a sua parte, e os outros serão responsáveis pelas restantes partes. 

 

4. Se lhe for deixada uma casa em cujo terreno o edifício se encontra, o legado será válido, mesmo que ele seja o proprietário 

do terreno; pois por este meio ele obtém uma libertação da servidão e lucros através da doação da casa. 

 

87. Papinianus, Perguntas, Livro XVIII. 

 

Um pai que nomeou o seu filho, sobre o qual ele manteve o controlo, herdeiro de uma parte dos seus bens, também lhe 

deixou um legado. Seria uma grande dificuldade, como defendem algumas autoridades, que o seu direito ao legado fosse 

negado se rejeitasse a herança do seu pai, pois o testamento não deveria ser considerado como atacado por alguém que, por 

boas razões, se recusa a envolver-se nos assuntos de uma herança que possa ser insolvente. 

 

(88) Marcianus, Institutos, Livro VI. 

 

Se, no entanto, o pai pretendia que o filho não deveria ter o legado a menos que aceitasse a herança, então não lhe deveria ser 

concedida uma acção contra o seu co-herdeiro para a recuperação do legado, como é defendido por Aristo; uma vez que a 

herança não parecia ser solvente para o próprio filho. Este é o caso, mesmo que o testador não tenha condicionado a aceitação 

da herança, uma vez que está claramente estabelecido qual era a sua intenção. 

 

89. Julianus, Digest, Livro XXXIII. 

 

Para um filho emancipado, se ele rejeitar a herança, não pode ser impedido de reclamar o legado do herdeiro. O Pretor, ao 

permitir que os filhos que estão sob o controlo do seu pai rejeitem a sua herança, deixa claro que pretende conceder-lhes o 

mesmo direito no que lhes diz respeito pessoalmente, ao qual teriam direito se tivessem tido poder livre para entrar na 

herança. 

 

90. Papinianus, Perguntas, Livro XVIII. 
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Mas e se o legado fosse legado como se segue: "Deixo isto ao meu filho, além disso" ? Não há dúvida de que deve ser feita 

uma investigação sobre a intenção do testador. Este caso não é diferente do primeiro relativo ao conhecimento prévio do 

filho, a menos que se prove claramente que a intenção do pai era outra. 

 

1. É evidente que se vários filhos tiverem sido nomeados herdeiros, uma acção para recuperar o legado será recusada a quem 

se recusou a aceitar a herança. 

 

91. Julianus, Digest, Livro XXXVI. 

 

Levantou-se a questão se um filho sob controlo paterno, que ele próprio teve um filho, deveria ser nomeado herdeiro; como 

ambos estão sob o controlo de outro, pois pode um filho ser acusado de um legado em benefício do seu próprio filho? 

Respondi que, como um filho pode ser acusado de um legado em favor do seu pai, segue-se que ele pode ser acusado de um 

em benefício do seu irmão, ou do seu filho, ou mesmo em benefício do escravo do seu pai. 

 

1. Quando a liberdade é imediatamente concedida a um escravo, um legado pode ser-lhe legado, quer absoluta quer 

condicionalmente. Mas quando a liberdade lhe foi concedida sob alguma condição, ela pode ser válida em certos momentos, 

e em outros, mesmo se legada de forma absoluta, pode ser nula; pois se a condição de liberdade era tal que podia ser 

cumprida imediatamente após a morte do testador, antes da entrada da herança (por exemplo, "Que Stichus seja livre se ele 

pagar a aurei a Titius, ou ascender ao Capitólio"), o legado será válido. Além disso, condições como as seguintes: "Se ele 

pagar ao herdeiro aurei se ele ascender ao Capitólio depois de a minha herança ter sido aceite", o legado será nulo. No 

entanto, se tiver sido nomeado um herdeiro necessário para a totalidade da herança, as condições que poderiam ser cumpridas 

antes da entrada da herança tornam o legado inválido. 

 

2. Quando um testador nomeou dois herdeiros, e legou Stichus a um, e o tenente aurei a Stichus, se Stichus se tornar livre 

durante a vida do testador, ele terá direito a todo o legado; e uma prova de que o mesmo pertence pessoalmente ao referido 

escravo é estabelecida pelo facto de que, se o herdeiro a quem o escravo tinha sido legado não entrar na propriedade, ele pode 

recuperar todo o legado do outro herdeiro. 

 

3. Quando um legado é legado a um escravo, que ele próprio é legado, e é vendido pelo testador, o legado pertencerá ao 

comprador. 

 

4. Quando um escravo é deixado ao Titius, e o legado é legado ao mesmo escravo, o legatário pode ser acusado de "entregar 

o escravo a alguém, ou transferir para ele a propriedade que é legada ao escravo". E, ainda mais do que isso, Titius pode ser 

acusado da confiança com referência ao próprio escravo, mesmo depois de este se tornar livre. 
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5. Se alguém deve legar Stichus, e depois vendê-lo ou manumitá-lo, e posteriormente deixar-lhe um legado por um códice, ou 

o escravo manumitante ou o comprador terá direito ao legado. 

 

6. Se for nomeado um herdeiro por um partido que o tenha encarregado de entregar um escravo, e algum indivíduo deve legar 

um legado ao referido escravo; e, durante a vida da pessoa que me legou o escravo, chega o dia da transferência do legado 

para o escravo; esse legado é imediatamente adquirido pela propriedade. Assim, mesmo que a pessoa que me legou o escravo 

deva morrer, o legado deixado ao escravo não me pertencerá. 

 

7. Quando um escravo é reclamado em virtude de um testamento, ele deve ser entregue ao queixoso no mesmo estado em que 

se encontrava no momento em que a questão foi juntada ao caso. E, como a descendência de uma escrava, bem como as 

colheitas da terra que foram entretanto obtidas, estão incluídas nesta acção; portanto, qualquer propriedade que entretanto 

tenha sido adquirida pela escrava, quer por herança quer por legado, deve ser entregue ao queixoso. 

 

(92) Julianus, Digest, Livro XXXIX. 

 

Quando um dos vários herdeiros compra uma parcela de terra que foi deixada em fideicomisso, tendo o preço sido 

determinado pelo rendimento da referida terra por conta das dívidas devidas da herança; a parte com direito à terra nos 

termos do fideicomisso, estando presente e consentindo, fica estabelecido que não a terra em si, mas o valor da mesma deve 

ser entregue. Marcellus afirma numa nota: "Se o herdeiro preferir entregar a terra, penso que deve ser ouvido". 

 

1. Julianus: Onde o dinheiro é legado a Titius, e ele é acusado por um fideicomisso a um escravo pertencente a outro, e o 

senhor do referido escravo não está disposto a vendê-lo; ele terá, contudo, direito ao seu legado, porque não foi culpa sua que 

a propriedade legada pelo fideicomisso não tenha sido entregue. Pois se o escravo morrer, ele não será privado do seu legado. 

 

2. Tal como se reconhece que um trust pode ser imposto a qualquer pessoa que tenha direito a uma herança como herdeiro 

legal, ou à posse pretoriana da mesma, também aquele que, por lei, tenha direito à herança de um rapaz com idade inferior à 

puberdade, ou à posse pretoriana da mesma, pode ser legalmente acusado de um trust. 

 

93. Ulpianus, Trusts, Livro I. 

 

Um trust deste tipo só será válido quando o menor morre sob a idade da puberdade; se, no entanto, morrer depois de ter 

chegado à puberdade, o trust desaparecerá. 

 

(94) Julianus, Digest, Livro XXXIX. 
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É evidente que se um pai deve deserdar o seu filho enquanto este não tiver atingido a idade da puberdade, o herdeiro da lei 

não pode ser obrigado a deserdar a confiança, a menos que também tenha sido herdeiro do pai. 

 

1. Quando um senhor foi solicitado a entregar a outra pessoa uma herança à qual o seu próprio escravo tinha sido nomeado 

herdeiro, e ele vendeu o escravo; surgiu a questão de saber se ele em cujas mãos a herança veio através da compra do 

escravo, que foi nomeado herdeiro, pode ser compelido a entregá-la. Eu disse que uma pessoa que vendesse o seu próprio 

escravo, que tinha sido nomeado herdeiro, poderia ser compelida a desonerar o fideicomisso, uma vez que tinha recebido o 

preço da herança que lhe foi pedido que entregasse. Ele, porém, em cujas mãos a herança veio através da compra do escravo 

que tinha sido nomeado herdeiro, pode, após investigação, ser forçado a desobrigar o fideicomisso; ou seja, no caso de o 

senhor original do escravo não ser solvente. 

 

2. Onde Stichus, ou Damas, foi legado a alguém, e ao legatário foi dada a sua escolha, e ele foi encarregado de entregar 

Stichus a outra pessoa; e embora ele possa ter preferido exigir a Damas, ele será, no entanto, obrigado a entregar Stichus, de 

acordo com os termos do fideicomisso. Mesmo que Damas seja de maior valor, ele será obrigado a fornecer Stichus; ou se ele 

for de menor valor, ele também será legalmente obrigado a entregá-lo; uma vez que foi por sua culpa que ele não obteve, de 

acordo com os termos do testamento, o escravo que era objecto do fideicomisso. 

 

3. Quando um escravo é manumitted pelo testamento, e não recebe nem um legado nem a herança, não pode ser obrigado a 

libertar um fideicomisso. Nem o pode fazer quem lhe for pedido para manumitar um escravo que lhe foi legado; pois uma 

pessoa só pode ser obrigada a pagar dinheiro em virtude de um fideicomisso que recebe algo da mesma espécie, ou 

semelhante, pelo testamento. 

 

95. Ulpianus, Trusts, Livro I. 

 

No entanto, deve ser considerado onde foi pedido a um escravo que foi manumitted para fornecer algo em vez de trabalho, se 

um fideicomisso deste tipo será válido. Isto não pode de modo algum ser admitido, porque serviços desta descrição não 

podem ser impostos a um libertado, e se impostos, não podem ser exactos; ainda que o testador possa tê-lo previsto no seu 

testamento. 

 

(96) Julianus, Digest, Livro XXXIX. 

 

Um certo indivíduo fez o seguinte legado no seu testamento, ou codicilo: "Desejo que quarenta aurei sejam pagos a 

Pamphila, como é dito a seguir; muitos dos quais me são devidos por Júlio; e tantos que investi em equipamento de 

acampamento; e tantos que tenho em dinheiro". O testador morreu vários anos depois de ainda ser do mesmo espírito, mas 

todas as somas que ele mencionou tinham sido empregadas para outros fins. Pergunto se a confiança deve ser libertada. 
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Respondi que era muito provável que o testador tivesse tido a intenção de indicar aos seus herdeiros onde poderiam obter 

facilmente quarenta aurei, sem interferir com o resto dos seus bens, em vez de ter inserido uma condição num trust que, no 

início, tinha sido absoluta; e, portanto, que Pamphila tinha direito aos quarenta aurei. 

 

1. Sempre que a propriedade sem dono reverta para o Tesouro ao abrigo da Lei Juliana, os legados e fideicomissos que o 

herdeiro, a quem foram deixados, foi obrigado a pagar e a exonerar, devem ser pagos e exonerados pelo Tesouro. 

 

2. Se um escravo lhe for legado, e lhe for pedido "Para entregar ao Titius propriedade igual ao valor do escravo", e então o 

escravo deve morrer, não será obrigado a entregar nada por causa da confiança. 

 

3. Quando um herdeiro nomeado para uma determinada parte de uma propriedade é cobrado, como se segue: "Tome uma 

certa quantia como herança preferida, e distribua-a entre aqueles que receberam legados pelo testamento", deve tomar desta 

forma o que foi legado condicionalmente, após a condição ter sido cumprida, e, entretanto, será obrigado a dar segurança 

quer ao herdeiro, quer às partes a quem os legados condicionados foram deixados. 

 

4. Quando um escravo, que deve ser livre sob uma determinada condição, é obrigado a pagar dinheiro a alguém, pode ser-lhe 

pedido que entregue o referido dinheiro a outra parte. Pois, como o testador pode conceder liberdade absoluta ao seu escravo, 

através de um codicilo, e desta forma dispor da condição, porque é que ele não deveria ter o poder de tirar o mesmo dinheiro 

através de um fideicomisso? 

 

97. The Same, Digest, Book XLII. 

 

Se Stichus me for legado, e eu for acusado, "de entregar Stichus, ou Pamphilus, meu escravo", e eu perder qualquer coisa por 

causa do legado através da operação da Lei Falcidiana, serei obrigado a entregar o meu escravo Pamphilus inteiramente ao 

Titius, ou aquela parte do Stichus que recebi como legado. 

 

(98) The Same, Digest, Book LII. 

 

Um escravo que tenha sido tomado pelo inimigo pode ser legado legalmente, pois isso deriva do direito de postliminium; 

uma vez que, tal como podemos designar um escravo que está nas mãos do inimigo nosso herdeiro, assim também podemos 

legá-lo como legado. 

 

99. The Same, Digest, Book LXX. 
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Onde Stichus foi legado a um mestre, e um legado foi também feito pelo testador a um dos escravos do primeiro, dando-lhe a 

escolha entre Stichus e outro escravo, eu sustento que apenas metade de Stichus pertenceria ao referido mestre, porque o 

referido escravo, se fosse manumitido, poderia escolher Stichus. 

 

100. The Same, Digest, Book LXXVII. 

 

Se Sempronius deveria cobrar ao seu herdeiro Titius um legado em meu favor, e Titius deveria legar-me a mesma 

propriedade sujeita à mesma condição, e a condição deveria ser cumprida, ainda posso reclamar o legado sob a vontade de 

Sempronius. 

 

(101) The Same, Digest, Book LXXVIII. 

 

Se Stichus for legado por vontade a um dos meus escravos, e eu rejeitar o legado; e depois, tendo sido produzido um codicilo, 

torna-se evidente que Stichus também me foi legado, posso, no entanto, reclamá-lo. 

 

1. Quando um legado é deixado a uma pessoa que está nas mãos do inimigo, e ele morre enquanto lá está; o legado não terá 

força ou efeito, embora possa ser confirmado pelo direito do postliminium. 

 

(102) The Same, Digest, Book LXXXI. 

 

Quando um menor de vinte anos manuma o seu escravo sem a investigação legal necessária, e depois legou um legado ao 

referido escravo, e este, tendo sido vendido, obtém a sua liberdade; não pode receber o legado, pois não tem força ou efeito, 

uma vez que foi legado sem a concessão da liberdade. 

 

103. The Same, Digest, Livro LXXXIII. 

 

A fraude é considerada como tendo sido cometida no caso de um trust implícito, sempre que o fiduciário não é solicitado a 

realizar qualquer acto, quer por vontade, quer por um codicilo, mas meramente se vincula por um acordo privado, ou por um 

memorando, de que irá exonerar o trust em favor de uma parte que não tem direito a lucrar com ele. 

 

104. The Same, On Urseius Ferox, Livro I. 

 

Onde todos os herdeiros de um testador foram acusados de um legado, como se segue: "Que quem se tornar meu herdeiro 

seja acusado do pagamento de cem aurei ao Titius". Foi depois inserido no testamento que apenas um dos seus herdeiros 

deveria pagar ao Titius o dinheiro. Levantou-se a questão, devem os restantes herdeiros pagar a totalidade das cem aurei, ou o 
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que resta depois de deduzida a parte da herança pertencente ao acima mencionado? A resposta foi que era mais aconselhável 

que os restantes herdeiros pagassem as cem aurei, uma vez que o significado das palavras não se opõe a esta opinião, e a 

intenção do testador concorda com ela. 

 

1. Onde o seguinte foi inserido num testamento: "Que o meu herdeiro pague cem aurei a Lucius Titius, se ele lhe entregar 

uma nota pela qual lhe prometi pagar uma certa quantia de dinheiro". Titius morreu antes de entregar a nota ao herdeiro; e 

surgiu a questão se o seu herdeiro teria direito ao legado? Cassius deu como sua opinião que se houvesse, na realidade, uma 

nota, o herdeiro do legatário não teria direito ao legado, porque, como a nota não foi devolvida, o tempo para o legado se 

vingar não tinha chegado. Julianus observa que, se não existia nenhuma nota no momento em que o testamento foi 

executado, havia uma razão pela qual o legado seria devido ao Titius, e que é porque uma condição impossível não é 

considerada como tendo sido imposta. 

 

2. Sabinus diz que os bens que pertencem ao inimigo podem ser legados, se, em qualquer circunstância, puderem ser 

comprados. 

 

3. Onde a propriedade foi legada a Ácio, da seguinte forma: "Que a quem quer que se torne meu herdeiro seja cobrado o 

pagamento da propriedade aurei ao meu herdeiro, Ácio", Ácio pode reclamar a propriedade aurei, após a dedução da sua 

parte do montante. 

 

4. Da mesma forma, quando um herdeiro for condenado a pagar a posse de aurei e conservar uma parcela de terra para si, 

deve pagar essa quantia depois de ter deduzido a sua quota-parte. 

 

5. Finalmente, fica estabelecido que quando um legado for legado da seguinte forma: "Que a quem se tornar meu herdeiro 

seja cobrado o pagamento da minha propriedade de aurei," as quotas de todos os herdeiros serão iguais, pela razão de que 

cada um deles é considerado para ser cobrado em seu próprio benefício, bem como para o dos seus co-herdeiros. 

 

6. Quando alguém nomeia um herdeiro da seguinte forma: "Sempre que a sua mãe morrer", e depois é nomeado um segundo 

herdeiro como seu substituto, e este último é acusado de um legado em favor daquele que foi nomeado condicionalmente, e o 

primeiro morre durante a vida da sua mãe, e depois, no dia em que o legado deve chegar, surge a questão de saber se o seu 

herdeiro terá direito ao legado. A melhor opinião é que ele terá direito ao mesmo, se o substituto foi encarregado de o pagar 

absolutamente ao primeiro herdeiro, ou sob a condição de não se tornar seu herdeiro; pois a condição foi cumprida no 

momento da morte do herdeiro nomeado. 
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7. Quando um sogro foi nomeado herdeiro do seu genro, e parte da herança foi legada a outro, Sabinus deu como sua opinião 

que, após a dedução do dote, seria responsável pela parte da herança incluída no legado; tal como se uma soma de dinheiro 

tivesse sido devida ao sogro do genro, e após a dedução desta soma, ele tinha entregado a herança. 

 

105. The Same, On Minicius, Livro I. 

 

Onde um legado foi legado como se segue: "Que o meu herdeiro seja acusado do pagamento a Cornelius do que Lucius 

Titius me deve", o herdeiro não é obrigado a transferir nada sob este legado, mas sim o seu direito de acção contra o devedor. 

 

106. Alfenus Verrus, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro II. 

 

Onde o seguinte foi inserido num testamento: "Que o meu herdeiro seja acusado de cem aurei", mas não acrescentou "o 

pagamento de", fica estabelecido que o legado será devido. 

 

107. Africanus, Perguntas, Livro II. 

 

Onde vários herdeiros são acusados do pagamento de um legado, qual deles é ordenado a pagar como legado preferido? Diz-

se que está no poder daqueles a quem o legado foi legado escolherem se vão intentar uma acção contra os herdeiros 

individualmente, ou apenas contra aquele a quem foi ordenado que pague o legado preferido; por conseguinte, este último 

deve dar segurança aos seus co-herdeiros com o objectivo de os indemnizar. 

 

1. Se alguém legar um escravo a quem tenha deixado um legado, sem lhe conceder a sua liberdade, "se ele deveria ser seu 

escravo quando morrer", não há qualquer dúvida de que o legado será válido em algum momento futuro, porque, na morte do 

escravo, o legado que lhe for deixado pertencerá à pessoa a quem o próprio escravo foi legado. 

 

108. The Same, Perguntas, Livro V. 

 

Quando se diz que um escravo, que foi legado, foi levado para fugir durante a vida do testador, o herdeiro deve restaurá-lo, 

mas as despesas, e o risco de assistir à perseguição devem ser suportados pela parte a quem o escravo foi legado; como o 

herdeiro não é obrigado a entregar a propriedade legada, excepto no local onde foi deixada pelo testador. 

 

(1) Se o bem que me deixou por vontade própria, e que o senhor é obrigado a entregar, deve ser entregue por qualquer outra 

pessoa ao meu escravo, ainda terei direito a uma acção baseada na vontade; e, sobretudo, se não tiver conhecimento de que o 

bem se tinha tornado meu. Caso contrário, o resultado seria que, mesmo que desse os referidos bens ao meu escravo, se 
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libertaria sem o meu consentimento, o qual em circunstância alguma deve ser admitido; uma vez que não pode libertar-se da 

responsabilidade sem o meu consentimento, mesmo fazendo o pagamento desta forma. 

 

(2) Quando um escravo era legado ao Titius, colocava-se a questão de saber se o direito de fazer a escolha do escravo a ser 

dado pertenceria ao herdeiro, ou ao legatário. Eu respondi que seria mais equitativo sustentar que ele deveria ter o direito à 

escolha de quem tem o poder de fazer uso da acção que escolher, ou seja, o legatário. 

 

(3) O presente de um legado expresso nos seguintes termos: "Eu deixo para So e So, ou So e So, o que primeiro ascender ao 

Capitólio", diz Africanus será válido; pela razão manifesta de que onde um usufruto é legado aos homens livres, e a 

propriedade da propriedade para o que sobreviver, o legado será válido. Ele pensa que a mesma opinião deve ser dada com 

referência à nomeação de um herdeiro. 

 

(4) Titius encarregou-o de me legar um legado de Stichus, relativamente ao qual já entrei em estipulação consigo. Se a 

estipulação não se baseasse numa consideração valiosa, foi considerado que o legado seria válido. Se, no entanto, a entrega 

do escravo foi fundada sobre duas considerações valiosas, então é preferível considerar que o legado é nulo, porque ninguém 

perde nada, e a mesma propriedade não pode ser entregue duas vezes. 

 

(5) Onde, no entanto, já me deves Stichus nos termos da vontade de Titius, e Sempronius acusou-te, seu herdeiro, da entrega 

do mesmo escravo a mim como legado, e pediu-me que entregasse o referido escravo a um terceiro, o legado será válido, 

porque eu não devo reter o escravo. A mesma regra será aplicável onde ele me legou uma soma de dinheiro; e será ainda 

mais aplicável se tiver sido estabelecida uma confiança por um testamento anterior. Do mesmo modo, se houve fundamento 

para a aplicação da Lei Falcidiana nos termos do primeiro testamento, o que foi deduzido em virtude do mesmo, posso 

adquirir em virtude do segundo. 

 

(6) Mais uma vez, se eu me tornar herdeiro do proprietário de um determinado terreno, e ele não se revelar solvente, e o 

senhor é obrigado a entregar-me o referido terreno; a sua obrigação continuará a existir, tal como aconteceria se eu tivesse 

adquirido o terreno. 

 

(7) Onde for fornecido por um testamento, "Que o meu herdeiro pague à Seius ten aurei mais do que legei a Titius", não pode 

haver dúvidas de que Titius terá direito ao seu legado, e que não haverá mais do que ten aurei devido à Seius. Pois é costume 

fazer um legado nos seguintes termos: "Deixo tanto a Lucius Titius, e tanto mais à sua esposa e filhos". 

 

(8) Onde a propriedade é legada a uma pessoa a quem nada foi deixado anteriormente, com o acréscimo, "Isto muito mais", 

não há dúvida de que o que foi legado desta forma é devido. Deve haver ainda menos dúvidas se eu estipular com uma 

pessoa que nada me deve, como se segue: "Prometes pagar-me mais aurei do que me deves", que dez me serão devidos. 
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(9) Quando um escravo pertencente a outro é legado a alguém, e ordenado para ser livre, considera-se que pode ser 

reclamado pelo legatário, pois a sua concessão de liberdade não tem qualquer efeito. É absurdo que o legado seja anulado, o 

que seria válido se apenas o escravo tivesse sido legado. 

 

(10) Quando um indivíduo tivesse cinco aurei no seu peito, e os tivesse legado, ou prometido numa estipulação, "O ten aurei 

que tenho no meu peito", o legado ou a estipulação será válido; mas apenas cinco aurei serão devidos sob qualquer um dos 

dois. Além disso, parece pouco razoável que os cinco aurei que faltam sejam reclamados sob o testamento; pois neste caso, 

considera-se que certos bens que não existem foram legados. Se, no entanto, no momento da morte do testador, toda a 

quantia deveria estar no seu peito, e subsequentemente deveria ser um pouco diminuída, só o herdeiro deve sem dúvida 

suportar a perda. 

 

(11) Quando um escravo é legado, e o herdeiro está em falta, a sua vida e qualquer diminuição de valor que ele possa 

sustentar, correrá o risco do herdeiro; de modo que se ele for incapacitado quando for entregue, o herdeiro será, no entanto, 

responsável. 

 

(12) Se alguma coisa lhe tiver sido deixada, e for acusado, como administrador fiduciário, de ma entregar, se não receber 

mais nada por vontade própria, considera-se que só será responsável se tiver sido culpado de má fé ao não reclamar o legado, 

caso contrário, a culpa será minha; tal como nos contratos de boa fé, se o contrato for em benefício de ambas as partes, 

aquele que deve entregar o bem é responsável por negligência, mas se for em benefício de apenas uma, o administrador 

fiduciário só é responsável por fraude. 

 

(13) Um homem deu certas jóias a Titius como penhor, e nomeou o seu filho seu herdeiro, e depois deserdou-o; e finalmente 

providenciou-o no seu testamento: "Peço-te, Titius, e cobro-te que vendas as jóias que te dei em penhor, e depois de ter 

deduzido tudo o que te é devido, que pagues o saldo à minha filha". Ao abrigo desta disposição, a filha pode reclamar a 

confiança do seu irmão, de modo a obrigá-lo a ceder-lhe os seus direitos de acção contra o devedor. Neste caso, entende-se 

que ele é o devedor, que em primeiro lugar foi o credor, ou seja, pelo saldo do preço do penhor remanescente após o 

pagamento da dívida. 

 

(14) Não deve ser considerado surpreendente que, num caso como o acima mencionado, uma parte seja acusada de um 

fideicomisso, e outra seja vinculada pelo mesmo; pois quando o seguinte é inserido num testamento, nomeadamente, "Peço-

te, Titius, que recebas uma centena de aurei, e manumit sucumbirem um escravo, ou que pagues uma certa quantia a 

Sempronius", isto não parece ter sido devidamente expresso; ainda assim, deve ser entendido como significando que o 

herdeiro tem de libertar a confiança, bem como pagar o dinheiro a Titius, e portanto que o próprio Titius terá direito a uma 
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acção contra o herdeiro, e será obrigado a conceder liberdade ao escravo, ou a pagar a quantia a Sempronius, o que lhe foi 

pedido para fazer. 

 

Lacunas : 108, 15 - 112, 1 

 

(2) Onde um legado foi legado da seguinte forma: "Eu dou e deixo ao Titius, juntamente com a Seius", o legado é deixado a 

ambas as partes, tal como há dois legados em que um pedaço de terra é concebido com a Casa Formian. 

 

(3) Se alguém, pela sua vontade, ordenar algo a ser feito que seja contrário à lei ou à boa moral, a disposição não será válida; 

por exemplo, se ele deve ordenar algo a ser feito em violação de uma determinada lei, ou contra o Édito Pretoriano, ou deve 

ordenar a realização de algum acto desonroso. 

 

(4) O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que um juramento inserido num testamento que se opunha ao 

teor geral das leis, ou à autoridade de alguma promulgação especial, não tem qualquer força ou efeito. 

 

113. The Same, Institutes, Livro VII. 

 

Um legado pode ser feito ao escravo de outro como se segue, "Enquanto ele permanecer escravo", ou, "Se ele se tornar 

escravo de Titius", que também foi detido por Marcelo. 

 

(1) Se alguém deve conceder liberdade ao seu escravo após o lapso de um certo período, e, entretanto, deve cobrar ao seu 

herdeiro que lhe forneça subsistência até obter a sua liberdade; o Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que o 

desejo do testador deve ser respeitado. 

 

(2) Se alguém deve cobrar ao seu herdeiro o pagamento de uma herança de cem aurei a alguém, e cobrar um substituto com 

duzentos aurei a ser pago à mesma pessoa, e depois deve mencionar novamente os legados em termos gerais, considera-se 

que ele se referiu aos referidos trezentos aurei. 

 

(3) Se, no entanto, um pai fizer uma substituição pupilar para o seu filho abaixo da idade da puberdade, e se referir ao legado 

a ser libertado pelo substituto, e o menor se tornar seu herdeiro, e morrer antes de chegar à puberdade, a repetição do legado 

não será válida, porque era intenção do falecido que fosse devida apenas uma vez. 

 

(4) Quando uma criança com idade inferior à da puberdade é acusada de um legado sob a condição de "se chegar à 

puberdade", e o legado é repetido numa substituição, também será devido pelo substituto; pois a condição não é considerada 

como repetida, o que tornaria o legado nulo. 
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(5) Os desejos tolos de pessoas falecidas em relação ao seu enterro (por exemplo, onde desejem despesas desnecessárias para 

vestuário, ou outras coisas a serem utilizadas nos seus funerais), não são válidos; como afirma Papinianus no Terceiro Livro 

de Opiniões. 

 

114. The Same, Institutes, Livro VIII. 

 

Um filho sob controlo paternal, que seja um soldado ou que tenha sido dispensado do serviço, mesmo que possa morrer em 

estado inteste, pode acusar o seu pai de confiança, pela razão de que pode fazer um testamento. 

 

(1) Se um libertado morrer intestate, pode acusar o seu padroeiro com um fundo fiduciário na medida da parte dos seus bens 

a que o seu padroeiro tem direito; porque se ele deve executar um testamento, só pode deixar ao seu padroeiro o montante 

permitido por lei. 

 

(2) Quando um homem morre intestate, e sabe que os seus bens reverterão para o Tesouro, pode acusar o Tesouro de um 

fundo fiduciário. 

 

(3) O seguinte caso é discutido por Marcelo no Décimo Segundo Livro do Digest. Um certo indivíduo acusou uma pessoa 

com um fundo fiduciário a quem tinha legado uma parcela de terra, ordenando-lhe que transferisse a referida terra para 

Sempronius após a sua morte; e também acusou o mesmo legatário de pagar a Titius uma centena de aurei. A questão que se 

coloca, qual é a lei neste caso? Marcelo diz que se o testador deixou a Titius uma centena de aurei para ser pago a partir dos 

lucros que o legatário se vivesse poderia ter recolhido, e este último morreu após um tempo suficiente para que a soma de 

cem aurei fosse obtida a partir dos lucros, Titius terá direito a essa quantia. Mas se o legatário morrer imediatamente após ter 

recebido o legado, a confiança criada em benefício do Titius será extinta porque está estabelecido que não se pode ser 

obrigado a entregar mais do que aquilo que lhe foi legado. 

 

(4) Se, no entanto, o trust em benefício de Titius fosse libertado antes da morte do legatário, Marcelo diz que a quantia 

fornecida pelo trust deve ser paga imediatamente a Titius, mas que lhe será exigido que dê uma garantia para reembolsar 

qualquer excedente que possa existir, e esta garantia será operativa se o legatário morrer antes que uma centena de aurei seja 

obtida a partir dos lucros. No entanto, dificilmente se poderá afirmar que o testador pretendia que o legado fosse pago com os 

lucros antes de o legatário os ter podido cobrar. O legatário deve certamente ser ouvido se desejar entregar a totalidade do 

terreno, desde que o beneficiário forneça segurança para a sua devolução, pois seria absurdo obrigar o legatário a pagar uma 

centena de aurei, especialmente se o terreno só vale isso, ou muito pouco mais. Esta é a prática actual. 
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(5) Quando algo for legado a alguém, de acordo com a lei, ou se for deixado algum interesse ou direito que não possa ser 

usufruído ou detido devido a algum defeito ou qualificação ligada à coisa legada, ou por qualquer outra boa razão, e outra 

parte puder deter a referida propriedade, o legatário terá direito a receber do herdeiro o valor avaliado daquilo por que 

normalmente venderia. 

 

(6) Uma pessoa não pode ser acusada por vontade própria de nomear outra pessoa como seu herdeiro. O Senado decidiu 

claramente que tal disposição deveria ser considerada como se um testador tivesse acusado o seu herdeiro de entregar a 

propriedade. 

 

(7) Mas e se um herdeiro deveria ser acusado de entregar uma quarta parte da herança, após a morte do testador? Penso que a 

melhor opinião é a que Scaevola menciona nas suas notas, e que foi adoptada por Papirius Fronto, nomeadamente, que tal 

fideicomisso é válido, e tem o mesmo efeito que se tivesse sido acusado de entregar a totalidade da herança; e deve ser 

entregue na medida em que a herança do testador o permita, de acordo com a regra de direito comum. 

 

(8) Quando um herdeiro é acusado da emancipação dos seus filhos, não é obrigado a fazê-lo, pois a autoridade paterna não 

deve ser estimada em dinheiro. 

 

(9) As casas que devem ser demolidas não podem ser concebidas directamente, ou deixadas sob os termos de um trust, e isto 

foi decretado pelo Senado. 

 

(10) Quando um fideicomisso é deixado a um escravo pertencente a outro, sem a concessão da sua liberdade, e ele se torna 

livre, deve ser dito que pode ser autorizado a receber o fideicomisso. 

 

(11) O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que quando um irmão foi encarregado de entregar a herança aos 

sobrinhos do falecido condicionalmente, ele não pode, antes do tempo para a quitação do fideicomisso ter chegado, entregá-

la a eles, mesmo com o seu próprio consentimento, enquanto eles ainda estão sob o controlo do seu pai, como pode fazer 

quando o tempo fixado para a quitação do fideicomisso tiver expirado, e os herdeiros se tiverem tornado seus próprios 

senhores; ou onde, se uma das crianças morrer antes disso, a entrega não pode ser feita a todos eles. 

 

(12) Os mesmos imperadores declararam num Rescript que não é necessário que o espólio de uma mãe seja entregue aos seus 

filhos antes do tempo prescrito para a quitação do fideicomisso chegar. Mas o herdeiro pode fornecer-lhes a caução comum, 

ou se não o puder fazer, os filhos podem ser colocados na posse da propriedade com o objectivo de preservar o fideicomisso, 

de modo a possuírem-na em penhor, e não como proprietários, sem o direito de dispor dela, mas retendo-a meramente na 

qualidade de penhor, tal como um pai adquire os lucros da propriedade através do seu filho, e um senhor através do seu 

escravo. 
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(13) Quando um herdeiro é acusado de entregar uma propriedade nos termos de um fideicomisso, e morre sem emissão, 

considera-se que a condição não se verificou, se os seus filhos o sobreviverem, e não é feita qualquer investigação sobre se 

eles reivindicaram os seus direitos como herdeiros. 

 

(14) O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que quando um testador proíbe por vontade própria a venda de 

qualquer dos seus bens, mas não dá qualquer razão para fazer esta disposição, e ninguém é encontrado com referência a quem 

esta disposição foi inserida no testamento, a disposição é considerada como não tendo força ou efeito; tal como se o testador 

tivesse deixado uma mera direcção, porque tal preceito não pode ser inserido num testamento. Mas quando os testadores 

fazem uma disposição semelhante com vista a beneficiar os seus filhos, os seus descendentes, os seus libertados, os seus 

herdeiros, ou quaisquer outras pessoas a quem quer que seja, ela deve ser executada; mesmo assim, isto não pode ser feito de 

modo a defraudar os credores ou o Tesouro Público. Pois se os bens do herdeiro devem ser vendidos para pagar aos credores 

do testador, os beneficiários do trust também devem estar sujeitos à mesma regra. 

 

(15) Quando um pai, depois de ter nomeado o seu filho por quem tinha três netos o seu herdeiro, o acusou por um 

fideicomisso de não vender uma determinada parcela de terra, para que esta pudesse permanecer na família; e o filho, tendo 

morrido, nomeou dois dos seus filhos herdeiros e deserdou um terceiro, e legou a referida parcela de terra a um estranho, o 

Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que era evidente que o referido filho não tinha correspondido aos 

desejos do falecido. 

 

(16) Mas se, como sustenta Marcelo, ele tivesse deserdado dois dos seus filhos, e nomeado apenas um deles seu herdeiro, e 

tivesse concebido a dita terra para um estranho, o filho deserdado poderia reclamar a confiança. Isto também aconteceria se, 

enquanto vivia, ele tivesse emancipado os seus filhos, e depois vendesse a terra. 

 

(17) Quando todos os filhos são nomeados herdeiros de partes desiguais de uma propriedade, aqueles que são nomeados para 

as partes menores não podem reclamar o benefício do trust, de modo a receberem partes iguais da propriedade, e não as 

partes a que têm direito; pois embora o testador tenha deixado a terra a apenas um dos seus filhos, é um facto que ele a 

deixou para ser mantida na família. 

 

(18) Da mesma forma, se ele nomeou apenas um herdeiro, e não legou nenhum legado, os filhos que foram deserdados não 

podem reclamar nada, desde que a propriedade permaneça na família. 

 

(19) Por vezes, um escravo é legado e morre sem qualquer perda para o herdeiro, ou é deixado em confiança, como, por 

exemplo, se o escravo de outro, ou mesmo o escravo do testador deve ser legado a vários legatários, bem como 



1874 

 

separadamente, de modo a que cada um tenha interesse em todo o legado; mas isto só ocorre quando o escravo morre sem 

que o herdeiro seja o culpado. 

 

115. Ulpianus, Institutos, Livro II. 

 

Além disso, onde um legado é feito da seguinte forma: "Desejo que dês; peço-te que dês; penso que deves dar", cria-se uma 

confiança. 

 

116. Florentinus, Institutos, Livro XI. 

 

Um legado é uma dedução de uma herança pela qual um testador deseja que algo seja dado a uma pessoa que de outra forma 

teria pertencido inteiramente ao herdeiro. 

 

(1) Um herdeiro não pode ser acusado de um legado em seu próprio benefício, mas você, como seu co-herdeiro, pode ser 

acusado de um em seu benefício. Portanto, se uma parcela de terra for concebida para uma pessoa que seja designada 

herdeira de metade da propriedade, e houver também dois herdeiros que sejam estranhos, a sexta parte da referida parcela de 

terra pertencerá ao herdeiro a quem a terra foi deixada, porque ele não pode reclamar metade dela de si mesmo; e com 

respeito à outra metade detida pelo seu co-herdeiro, ele não pode reclamar mais do que a terceira parte em conjunto com os 

dois estranhos. Os estranhos, porém, terão o direito de reclamar metade da terra ao herdeiro a quem foi concebida, e cada um 

deles um terço ao outro herdeiro. 

 

(2) Quando um escravo pertencente a outro é nomeado herdeiro, não pode ser acusado de um legado de si próprio, total ou 

parcialmente. 

 

(3) Um legado pode legalmente ser legado a um escravo que faz parte de uma herança, mesmo que não tenha sido inscrito, 

porque a herança representa a pessoa do falecido que a deixou. 

 

(4) Quando um bem imobiliário é concebido, deve ser entregue no mesmo estado em que foi deixado. Portanto, quer deva 

uma servidão à terra pertencente ao herdeiro, quer o último lhe deva uma servidão, e mesmo que estas servidões possam ter 

sido extintas por confusão de propriedade, o primeiro direito deve ser restaurado, e se o legatário não permitir que a servidão 

seja imposta, e reclamar o legado, pode ser combatido por uma excepção com base na má fé. No entanto, se a servidão não 

for restabelecida na terra a que tem direito, uma acção ao abrigo do testamento permanecerá a favor do legatário. 

 

117. Marcianus, Institutos, Livro XIII. 
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Onde qualquer propriedade for deixada a uma cidade, o legado será válido, seja para distribuição, seja para ser gasto em 

trabalho de parto, em provisões, na instrução de crianças, ou para qualquer outro fim. 

 

118. Neratius, Regras, Livro X. 

Quando um legado é expresso nos seguintes termos: "Eu exijo; eu desejo; que tu dês", é válido, ou onde é expresso da 

seguinte forma: "Desejo que os meus bens pertençam ao Titius; sei que entregarás os meus bens ao Titius". 

 

119. Marcianus, Regras, Livro I. 

Quando um escravo é proibido pelo testador de prestar contas, não se segue que, não sendo obrigado a fazê-lo, possa obter 

para seu próprio benefício o que possa estar nas suas mãos; mas, a fim de evitar um exame demasiado rígido, ou seja, que o 

escravo não possa ser responsabilizado por negligência, mas apenas por fraude. Por conseguinte, a sua peculiaridade não é 

considerada como tendo sido legada a um escravo manumitido pelo simples facto de estar proibido de prestar contas. 

 

120. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

Nada é declarado pelo qual um herdeiro seja impedido de vender casas pertencentes a uma propriedade, embora as anuidades 

possam ter sido deixadas para derivar do seu arrendamento, desde que o direito ao legado permaneça intacto. 

 

(1) Quando todas as partes a quem foi legado um fideicomisso consentem na venda do imóvel, não pode ser feita qualquer 

outra exigência nos termos do fideicomisso. 

 

(2) Quando um terreno tiver sido incondicionalmente concebido, e os seus lucros tiverem sido adquiridos pelo legatário após 

a aceitação da propriedade, estes pertencer-lhe-ão, e o arrendatário interessado nos referidos lucros terá direito a uma acção 

contra o herdeiro ao abrigo do seu arrendamento. 

 

121. Marcianus, Regras, Livro I. 

Se alguém legar um legado a Titius e Maevius, um deles será autorizado a aceitar o legado sem o outro. Pois quando o Pretor 

diz: "Ordeno que a criança por nascer, juntamente com as outras crianças, seja colocada na posse da herança", mesmo que 

não haja outras crianças, a criança por nascer será colocada na posse. 

 

122. Paulus, Regras, Livro III. 

Um legado pode ser feito a uma cidade com o propósito de a honrar ou ornamentar. Para o ornamentar, por exemplo, onde foi 

deixado um legado com o propósito de construir um fórum, um teatro, ou um hipódromo; para o honrar, por exemplo, onde o 

legado foi feito para providenciar a compensação de gladiadores, actores cómicos, e participantes nos jogos do circo, ou onde 

foi feito para ser dividido entre os cidadãos, ou para cobrir as despesas dos banquetes. E, além disso, tudo o que resta para o 
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apoio de pessoas doentes até à idade, tais como homens idosos, ou rapazes e raparigas, é considerado como tendo sido feito 

para a honra da cidade. 

 

(1) "Que Lucius Titius e Gaius Seius sejam acusados do pagamento de ten aurei a Publius Maevius". Gaius Seius não se 

apresentou como herdeiro. Sabinus diz que só Titius ficará a dever todo o legado, pois considera-se que Seius não foi 

incluído no legado. Esta opinião é correcta, ou seja, Titius será responsável por todo o legado aurei. 

 

(2) Se uma parcela de terra tiver sido concebida para alguém sob a seguinte condição: "Se ele deve pagar cem aurei ao meu 

herdeiro", e se a terra só deve valer tanto quanto o legatário é obrigado a pagar ao herdeiro, ele não pode ser obrigado a 

executar a confiança com que foi acusado, uma vez que não é considerado como tendo adquirido nada pelo testamento onde 

deve pagar tanto quanto recebeu. 

 

123. Marcellus, Opiniões. 

Lucius Titius, que deixou os seus dois filhos seus herdeiros, inseriu a seguinte disposição no seu testamento: "Qualquer que 

seja o meu herdeiro dos meus filhos, eu encarrego-o, se ele morrer sem problemas, de transferir para o seu irmão dois terços 

dos meus bens quando ele morrer". O irmão, no momento da sua morte, nomeou o seu irmão herdeiro a três quartos; e 

pergunto se ele cumpriu os termos do fundo fiduciário. Marcelo respondeu que o que o testador devia ao seu irmão sob a 

vontade de Lucius Titius pode ser exigido por ele na proporção do seu interesse na herança; a menos que se possa provar que 

a intenção do testador era outra; pois há pouca diferença entre este caso e aquele em que um credor se torna herdeiro do seu 

devedor. É claro, porém, que o co-herdeiro deve ser ouvido, se puder provar que o testador, quando nomeou o seu irmão 

herdeiro, tencionava contentar-se com a nomeação, e renunciar ao benefício a ser derivado do fideicomisso. 

 

(1) A seguinte disposição foi inserida num testamento: "Que o meu herdeiro entregue a Gaius Seius os seus bens, e eu cobro 

à Seius, e confio na sua boa fé para a entrega de todos os bens acima referidos, sem demora". Pergunto se isto cria uma 

confiança implícita, uma vez que o testador não indicou no seu testamento a pessoa a quem desejava que o bem fosse 

entregue. Marcelo respondeu que se a Seius tivesse dado tacitamente a sua promessa com o propósito de defraudar a lei, não 

poderia de modo algum tirar qualquer benefício das palavras escritas pelo testador. Pois a lei não deve ser pensada como 

tendo sido menos iludida, pois é incerto qual a vantagem que o testador tinha em vista. 

 

124. Neratius, Pergaminhos, Livro V. 

Se os herdeiros expressamente mencionados forem encarregados da entrega dos bens, é mais razoável supor que sejam 

encarregados de partes iguais, porque a enumeração das pessoas tem o efeito de as tornar a todas igualmente responsáveis 

pelo pagamento do legado, pois, se não tivessem sido expressamente mencionadas, seriam responsáveis apenas pelas suas 

respectivas partes na herança. 
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125. Rutilius Maximus, Sobre a Lex Falcidia. 

Quando um herdeiro é ordenado a entregar uma herança, e reserva uma centena de aurei para si, e o seu patrono exige a posse 

da herança contrariamente às disposições do testamento, os legados, bem como o montante reservado, serão diminuídos na 

proporção do que foi obtido pelo patrono. 

 

126. Paulus, Sobre as Substituições de Filhotes. 

O substituto de um filho deserdado não pode ser legalmente acusado de um legado. Portanto, o herdeiro de um filho 

deserdado não pode ser acusado de um fideicomisso, porque os herdeiros só são obrigados a cumprir os deveres de um 

fideicomisso onde também foram nomeados herdeiros. Se, no entanto, um dos filhos se aproveitar do Édito do Pretor, pelo 

qual a posse é prometida em oposição às disposições do testamento, e o herdeiro nomeado também deve exigir a posse 

contrária às suas disposições, o substituto do primeiro dos filhos deve pagar os legados, tal como se uma herança patrimonial 

tivesse chegado às mãos do filho pelo qual foi substituído, e como se o filho tivesse recebido do pai aquilo a que tinha direito 

e tivesse adquirido através da posse da herança ao abrigo da Lei Pretoriana. 

 

(1) Quando um filho póstumo é acusado de um legado da seguinte forma: "Se ele se tornar meu herdeiro," e nenhum filho 

póstumo deve nascer, os substitutos podem entrar na herança; e deve considerar-se que eles devem os legados pelos quais o 

filho póstumo teria sido responsável, se tivesse nascido. 

 

127. O mesmo, sobre a Lei dos Códices. 

O filho póstumo de um irmão pode ser acusado de um fideicomisso. Pois, com referência aos fideicomissos, a intenção do 

falecido também é considerada; e prevalece a opinião de Callus, que defende que os filhos póstumos de outros podem tornar-

se nossos herdeiros na lei. 

 

128. Marcianus, Institutos, Livro II. 

Se um tutor casar com a sua ala feminina em violação do Decreto do Senado, ela pode tomar sob a sua vontade, mas ele não 

pode tomar nada sob a dela; e isto é razoável, pois as partes que contraem casamentos proibidos são culpadas de um delito, e 

merecem ser punidas. A mulher, no entanto, não deve ser considerada culpada de quem tenha sido enganada pelo seu tutor. 
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            Livro XXXI 
 

 

 

 

 

 

Relativamente a legados e fideicomissos. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativamente a legados e fideicomissos. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro IX. 

 

Um legado dependente da vontade de um terceiro pode ser concedido sob a forma de uma condição; para que diferença faz 

onde me é feito um legado, "Se Titius deve ascender ao Capitólio," ou "Se ele deve estar disposto" ? 

 

(1) Quando, no entanto, um legado é legado a uma ala masculina ou feminina, dependente do julgamento do seu tutor, e não 

é fornecida qualquer condição ou tempo com referência ao legado, uma vez que se estabelece que quando um legado é legado 

por vontade dependente do julgamento de um terceiro, entende-se que foi deixado à discrição de um bom cidadão, e quando 

isto é feito o que foi inserido no legado fixa, por assim dizer, uma quantia proporcional ao valor da herança. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Sempre que vários artigos são especificamente mencionados num legado, existem vários legados. Onde, contudo, apenas um 

tipo de propriedade, como mobiliário, placa de prata peculiar, ou certos utensílios são legados, existe apenas um legado. 

 

3. O mesmo, On Plautius, Livro IV. 
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Onde um legado é feito como se segue: "Que o meu herdeiro seja acusado de entregar uma propriedade de sucessão, se ele 

não ascender ao Capitólio", o legado é válido, embora esteja em seu poder ou ascender, ou não ascender ao Capitólio. 

 

(4) The Same, On Plautius, Livro VIII. 

 

A melhor opinião é que ninguém pode aceitar uma parte de um legado, e rejeitar o resto do mesmo. 

 

5. O Mesmo, Perguntas, Livro VII. 

 

Quando dois legados são legados, é estabelecido que um pode ser rejeitado, e o outro aceite. Se, contudo, um desses legados 

estiver sujeito a alguma responsabilidade, e deve ser rejeitado, o mesmo não pode ser dito. Suponha, por exemplo, que 

Stichus e o tenente aurei foram legados a alguém, e que ele foi acusado de manumitar o escravo. Se houvesse motivo para a 

aplicação da Lei Falcidiana, um quarto seria deduzido de cada legado, e portanto, se o escravo fosse rejeitado, o fardo da 

dedução não seria evitado, mas o legatário seria obrigado a abdicar de metade da soma de dinheiro. 

 

6. O mesmo, sobre a Lex Falcidia. 

 

Quando um rebanho é legado, uma parte do mesmo não pode ser rejeitada, e uma parte é aceite; porque não há vários 

legados, mas apenas um. Quando um peculiar, ou vestuário, ou prato de prata, ou outros artigos deste tipo são legados, 

sustentamos que a mesma regra será aplicada. 

 

(7) The Same, On Plautius, Livro VIII. 

 

Se forem legados aurei ao Titius e a outra parte que não os possa receber legalmente, uma vez que o herdeiro é obrigado a 

pagar a ambos os legatários, onde não se pode receber o legado, apenas cinco aurei serão pagos ao Titius. 

 

8. The Same, On Plautius, Livro IX. 

 

Se alguém legar um escravo pertencente ao seu herdeiro ou a outra pessoa, e o escravo fugir, o herdeiro deve fornecer 

segurança que será restaurada; mas se ele fugir durante a vida do testador, deve ser trazido de volta às custas do legatário; e 

se ele fugir após a morte do testador, deve ser trazido de volta às custas do herdeiro. 

 

(1) Quando um legado é legado como se segue: "Deixo o tenente aurei a Sempronius, ou, se ele não estiver disposto a aceitá-

los, deixo-lhe o meu escravo, Stichus", neste caso há dois legados, mas o legatário deve contentar-se com um. 
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(2) Quando alguém faz um legado, como se segue: "Deixo dez medidas de vinho de um barril de sucção", ainda que menos 

de dez possa ser encontrado nele, o legado não se extingue, mas o legatário só receberá o que está contido no barril. 

 

(3) Quando surge uma dúvida quanto a qual das duas pessoas deve ser dado um legado, como por exemplo, se deve ser 

deixado ao Titius, e dois amigos do testador desse nome aparecem e reclamam o legado, e o herdeiro está pronto a pagá-lo, e 

ambos estão dispostos a defender o herdeiro, este último deve eleger a quem pagará o legado, e por quem será defendido 

contra o outro. 

 

(4) Se um legatário e certas partes que se dizem substitutas exigir o pagamento de uma certa soma de dinheiro, que tenha sido 

legada, e o herdeiro estiver disposto a pagá-la se ambos estiverem dispostos a defendê-lo, deve escolher aquele a quem o 

pagamento será feito, para que possa ser defendido por ele, e nenhum deles parecer ser culpado de fraude, o legado deve, de 

preferência, ser pago àquele a quem foi legado pela primeira vez. 

 

(5) Se eu legar a alguém uma certa parte de uma herança, o Adriano Divino declarou num Rescript que nem o valor de 

qualquer escravo manumitted, nem as despesas funerárias do falecido, poderiam ser deduzidas do legado. 

 

9. Modestinus, Regras, Livro IX. 

 

Onde apenas uma parte da propriedade do falecido é legada, como, "Artigos de sucesso e tais da minha herança que me 

pertencerão quando eu morrer", o dote e o valor dos escravos manumitted devem ser deduzidos dos bens da herança. 

 

10. Javolenus, On Plautius, Livro I. 

 

Quando uma parcela de terra é especificamente concebida, qualquer adição feita a ela após a elaboração do testamento 

também fará parte do legado, mesmo que as palavras "que será minha", não sejam acrescentadas; desde que o testador não 

tenha mantido esta propriedade separada da propriedade, mas a tenha unido à primeira parcela de terra concebida na sua 

totalidade. 

 

11. Pomponius, On Plautius, Livro VII. 

 

Labeo diz que um escravo que deve ser libertado pelo herdeiro sob uma determinada condição não pode receber um legado 

sem a concessão da sua liberdade enquanto este estiver em suspensão nos termos do testamento, pela razão de ser escravo do 

herdeiro. Se, no entanto, o herdeiro inseriu na sua própria vontade a mesma condição sob a qual o escravo deveria obter a sua 

liberdade pela do testador, o legado será válido. Mas se o escravo deve ser ordenado para ser livre enquanto o herdeiro estiver 
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em falta, decidiu-se muito apropriadamente que um legado pode ser legado ao escravo sem a concessão da sua liberdade; 

porque seria supérfluo dar-lhe a sua liberdade que não poderia obter sob a vontade do herdeiro, mas que poderia obter sob a 

do testador. 

 

1. "Que Stichus, ou Pamphilus, qualquer que seja o meu herdeiro, seja entregue a Titius, desde que ele faça a sua escolha no 

dia em que a minha vontade for publicada". Se o herdeiro não disser se prefere dar a Pamphilus ou Stichus, penso que será 

obrigado a dar a Stichus ou Pamphilus, qualquer que seja o legatário que escolher. Se ele disser que prefere dar Stichus, e 

Stichus deve morrer, ele será libertado. Se um dos dois escravos morrer antes do momento em que o legado se veste, o 

sobrevivente permanecerá sujeito à obrigação. Além disso, quando o herdeiro tiver declarado uma vez qual prefere dar, não 

poderá mudar de opinião, e esta opinião também foi defendida por Julianus. 

 

12. Paulus, Sobre Vitellius, Livro II. 

 

Quando o dinheiro deixado por um legado não for encontrado entre a propriedade do testador, mas a sua herança for 

solvente, o herdeiro será obrigado a pagar a quantia legada do seu próprio bolso, ou vendendo alguns dos bens da herança, ou 

obtendo-a de qualquer outra fonte que lhe agrade. 

 

1. Quando um legado é legado da seguinte forma: "Que o meu herdeiro, quando morrer, pague aurei a Lucius Titius", uma 

vez que o legado deve ter efeito num momento incerto, não passa aos herdeiros do legatário se este morrer durante a vida do 

herdeiro do testador. 

 

13. Pomponius, On Plautius, Livro VII. 

 

Quando um homem tem dois devedores que em conjunto lhe devem a mesma soma de dinheiro, ou seja, Tício e Maevius, e 

ele faz um legado da seguinte forma: "Que o meu herdeiro pague a Maevius o que Tício me deve, e que ele pague a Seius o 

que Maevius me deve", vincula o seu herdeiro com estas palavras; pois quando este último cede a Maevius o seu direito de 

acção contra Tício, Maevius é considerado como tendo sido libertado pelo seu acto, e portanto o herdeiro será responsável 

perante Seius. 

 

1. Quando um testador que tem um devedor legar a quantia que lhe deve a dois legatários separadamente, o herdeiro é 

obrigado a satisfazer ambos, um deles atribuindo-lhe o seu direito de acção, e o outro pagando-lhe o dinheiro. 

 

14. Paulus, On Vitellius, Livro IV. 
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Onde o mesmo escravo é legado e ordenado para ser livre, o favor mostrado à liberdade tem precedência sobre o legado. Se, 

contudo, o escravo for legado noutra parte do testamento, e se for claramente demonstrado que a intenção era privá-lo da sua 

liberdade, o legado terá precedência por causa da intenção do falecido. 

 

(1) Quando um escravo pertencente a outro é nomeado herdeiro, é estabelecido que a sua liberdade pode ser-lhe conferida 

após a morte do seu senhor, para quem adquiriu a herança. 

 

15. Celsus, Digest, Livro VI. 

 

Quando alguém acusa os seus dois herdeiros nomeados como se segue: "Que os meus herdeiros entreguem Stichus ou o 

tenente aurei", um dos herdeiros não pode oferecer cinco aurei ao legatário, e o outro oferece-lhe metade de Stichus, pois é 

necessário que Stichus seja inteiramente entregue, ou que o tenente aurei seja pago. 

 

(16) Paulus, Digest, Livro VI. 

 

Se um legado for legado a Titius ou Seius, "Seja qual for o meu herdeiro que preferir", o herdeiro, ao dar o legado a um 

deles, fica isento de responsabilidade para ambos. Se ele der o legado a nenhum dos dois, ambos podem exigi-lo, tal como se 

a propriedade tivesse sido legada a um só; pois como dois credores podem ser criados por uma estipulação, assim dois 

legatários podem ser criados por um testamento. 

 

17. Marcellus, Digest, Livro X. 

 

Quando alguém legar aurei a Titius, e lhe cobrar que pague o mesmo a Maevius, e Maevius deve morrer, o legado beneficiará 

Titius, e não o herdeiro, a não ser que o testador se limite a seleccionar Titius como seu agente. A mesma regra aplica-se se 

se supuser um caso de legado de um usufruto. 

 

(1) Quando um herdeiro é acusado de pagar aurei de posse a um dos libertados do falecido, e ele não indicou a quem deveria 

ser pago, o herdeiro será obrigado a pagá-lo a todos os libertados. 

 

18. Celsus, Digest, Livro XVII. 

 

Posso obrigar o meu herdeiro a pagar-lhe um legado de tal forma que se, quando eu morrer, Stichus não for seu escravo, ele 

será obrigado a entregá-lo a si. 

 

19. The Same, Digest, Livro XVIII. 



1883 

 

 

Se aquele a quem Stichus ou Pamphilus for legado, pensando que Stichus lhe foi legado, lhe exigir este escravo, não terá o 

direito de o trocar por outro, tal como quando um herdeiro, tendo sido acusado da entrega de um ou outro destes escravos, der 

a Stichus, não tendo conhecimento de que lhe foi permitido dar a Pamphilus, não poderá recuperar nada do legatário. 

 

20. The Same, Digest, Livro XIX. 

 

Aprendi com o meu pai, e Proculus também tinha a mesma opinião, que quando um legado é legado a um escravo possuído 

em comum, e um dos seus senhores o recusa, a sua parte não reverterá a favor do outro, pois o legado não foi feito em 

conjunto, mas uma parte foi deixada a cada uma das partes; e se ambas as partes o exigirem, cada uma delas terá apenas 

direito a uma parte do mesmo na proporção do seu interesse no escravo. 

 

21. The Same, Digest, Livro XX. 

 

Quando um certo indivíduo devolveu o dote à sua esposa, e desejava legar-lhe quarenta aurei, e embora soubesse que o dote 

dela tinha sido devolvido, ainda assim, fez uso do pretexto de que lhe estava a legar a referida soma no terreno da devolução 

do dote, penso que os quarenta aurei serão devidos, pelo termo "devolução", embora possa ter o significado de devolver, 

inclui também o significado da palavra a apresentar. 

 

22. The Same, Digest, Livro XXI. 

 

Lucius Titius legou a Publius Maevius, por sua vontade, um cargo que detinha no exército, ou o dinheiro que poderia derivar 

da venda do mesmo, juntamente com todos os privilégios que lhe estavam associados. Lucius Titius, porém, tendo 

sobrevivido ao seu testamento, vendeu o escritório e cobrou o preço, e deu-o a quem ele tencionava deixar por sua vontade o 

referido escritório, ou o preço recebido pelo mesmo. Após a morte de Lucius Titius, Publius Maevius intentou uma acção 

contra os herdeiros de Lucius Titius para recuperar ou o escritório ou o dinheiro. Celsus: Penso que o preço recebido pelo 

escritório não deve ser pago a menos que o legatário possa demonstrar que o testador, depois de o ter pago uma vez, 

pretendia recebê-lo uma segunda vez. Mas se o testador, enquanto vivo, deu ao legatário, não o preço total do gabinete mas 

apenas o de uma parte do mesmo, o restante pode ser cobrado, a menos que o herdeiro possa demonstrar que o testador 

pretendia, ao fazê-lo, anular o legado; pois o ónus de provar que o falecido mudou de ideias recai sobre aquele que se recusa 

a cumprir a confiança. 

 

23. Marcellus, Digest, Livro XIII. 
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"Eu deixo a Lucius Titius o Seian Estate, ou o usufruto do mesmo". O legatário pode reclamar ou a terra ou o usufruto, o que 

aquele a quem apenas a terra é concebida não pode fazer. 

 

(24) Ulpianus, Trusts, Livro II. 

 

Quando um certo homem deixou um trust nos seguintes termos: "Cobro-vos que entreguem os meus bens de sucessão e tais 

bens aos dos meus libertados que possam seleccionar", Marcelo pensa que mesmo um herdeiro indigno pode ser 

seleccionado. Se, no entanto, ele tivesse dito: "Aqueles que considerardes dignos", ele considera que não cometeram 

qualquer ofensa serão elegíveis. Ele também defende que se o herdeiro não seleccionar ninguém, todos os libertados poderão 

reclamar o legado, tal como se este tivesse sido entregue no próprio dia em que foi deixado "àqueles a quem possais 

seleccionar", e o herdeiro não o oferece a nenhum deles. É evidente que se os outros libertados estiverem mortos, deverá ser 

entregue ao sobrevivente, ou ao seu herdeiro, se este morrer antes de apresentar a sua reivindicação. Scaevola, contudo, diz 

numa nota que se todos poderiam exigir um legado quando este não é entregue a nenhum deles, porque não transmitirão os 

seus direitos aos seus herdeiros aqueles que morreram, especialmente quando há apenas um a reclamá-lo, e o herdeiro não 

pode seleccionar aquele a quem pode entregar o legado? Pois parece que Marcelo sustentava que, quando um fideicomisso 

foi legado da seguinte forma: "Aos meus libertados que vós escolherdes", a menos que ele ofereça o legado à parte a quem o 

desejar, e o faça sem demora, todos os herdeiros terão o direito de o reivindicar. Portanto, uma vez que todos eles o podem 

fazer, ele pensa muito apropriadamente que deve ser entregue apenas ao sobrevivente, a menos que os outros herdeiros 

tenham morrido antes de ter decorrido tempo suficiente durante o qual o herdeiro poderia seleccionar um a quem pudesse 

entregar o legado. 

 

25. Marcelo, Digest, Livro XXV. 

 

Se, contudo, alguns dos libertados deveriam estar ausentes, e aqueles que estão presentes exigirem a execução do 

fideicomisso, que foi ordenado pelo testador a ser executado imediatamente, após investigação, deve ser determinado se os 

outros também não têm direito a reclamar o legado. 

 

26. The Same, Digest, Livro XVI. 

 

Um certo homem a quem foi conferida a propriedade de um escravo, tendo nomeado como seu herdeiro um que tinha o 

usufruto do referido escravo, legou o escravo a um terceiro. O herdeiro não pode beneficiar de uma excepção por fraude, se o 

legatário desejar reclamar o escravo sem deixar o usufruto em benefício do herdeiro. 

 

27. Celsus, Digest, Livro XXXIV. 
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Onde se legam bens de sucessão, ou outros bens de sucessão, existe apenas um legado. Se um artigo for legado sob certas 

condições, e outro sob outras, consideramos que existe apenas um legado, nem faz qualquer diferença se os herdeiros, e 

aqueles a quem os legados foram deixados, são pessoas diferentes ou não; por exemplo, se o legado foi expresso nos termos 

seguintes: "Se Nerva deve ser nomeado Cônsul, que o meu herdeiro Titius seja acusado da entrega de um pedaço de terra de 

sucessão a Átius; e se Nerva não deve ser nomeado Cônsul, que o meu herdeiro Seius pague uma centena de aurei a 

Maevius". 

 

28. Marcellus, Digest, Livro XXIX. 

 

Quando um patrono é nomeado pelo seu herdeiro libertado para a parte a que tem direito por lei, ele não é obrigado a 

executar um fundo deixado por ele. Se o mecenas rejeitar a nomeação, poderão aqueles que têm o direito de reivindicar a sua 

quota-parte detê-la da mesma forma, ou serão eles obrigados a desonerar o fideicomisso? A melhor opinião é que serão 

obrigados a exonerá-lo, uma vez que o privilégio especial de que goza pessoalmente o mecenas não deve, de modo algum, 

ser gozado por outro. 

 

(29) Celsus, Digest, Livro XXXVI. 

 

O meu pai declarou que quando esteve no Conselho do Cônsul, Ducenus Verus, a sua opinião foi tomada no caso seguinte. 

Otacilius Catulus, tendo nomeado a sua filha única herdeira dos seus bens, deixou ao seu libertado a soma de duzentos aurei, 

e encarregou-o de a pagar à sua concubina. O liberto morreu durante a vida do testador, e o que lhe tinha sido deixado ficou 

nas mãos da sua filha, e o meu pai decidiu que a filha deveria ser obrigada a pagar à concubina a soma que lhe restava sob o 

fideicomisso. 

 

1. Quando um herdeiro é especificamente acusado de um fideicomisso, pode considerar-se que a sua intenção era apenas a de 

o dispensar, se ele se tornasse herdeiro. 

 

2. Se a parte de um filho nomeado como herdeiro for aumentada pela acumulação de uma soma especialmente legada a outro 

encarregado do seu pagamento como legado, ele não será obrigado a pagar o legado, ao qual tem direito por lei antiga. 

 

30. The Same, Digest, Livro XXXVII. 

 

Uma certa pessoa inseriu a seguinte disposição num testamento: "Deixo à República dos Graviscani, com o objectivo de 

reparar uma estrada que se estende desde a sua colónia até à Via Áurea". Colocou-se a questão de saber se este legado era 

válido. Juventius Celsus respondeu: "Este documento é, até certo ponto, defeituoso, na medida em que diz respeito à 

manutenção da Via Áurea, pela razão de que a quantia não é declarada. Ainda assim, pode por vezes considerar-se que foi 
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legada uma quantia suficiente para o efeito, desde que não pareça que a intenção do falecido fosse outra; ou devido à grande 

quantia exigida, ou devido às circunstâncias moderadas da testatrix. Será, então, dever do juiz fixar o montante do legado, de 

acordo com o valor apreciado da herança". 

 

31. Modestinus, Regras, Livro I. 

 

Quando alguém faz um legado para a manumissão de escravos, que ele próprio não tem o poder de os manumitar, nem o 

legado nem a concessão de liberdade serão válidos. 

 

32. The Same, Regras, Livro IX. 

 

Tudo o que é deixado por vontade própria sem fixar um tempo ou prescrever uma condição deve ser entregue no dia em que 

a herança é inscrita. 

 

1. Quando um legatário obtém a posse da terra, antes da condição em que a mesma deveria ter sido entregue pelo herdeiro, 

este pode recuperá-la, juntamente com as colheitas. 

 

2. Quando um legado é legado da seguinte forma: "Eu concebo para So-e-So sugar-e-ser-assim um pedaço de terra, com tudo 

o que aí se encontra", os escravos aí encontrados também serão incluídos. 

 

3. Quando um legado é feito da seguinte forma: "Deixo o que quer que esteja no meu celeiro", e o partido a quem resta 

colocou no celeiro certos artigos com o objectivo de aumentar o seu legado, sem o conhecimento do testador, o que ali 

colocou não terá sido legado. 

 

4. Quando um legatário tenha sido acusado de "entregar o seu legado a outro", e o legatário deva morrer, o herdeiro será 

obrigado a entregar o bem legado. 

 

5. Quando determinados artigos que são especificamente mencionados são legados, mas não são encontrados, e isto não se 

deve à má fé do herdeiro, eles não podem ser reclamados sob o testamento. 

 

6. Quando os bens são deixados em confiança à família do testador, podem ser admitidos a reclamá-los aqueles que tenham 

sido expressamente mencionados, ou se todos eles estiverem mortos, aqueles que, no momento do falecimento do testador, 

levaram o seu nome, e os seus descendentes em primeiro grau; a menos que o falecido tenha incluído outros especialmente 

no seu testamento. 
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33. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Os legados têm o direito de reclamar os seus legados de cada um dos herdeiros na proporção da sua parte da herança, mas 

alguns co-herdeiros não podem ser acusados de legados para outros que são insolventes. 

 

1. Um testador nomeou vários herdeiros, e acusou alguns deles de legados, e depois fez um codicilo incluindo todos os seus 

herdeiros. Pergunto qual dos herdeiros será acusado dos legados? Modestinus respondeu que, como o testador tinha 

claramente indicado no seu testamento, por qual dos seus herdeiros desejava que os legados fossem pagos, e apesar de ter 

dirigido o seu códice a todos eles, ainda assim, é evidente que o que ele legou pelo códice deve ser pago por aqueles que ele 

mostrou pelo seu testamento que ele pretendia que cumprissem esse dever. 

 

34. The Same, Opinions, Livro X. 

 

Titia, após fazer um testamento e nomear os seus filhos Maevia e Sempronius herdeiros de partes iguais dos seus bens, 

morreu, e acusou Maevia de manumitar o seu escravo Stichus, nos termos seguintes: "Peço-te, minha querida filha Maevia, 

que manumites o teu escravo Stichus, uma vez que te legei pelo meu códice tantos escravos para o teu serviço", mas ela não 

fez tal legado. Pergunto, o que parece ter sido deixado por estas palavras? Pois, como foi dito acima a testatrix falecida, tendo 

nomeado dois herdeiros, os escravos hereditários da propriedade pertenciam a duas pessoas distintas, e uma vez que nada foi 

fornecido pelo códice com referência à entrega dos escravos, o legado não podia ser considerado legal, onde não foi 

realmente criado; como onde a testatrix disse que fez um legado, mas não acrescentou em que consistia, nem encarregou o 

herdeiro da entrega do escravo. Modestinus respondeu, como resultado da consulta, que Maevia não tinha o direito de 

reclamar nem o legado nem a confiança, e não podia ser obrigada a conceder liberdade ao seu escravo. 

 

(1) Lucius Titius inseriu a seguinte disposição no seu testamento: "A Octaviana Stratonice, minha querida filha, Saudação. 

Desejo que ela receba para si a propriedade chamada Gaza, com todos os seus pertences. A Octavianus Alexandre, meu 

queridíssimo filho, Saudação. Desejo-lhe que receba de si todas as minhas terras improdutivas, com todos os seus apêndices". 

Pergunto se, por um instrumento desta descrição, o testador deve ser considerado como tendo dado a cada um dos seus 

herdeiros uma parcela inteira de terra, ou se se limitou a incluir na concepção as quotas dos seus bens a que legalmente 

tinham direito, uma vez que não podia cobrar a cada um deles um legado, uma parte do qual ele já tinha. Modestinus 

respondeu que o documento em questão não deveria ser interpretado de modo a tornar a confiança sem efeito. Pergunto 

também, no caso de se decidir que o terreno pertencia inteiramente a um dos herdeiros, se o valor da parte do irmão e co-

herdeiro deveria ser pago, pois como o testador desejava que ele tivesse a totalidade da propriedade no terreno, parecia ter 

prescrito a condição de que o co-herdeiro deveria ser pago o valor da sua parte. Ele respondeu que o beneficiário do fundo 

não poderia, de forma alguma, ser obrigado a pagar ao co-herdeiro o valor da sua quota-parte. 
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(2) Lúcia Titia, tendo falecido no estado, encarregou os seus filhos, por um fideicomisso, de entregar uma determinada casa a 

um escravo pertencente a outro. Após a sua morte, os seus filhos, que também eram seus herdeiros, ao dividirem os bens da 

sua mãe, também dividiram a casa acima referida, na qual estava presente como testemunha o senhor do escravo que era o 

beneficiário do fideicomisso. Pergunto se, pela razão de ter estado presente na divisão da propriedade, deveria ser 

considerado como tendo perdido o direito de exigir a execução do fideicomisso, adquirido por ele através da sua escrava. 

Modestinus respondeu que o fideicomisso não foi anulado por operação da lei, e nem sequer poderia ser repudiado, nem o 

dono seria barrado por uma excepção com base na má fé, a menos que fosse perfeitamente evidente que ele tinha estado 

presente na divisão da propriedade com o objectivo de renunciar aos seus direitos ao abrigo do fideicomisso. 

 

(3) Gaius Seius, que tinha uma casa própria, foi viver numa vivenda pertencente à sua esposa, e retirou-lhe certos bens da sua 

própria residência, e tendo falecido lá muito tempo depois, deixou a sua esposa e várias outras pessoas seus herdeiros por sua 

vontade, na qual inseriu a seguinte cláusula "Em primeiro lugar, avise os meus herdeiros que não tenho dinheiro nem 

quaisquer outros bens nas mãos da minha esposa, e por isso não desejo que ela se aborreça por causa disso". Pergunto se os 

bens que, durante a vida do testador, foram transferidos para a residência da sua esposa, podem ser reclamados pelos seus 

bens; ou, de acordo com os termos do testamento, o co-herdeiro pode ser impedido de os partilhar com a viúva do falecido. 

Modestinus respondeu que se o testador pretendia que a propriedade que tinha transmitido para a casa da sua esposa fosse 

para ela, como legado preferencial, não havia nada no caso declarado que impedisse a sua intenção de ser realizada; por 

conseguinte, era necessário que a mulher provasse que essa era a intenção do testador. Se ela não o fez, a propriedade deve 

permanecer como parte da herança do marido. 

 

(4) Quando um fideicomisso foi deixado a um libertado sob a condição "Que não abandonasse os meus filhos", e ele foi 

impedido de cumprir a condição pelos seus tutores, é injusto que ele seja privado do benefício do fideicomisso, uma vez que 

ele está livre de culpas. 

 

(5) Quando um homem, contra a vontade da sua filha, intentou uma acção para a recuperação do seu dote, e morreu, e depois 

de deserdar a sua filha, nomeou o seu filho seu herdeiro, e lhe cobrou um fideicomisso pelo pagamento à sua filha de uma 

soma de dinheiro em vez do dote dela, pergunto quanto é que a mulher tem direito a recuperar do seu irmão. Modestinus 

respondeu que, em primeiro lugar, o direito de acção para a recuperação do dote não é perdido pela mulher, uma vez que ela 

não consentiu que o seu pai o reclamasse, e estava ciente de que ele o tinha feito. Por conseguinte, o assunto deve ser 

explicado como se segue. Se uma quantia maior tivesse sido incluída no dote anterior, a mulher deveria contentar-se apenas 

com o seu direito de acção; porque se a soma que lhe foi legada em vez do dote fosse maior do que o dote em si, deveria ser 

feita uma dedução até que as somas fossem iguais, e ela poderia obter sob a vontade apenas o excesso para além do legado. 

Pois não é provável que o pai tivesse a intenção de cobrar ao seu filho e herdeiro o pagamento de um dote duplo, 

especialmente porque pensou que poderia intentar uma acção contra o seu genro para a recuperação do dote, apesar de a sua 

filha não ter dado o seu consentimento. 
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(6) Lucius Titius, tendo deixado dois filhos de sexos diferentes, que nomeou seus herdeiros, acrescentou à sua vontade a 

seguinte disposição geral: "Que os legados e concessões de liberdade que deixou sejam executados por estes seus herdeiros". 

No entanto, noutra parte do seu testamento, ordenou ao seu filho que suportasse todo o fardo do legado da seguinte forma: 

"Ordeno que tudo o que me restar no meu legado ou ordenar que seja pago seja dado e entregue por Attianus, meu filho e 

herdeiro". Ele acrescentou então um legado preferido à sua filha nos seguintes termos: "Ordeno que a minha querida filha, 

Paulina, tenha o que lhe dei ou comprei durante a minha vida, e proíbo que se faça qualquer pergunta com referência a essa 

propriedade; e peço-lhe, minha querida filha, que não se ofenda por ter deixado a maior parte dos meus bens ao seu irmão, 

pois ele tem seis grandes obrigações a cumprir, e será obrigado a pagar os legados acima mencionados, que legei". Pergunto 

se, com estas últimas palavras que o pai dirigiu à sua filha no seu testamento, o resultado parece ser que ele acusou o seu 

filho de acções que poderiam ser intentadas contra a herança, ou seja, com todos eles; ou se se deve considerar que ele só 

teve referência a acções que poderiam ser intentadas pelo legatário, de modo a que as acções contra a herança pudessem ser 

concedidas aos credores contra ambos os herdeiros. Modestinus respondeu que, no caso declarado, não parecia que o testador 

tivesse ordenado que o seu filho fosse o único responsável pelos créditos dos credores. 

 

(7) Titia, na altura em que se casou com Gaio Seius, deu-lhe, através do dote, certas terras e outros bens, e morreu após ter 

feito a seguinte provisão por um codicilo: "Minha filha, comprometo-vos aos cuidados do meu marido, Gaio Seius, a quem 

desejo receber o usufruto, e um interesse vitalício no Castelo de Naclea, que lhe trouxe como dote, juntamente com outros 

bens incluídos no dote; e desejo que ele não se aborreça de forma alguma com referência ao dote, pois, após a sua morte, 

todos estes bens vos pertencerão a vós e aos vossos filhos". Além disso, a mulher deixou uma grande quantidade de bens ao 

seu marido para lhe pertencer enquanto ele viver. Pergunto se, após a morte de Gaius Seius, uma acção baseada na confiança 

ficará a favor da filha e herdeira de Titia por causa da propriedade que, para além do dote, foi deixada pelo códice, bem como 

por causa do que Gaius Seius recebeu a título de dote. Modestinus respondeu que, embora estas palavras não mostrem que 

não foi criada uma confiança pela qual Gaius Seius foi cobrado em benefício da filha da testatrix, depois de ela lhe ter dado o 

que tinha sido legado pelo testamento; ainda assim, não há nada que impeça uma acção para obrigar à execução da confiança, 

de acordo com a vontade da testatrix, após a morte de Gaius Seius. 

 

35. The Same, Opinions, Livro XVI. 

 

Quando um legado de propriedade que ela estava habituada a utilizar é deixado por um marido à sua esposa, o legado não 

incluirá escravos que não foram especialmente dedicados ao seu serviço, mas tais como foram utilizados por ambos. 

 

(36) The Same, Pandects, Livro III. 

 

Um legado é uma doação deixada por um testamento. 
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37. Javolenus, On Cassius, Livro I. 

 

Onde um escravo tenha sido ilegalmente manumitido por um testamento, pode ser legado pelo mesmo testamento, porque a 

liberdade só tem precedência sobre um legado onde foi concedida de acordo com a lei. 

 

38. The Same, On Cassius, Livro II. 

 

Qualquer que seja o escravo, que foi legado, adquirido antes da entrada da propriedade, ele adquire para a propriedade. 

 

39. The Same, On Cassius, Livro III. 

 

Quando um terreno que não está construído é concebido, e, após a execução do testamento, um edifício é aí erguido, tanto o 

terreno como o edifício devem ser entregues pelo herdeiro. 

 

(40) The Same, Epistles, Livro I. 

 

Quando a mesma propriedade é legada a dois dos meus escravos, e eu não estou disposto a aceitar o legado deixado a um 

deles, toda ela me pertencerá, pela razão de adquirir através de um destes escravos a parte do outro, tal como se o legado 

tivesse sido legado ao meu escravo e um pertencesse a outra pessoa. 

 

41. The Same, Epistles, Livro VII. 

 

"Concebo para Maevius metade de um trecho de terra, concebo para Seius a outra metade, e concebo a mesma terra para 

Titius". Se Seius morrer, a sua parte reverterá a favor dos outros legatários, porque a terra, tendo sido deixada separadamente 

e por quotas, assim como no seu conjunto, é necessário que a parte que está sem dono reverta proporcionalmente a cada um 

dos legatários a quem o legado foi feito separadamente. 

 

1. Tendo sido nomeado um herdeiro por mim, cobrei-lhe um legado em benefício da sua esposa, da seguinte forma: "Que a 

Seius, meu herdeiro, pague à Titia uma soma igual ao que vier nas mãos da Seius, a título de dote, através da Titia". Pergunto 

se as despesas efectuadas através de procedimentos legais instituídos com referência ao dote podem ser deduzidas. A resposta 

foi, sem dúvida, a seguinte, em que foi feito um legado a uma esposa: "Cobro-lhe, meu herdeiro, que lhe dê um montante 

igual ao que lhe chega às mãos", que todo o dote será devido à mulher, sem qualquer dedução de despesas. Mas a mesma 

regra que se aplica à vontade de um marido que devolve o dote à sua esposa não deve ser observada com referência à vontade 

de um estranho; pois as palavras "o que lhe chega às mãos", devem ser interpretadas como uma cláusula limitativa; mas 
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quando um homem deixa bens desta forma à sua esposa, é considerado como legando o que a sua esposa poderia recuperar 

através de uma acção sobre o dote. 

 

(42) The Same, Epistles, Livro XI. 

 

Quando um legado é legado a uma pessoa que só pode receber uma parte do mesmo, com o entendimento de que deve ser 

entregue a um terceiro, foi decidido que ele pode levar todo o legado. 

 

43. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro III. 

 

Onde um legado foi legado da seguinte forma: "Desejo que seja dado ao Tithasus tanto quanto o meu herdeiro terá", é o 

mesmo que se tivesse sido dito: "Tanto quanto todos os meus herdeiros terão". 

 

1. Se, no entanto, o legado foi feito nos seguintes termos: "Desejo que os meus herdeiros dêem ao Tithasus tanto quanto um 

deles terá," a menor quantia incluída no legado é entendida como sendo destinada. 

 

2. Pegasus estava habituado a fazer uma distinção onde um fideicomisso era legado durante um certo tempo, por exemplo, 

após dez anos; e sustentava que fazia a diferença para cujo benefício este tempo tinha sido fixado, quer a favor do herdeiro, 

caso em que tinha direito a reter os lucros do imóvel, quer a favor do legatário, por exemplo, onde o fideicomisso era deixado 

para ter efeito no momento da puberdade, quando o beneficiário era menor de idade; pois neste caso, os lucros do período 

anterior devem ser entregues. Estes princípios são entendidos como aplicáveis quando foi especificamente acrescentado pelo 

testador que o herdeiro deve entregar o bem sujeito ao fideicomisso, juntamente com todo o seu aumento. 

 

3. Quando a seguinte disposição foi inserida num testamento, "Que o meu herdeiro pague dez ou quinze aurei", é a mesma 

como se só tivesse sido legado o contrato de arrendamento de aurei. Mas se ele tivesse deixado o legado da seguinte forma: 

"Que o meu herdeiro pague uma soma de dinheiro de um ano, ou dois anos, após a minha morte", o legado é considerado 

como sendo devido após o lapso de dois anos, porque está no poder do herdeiro seleccionar o tempo para o pagamento. 

 

44. The Same, On Quintus Mucius, Livro IV. 

 

Onde vários herdeiros foram nomeados, e o legado foi legado da seguinte forma: "Que ao meu herdeiro seja cobrado o 

pagamento de cinco aurei", não a nenhum herdeiro, mas a todos eles em conjunto, é considerado como sendo cobrado o 

pagamento de cinco aurei. Onde um legado foi legado nos seguintes termos: "Que Lucius Titius, meu herdeiro, seja 

encarregado do pagamento de cinco aurei a Tithasus", e depois, noutro lugar do testamento, foi fornecido: "Que Publius 

Maevius, meu herdeiro, ser acusado do pagamento de cinco aurei ao Tithasus", a menos que o Titius possa provar que 
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Publius foi acusado do pagamento do legado com o objectivo de o libertar, o legatário terá direito a receber cinco aurei de 

cada um dos herdeiros. 

 

45. The Same, On Quintus Mucius, Livro VIII. 

 

Onde foi inserido o seguinte num testamento, "Dou cem aurei às minhas filhas", será o legado considerado como tendo sido 

igualmente legado às crianças do sexo masculino e feminino ? Pois se tivesse sido deixado como se segue, "nomeio tutores 

So e So dos meus filhos", foi considerado que também foram nomeados tutores para as filhas. Por outro lado, deve entender-

se que os machos não são incluídos sob o termo "filhas", pois estabeleceria um precedente muito mau para os machos serem 

incluídos numa palavra que designa as fêmeas. 

 

1. Quando um legado nos é legado sob uma condição, ou num determinado momento, não podemos rejeitá-lo antes que a 

condição seja cumprida, ou o tempo chegue; pois antes disso o legado não pertencerá ao legatário. 

 

2. Se um pai por testamento instrui o seu herdeiro a pagar uma certa quantia de dinheiro à sua filha quando ela se casa, ou se 

ela já deveria estar casada quando o testamento é feito mas o seu pai estava ausente na altura e não tinha conhecimento do 

facto, o legado, no entanto, será devido. Pois se o pai dela estava ciente disso, considera-se que ele tinha a intenção de ter 

deixado o legado com vista a algum outro casamento. 

 

46. Próculus, Epístolas, Livro V. 

 

Se a parte que legou um legado o fizer da seguinte forma: "Deixo a Sempronius tudo o que Lucius Titius possa ser feito para 

me pagar", e não acrescenta que a soma é pagável "no momento presente", não tenho dúvidas de que, no que diz respeito à 

interpretação e significado destas palavras, esse dinheiro não está incluído no legado que não era cobrável no momento em 

que a parte que executou o testamento morreu; mas, ao acrescentar as seguintes palavras, "no momento presente", teria 

indicado claramente que tencionava incluir também dinheiro que ainda não era devido. 

 

47. The Same, Epistles, Livro VI. 

 

Sempronius Proculus ao seu neto, Saudação. Dois testamentos escritos ao mesmo tempo pelo mesmo testador, um dos quais 

era uma cópia, como é normalmente o caso, foram produzidos. Num dos referidos testamentos uma centena, e no outro 

cinquenta aurei foram deixados ao Titius. Pergunta-se se ele terá direito a cem aureis, ou apenas a cinquenta. Proculus 

respondeu que, neste caso, o favor deveria ser estendido ao herdeiro, e, portanto, como ambos os legados não podem, em 

circunstância alguma, ser devidos, apenas cinquenta aurei são pagáveis. 
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48. The Same, Epistles, Livro VIII. 

 

Licinius Lucusta, ao seu amigo Proculus, Saudação. Pergunto onde é que um marido deixa um dote à sua esposa, e dá-lhe a 

escolha de receber escravos que ela lhe tinha dado a título de dote em vez de dinheiro, se ela preferir tê-los, e a esposa 

selecciona os escravos, poderá ela também reclamar qualquer descendência dos ditos escravos que possam ter posteriormente 

nascido para eles? Proculus para o seu amigo Locusta, Saudação. Se a esposa preferir receber os escravos em vez do 

dinheiro, os próprios escravos que, depois de os ter avaliado, ela deu como dote, e não a sua descendência, ser-lhe-ão 

devidos. 

 

(1) Quando a posse de uma herança é concedida pelo Pretor ao curador de uma pessoa louca, uma acção de recuperação de 

legados pode ser intentada contra o curador, cujo dever é defender a referida pessoa louca; mas aqueles que intentam tal 

acção devem dar garantias de que, "se a herança for expulsa, devolverão o que lhes foi pago como legado". 

 

(49) Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Quando um boi que foi legado morre, nem o seu couro nem a sua carne serão devidos pelo herdeiro. 

 

1. Quando um bilhete a pedir cereais é legado ao Titius, e ele morre, certas autoridades sustentam que o legado é extinto. Isto, 

porém, não é correcto, pois qualquer pessoa a quem um bilhete deste tipo, ou um escritório do exército é legado, é 

considerada como tendo direito ao valor apreciado do mesmo. 

 

2. O Labeo afirma que foi a opinião de Trebatius de que um terreno que não está no comércio, no que lhe diz respeito, pode 

ser legado legalmente; mas este Priscus Fulcinius diz que não é verdade. 

 

3. Proculus, no entanto, diz que, se alguém deve cobrar uma parcela de terra que lhe pertence e que não está no comércio, no 

que diz respeito ao herdeiro, para ser entregue a alguém, pensa que o herdeiro será obrigado a dar-lhe a propriedade em si, se 

ela fizer parte da propriedade do testador, ou, se não fizer, a pagar-lhe o valor da mesma; que opinião é correcta. 

 

4. Quando um testador dirige algo a ser pago, ou algum trabalho a ser feito, ou algum serviço a ser executado, considera-se 

que aqueles a quem uma parte da herança tenha acumulado devem fazer o pagamento, ou executar o acto, na proporção das 

suas quotas, e que também são igualmente responsáveis pelo pagamento de outros legados. 

 

50. Marcellus, Digest, Livro XXVIII. 
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Podem ser feitas substituições para os herdeiros, tal como para os legatários. Vejamos se o mesmo pode ser feito quando uma 

doação mortis causa é feita de tal forma que o doador promete propriedade a outro se ele próprio não a puder receber. Esta 

última é a melhor opinião, porque neste caso a doação é considerada como tendo sido feita também à pessoa que foi 

substituída. 

 

1. Se Titius me deve Stichus, ou ten aurei, e eu lhe legar Stichus, a quem ele me deve, considera-se que o legado se extinguirá 

com o pagamento da ten aurei. Se, por outro lado, Stichus deve ser legado a uma pessoa, e a posse aurei a outra, o legado será 

válido, de acordo com o carácter do pagamento. 

 

2. Quando um legado é legado da seguinte forma: "Que o meu herdeiro pague a Maevius a mesma quantia que ele irá cobrar 

ao Titius", se este legado for considerado como sendo feito sob uma condição, o legatário não pode intentar a sua acção antes 

de o dinheiro ter sido cobrado ao Titius. Se, no entanto, o legado for considerado como pagável imediatamente (como 

Publicius muito apropriadamente defende), o legatário pode intentar imediatamente uma acção para obrigar a cessão do 

direito de acção. 

 

51. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro VIII. 

 

Quando um testador fez a seguinte disposição no seu testamento, "Desejo que seja dado a So-e-So tudo o que lhe é permitido 

por lei", então este legado é considerado como referindo-se ao momento em que o legatário poderia receber o bem sob o 

testamento. Se, contudo, o testador tivesse dito: "Que ao meu herdeiro seja imputada a maior parte do meu património que eu 

possa dispor", deve ser dito que a mesma regra se aplicará. 

 

1. Uma pessoa a quem a terceira parte de um testamento é deixada ao testamento numa altura em que terá filhos, não pode 

obter a terceira parte do referido testamento através da adopção de crianças. 

 

52. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Não é necessário examinar a capacidade legal de ninguém antes que um bem ou um legado lhe pertença. 

 

53. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

Quando um herdeiro é acusado de um legado a ser pago à esposa do testador em vez do seu dote, com a intenção de a 

compensar por isso, e ela prefere ter o seu dote em vez do legado, levanta-se a questão de saber se uma acção para recuperar 

o dote lhe deve ser concedida contra todos os herdeiros, ou apenas contra aquele que é acusado do pagamento do legado. 

Julianus pensa que a acção deve ser concedida primeiro contra aquele que foi acusado do pagamento do legado; pois como 
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ela deve contentar-se com os seus direitos, ou com o legado do seu marido, é apenas aquele a quem o marido acusou do 

pagamento do legado, em vez do seu dote, que deve suportar o peso da dívida até ao montante do legado, e que a parte 

restante do dote deve ser paga pelos herdeiros. 

 

1. O mesmo princípio será aplicado se a mulher, tendo sido nomeada herdeira em vez de receber o seu dote, rejeitar a 

herança, a fim de que lhe possa ser concedida uma acção contra o substituto. Isto é correcto. 

 

2. No entanto, pode ser seriamente duvidado, quando o legado e a Lei Falcidiana estão envolvidos, se só contra quem for 

concedida uma acção para recuperar o dote será pessoalmente obrigado a pagar a totalidade do legado, tal como se todos os 

herdeiros tivessem pago o dote, ou se todo o dote deve ser incluído nas dívidas da herança, porque a acção para a sua 

recuperação é concedida só contra ele. Esta parece ser, de facto, a conclusão mais razoável. 

 

54. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

Quando uma parcela de terra no valor de cem aurei é concebida da seguinte forma: "Se ele deve pagar cem aurei ao meu 

herdeiro ou a qualquer outra pessoa", o legado é considerado muito valioso, pois pode ser mais vantajoso para o legatário ter 

a terra do que cem aurei, uma vez que muitas vezes é do nosso interesse adquirir terra adjacente à nossa, por uma soma 

mesmo acima da sua justa avaliação. 

 

55. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro XII. 

 

Onde a mesma propriedade foi legada ao Titius e a mim próprio, e o testador morreu no mesmo dia em que o legado 

começou a ser legado, e ele nomeou o seu herdeiro, e eu rejeito o legado, quer por minha própria conta, quer como herdeiro 

da propriedade, vejo que prevalece geralmente a opinião de que o legado se extinguiu parcialmente. 

 

1. Quando uma pessoa foi nomeada herdeira que não pode receber nenhum dos bens, ou apenas uma parte dos mesmos, e a 

deixa a um escravo pertencente à herança, na discussão da sua capacidade para o fazer deve ser determinado se a pessoa do 

herdeiro ou a do falecido deve ser tomada em consideração, ou se nenhuma das duas deve ser tomada em consideração. Foi 

decidido após muitas decisões conflituosas que, pela razão de não existir um senhor com referência a cuja pessoa poderia 

surgir a questão da capacidade, o legado será adquirido pelo herdeiro sem qualquer impedimento; e, por este motivo, 

pertencerá certamente a ele que se torna depois herdeiro, na proporção da parte da herança que tem direito a receber, e a parte 

restante irá para aqueles que são chamados por lei à sucessão. 

 

56. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro XIV. 
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Quando um legado é legado ao Imperador, e ele morre antes do dia em que se torna devido, ele pertencerá ao seu sucessor, de 

acordo com uma Constituição do Divino Antonino. 

 

(57) Junius Mauricianus, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

Se legar um legado à Imperatriz, e ela morrer, o legado será nulo, como decidiu o Divino Adriano no caso de Plotina, e o 

Imperador Antonino recentemente no caso da Imperatriz Faustina, uma vez que ambos morreram antes do testador. 

 

58. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro XIV. 

 

Quando um partido a quem foi legado um legado deseja apenas obter uma parte dele, ele adquire tudo. 

 

59. Terentius Clemens, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Onde a propriedade me foi legada absolutamente, e também foi deixada ao meu escravo absoluta ou condicionalmente, e eu 

rejeito o legado, e então, tendo a condição sido cumprida, desejo obter o que foi legado ao meu escravo, ficou estabelecido 

que o legado de metade do legado é nulo, a menos que alguém reivindique que a condição era que o escravo estivesse vivo, 

pois então o legado que um dia desejei obter será inteiramente meu; o que parece ser a opinião mais equitativa. Esta regra 

também se aplica quando a mesma propriedade é legada a dois dos meus escravos. 

 

60. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XVI. 

 

Julianus diz que se um filho, que era herdeiro, for acusado do pagamento de um legado à Seius, e a Seius for acusada de um 

fideicomisso, sob uma condição, de o pagar a Titius, e Titius morrer antes de a condição ter sido cumprida, o fideicomisso 

permanece com Seius, e não pertencerá ao filho que é o herdeiro, porque o Senado pretendia que, no caso de um 

fideicomisso, a condição daquele que tinha sido seleccionado como fiduciário fosse a melhor. 

 

(61) Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XVIII. 

 

Se Titius e Maevius fossem nomeados herdeiros por um testador que deixou quatrocentos aurei, e acusasse Titius de um 

legado de duzentos, e quem quer que se tornasse seu herdeiro com cem, e Maevius, seu herdeiro, não deveria entrar na 

herança; Titius será responsável pelo pagamento de trezentos aurei. 

 

1. Julianus, de facto, diz que se um dos dois herdeiros que foi acusado de um fideicomisso rejeitar a herança, o seu co-

herdeiro não poderá ser obrigado a executar o fideicomisso, pois a sua parte pertencerá ao co-herdeiro sem qualquer tipo de 
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obrigação. No entanto, após o Rescript of Severus, pelo qual se prevê que quando um herdeiro nomeado é acusado de um 

fideicomisso, e o rejeita, este deve ser executado pelo substituto, neste caso o herdeiro legal obterá a quota por acréscimo, tal 

como o substituto a adquirirá com o seu encargo. 

 

62. Licinius Rufinus, Regras, Livro IV. 

 

Quando um escravo pertencente a outro é nomeado herdeiro, o seu senhor pode ser encarregado da execução de um 

fideicomisso. Este último, contudo, não será obrigado a executá-lo, a menos que se torne herdeiro da herdade através do seu 

escravo. Se, no entanto, o escravo for obrigado a ser manumitido antes de entrar na propriedade por ordem do seu senhor, 

pode aceitar a propriedade se assim o decidir, e o senhor não será obrigado a executar o fideicomisso, porque não se tornou 

herdeiro, e o escravo não será obrigado a fazê-lo, pelo facto de não ter sido acusado da sua execução. Por conseguinte, uma 

acção equitativa recairá neste caso, a fim de que aquele que beneficiará com a herança possa ser obrigado a executar o 

fideicomisso. 

 

63. Callistratus, On the Monitory Edict, Livro IV. 

 

Quando um herdeiro que não tenha conhecimento de que certos bens foram legados usa-os para pagar as despesas do funeral, 

não será responsável por uma acção para a produção dos referidos bens, porque não está na sua posse, e não agiu 

fraudulentamente para evitar ter a posse. Ao legatário, no entanto, será concedida uma acção de facto, a fim de que possa ser 

indemnizado pelo herdeiro. 

 

64. Papinianus, Perguntas, Livro XV. 

 

Quando um caso é declarado com referência a um trust que foi deixado condicionalmente a várias pessoas, e o testador, por 

engano, omitiu substituí-los uns pelos outros, mas mencionou esta substituição recíproca num segundo testamento, pelo qual 

fez a substituição, os Imperadores Divinos Marcus e Commodus declararam num Rescript, que era evidentemente a intenção 

do testador criar uma substituição recíproca dos beneficiários do trust; pois, no caso de um fideicomisso, pode admitir-se uma 

mera conjectura para estabelecer a intenção incerta do testador. 

 

65. O mesmo, Perguntas, Livro XVI. 

 

Quando a peculiaridade é legada, ela pode ser aumentada e diminuída; se o bem que a compõe for aumentado por novas 

aquisições, ou se o montante original for diminuído. A mesma regra aplicar-se-á aos escravos de um testador, quer ele legar 

todo o seu corpo, quer apenas uma certa porção; por exemplo, os que pertencem à sua casa da cidade ou à sua casa do campo, 
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e ele deve posteriormente mudar os deveres ou os empregos dos referidos escravos. Esta regra é também aplicável aos 

escravos que são portadores de lixo, ou criados de libré. 

 

1. Certas autoridades sustentam que o legado de uma equipa de cavalos será anulado, se um dos cavalos que pertencia à 

equipa morrer, mas se, entretanto, a perda fosse compensada, a equipa pertenceria ao legatário. 

 

2. Stichus foi legado a Titius e deveria receber a sua liberdade juntamente com um legado após a morte de Titius. Assim que 

a herança for legada após a morte de Titius, ele terá direito à sua liberdade. A mesma regra se aplicará se ele tiver sido 

ordenado a ser livre após a morte de Titius. 

 

3. Se, no entanto, o escravo foi legado a Titius, que também tinha sido nomeado herdeiro de uma parte da herança do 

testador, e este último ordenou que o referido escravo fosse livre após a morte de Titius, o escravo terá direito à sua liberdade 

após a morte de Titius, quer Titius tenha ou não aceite a herança. 

 

66. The Same, Questions, Book XVII. 

 

Maevius deixou um pedaço de terra a Tito e a mim próprio sob uma condição, e o seu herdeiro deixou a mesma terra a mim 

sob a mesma condição. Julianus diz que seria considerado que, quando a condição fosse cumprida, a mesma parte me 

pertenceria sob ambos os testamentos. A questão da intenção está, contudo, envolvida, pois parece incrível que o herdeiro 

tenha pretendido que a mesma quota-parte da propriedade fosse devida duas vezes à mesma pessoa. Ainda assim, é muito 

provável que ele tivesse em mente a outra metade da herança. Pois a Constituição do Imperador, pela qual foi previsto que 

quando a mesma propriedade é legada várias vezes à mesma pessoa, não impõe um encargo adicional ao herdeiro, uma vez 

que se aplica apenas a um testamento. Um devedor, contudo, nem sempre pode legar legalmente o que deve, pois, para o 

fazer, os bens contidos no legado devem ser de maior valor do que a dívida. Pois se o mesmo bem for deixado nas mesmas 

condições em que é devido, que vantagem será atribuída a um legado? 

 

1. Parte de um terreno que pertencia a Maevius foi deixada ao Titius por testamento de duas pessoas. Não foi decidido de 

forma irrazoável, onde a parte que pertencia a Maevius foi entregue por um herdeiro, que uma libertação foi obtida pela 

mesma parte sob o outro testamento, e que, onde a parte tinha sido alienada, o herdeiro não a podia recuperar posteriormente 

por um direito de acção que uma vez tinha sido extinto. 

 

2. Quando apenas estava envolvida a concepção de uma parte do terreno, mas não a que pertencia a Maevius, um pagamento 

anterior não extinguia a segunda acção, e o outro herdeiro podia entregar a mesma parte do terreno da forma que escolhesse, 

depois de este se ter tornado seu; pois entende-se que várias pessoas podem ter direito legal a uma parte do terreno, mesmo 

quando este não esteja dividido em secções. 
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3. A mesma opinião não é defendida quando um escravo é legado em termos gerais por dois testamentos, pois quando um 

escravo é entregue sob um deles, e uma vez se torna propriedade do legatário, mesmo que depois possa ser alienado, não 

pode ser entregue pelo outro herdeiro. A mesma regra aplica-se a uma estipulação. Pois quando um escravo é legado em 

termos gerais, um escravo separado deve ser compreendido, de modo que, como um legado não é válido desde o início se 

incluir propriedade que pertence ao legatário, também a entrega de propriedade cuja propriedade foi subsequentemente 

adquirida pelo legatário não tem efeito, mesmo que este tenha deixado de ser o proprietário da mesma. 

 

4. Quando o herdeiro tiver enterrado um cadáver num terreno que foi concebido, deve ser feita uma avaliação do valor de 

todo o tracto, antes do enterro. Portanto, se o terreno tiver sido transferido, é apenas razoável que o legatário conserve o seu 

direito de acção sob a vontade, para o indemnizar pela alienação do imóvel. 

 

5. Quando um legatário, a quem um dos herdeiros foi encarregado de transferir certos bens, pagou o valor estimado do que 

foi legado, e depois foi produzido um codicilo pelo qual todos os herdeiros foram encarregados de entregar o mesmo bem, 

defendi que a propriedade do mesmo não poderia ser novamente exigida. Com efeito, quando uma parte faz uso de várias 

formas para estabelecer a disposição testamentária dos seus bens, não se entende que tenha deixado o mesmo bem várias 

vezes à mesma pessoa, mas apenas que o tenha mencionado várias vezes. 

 

6. Quando uma parcela de terra é concebida, e o usufruto pertence a outra pessoa, pode, no entanto, ser exigida ao herdeiro, 

pois o usufruto, embora possa não fazer legalmente parte da terra, ainda inclui o seu lucro. E, de facto, onde uma parcela de 

terra é deixada, pode ser intentada uma acção para obrigar o herdeiro a entregar tudo o que deveria ser transferido, e seguir o 

legado; por exemplo, onde uma parcela de terra é hipotética, ou está na posse de outra pessoa. A mesma regra, porém, não se 

aplica a outras servidões. Se a minha própria propriedade me for legada, o legado não será válido, pelas razões acima 

expostas. 

 

7. Quando um município é nomeado herdeiro, com a reserva do usufruto, a mera propriedade pode ser legada pelo município, 

pela razão de que pode perder o usufruto por não-utilizador. 

 

67. The Same, Perguntas, Livro XIX. 

 

Quando um herdeiro é obrigado a seleccionar uma pessoa da família do testador a quem entregar um bem sob um 

fideicomisso, que deveria ser executado no momento da sua morte, não pode, depois de ter feito a sua selecção, legalizar 

legalmente o mesmo bem por vontade de qualquer outra pessoa, porque pode reclamar o bem sob outro testamento. Portanto, 

não será o legado inválido, como quando um legado é deixado a um credor; enquanto ele puder mudar de ideias, não deveria 
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ser devidamente comparado a um credor? Ainda assim, enquanto a sua escolha se mantiver, ele parecerá semelhante a um 

credor, mas quando mudar de ideias, não terá o direito de reivindicar o bem sob qualquer um dos dois testamentos. 

 

1. Quando o benefício da Lei Falcidiana é reclamado, tudo deve ser feito como se a confiança tivesse sido expressamente 

deixada pela primeira vontade àquele que depois foi escolhido, pois a necessidade de fazer uma escolha não dá origem a uma 

obrigação fundada na sua própria liberalidade. Pois, poderá ele, que seria absolutamente obrigado a entregar o que deixou, 

ser considerado como tendo legado alguma da sua própria propriedade? 

 

2. Assim, quando existem três pessoas na família, do mesmo grau ou de graus diferentes, a quem foi deixado um fundo, será 

suficiente deixá-lo a uma delas, pois após a vontade do testador ter sido cumprida, as outras serão excluídas pela condição. 

 

3. Se, no entanto, um dos membros da família do testador for nomeado herdeiro, e o trato da terra for deixado por ele a um 

estranho, a execução do fideicomisso pode ser objecto de uma acção judicial sob o testamento, se nenhum membro da família 

tiver sido nomeado pelo herdeiro. No entanto, quando um herdeiro testamentário foi nomeado por ele, entende-se que uma 

acção baseada na má fé pode ser intentada contra os outros que reclamam o trust, pela mesma razão que lhes permite 

beneficiar do trust, fornecerá também um fundamento para uma indemnização implícita. 

 

4. Se o herdeiro nomear dois membros da família do testador herdeiros a partes desiguais dos seus bens, e deixar a um 

estranho uma certa parte do terreno (por exemplo, uma quarta), a execução do fideicomisso não pode ser exigida, no que diz 

respeito às partes que os herdeiros retiveram por direito sucessório, tal como não se o terreno tivesse sido concebido para um 

deles como um legado preferencial; mas todos os membros da família podem reclamar partes iguais da parte que foi deixada 

ao estranho, e a contribuição deve ser feita, a fim de que estes herdeiros possam receber partes iguais aos outros. 

 

5. Se, contudo, o herdeiro deixar a terra a um membro da família e lhe cobrar que a entregue a um estranho, coloca-se a 

questão de saber se a execução desta confiança pode ser exigida. Eu disse que isto só poderia ser feito onde também fosse 

deixada ao herdeiro uma quantia igual ao valor da terra. Se, no entanto, o primeiro testador tivesse deixado o fideicomisso da 

seguinte forma: "Cobro-lhe que deixe esta parcela de terra a quem possa desejar, ou aos membros da minha família a quem 

possa desejar deixá-la", o assunto ficará livre de dificuldades. Mas se o fideicomisso foi estabelecido com as seguintes 

palavras: "Não desejo que a terra saia da minha família", entende-se que os sucessores do herdeiro estão vinculados por causa 

do fideicomisso, que foi criado em benefício do estrangeiro; e os membros da família do primeiro testador terão depois o 

direito de exigir a execução do fideicomisso, naturalmente após a morte daquele que foi seleccionado em primeiro lugar. 

 

6. Portanto, se, após a selecção de um dos familiares do testador tiver sido feita, não deve ser criado um fideicomisso a favor 

de um estranho, a parte que foi escolhida não pode obter o benefício do fideicomisso, a menos que ele forneça segurança para 

a devolução da terra no momento da sua morte, se na realidade não pertencer à família nesse momento. 
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7. "Peço que, quando morrer, transfira um pedaço de terra de sucessão para qualquer um dos meus libertados que possa 

seleccionar". Estas palavras parecem significar que a escolha pertencerá ao próprio herdeiro, e que nenhum dos libertados 

pode reclamar a propriedade desde que outro possa ser preferido a ele; mas se o herdeiro morrer antes de fazer uma selecção, 

todos os libertados podem reclamar a terra. Assim, o resultado é que quando a propriedade é dada a um, um deles não pode 

reclamá-la enquanto vários estiverem vivos, mas todos podem reclamá-la embora não seja deixada a todos; e só se pode 

reclamá-la se ele for o único sobrevivente no momento da morte do herdeiro. 

 

8. Se, depois de vos ter nomeado meu herdeiro, eu legar os vossos bens, que suponho serem meus, ao Titius, não há 

fundamento neste caso para a aplicação do parecer de Neratius Priscus, pelo qual se prevê que um herdeiro não pode ser 

obrigado a pagar o legado, pois deve ser concedida uma franquia para evitar que sejam obrigados a comprar bens que o 

testador legou sob a impressão de que eram seus. Pois os homens estão muito mais inclinados a legar a sua própria 

propriedade do que a dos outros, e assim impor um fardo aos seus herdeiros, o que, neste caso, não acontece, uma vez que a 

propriedade da propriedade é conferida ao herdeiro. 

 

9. Se o testador omitir as palavras que criam um fideicomisso, e outros bens legados parecerem concordar com o que deveria 

ter sido escrito, o fideicomisso será legalmente criado, e presume-se que menos foi escrito do que se pretendia; tal como se 

entende no caso da nomeação de herdeiros e legatários. Esta opinião foi também adoptada pelo nosso ilustre Imperador 

Severus. 

 

10. Além disso, o Imperador Marcus declarou num Rescript que, quando um testador forneceu o seguinte: "Não duvido que a 

minha esposa devolverá aos seus filhos tudo o que recebeu de mim", deve ser considerado como uma confiança. Este 

Rescript é da maior importância, pois pressupõe a existência de uma vida matrimonial honrada e bem conduzida, e que o pai 

não foi enganado com referência a uma confiança criada para o benefício dos filhos de ambas as partes. Portanto, quando este 

Príncipe muito sábio, que observou escrupulosamente as leis, percebeu que os termos ordinários empregados na criação de 

um trust tinham sido omitidos, decidiu que a linguagem utilizada deveria ser entendida como tendo estabelecido um. 

 

68. Paulus, Perguntas, Livro XI. 

 

Levanta-se agora a questão de saber se os bens que foram dados por um marido à sua esposa durante a sua vida devem ser 

detidos para constituir um fideicomisso. Respondi que o que ela recebeu deveria ser considerado separado e separado dos 

bens do seu marido, e portanto não foi incluído num fideicomisso, porque a mulher teria direito a ele, ainda que devesse 

haver outro herdeiro. É claro, porém, que um marido não pode cobrar à sua mulher bens deste tipo com o objectivo de os 

entregar a outra pessoa. 
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(69) Papinianus, Perguntas, Livro XIX. 

 

"Peço a Lucius Titius que se contente com uma centena de aurei". Fica estabelecido que quando uma cláusula deste tipo é 

inserida num testamento, cria uma confiança válida. Mas e se, após o testador ter nomeado um herdeiro para uma parte dos 

seus bens, ele falar como se segue: "Peço que Lucius Titius se contente com a sua parte de cem aurei"? Os co-herdeiros terão 

o direito de exigir a sua parte da herança, quer ele retenha ou tenha como herança preferida, a soma com a qual o falecido 

desejava estar satisfeito. É sem dúvida melhor adoptar esta opinião do que a de que o fundo pode ser reclamado àqueles que o 

testador não mencionou. Consideramos que a mesma regra se aplicará quando o testador nomeou um herdeiro para toda a sua 

herança com o objectivo de favorecer aquele que seria seu herdeiro, e utilizou a seguinte linguagem: "Peço-vos que vos 

contenteis com uma centena de aurei que vos deixei em vez dos meus bens, que passarão para o meu irmão por operação da 

lei". 

 

1. Quando uma parcela de terra é deixada com o entendimento de que permanecerá na família, e é alienada sem o 

consentimento do herdeiro, através de uma venda forçada, o comprador pode retê-la enquanto o devedor a pudesse reter, se a 

sua propriedade não tivesse sido vendida, mas não a pode reter após a sua morte, uma vez que o herdeiro estrangeiro será 

obrigado a entregá-la. 

 

2. Uma mãe tendo nomeado o seu filho, que era menor de idade, seu herdeiro, também nomeou um tutor para ele, e acusou 

este último: "Para entregar a herança a Sempronius, se o seu filho morrer sem atingir a idade de catorze anos". Embora a mãe 

não pudesse legalmente nomear um tutor, o fideicomisso deveria ainda assim ser entendido como tendo sido devidamente 

criado. Pois se um pai deve nomear um tutor, e acusá-lo do fideicomisso por um testamento que não foi elaborado em 

conformidade com os requisitos legais, o fideicomisso deve, no entanto, ser executado, tal como se o testamento tivesse sido 

feito em conformidade com a lei. Para que um menor com idade inferior à puberdade possa ser acusado de um fideicomisso, 

será suficiente que o testador acuse o seu tutor, que ele nomeou, com ele, ou um que supostamente seria o seu tutor. A mesma 

regra deve ser adoptada no caso da nomeação de um curador para uma criança com idade inferior à da puberdade, ou um 

menor. Também não faz qualquer diferença se um tutor, que foi devidamente nomeado, morre durante a vida do pai, ou se foi 

dispensado de servir devido a algum privilégio de que gozou, ou se não pôde agir pela ala para a qual foi nomeado devido à 

sua idade; uma vez que nestes casos é certo que a confiança não é anulada, porque se considera que a ala é acusada da sua 

execução. Assim, de acordo com este princípio, foi decidido que um tutor que não recebeu nada por vontade própria não 

pode ser acusado de um fideicomisso em benefício da sua ala, pois sempre que for acusado de um fideicomisso em benefício 

de um estranho, este deve ser executado em nome da sua ala, e não em seu nome. 

 

3. Quando um testador nomeou o seu irmão seu herdeiro e o acusou de não vender a sua casa, mas de a conservar na família, 

e o herdeiro não acatou o pedido, mas vendeu a casa, ou morreu após nomear um estranho seu herdeiro; todos aqueles que 

pertencem à família podem exigir a execução do fideicomisso. Mas e se não fossem todos do mesmo grau? Esta questão deve 
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ser resolvida considerando a parte que é parente mais próximo como primeiro herdeiro chamado à sucessão; ainda assim, os 

direitos dos herdeiros mais afastados não devem ser prejudicados por aqueles que os precedem, e o parente mais próximo só 

deve ser admitido quando estiver disposto a dar segurança para restaurar a casa para a família. Se, no entanto, não se exigir 

segurança ao herdeiro que foi admitido pela primeira vez, nenhum direito de acção para a recuperação do imóvel surgirá 

neste terreno; mas se a casa alguma vez passar para as mãos de um estranho, uma acção para obrigar à execução da confiança 

ficará a favor dos membros da família. Penso que a segurança pode ser devidamente exigida aos parentes mais próximos, 

mediante a apresentação de uma excepção por má fé, embora possa não haver nenhum membro sobrevivente da família num 

grau mais distante. 

 

4. Quando certos membros da família são subsequentemente emancipados, pode levantar-se a questão de saber se também 

podem legalmente exigir a execução do fideicomisso. Penso que o podem fazer, de acordo com a lei, uma vez que as pessoas 

mencionadas pelo testador desta forma são entendidas como estando incluídas no termo "membros da família". 

 

70. The Same, Perguntas, Livro XX. 

 

O Imperador Antonino declarou num Rescript que, quando um legatário não tinha recebido nada como herança, não podia ser 

obrigado a pagar ao beneficiário da confiança com a qual tinha sido acusado, mas podia atribuir-lhe os seus direitos de acção 

contra o herdeiro. Mas e se lhe fosse cobrada a entrega, não a totalidade do legado legado, mas apenas uma parte do mesmo, 

e ele deveria recusar? Seria ele obrigado a ceder todos os seus direitos de acção, ou apenas uma quantia correspondente ao 

que foi incluído no fundo fiduciário? Esta última opinião é a mais razoável, mas se ele tivesse entrado na posse do legado, 

não seria obrigado, por causa do trust, a pagar mais do que tinha recebido. 

 

1. Se um legatário, a quem foi legado uma centena de aurei, for solicitado a pagar o dobro do montante, o fideicomisso será 

reduzido ao montante do legado; e se o fideicomisso se tornar operacional após um certo tempo, só poderão ser cobrados os 

juros sobre o que foi legado. Esta regra também não pode ser alterada pela razão de que o legatário, após receber o legado, 

pode ter lucrado muito com alguma outra transacção, ou ter escapado à responsabilidade por uma penalidade decorrente de 

alguma estipulação com a execução da qual foi ameaçado. Este princípio, porém, só se aplicará quando a soma legada for 

igual ao montante do fideicomisso. Pois onde o dinheiro foi recebido, e a parte é convidada a entregar a outra algo seu, 

embora possa ser de maior valor, o legatário não deve ser ouvido, se, tendo recebido o legado, exigir contribuição; pois a 

equidade não permite que um legatário apresente a concurso ao beneficiário do fideicomisso o que recebeu como legado. 

 

2. Quando um certo homem que nomeou o seu filho herdeiro de uma parte dos seus bens nomeia o seu tio seu co-herdeiro, e 

solicita a este último que faça do seu filho seu co-herdeiro em igualdade de condições com os seus filhos, e a quantia legada 

ao filho for inferior à do tio, nada mais pode ser exigido; porque se algo mais deve ser exigido, foi decidido que se deve ter 



1904 

 

em conta os lucros que o tio recolheu, ou poderia ter recolhido, mas não o fez por má fé; tal como deve ser feito quando cem 

mil aurei foram deixados como herança, e o legatário é obrigado a pagar uma soma maior após um certo tempo. 

 

3. Quando um fiduciário é cobrado para entregar qualquer parte da herança que possa restar no momento da sua morte, 

vender a propriedade, e comprar alguma outra com o produto da mesma, não é considerado como tendo diminuído a herança 

ao dispor da propriedade desta forma. 

 

71. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Mas o que quer que seja adquirido em tais circunstâncias deve ser entregue, tal como se tivesse havido uma troca de 

propriedade. 

 

72. The Same, Opiniões, Livro XX. 

 

A mesma regra deve ser observada quando o herdeiro pagou aos seus próprios credores com o dinheiro da herança, pois não 

se considera que ele tenha esbanjado o que resta como parte da herança. 

 

(73) The Same, Perguntas, Livro XXIII. 

 

Onde um escravo a nascer de Pamphila me é legado, e eu compro Pamphila, e ela cria uma criança em minha casa, há boas 

razões para dizer que a referida criança não deve ser entendida como tendo sido adquirida por mim por uma consideração 

valiosa, e por isso pode ser feita uma exigência sob vontade para a criança, tal como se eu a tivesse realmente comprado; para 

que, se for feita uma contribuição do preço, eu possa obter tanto quanto a criança me teria custado depois de ter deduzido o 

valor avaliado da mãe, e o juiz nomeado para ouvir o caso deve fazer uma estimativa do montante do mesmo. 

 

74. O mesmo, Perguntas, Livro XXVII. 

 

"Que o meu herdeiro pague cem aurei ao Titius sem demora". O testador prolongou então o tempo para o pagamento do 

legado. Não é verdade, como diz Alfenus, que uma centena de aurei deva ser paga imediatamente, pela razão de ter sido 

fixado um prazo para o pagamento. 

 

75. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Um soldado enviou uma carta à sua irmã, que lhe ordenou que abrisse após a sua morte, e nela declarou: "Desejo que saibais 

que vos dou oitocentos aurei", foi estabelecido que foi criada uma confiança a favor da irmã, e que melhores provas da sua 
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última vontade não poderiam ser deixadas por ninguém. Pois foi considerado que o fundo fiduciário se manteria, tal como se 

o falecido tivesse falado com o próprio partido, a quem ele conferiu indirectamente o benefício. 

 

(1) Um homem que foi nomeado herdeiro de uma parte de uma herança, e que também ficou com certos legados preferidos, 

morreu antes de entrar na herança. Foi considerado que a sua parte pertencia aos seus co-herdeiros que tinham sido nomeados 

substitutos, mas que o que estava incluído no legado preferido pelo qual os seus co-herdeiros tinham sido acusados 

descenderia para os seus próprios herdeiros. 

 

76. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

Quando um filho intentou uma acção com base num testamento inofensivo da sua mãe, perante diferentes tribunais, e várias 

decisões dos juízes foram proferidas, o herdeiro que derrotou o filho não terá direito aos legados preferenciais, pelo menos 

pelas acções que o filho teria obtido dos outros co-herdeiros, tal como os outros legatários não teriam direito a quaisquer 

acções contra o filho; mas foi decidido que as concessões de liberdade conferidas pelo testamento deveriam ser executadas, 

uma vez que o filho tinha quebrado parcialmente a vontade da sua mãe. Esta regra não deve ser aplicada a servidões, que não 

podem ser parcialmente diminuídas. É evidente que uma servidão deve ser inteiramente exigida à parte que derrotou o filho, 

mas apenas o valor avaliado de uma parte da mesma deve ser pago; ou, se o filho estiver disposto a transferir a servidão, se o 

preço for pago, o legatário será barrado por uma excepção por fraude, se ele não apresentar o valor avaliado de uma parte da 

mesma, tal como no caso da Lei Falcidiana. 

 

1. "Eu deixo a Lucius Sempronius toda a propriedade de Publius Maevius". Neste caso, Sempronius só será responsável pelos 

encargos impostos à herança de Maevius, e que continuaram a existir até à morte daquele que se tornou herdeiro de Maevius; 

tal como os direitos de acção são atribuídos em vez dos empréstimos que poderiam ser pagos. 

 

2. O proprietário do terreno, cujo usufruto tinha sido deixado a um herdeiro, legou-o sob uma certa condição. Os termos do 

testamento não permitiam ao herdeiro reter os lucros, por causa do usufruto. Uma opinião diferente é defendida com 

referência a certas servidões ligadas a terrenos a que o herdeiro tinha direito, uma vez que ele obtém os lucros como uma 

parte do terreno. 

 

3. "Que o meu herdeiro dê ao Titius o que me é devido sob a vontade de Sempronius". Como o legatário, que também era 

testador, tinha anteriormente tirado partido da lei da novação, o legado não era pagável sob a vontade; e sustentava-se que a 

falsa representação não prejudicava o legatário, e que aquilo que, em primeiro lugar, era verdade, não podia ser considerado 

como inteiramente falso. 
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4. Quando um escravo é manumitido incondicionalmente, mas não pode obter a sua liberdade assim que a herança é inscrita 

devido a algum impedimento legal, e porque a sua condição não está estabelecida, ou por alguma razão adicional, por 

exemplo, uma acusação de adultério, ele não pode esperar receber nem legados nem os benefícios de um fideicomisso 

absolutamente concedido pela mesma vontade, porque já passou o tempo em que ele poderia tirar proveito deles. 

 

5. Um pai, tendo nomeado a sua filha herdeira de metade dos seus bens, fez a seguinte disposição no seu testamento: "Peço 

que quando morrer, ainda que deva ter outros filhos, deixe uma parte maior dos seus bens a Sempronius, meu neto, em honra 

do meu nome que ele carrega". A filha parece ser necessariamente obrigada a dar, em primeiro lugar, porções iguais a todos 

os netos, mas ela tem a opção de fixar a maior quantidade que o seu pai desejava que fosse concedida a um dos seus netos. 

 

6. Uma mãe, sem ter observado as devidas formalidades, nomeou um tutor para o seu filho, e legou-lhe um legado, na 

condição de que o tutor consentisse em ser confirmado pelo decreto do Pretor. Se o Pretor não o considerar uma pessoa 

adequada, não lhe será, no entanto, negada uma acção para a recuperação do legado. 

 

7. Se alguém tiver fornecido a caução muciana para prover contra o seu acto proibido pelo testador, e depois cometer tal acto, 

deverá também entregar os lucros do legado que, no início, prometeu regressar. 

 

8. Um legatário não pode fazer uso de várias acções ao mesmo tempo, porque um legado não pode ser dividido em várias 

partes. Pois como um legado não é legado com a intenção de que os legatários possam recorrer a várias acções, mas, para que 

seja mais fácil para eles trazer o processo, podem fazê-lo seleccionando a acção que quiserem. 

 

9. O poder é concedido para recuperar um legado do legatário depois de este ter sido pago em conformidade com os termos 

do testamento, onde este último é decidido ser nulo, quando se sabe que a memória do falecido se tornou infame; 

especialmente se o testador foi condenado por traição depois de o legado ter sido pago. 

 

77. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Onde um pai nomeou os seus filhos e a sua mãe os seus herdeiros, como se segue: "Peço-vos, minha filha, que, tendo aceite 

como vossa parte da minha herança uma centena de aurei juntamente com a herança toscana, transfirais para a vossa mãe a 

vossa parte da minha herança", sustentei que, quando a herança fosse dividida, a filha teria direito à terra mencionada como 

parte dela, e que poderia reter o dinheiro para além da sua parte. 

 

(1) As pessoas a quem foi dada uma doação mortis causa podem ser acusadas de um fideicomisso por qualquer período de 

tempo; e este fideicomisso os herdeiros devem executar após dedução da parte falcidiana que, em doações deste tipo, segue o 

exemplo de legados. Quando apenas uma parte da doação for incluída no fideicomisso, este último também estará sujeito aos 
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privilégios da Lei Falcidiana. No entanto, quando o testador desejava que fosse prestado apoio, deve considerar-se que, de 

acordo com a sua vontade, todo o fardo da Lei Falcidiana deve ser suportado pelo resto da doação, pois não há dúvida de que 

o falecido pretendia que toda a manutenção fosse prestada quando o seu legado de uma quantia maior fosse tomado em 

consideração. 

 

(2) Uma mãe, desejando fazer uma doação mortis causa aos seus filhos nascidos fora do casamento, permitiu que se 

estipulasse uma estipulação para o seu dote. Depois, tendo nomeado outros herdeiros, solicitou aos seus filhos que 

devolvessem o dote ao seu marido. Foi considerado que toda a confiança relacionada com o dote era devida ao seu marido, 

caso a Lei Falcidiana não interferisse; e, portanto, que o seu marido tinha o direito de reter o dote, mesmo que de outra forma 

fosse concedida uma acção de facto aos herdeiros para a recuperação da parte falcidiana do dote, se os filhos devessem 

instaurar um processo com base na estipulação celebrada com o marido. 

 

(3) Qualquer pessoa que seja surda e muda, e que receba um legado, pode ser legalmente obrigada a entregá-lo aquando da 

sua morte; para pessoas que não tenham conhecimento do facto, pode ser acusada de um fundo fiduciário, onde obtém algum 

benefício de um testamento sem o saber. 

 

(4) Um filho foi solicitado quando morreu para entregar uma herança aos seus próprios filhos, ou a um deles que ele pudesse 

seleccionar. Este filho, tendo entretanto sido banido para uma ilha, foi decidido que não foi privado do poder de escolher o 

seu herdeiro pela inflicção da pena, e também que a condição da qual o fideicomisso dependia ainda existia, até à sua morte, 

mas que os filhos que viviam na altura teriam direito a partes iguais sob o fideicomisso, uma vez que o pai não era então 

capaz de fazer uma escolha. 

 

(5) Quando um marido que, violando a Lex Julia, vendeu um terreno que fazia parte do dote da sua mulher, legou-lhe um 

legado, e cobrou ao comprador do terreno para lhe pagar uma soma maior do que o preço recebido, foi considerado que o 

comprador não era responsável nos termos do fideicomisso. Se, contudo, a mulher, depois de ter aceite o legado, desejar que 

a venda seja declarada nula, pode ser impedida por uma excepção por má fé, depois de o preço lhe ter sido oferecido pelo 

comprador. 

 

(6) Um credor ordenou ao seu devedor Maevius que pagasse a quantia que lhe devia ao Titius, a quem tencionava fazer uma 

doação mortis causa. Se Maevius, sabendo que o seu credor tinha falecido, deveria pagar o dinheiro, fica estabelecido que a 

sua exoneração de responsabilidade não se seguirá; e mesmo que Maevius não deva ser solvente, não será concedida uma 

acção contra Titius pela cobrança da totalidade do montante, nem se mentirá ao abrigo da Lei Falcidiana, pela razão de que 

Titius não é considerado como tendo recebido nada mortis causa. O caso seria diferente se Maevius, não sabendo que o seu 

credor estava morto, pagasse o dinheiro por engano, por qualquer quantia devida pela Lei Falcidiana poderia ser recuperada. 
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(7) Um pai devia certas terras à sua filha sob um truste criado por vontade da sua mãe, e nomeou a referida filha herdeira de 

uma parte dos seus bens, a fim de a compensar pelo montante dos bens da sua mãe a que ela teria direito sob o truste, e 

depois desejou que as referidas terras fossem dadas ao seu filho a quem ele tinha deserdado. Foi decidido que, mesmo que a 

filha não estivesse disposta a aceitar os bens do pai, os bens deixados pelo fideicomisso deveriam ser entregues ao filho pelos 

herdeiros a quem a parte dos bens que a filha tinha aceite passaria. Mesmo que ele tivesse substituído outro herdeiro pela sua 

filha, seria necessário que ele executasse o fideicomisso em favor do seu filho. 

 

(8) Onde um pai, que se acreditava ser o proprietário de certas terras, as deixou ao seu filho pelos termos de um fideicomisso, 

e as referidas terras foram despejadas, nenhuma acção será a favor do filho contra os seus irmãos e co-herdeiros. Se, contudo, 

o testador dividiu a sua propriedade entre os seus filhos, a sua intenção não será considerada como tendo sido a de restituir os 

legados preferidos aos co-herdeiros, a menos que eles próprios estivessem preparados para ver que a vontade do seu pai era 

executada a favor do seu irmão. 

 

(9) Quando um pai deixou uma certa soma de dinheiro por um fideicomisso à sua filha que ele tinha deserdado, e desejava 

que a referida soma lhe fosse dada a título de dote no momento do seu casamento, e que o seu filho estipulasse para o 

referido dote, se este último pagasse uma soma menor do que o dote, é evidente que ele deve pagar o restante à filha. Se o 

divórcio se realizasse, a filha poderia legalmente exigir a execução do fideicomisso, de modo que o direito de acção ao abrigo 

da estipulação lhe fosse atribuído, uma vez que não era provável que o pai pretendesse que a estipulação fosse interposta para 

que a sua filha ficasse sem um dote após o primeiro casamento. Se, no entanto, ela se casar posteriormente, a garantia 

fornecida pelo seu irmão não se estenderá ao segundo casamento. 

 

(10) Um pai pediu à sua filha que entregasse, no momento da sua morte, certos bens imóveis a qualquer um dos seus filhos 

que ela pudesse escolher, e ela, durante a sua vida, deu as referidas terras a um dos seus filhos. Isto não foi considerado uma 

escolha, de acordo com os termos do fundo fiduciário, porque embora a data deste último fosse incerta, a data da doação era 

certa, pois a alienação da propriedade sem considerar a escolha da mãe poderia ser feita em favor de um dos filhos, que, 

juntamente com os outros, teria direito ao benefício do fundo fiduciário. 

 

(11) "Acuso os meus herdeiros a não alienar a propriedade da Tusculan, nem permitir que esta passe para fora da minha 

família". Estes também devem ser entendidos como sendo chamados à execução deste fideicomisso, nos termos da vontade, a 

quem os herdeiros estrangeiros deveriam ter concedido a liberdade sob o referido fideicomisso. 

 

(12) "Acuso o senhor, minha esposa, a dar e restaurar à minha filha, no momento da sua morte, qualquer dos meus bens que 

possam ter chegado às suas mãos, seja de que forma for". O que quer que o testador tenha dado posteriormente à sua esposa 

por um códice será incluído no fideicomisso, pois a ordem pela qual os dois instrumentos foram executados não interfere 
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com a lei, nem com a sua intenção; mas se o dote da esposa lhe tivesse sido previamente deixado, ela terá o direito de o reter, 

uma vez que esta disposição do bem é entendida como sendo restaurada em vez de doada. 

 

(13) "Desejo que estas terras sejam doadas aos meus libertados, e se algum deles morrer sem ser emitido, desejo que as suas 

partes pertençam aos sobreviventes". Tendo um testador reunido um pai e um filho, foi considerado que a substituição foi 

excluída sob o testamento. 

 

(14) Quando um curador foi acusado por um menor de prestar contas da sua administração ao seu irmão, que seria seu 

herdeiro, considerou-se que isso não tinha qualquer efeito. Por conseguinte, embora fosse previsto pelo testamento que o 

pagamento só deveria ser feito ao referido irmão quando este atingisse a maioridade, considerou-se, no entanto, que este 

último poderia intentar uma acção contra o seu irmão com o consentimento do seu curador, uma vez que se presumia que os 

seus interesses tinham sido antes considerados pelo testador, do que que que o pagamento do dinheiro, que poderia ser 

legalmente cobrado, deveria ser adiado. 

 

(15) Quando um testador, tendo nomeado um estranho seu herdeiro pelos termos do fideicomisso, o acusou de transferir 

certas terras para o seu libertado quando este faleceu, e solicitou que as referidas terras não fossem alienadas fora da família, 

respondi que o substituto era obrigado a entregar as referidas terras em conformidade com a vontade do falecido. No entanto, 

se as terras devem ser entregues imediatamente, ou quando a condição foi cumprida, é uma questão que depende da intenção 

do testador; mas, na medida em que isso possa ser determinado, a confiança não poderia ser executada antes da morte do 

herdeiro nomeado. 

 

(16) Sempre que o negócio de um banco tenha sido objecto de um trust, e a indemnização dos herdeiros da herança contra os 

credores tenha sido garantida por uma caução, a transacção é semelhante a uma venda, pelo que não será necessário averiguar 

se o passivo é maior do que o activo. 

 

(17) Um pai, pelos termos de um trust, desde que certos escravos da sua filha, que ele lhe tinha dado no momento do seu 

casamento, lhe pertençam. Dei como minha opinião que a descendência dos referidos escravos, embora a sua mãe tivesse 

morrido antes da execução do testamento, deveria ser entregue sob o fundo fiduciário, e que a mesma coisa deveria ser feita 

onde quaisquer doações tivessem sido feitas anteriormente à sua filha após o seu casamento. 

 

(18) Quando os herdeiros são acusados de entregar a herança no momento da sua morte, não são responsáveis pelo risco de 

perda de quaisquer créditos que tenham obtido por divisão, e que tenham sido atribuídos aos diferentes co-herdeiros, tal 

como também não são responsáveis pela diminuição do valor das terras pertencentes à herança, pois onde é feita uma 

distribuição, a mudança de propriedade perturba a comunidade de interesse. 
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(19) "Desejo que a minha filha possa ter para si, como herança preferida, a propriedade da sua mãe". Quaisquer lucros que o 

pai possa ter recebido, entretanto, e não tenha mantido separados, mas consumido ou feito uma parte dos seus próprios bens, 

não são considerados como tendo sido deixados à filha. 

 

(20) "Desejo que qualquer propriedade minha e situada em Pamphilia, Lícia, ou em qualquer outro lugar, que pertencesse aos 

bens da minha mãe, seja dada aos meus queridos irmãos, que são vossos tios maternos, para que não tenhais qualquer 

controvérsia com eles". Todos os bens que fazem parte dos bens da sua mãe, que permaneceram na mesma condição de 

propriedade, pertenceram ao trust. Portanto, qualquer dinheiro derivado dos referidos bens, incluído na herança do testador, e 

que tenha feito a sua própria propriedade, também não será devido nos termos do fideicomisso; uma vez que o testador 

pretendia evitar aquele desacordo dos seus parentes que a comunidade de bens está habituada a provocar. 

 

(21) Um pai, tendo nomeado vários dos seus filhos seus herdeiros no momento da sua morte, deu à sua filha mais velha as 

suas chaves e anel para guarda, e ordenou a um libertador que estava presente que entregasse à sua filha todos os bens que 

estavam a seu cargo. Entendeu-se que "o negócio da propriedade devia ser transaccionado por todos os seus filhos em 

comum, e que a sua filha não podia, por este motivo, exigir em tribunal qualquer preferência na divisão da propriedade. 

 

(22) Quando um testamento é considerado imperfeito, quaisquer palavras que legem um legado ou um fundo, e que precedam 

ou sigam o defeito, só podem ser consideradas como remediação, quando o que está escrito concorda com a intenção do 

testador. 

 

(23) Um filho nomeou a sua mãe sua herdeira, e solicitou-lhe, sob a obrigação de juramento, a execução de certos 

fideicomissos criados pelo testamento. Tendo o testamento sido declarado nulo, respondi que a mãe era, no entanto, obrigada 

a executar o testamento, como herdeira legítima, pois os pedidos contidos no testamento são tidos como extensivos a todo o 

tipo de sucessão. 

 

(24) "Sendo solícito pelo bem-estar da minha filha, ordeno-lhe que não faça um testamento até que tenha filhos, para que 

possa viver sem qualquer apreensão". Parece que a herança não foi deixada em confiança para a irmã e co-herdeira da 

referida filha, pela razão de que o testador não pretendia que a sua filha não se desfizesse da sua herança por vontade própria, 

mas como ele o fez, proibindo-a assim de fazer um testamento, limitando-se a oferecer o seu conselho, ela não deveria fazer 

uso do seu direito legal. 

 

(25) "Peço-te, minha filha, que distribuas todos os teus bens de toda a espécie entre os teus filhos, conforme cada um deles 

possa ser merecedor da tua recompensa". Neste caso, parece que foi criado um fundo fiduciário em benefício de todas as 

crianças, mesmo que não tenham sido igualmente merecedoras, e se a mãe não fizer qualquer escolha entre elas, será 

suficiente para a execução do fundo fiduciário se elas não tiverem sido culpadas de qualquer ofensa para com ela. Eu, no 
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entanto, era de opinião que aqueles que a mãe deveria seleccionar deveriam ser os preferidos, se fossem mais merecedores. 

Mas se ela não deveria seleccionar nenhum, os únicos que a ofenderam não deveriam ser admitidos a participar na herança. 

 

(26) Uma mãe fez um depósito, num lugar sagrado, de uma carta doando certas terras ao seu filho, não tendo ele 

conhecimento do facto. Ela não confirmou os seus actos por palavras que criaram um fundo, mas apenas enviou ao guardião 

do templo uma carta contendo o seguinte: "Desejo que o documento contendo a minha vontade seja entregue ao meu filho, 

após a minha morte". A mãe morreu intesta, deixando vários herdeiros, e eu dei como minha opinião que ela deveria ser 

entendida como tendo deixado a confiança em benefício do seu filho; pois não é necessário perguntar a quem pode falar com 

referência à sua última vontade, mas para quem a intenção da vontade é dirigida. 

 

(27) Um testador deixou um pedaço de terra aos seus libertados, e pediu-lhes que não a alienassem, para que ela pudesse ser 

retida na família dos ditos libertados. Se todos eles, com excepção de um, venderem as suas acções, aquele que não o fez 

pode reclamar as acções de todos os outros que, pelos termos do fideicomisso, não receberam o poder de alienar o mesmo; 

pois o testador apenas terá convidado aqueles que cumpriram a sua vontade a partilhar os benefícios do fideicomisso. Caso 

contrário, seria o cúmulo do absurdo se cada um pudesse fazer uma reclamação contra os outros, de tal forma que qualquer 

um pudesse exigir a parte que alienou de outro que, ao alienar a sua, a tinha perdido. Este procedimento, contudo, pode ser 

instituído se todos eles alienassem as suas acções da mesma forma. Além disso, entende-se que não foi o acto do primeiro 

libertado que alienou a sua quota, mas o do imediatamente anterior que não alienou a sua, que provocou a acumulação das 

quotas dos outros em benefício dos primeiros. Mas se ninguém vender a sua parte, e a última morrer sem emissão, o direito 

de exigir a execução do fideicomisso não sobreviverá. 

 

(28) Quando a terra é deixada aos homens livres em tais circunstâncias, e há uma mulher livre entre eles, e o patrono pede 

que a propriedade não saia da família, foi considerado que o herdeiro da mulher livre tem o direito de reter a parte da terra 

que a sua mãe recebeu. 

 

(29) Uma pessoa que pensava que toda a sua propriedade pertenceria à sua prima fez um testamento através do qual a 

encarregou de vários fideicomissos. Tendo a posse da herança cedido a dois herdeiros do mesmo grau, pelo direito de 

sucessão, de acordo com os princípios da equidade, e de acordo com os termos do Édito Perpétuo, dei como minha opinião 

que a mulher deveria ser libertada da execução de metade da herança, mas que seria uma dificuldade que as concessões de 

liberdade que lhe eram exigidas, não deveriam ser feitas por causa da perda que tinha sofrido. 

 

(30) Um pai que tinha nomeado o seu filho herdeiro para metade dos seus bens, e as irmãs deste último, que ainda não tinham 

atingido a idade da puberdade, cada herdeiro para um quarto do mesmo, nomearam o seu irmão seu tutor, e expressaram-se 

da seguinte forma: "Meu filho, deves contentar-te com duzentos aureis, em vez da tua parte de metade da herança, e tu, 

minha filha, deves contentar-te com cem aureis em vez da tua parte de um quarto cada". Não se considerou que o pai 
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pretendia acusar os seus filhos de uma confiança em favor uns dos outros, mas que se tinha limitado a fazer uma estimativa 

da sua herança, como é normalmente feito por pais prudentes; e, por esse motivo, o irmão não podia, numa acção de boa fé 

sobre a tutela, evitar prestar contas da sua administração da herança, com o fundamento de que a quantia que as suas irmãs 

iriam receber tinha sido indicada. 

 

(31) Maevius, tendo sido nomeado herdeiro da Seius, e solicitado por ele aquando da sua morte para transferir a herança para 

o seu irmão Titius, morreu, deixando o referido Titius seu herdeiro, e acusou-o, aquando da sua morte, de deixar não só a sua 

própria herança mas também a da Seius, a Sempronius. Tendo Tito, entretanto, obtido os lucros da propriedade, dei a 

entender que não se poderia considerar que não tivesse sido criado um fundo fiduciário se Ticius reclamasse que não detinha 

a propriedade como doação, mas sim como pagamento de uma dívida, uma vez que, em virtude da compensação pelos lucros 

que tinha recebido, tinha feito tudo o que lhe era exigido. É evidente que se Maevius tivesse nomeado Titius seu herdeiro, 

sob a condição de que ele não retivesse a confiança sob a vontade da Seius, a parte falcidiana seria suficiente a título de 

compensação; mas alguma injustiça seria feita. Ele, contudo, agiria com mais prudência se rejeitasse a herança que lhe foi 

deixada pelo seu irmão, e depois obtivesse a posse da mesma por intestacia, pois não se consideraria que ele tivesse agido de 

má fé, pois assim evitaria ser defraudado. 

 

(32) "Peço-te, meu marido, que deixes estas terras aos teus filhos, se as tiveres; e se não as tiveres, nem aos teus, nem aos 

meus parentes, nem mesmo aos nossos libertados". Neste caso, dei como minha opinião que nenhum direito de escolha foi 

concedido, mas apenas uma certa ordem foi arranjada, pelos termos do testamento, para a substituição dos herdeiros. 

 

(33) Ficou estabelecido que quando certas extensões de terra, que têm os seus próprios limites, são deixadas a uma cidade, 

não obstante, serão devidas nos termos do testamento, porque o testador, tendo sido impedido pela morte, não estabeleceu 

por meio de outro instrumento, como prometeu fazer, os limites da referida propriedade, bem como os de um percurso de 

corrida onde desejava que as corridas fossem realizadas todos os anos. 

 

78. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

O beneficiário de um trust exigirá em vão toda a sua execução, onde o herdeiro se lhe opõe com o fundamento de que a Lei 

Falcidiana se aplica. Se o referido beneficiário, entretanto, exigir que a sua parte lhe seja paga, e ele não a receber, entende-se 

que o herdeiro está em falta. 

 

1. O nosso ilustre imperador, Severus Augustus, decretou que a venda de terras pertencentes ao Estado deveria ser rescindida 

após a morte do comprador, e o preço pago aos seus herdeiros a partir do dinheiro pertencente ao legatário a quem o 

comprador tinha legado algumas terras que faziam parte do acima mencionado. Dei como minha opinião que a presunção era 
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de que a intenção do testador exigia que uma parte do dinheiro da compra fosse paga ao legatário na proporção do montante 

da avaliação dos referidos terrenos. 

 

2. Além disso, um Estado é obrigado a pagar juros quando estiver em falta na execução de um fideicomisso, mas se algum 

dano tiver resultado nesta conta, este deve ser reparado pelos funcionários que negligenciaram o cumprimento deste dever 

após o julgamento ter sido proferido. Também nada será permitido para as despesas de litígio, se não houver razão para tal, 

pois aqueles que alegam ignorância não devem ser ouvidos. 

 

3. Um pai, pelos termos de um trust, proibiu que um determinado pedaço de terra fosse alienado pela sua família de filhos. O 

último dos referidos filhos que poderia exigir a execução do fideicomisso é no entanto entendido como tendo deixado este 

direito de acção como parte do seu património, mesmo que, morrendo sem filhos, tenha deixado um estranho ao seu herdeiro. 

 

4. Quando um credor pelo direito de penhor vende uma casa recebida do seu devedor que fez um testamento criando um 

fideicomisso, a sentença não pode ser proferida contra o comprador por causa do fideicomisso, mesmo que ele estivesse 

ciente da intenção do falecido. 

 

(79) The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Uma mulher acusada de um fideicomisso a favor dos homens libertados do seu marido, no momento da sua morte deixou o 

usufruto da referida terra, não só aos homens libertados do seu marido, mas também aos seus próprios. Estes últimos, por 

ignorância da lei, não tendo reclamado a terra a que tinham direito pela vontade do marido, obtiveram durante muito tempo 

os lucros do mesmo com os outros, de acordo com os termos do trust. Foi estabelecido que, por esta razão, não deveriam ser 

considerados como tendo sido privados do benefício do primeiro fideicomisso. 

 

80. The Same, Definitions, Book I. 

 

Um legado transfere a propriedade do bem legado, tal como a herança confere ao herdeiro a propriedade de cada artigo 

individual incluído no mesmo, o que resulta, que se o bem for legado em absoluto, e o legatário não rejeitar a vontade do 

falecido, a propriedade do bem pertencente à herança passa directamente para o legatário, sem que este se tenha tornado 

propriedade do herdeiro. 

 

81. Paulus, Perguntas, Livro IX. 

 

Quando alguém, tendo feito um testamento pelo qual nomeou os seus filhos seus herdeiros, acusou-os de um fideicomisso, 

não como seus legítimos herdeiros, mas como aqueles que tinha nomeado, e o testamento, por alguma razão, se torna nulo, os 
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seus filhos não podem ser compelidos a executar os fideicomissos sob o mesmo, se eles devem obter a herança como 

herdeiros em direito. 

 

(82) The Same, Questions, Book X. 

 

Um devedor legou ao seu credor aurei, que lhe devia após o termo de um ano, e que foram caucionados por penhor. O 

montante não é devido (tal como algumas autoridades detêm) sob o testamento, quando o pagamento é feito antes do 

vencimento apenas como uma conveniência, mas pode ser intentada uma acção judicial para todo o período de vigência de 

aurei; nem será vedado o direito de acção se, entretanto, o ano tiver decorrido, pois será suficiente para o dia em que o legado 

deverá chegar. No entanto, se o ano tiver passado durante a vida do testador, deve dizer-se que o legado se tornará nulo, 

embora tenha sido válido no início. Assim, no caso em que um dote é deixado como legado preferencial, foi decidido que 

todo o dote poderia ser recuperado sob o testamento; caso contrário, de acordo com o parecer acima, se apenas um benefício 

intermédio for atribuído ao legado, o que diremos onde um determinado pedaço de terra, devido a uma determinada altura, 

foi legado? Neste caso, o dinheiro não pode ser reclamado, nem pode ser facilmente encontrada uma parte do terreno que 

possa ser reclamada como uma prestação. 

 

1. Onde um primeiro, segundo e terceiro herdeiros são nomeados, e os legados são legados como se segue: "Se o meu 

primeiro herdeiro não deve obter a minha herança, que o meu segundo herdeiro pague aurei a Titius; se o meu segundo 

herdeiro não a deve obter, que o meu primeiro herdeiro entregue a herança Tusculan à Seius," e tanto o primeiro como o 

segundo herdeiros devem recusar-se a aceitar a herança, coloca-se a questão de saber a quem os substitutos nomeados para 

eles pelo testador devem ser obrigados a pagar os legados. Os legados serão devidos pelos dois substitutos. 

 

2. Valens diz que a propriedade de um senhor pode ser legalmente legada a um escravo de outro, tal como uma dívida que ele 

pode ser incondicionalmente devida ao seu senhor. Pois quando damos algo por vontade a um escravo pertencente a outro, a 

pessoa do seu senhor só é considerada com referência à sua capacidade testamentária, mas o legado é válido no que diz 

respeito à pessoa do escravo. Por conseguinte, Julianus estabelece muito correctamente a regra de que um legado só pode ser 

legado ao escravo de outro que ele próprio poderia possuir se se tornasse livre. A observação de que um legado poderia ser 

deixado ao escravo enquanto ele permanecesse em servidão seria feita indevidamente, pois um legado deste tipo deriva a sua 

força e efeito da pessoa do escravo; caso contrário, todos poderíamos observar que existem certos escravos que, embora não 

possam obter a sua liberdade, podem, no entanto, adquirir legados e heranças dos seus senhores. De acordo com o princípio, 

que mencionámos, nomeadamente, que no caso de testamentos a pessoa do escravo deve ser considerada, foi decidido que 

um legado pode ser legado a um escravo que faça parte da propriedade. Não é extraordinário que a propriedade de um 

senhor, e o que lhe é devido, possa ser absolutamente legada a um escravo, embora tal propriedade não possa ser legalmente 

legada ao seu senhor. 
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(83) The Same, Questions, Book XI. 

 

Latinus Largus: Ocorreu recentemente o seguinte caso. Um libertado nomeou o seu herdeiro patrono para metade da sua 

propriedade, e a sua filha para a outra metade. Ele encarregou a sua filha de transferir a sua parte para certas escravas 

pertencentes à sua padroeira, logo que estas devessem ser manumumadas; e se a referida filha não devesse tornar-se sua 

herdeira, ele substituiu-a pelas mesmas escravas. Como a filha recusou tornar-se herdeira do seu pai, as referidas escravas, 

por ordem do seu patrão, isto é, do patrão, entraram na herança do falecido. As escravas, depois de terem sido manumitted 

pelo seu amo após um certo tempo, perguntaram se podiam exigir a execução do trust pelo seu patrão. Por conseguinte, peço-

lhe que me escreva qual é a sua opinião sobre este ponto. Respondi que, neste caso, o trust não parecia ser repetido, mas que 

uma coisa ou outra, ou seja, ou o trust ou a própria herança tinha sido concedida pelo testador. É, no entanto, nestas 

circunstâncias, melhor defender que, sendo os escravos substituídos, e com direito ao fideicomisso, foram, portanto, 

chamados à substituição. Pois quando um fideicomisso é criado para ser executado por um dos herdeiros de um testador, em 

favor do escravo de outro, sujeito à condição de este obter a sua liberdade, e o mesmo escravo é substituído pelo referido 

herdeiro; embora a substituição possa ser absoluta, ainda se considera que tal foi feito sujeito à mesma condição sob a qual 

ele tinha direito ao fideicomisso. 

 

84. O mesmo, Perguntas, Livro XXI. 

 

Quando alguém deixa a liberdade ao seu escravo pelos termos de um fideicomisso, e lhe legou outra coisa, também, certas 

autoridades dizem que, por ter sido decidido que o escravo deve ser manumitido pelo herdeiro, o resultado será que não lhe 

será permitido lucrar com o fideicomisso. Isto, porém, é injusto, pois, com referência a uma pessoa deste tipo, a entrega tanto 

da concessão da liberdade como do dinheiro pode ser exigida ao mesmo tempo, e por isso, penso que se o herdeiro deveria 

estar em falta na concessão da liberdade ao escravo, também deveria ser considerado em falta, no que diz respeito à execução 

do fideicomisso, e por isso será sujeito ao pagamento de juros; pois foi muito justamente considerado que tudo o que um 

escravo possa ter adquirido para o seu senhor, enquanto este último estava em falta ao conceder-lhe a liberdade, deveria ser-

lhe restituído. 

 

(85) The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Um credor, a quem é legada a propriedade dada em penhor por um devedor, não é impedido de exigir o dinheiro emprestado, 

se se demonstrar claramente que a intenção do testador não foi a de o compensar pela dívida através do legado. 

 

86. The Same, Opinions, Livro XIII. 
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"Que o meu bisneto, Gaius Seius, seja herdeiro de metade da minha propriedade, com excepção da minha casa, e do meu pai, 

em que vivo, com tudo o que nela está contido. Que se saiba que todas estas coisas não fazem parte da propriedade que lhe 

dou". Pergunto, se deve haver em tais casas algum prato de prata, notas de devedores, móveis, ou escravos, se todos estes 

bens ali encontrados devem pertencer aos outros herdeiros que foram nomeados. Paulus respondeu que as notas de devedores 

não estão incluídas, e que pertencerão a todos os herdeiros em comum; mas, no que diz respeito aos outros bens, o neto não 

terá qualquer direito aos mesmos. 

 

1. Titius, na altura em que deixou certas terras e outras propriedades numa cidade ao seu sobrinho, concebeu entre outras a 

Herdade Seian, que ele, como chefe de família, reservou inteiramente para si, enquanto pudesse viver; mas, para mais 

facilmente encontrar um inquilino, dividiu a referida Herdade em duas partes, e designou uma a Herdade Seian Superior, e a 

outra a Herdade Seian Inferior, cujos nomes derivavam das respectivas situações da mesma. Pergunto se toda esta Herdade 

pertencerá ao seu sobrinho. Paulus respondeu que se o testador possuía toda a Herdade sob um nome, então, mesmo que o 

tenha alugado depois de a ter dividido, tudo deve ser entregue nos termos do fundo fiduciário; a menos que o herdeiro possa 

provar claramente que o testador tinha em mente apenas uma parte da referida Herdade. 

 

87. The Same, Opinions, Livro XIV. 

 

Titia desejava que um bilhete a pedir cereais fosse comprado da Seius no prazo de trinta dias após a sua morte. Pergunto se a 

Seius deveria obter a posse do referido bilhete por uma consideração valiosa, durante a vida da testatrix, uma vez que não 

podia exigir o que já tinha, se ainda conservaria o seu direito de acção. Paulus respondeu que o preço do bilhete deveria ser 

pago à parte relativamente à qual o inquérito é feito, uma vez que uma confiança deste tipo tem referência a uma certa 

quantidade, e não ao artigo em si. 

 

1. Dei como minha opinião que os juros devidos ao abrigo de um fideicomisso deveriam ser pagos à rapariga que foi 

beneficiária do mesmo, depois de ter atingido o seu vigésimo quinto ano, onde o herdeiro está em falta na execução do 

referido fideicomisso. Pois, embora tenha sido decidido que os juros em todos os casos devem ser pagos a menores de vinte e 

cinco anos, ainda assim, isto não se aplica aos casos em que o devedor está em falta, pois é suficiente que tenha estado em 

falta apenas uma vez, a fim de tornar os juros pagáveis durante todo o tempo. 

 

2. Seia concebeu uma parcela de terra para os seus libertados, e cobrou-os como se segue: "Ordeno a Verus e Sapidus que 

não vendam esta terra, e o que quer que seja que por último morra, no momento da sua morte, que a entregue a Symphorus, 

meu liberto, e sucessor, e a Berílio e Sapidus, a quem manumei por esta minha vontade, ou a qualquer um deles que esteja a 

viver na altura". Pergunto, como ela não substituiu os dois libertados na primeira parte do testamento pelo qual deixou a 

propriedade, e como, na segunda parte do testamento ela acrescentou a cláusula "O que quer que seja que morra por último", 

se a parte de uma das partes que possa morrer pertencerá à outra. Paulus respondeu que a testatrix parece ter criado dois graus 
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de substituição sob a confiança em questão; primeiro, onde a parte que morre primeiro deve entregar a sua parte à outra; e 

segundo, onde o sobrevivente deve entregá-la àqueles a quem a testatrix mencionou expressamente depois. 

 

3. O Imperador Alexandre Augusto a Cláudio Juliano, Prefeito da Cidade. "Se deve ser evidente para si, meu caro amigo 

Julianus, que a avó a que se referiu pretendia, ao fazer doações ao seu neto fora dos seus bens, para evitar que a sua vontade 

fosse quebrada por inofensividade, a razão exige que metade dessas doações sejam anuladas". 

 

4. Lucius Titius, que teve cinco filhos, emancipou todos eles, e deu ao seu único filho Gaius Seius uma grande quantidade de 

bens em doações, reservando muito pouco para si, e nomeou todos os seus filhos, juntamente com a sua esposa, os seus 

herdeiros. Pelo mesmo testamento ele deixou ao referido Gaius Seius, como legado preferencial, duas propriedades que ele 

tinha reservado, e encarregou-o de dar à sua filha Maevia um certo número de aurei, e também uma certa quantia a um irmão 

dela, para ser retirado do rendimento da terra que ele lhe tinha transferido durante a sua vida. Gaius Seius, tendo sido 

processado pela sua irmã Maevia, invocou a ajuda da Lei Falcidiana. Pergunto, uma vez que o Santíssimo Imperador (como 

acima referido) decidiu que nos casos em que os bens tinham sido doados contra a vontade do doador a doação deveria ser 

anulada, se Gaius Seius pode, de acordo com a vontade do seu pai, ser obrigado a pagar à sua irmã, sua herdeira, o montante 

da confiança a partir das doações que lhe tinham sido feitas? Paulus respondeu que, segundo o Rescript of the Emperor, não 

pode haver dúvidas de que, num caso do tipo relativamente ao qual é feita uma investigação, deve ser concedida ajuda às 

crianças cujas quotas foram diminuídas devido às doações feitas ao filho; especialmente desde que o Imperador veio em seu 

auxílio contra a vontade do seu pai. No entanto, no caso indicado, a vontade do pai intervém a favor daqueles que reclamam 

o benefício do trust. Mas quando a Lei Falcidiana se aplica, o trust deve ser executado em toda a sua extensão, devido ao 

montante excessivo da doação. 

 

88. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

Lucius Titius fornecido pelo seu testamento como se segue: "Quando eu tiver dado algo a qualquer um dos meus filhos, quer 

lhe tenha dado um presente, quer apenas lhe tenha permitido usá-lo, ou quando tiver adquirido qualquer propriedade para si, 

quer lhe tenha sido dada ou legada, desejo que ele possa tomar e guardar o mesmo como um legado preferido". O pai tinha 

guardado, em nome de um dos seus filhos, um livro de contas de dívidas, e foi posteriormente decidido e sustentado que o 

que ficou no referido livro em nome do seu filho era devido a este último; mas não o que já tinha sido recolhido e colocado 

pelo seu pai entre os bens da sua herança. Pergunto se os créditos do filho que o seu pai tinha cobrado antes de ser feito o seu 

testamento, e que, depois de ter sido feito, ele ainda emprestou em nome do seu filho, pertenceriam a este último, de acordo 

com esta decisão. Respondi que qualquer quantia que o pai tivesse recolhido em nome do seu filho, e que depois tivesse 

investido da mesma forma, lhe pertenceria. 
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(1) "Peço-te, Titius, e cobro-te que assistas ao meu funeral, e para isso tomo tantos aurei dos fundos da minha propriedade". 

Eu pergunto, se Lucius Titius deve usar menos de aurei para os fins acima referidos, se o saldo da soma pertencerá aos 

herdeiros. Respondi que, de acordo com o caso declarado, os herdeiros lucrariam com o restante. 

 

(2) Quando uma mulher se tornou herdeira do seu marido, e fez a seguinte disposição no seu testamento: "Meus queridos 

filhos, Maevius e Sempronius, tomam como herança preferida tudo o que me chegou às mãos da herança e propriedade do 

meu senhor, o vosso pai, Tício, no momento da sua morte; desde que, no entanto, assumam todos os encargos da referida 

herança, tanto para o passado como para o futuro, bem como aqueles pelos quais ela possa ter-se tornado responsável após a 

morte do meu senhor, Tício". Pergunto se pagou alguma coisa após a morte do seu marido, e fez uma doação a alguém 

enquanto desfrutava dos lucros da herança, se as crianças serão responsáveis por tais obrigações. Respondi que, de acordo 

com o caso declarado, apenas as obrigações que ficaram insatisfeitas poderiam ser impostas aos legatários. 

 

(3) "Dirijo a quem quer que seja meu herdeiro, ou herdeiros, para que Lucius Eutycus receba, para além da parte que lhe dei 

como herdeiro dos bens da minha herança, em comum com Pamphilus, a quem ordeno que seja livre, todos os utensílios para 

o fabrico de ferro, para que possam prosseguir o negócio". Lucius Eutycus morreu durante a vida da testatrix, e a sua parte da 

propriedade passou para o seu co-herdeiro. Pergunto se Pamphilus, que foi manumitted pela mesma vontade, pode ser 

autorizado a exigir metade dos referidos utensílios para o fabrico de ferro, embora não possa ser transportado de acordo com 

a vontade da testatrix. Eu respondi que lhe devia ser permitido fazê-lo. 

 

(4) A Sempronia foi substituída por um herdeiro nomeado, e, no caso de ela não ser o herdeiro, deveria receber um legado. 

Ela instaurou um processo contra o herdeiro, alegando que através da sua conduta fraudulenta, a testatrix que, em primeiro 

lugar, tinha a intenção de a tornar sua herdeira, tinha sido impedida de alterar o seu testamento, e perdeu o seu caso. Pergunto 

se ela ainda poderia intentar uma acção para recuperar o seu legado. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, 

ela tinha o direito de o fazer. 

 

(5) Um testador proibiu que os legados que legou fossem reclamados ou pagos antes de decorridos cinco anos; o herdeiro, 

contudo, pagou voluntariamente uma certa parte de um legado antes de decorridos os cinco anos. Colocou-se a questão de 

saber se o herdeiro, tendo pago o restante do legado, poderia reclamar o benefício resultante do pagamento de uma parte do 

referido legado antes do prazo prescrito. Respondi que, porque uma parte do legado foi paga antes do tempo designado, não 

se podia considerar que uma quantia menor tivesse sido legada. 

 

(6) Lucius Titius fez a seguinte disposição no seu testamento: "Desejo que a minha pequena parcela de terra seja entregue aos 

meus escravos, masculinos e femininos, tanto àqueles a quem eu manumei por este testamento, como a Seia, minha filha 

adoptiva, para que não passe das mãos da minha família, até que a propriedade da mesma seja atribuída a uma só pessoa". 

Pergunto se Seia terá direito a uma parte em comum com os libertados, ou se terá o direito de reivindicar sozinha metade da 
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referida área de terra. Respondi que era evidentemente a intenção do testador que todas as pessoas mencionadas deveriam ter 

direito a partes iguais da propriedade. 

 

(7) Um testador nomeado como herdeiro do seu filho, que ainda não tinha atingido a idade da puberdade, legou à sua esposa 

o dote dela como um legado privilegiado, juntamente com um número de jóias e escravos, e aurei da posse; e, no caso da 

criança menor morrer sem atingir a idade da puberdade, ele nomeou alguns substitutos para ele, a quem fez o seguinte 

legado: "Desejo que tudo aquilo de que disponho pela minha primeira vontade, e muito mais, seja dado aos herdeiros do meu 

herdeiro". Levantou-se a questão de saber se o montante do dote seria pago uma segunda vez, sob tal substituição, se a 

criança deveria morrer antes de atingir a puberdade. Respondi que não parece que o testador pretendia duplicar o legado do 

dote. Também pergunto, caso a propriedade que compõe o legado já devesse ter chegado às mãos da mulher por uma 

consideração valiosa, se ela poderia exigi-la dos substitutos. Respondi que ela não o poderia fazer. 

 

(8) "Dou e deixo aos meus concidadãos a nota executada em meu favor por Gaius Seius". O testador fez subsequentemente 

um codicilo no qual proibiu a nota a ser recolhida da Seius, e encarregou o seu herdeiro de pagar a mesma soma à Cidade a 

partir da dívida de outro partido, que mencionou no codicilo. Levantou-se a questão, se este último não se revelasse solvente, 

se os herdeiros seriam obrigados a pagar a totalidade da quantia eles próprios. Respondi que os herdeiros só seriam obrigados 

a transferir para a Cidade os seus direitos de acção contra o devedor que, de acordo com os factos declarados, tinha sido 

mencionado no codicilo. 

 

(9) Um testador nomeou um herdeiro para toda a sua herança, substituiu o seu neto por ele, e depois providenciou o seguinte: 

"Se, como espero que não aconteça, nem a minha filha, nem o meu neto se tornarem meus herdeiros, desejo então que a 

minha parte, ou seja, metade de um pedaço de terra, pertença aos meus libertados". Levanta-se a questão, se a filha e o neto 

deveriam morrer antes do testador, e se os seus bens deveriam passar para o seu bisneto em terra de intestacy, se os libertados 

teriam direito ao benefício do trust. Respondi que, de acordo com os factos declarados, se nenhum outro herdeiro além da 

filha e do neto devesse ser nomeado, ou substituído, parecia que os herdeiros em juízo seriam obrigados a executar o 

fideicomisso. 

 

(10) "Que o meu herdeiro, seja ele quem for, saiba que três denários são devidos por mim ao meu tio paterno Denetrius, e que 

três denários foram depositados comigo por Seleucus, outro tio, que eu dirijo, serão imediatamente entregues e pagos a eles". 

Levantou-se a questão de saber se os tios teriam direito a uma acção, caso o dinheiro não devesse ser devido. Respondi que 

não deveria ser devida, que nenhuma acção seria intentada por causa da dívida, mas que poderia ser intentada por causa da 

confiança. 

 

(11) Lucius Titius, dois anos antes da sua morte, enviou da sua casa os seus libertados, Damas e Pamphilus, e deixou de lhes 

fornecer comida como tinha feito anteriormente, e, depois de ter feito o seu testamento, inseriu nele o seguinte legado: "Que 



1920 

 

o meu herdeiro, seja ele quem for, dê ao meu libertado, a quem eu manumei por este testamento, bem como aos que eu tive 

anteriormente, e aos que eu dei a liberdade sob um fundo, uma certa soma de dinheiro para o seu sustento todos os meses". 

Levantou-se a questão de saber se Damas e Pamphilus tinham direito ao benefício do fideicomisso. Respondi que, de acordo 

com os factos declarados, eles tinham direito ao mesmo, se aqueles que fizeram a reclamação provassem claramente que era 

intenção do patrono, na altura em que fez a sua vontade, que o legado também lhes fosse dado; caso contrário, nada lhes seria 

devido. 

 

(12) Uma testatrix deu a Damas e Pamphilus, a quem ela manumou pelo seu testamento, um determinado pedaço de terra, e 

encarregou-os de transferir o mesmo para os seus filhos, quando estes morressem. Ela encarregou os seus herdeiros pela 

mesma vontade a Manumit Pamphila, que era a filha natural de Pamphilus. Este mesmo Pamphilus, após o tempo em que o 

legado lhe foi conferido, nomeou Maevius seu herdeiro por vontade própria, e encarregou-o de entregar a sua propriedade a 

Pamphila, sua filha, logo que esta se tornou livre, ou seja, metade das terras acima mencionadas, adquiridas por vontade da 

sua padroeira, e que constituíam toda a sua propriedade. Pergunto se Pamphila, depois de ter sido manumumumada, poderia 

reclamar esta parte da propriedade em virtude da vontade da padroeira do seu pai, ou, de facto, pela do seu pai natural, e se 

por causa do trust, se aplicará a disposição da Lei Falcidiana. Respondi que, de acordo com os factos declarados, deve 

considerar-se que Pamphila só poderia reclamar a execução do fideicomisso em virtude do primeiro testamento. Cláudio: 

Pela razão de se acreditar que sob a designação de "crianças", também estão incluídas as crianças naturais, ou seja, tais como 

as que nascem na escravatura. 

 

(13) Scaevola: Uma certa pessoa legou uma centena de aurei a Gaio Seius por um códice, e encarregou-o de dar essa soma a 

uma certa escrava que lhe pertencia, o testador. Pergunto se a confiança, pela qual o legatário é obrigado a fazer o pagamento 

a uma escrava do testador, é válida. Respondi que não era. Mais uma vez, se não for válida, será a legatária obrigada a pagar 

ao herdeiro a quem pertence a referida escrava fêmea? Respondi que ele não seria obrigado a fazê-lo, pois ele próprio não 

teria o direito de trazer processo para recolher o legado que lhe foi legado. 

 

(14) Um certo homem deixou uma casa aos seus homens livres de ambos os sexos, de tal forma que os machos recebem dois 

terços e as fêmeas um terço do aluguer do mesmo; e proibiu-os de alienar a propriedade. A casa, porém, foi vendida pelo 

herdeiro com o consentimento de todas as partes interessadas. Pergunto se os machos terão direito a dois terços do dinheiro 

da compra da referida casa, e as fêmeas a um terço, ou não. Respondi que nenhuma exigência, ao abrigo do trust, poderia ser 

feita por qualquer parte do preço da casa, a menos que as partes tivessem consentido no momento da venda que os homens 

livres tivessem dois terços do preço de compra-money, e as mulheres um terço do mesmo. 

 

(15) Tendo nomeado o seu filho seu herdeiro, juntamente com o seu neto, que tinha nascido para esse filho, um testador fez 

as seguintes disposições no seu testamento: "Não desejo que a minha casa seja vendida pelos meus herdeiros, nem que 

qualquer dinheiro lhe seja emprestado, mas que permaneça permanente e absolutamente, para todo o sempre, na posse dos 
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meus filhos e netos. Se, contudo, qualquer um deles desejar alienar a sua parte, ou pedir dinheiro emprestado, terá o poder de 

vender ao seu co-herdeiro, e de lhe pedir o dinheiro emprestado. Mas, se qualquer um deles fizer o contrário, qualquer 

obrigação em que possa incorrer será nula e sem efeito". Um filho do falecido pediu depois dinheiro emprestado a Flavia 

Dionysia, e tendo-lhe alugado a casa, atribuiu ao seu credor a renda que lhe era devida; e surgiu a questão de saber se a 

condição do testamento foi considerada cumprida, de modo que o filho seria responsável perante os seus irmãos nos termos 

do fundo fiduciário. Respondi que, de acordo com os factos declarados, a condição não se encontrava preenchida. 

 

(16) Um testador, tendo nomeado a sua mãe e a sua esposa seus herdeiros, inseriu a seguinte disposição no seu testamento: 

"Peço-te, minha querida esposa, que não leges nada aquando da tua morte aos teus irmãos; tens os filhos da tua irmã a quem 

podes deixar os teus bens, pois sabes que um dos teus irmãos matou o nosso filho, enquanto o assaltava, e que o teu outro 

irmão me causou grandes danos". Pergunto, como a esposa morreu no estado, e os seus bens passaram para o seu irmão como 

herdeiro, se os filhos da irmã poderiam exigir a execução do fideicomisso. Respondi que o podiam fazer, e que o fundo 

fiduciário era devido. 

 

(17) "Eu, Lucius Titius, redigi isto, a minha última vontade e testamento, sem a ajuda de ninguém aprendido na lei, tendo 

preferido seguir as inclinações da minha mente, do que conformar-me com uma exactidão demasiado particular e excessiva. 

Portanto, se incluí aqui algo que não esteja em conformidade com os requisitos legais prescritos, ou que seja indicativo de 

uma falta de conhecimento, a vontade de um homem de mente sã deve ainda ser considerada válida na lei". Nomeou então os 

seus herdeiros. A questão levantou-se quando a posse dos seus bens foi reivindicada por intestacy, se as disposições feitas ao 

abrigo do trust poderiam ser aplicadas. Respondi que, de acordo com os factos declarados, poderiam ser. 

 

89. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Um certo homem nomeou o seu filho e a sua esposa seus herdeiros por sua vontade, e depois diz-se que escreveu uma carta, 

pela qual deu ao seu filho todos os bens que este tinha na sua peculiaridade; e acrescentou que desejava que este último 

tivesse estes bens como um legado preferido, para ser disposto a seu gosto, aquando da sua morte. O testador declarou no seu 

testamento que qualquer papel encontrado selado após a sua morte seria válido como um codicilo; a carta acima referida, 

porém, não foi selada, e eu pergunto se o seu conteúdo beneficiaria o filho. Respondi que se a genuinidade da carta fosse 

claramente estabelecida, qualquer propriedade que o testador nela declarasse deveria ser dada ao seu filho, ao qual este teria 

direito. 

 

(1) Um testador que possuía bens juntamente com o seu irmão nomeou as suas filhas herdeiras, e fez a seguinte disposição no 

seu testamento: "Com referência a todos os meus bens que são propriedade comum a si, ao meu irmão, e ao seu tio, e cujo 

valor pode totalizar dois mil aurei, peço-lhe que receba deles a soma de mil aurei do seu tio Lucretius Pacatus, em vez da sua 

parte". O testador sobreviveu a isto cinco anos, e deixou uma herança muito aumentada. Levantou-se a questão de saber se os 
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herdeiros de Lucretius Pacatus poderiam, em conformidade com os termos acima citados, ao oferecer a soma de mil aurei, 

obter a execução do fideicomisso. Respondi que, de acordo com os factos declarados, não era intenção do testador que a 

totalidade da sua herança fosse desistir do pagamento de mil aurei, mas que a proposta fosse feita de acordo com o seu valor 

avaliado no momento da morte do testador. 

 

(2) Um testador fez um legado à Seius, que ele tinha substituído ao seu herdeiro, como se segue: "Desejo que quinze libras de 

prata sejam dadas à Seius, e à sua esposa Marcella, se ele não deveria ser meu herdeiro". Pergunto se se Seius deveria ser seu 

herdeiro, Marcella teria direito a metade deste legado. Respondi que, de acordo com os factos declarados, ela teria direito a 

ele. 

 

(3) Lucius Titius, tendo morrido no Estado, deixou uma esposa e uma filha por ela, que tinha sido emancipada, e inseriu a 

seguinte disposição no seu codicilo: "Este codicilo tinha uma referência à minha mulher e à minha filha. Em primeiro lugar, 

peço-lhes que vivam juntas, como fizeram durante a minha vida. Também lhes peço que tenham em comum quaisquer bens 

que eu lhes possa deixar, ou o que quer que tenham obtido de outra forma". A filha adquiriu a posse dos bens do seu pai, por 

intestacia; e coloca-se a questão de saber se qualquer parte dos bens de Lucius Titius é devida à sua mãe pela filha, pelos 

termos do trust, e, em caso afirmativo, quanto. Respondi que, de acordo com os factos declarados, metade da propriedade é 

devida a ela, desde que a mãe estivesse pronta a colocar todos os seus bens no fundo comum. 

 

(4) Um testador nomeou os seus quatro filhos seus herdeiros para partes iguais da sua herança, e deixou um pedaço de terra a 

cada um deles como herança preferencial. A totalidade da propriedade do pai sendo onerada, os filhos pediram dinheiro 

emprestado para pagar ao primeiro credor, e oneraram a mesma propriedade ao segundo; depois este último, como a dívida 

não foi paga, vendeu todas as terras a um dos herdeiros sob o seu direito de hipoteca. Levanta-se a questão, uma vez que o 

filho tinha a posse destes bens pelo título de compra, se os seus irmãos e co-herdeiros tinham direito a exigir a execução do 

trust; ou se o trust foi anulado, uma vez que a totalidade dos bens em comum tinham sido hipotecados por eles ao segundo 

credor. Respondi que a acção pessoal a que os herdeiros tinham direito ainda podia ser intentada por todos eles, mas que o 

fideicomisso não podia ser restabelecido a menos que o herdeiro que comprou o bem devesse primeiro pagar a dívida pelos 

seus co-herdeiros. 

 

(5) Um pai acusou a sua filha de um fideicomisso, como se segue: "Peço-te, minha filha, após a minha morte, que mudes a 

segurança pontoal, e a renoves de tal forma que os teus irmãos possam concordar que o teu dote te seja devolvido na 

condição de que, se morreres sem teres um ou mais filhos durante o teu casamento, o teu dote vá para eles". O marido morreu 

após a morte do pai, e antes da renovação do vínculo pontilhal, e a menina, tendo casado uma segunda vez, morreu, não 

deixando filhos, e foi sobrevivida por Titius, um dos seus irmãos. Levantou-se a questão de saber se Titius tinha o direito de 

reclamar a propriedade que estava incluída no dote. Respondi que a execução do fundo podia ser exigida pelos herdeiros da 

irmã, se fosse culpa dela que o seu irmão não fizesse o acordo com referência ao dote. 
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(6) Uma testatária que tinha nomeado o seu filho e a sua filha herdeiros, legou legados aos seus libertados, e encarregou-os 

de um fideicomisso como se segue: "Como vos legei certos bens, peço-vos que vos contenteis com eles, durante as vossas 

vidas, e quando morrerem, que os entreguem aos meus filhos". Maevia, a filha da testatrix, tendo morrido, um libertado 

também morreu, depois de ter nomeado um filho da sua padroeira seu herdeiro para a parte dos seus bens a que tinha direito 

por lei, e a parte restante deixou-a a um estranho. Levantou-se a questão de saber se, após a entrada da herança, o filho da 

padroeira poderia exigir do seu co-herdeiro a parte da propriedade que, segundo a vontade da mãe, tinha chegado às mãos do 

referido libertado. Respondi que ele poderia exigir do seu co-herdeiro a mesma parte a que teria direito se a propriedade não 

tivesse sido inscrita. 

 

(7) Um marido nomeou a sua esposa herdeira de toda a sua herança, e ordenou que um codicilo, que ele tinha executado, não 

fosse aberto até depois da sua morte. Ela, considerando uma determinada parcela de terra que fazia parte da propriedade 

improdutiva, vendeu-a. O comprador pergunta se, após a morte da mulher, a legalidade da venda pode ser posta em causa 

pelas partes a quem se verificou que a propriedade do testador tinha sido deixada em fideicomisso pelos termos do codicilo; 

ou se os beneficiários do fideicomisso só teriam direito ao montante do preço recebido pelo terreno. Respondi que, devido ao 

desconhecimento justificável da mulher, bem como do que foi demonstrado pelo comprador, o terreno deveria permanecer na 

posse deste último, e o herdeiro da mulher deveria ser obrigado a pagar o preço obtido por ele ao beneficiário do 

fideicomisso. 
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           Livro XXXII 
 

 

 

 

 

Relativamente a legados e fideicomissos. 

 

 

 

Título. 1. Relativamente a legados e fideicomissos. 
 

 

1. Ulpianus, Trusts, Livro I. 

 

Quando alguém não está seguro da sua condição, por exemplo, se é um cativo nas mãos do inimigo, ou meramente detido por 

assaltantes, não pode executar um testamento. Se, no entanto, ele ignorar os seus direitos legais, e pensar, por engano, que 

por ter sido capturado por assaltantes, é um escravo do inimigo; ou se, tendo sido enviado para uma embaixada, acreditar que 

não difere de um cativo, é certo que não pode criar uma confiança, pela razão de ser incapaz de fazer uma vontade que está 

em dúvida sobre se o pode ou não fazer. 

 

(1) Quando um filho sob controlo paterno, ou um escravo cria uma confiança por vontade própria, esta não será válida. Se, no 

entanto, for proposto que qualquer um deles morra depois de ter sido manumitido, decidimos constantemente que a confiança 

deve ser mantida, tal como se tivesse sido criada no momento da morte do partido; isto é, se a sua intenção tivesse 

continuado a existir após a manumitição. Que ninguém suponha que adoptemos esta mesma regra com referência a 

testamentos, porque sempre que um testamento não é válido, nenhum dos seus conteúdos é válido também, mas é de outro 

modo onde alguém deixa um trust. 

 

(2) Aqueles que foram interditos do uso da água e do fogo, assim como as pessoas que foram deportadas, não podem criar 

uma confiança por vontade, porque não têm capacidade testamentária quando são exilados. 
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(3) Temos de compreender aqueles a serem deportados a quem o Imperador designou alguma ilha como residência; ou tais 

como ele foi banido por ordem escrita. Mas antes do Imperador ter confirmado a sentença do Governador, ninguém é 

considerado como tendo perdido os seus direitos civis. Assim, se ele morrer antes disso, é considerado como tendo morrido 

um cidadão, e qualquer confiança que tenha deixado antes de ser condenado será válida, ou uma confiança que tenha criado 

depois de lhe ter sido imposta a sentença, e antes do Imperador a ter confirmado, também será válida; porque até essa altura 

ele ainda estava na posse dos seus privilégios como cidadão. 

 

(4) No que diz respeito àqueles que foram deportados pelo Prefeito Pretoriano, ou pelo seu Deputado que conheceu casos sob 

a direcção do Imperador, ou também do Prefeito Urbano (porque o direito de deportação lhe foi igualmente concedido por 

um Rescript do Divino Severus e do nosso Soberano), perdem imediatamente os seus direitos civis, e por isso é evidente que 

não têm capacidade testamentária nem poder legal para criar uma confiança. 

 

(5) Quando alguém que tenha sido deportado para uma ilha faz um codicilo enquanto lá estiver, e tendo sido restaurado ao 

gozo dos seus direitos civis pelo favor do Imperador, morre, deixando o mesmo codicilo inalterado, pode ser mantido que a 

confiança será válida, desde que a parte tenha sempre a mesma intenção. 

 

(6) Além disso, é de notar que aqueles que podem ser acusados de um fideicomisso em cujas mãos qualquer dos bens de uma 

pessoa deve passar quando esta morre, quer lhes seja dado, quer não sejam privados dele. 

 

(7) Não só os parentes mais próximos que tenham obtido a posse de um bem pelo julgamento do Pretor, mas também aqueles 

que a ele tenham direito por intestacia, podem ser acusados de um fideicomisso. 

 

(8) Uma criança que ainda não tenha nascido pode ser acusada de um fideicomisso, se, após o seu nascimento, se tornar o 

nosso sucessor. 

 

(9) Pode-se sem dúvida dizer que se alguém morrer em estado intesta, e deixar um fideicomisso a ser executado pelo herdeiro 

com direito a suceder-lhe em primeiro grau, e este último rejeitar a herança, e a sucessão passar para o grau seguinte, o 

herdeiro não será obrigado a executar o fideicomisso. Esta regra O nosso Imperador declarou num Rescript. 

 

(10) Se um fideicomisso deve ser deixado por um libertado para ser executado pelo seu patrono, e este deve morrer, e um dos 

seus filhos deve ser autorizado a tomar posse dos seus bens, a mesma regra será aplicada. 

 

2. Gaius, Trusts, Livro I. 
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Um fideicomisso não pode ser deixado para ser executado por um filho que tenha sido passado em testamento, mesmo que 

ele deva ser o herdeiro da lei. 

 

3. Ulpianus, Trusts, Livro I. 

 

Quando uma mulher fez uma estipulação com referência ao seu dote, e o seu marido, tendo recebido um recibo dela para que 

ela pudesse acusá-lo de um fideicomisso, deve ser dito que o fideicomisso deve ser executado, pois considera-se que ele 

recebeu algo da sua esposa. É o caso em que a mulher dá um recibo ao seu marido, estando prestes a fazer-lhe uma doação 

mortis causa. Mas quando ela aumenta o seu dote em favor do seu marido, mortis causa, ou volta a casar com ele após a 

separação, pode considerar-se que o fideicomisso pode ser executado por ele. 

 

(1) Julianus disse que se um escravo me for legado, e me for pedido que o manumite, não posso ser acusado de um 

fideicomisso, ou seja, se me for pedido que o faça absolutamente; pois se me for pedido sob uma condição, ou dentro de um 

certo prazo, 1 será responsável por causa do lucro que entretanto obterei do trabalho do escravo, e sobre este ponto Julianus 

divertiu-se sem dúvida. 

 

(2) Quando alguém deve alguma propriedade a uma certa pessoa, como resultado de uma estipulação, e lhe legar a 

propriedade, não pode acusá-lo de um fideicomisso, embora o credor possa ser considerado como tendo beneficiado do 

legado, porque a propriedade se reveste de uma só vez, e não espera por uma acção baseada na estipulação. Talvez alguém 

possa dizer que lucraria com as despesas da estipulação, que teria de pagar se o assunto viesse a tribunal; mas não se pode, de 

modo algum, considerar que ele possa ser acusado de um fideicomisso. 

 

(3) Se eu lhe transferir, mortis causa, o usufruto de certos bens de que é proprietário, pode considerar-se que posso acusá-lo 

de um fideicomisso, nem o ponto de o usufruto se extinguir normalmente por morte terá qualquer peso, uma vez que temos 

de considerar os benefícios que o proprietário obterá durante o tempo intermédio em que a parte que fez a doação sobreviver. 

 

(4) Se, no entanto, eu liberar o penhor do meu devedor, mortis causa, e acusá-lo de um fideicomisso, o fideicomisso não será 

válido. 

 

4. Paulus, Sentenças, Livro IV. 

 

Quando um fideicomisso é deixado para ser executado por um pai ou um mestre, e a herança não é obtida por aquele que 

emancipa o seu filho, ou manuma o seu escravo, o beneficiário do fideicomisso pode intentar uma acção pretoriana contra o 

referido filho ou escravo, porque os lucros da herança que ele adquiriu permanecem nas suas mãos. 
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5. Ulpianus, Trusts, Livro I. 

 

Quando um legado é deixado a um município, aqueles que estão a transaccionar os seus negócios podem ser acusados de um 

fideicomisso. 

 

(1) Quando alguém deixa um truste para ser executado, não pelo próprio herdeiro ou legatário, mas pelo herdeiro do referido 

herdeiro ou legatário, é apenas apropriado que isto seja válido. 

 

6. Paulus, Trusts, Livro I. 

 

Mesmo que eu deva acusar o meu herdeiro do seguinte modo: "Peço-te, Lucius Titius, que acuses o teu herdeiro de pagar 

aurei de posse a Maevius", o trust será válido; desde que, após a morte de Titius, a sua execução possa ser exigida ao seu 

herdeiro. Esta opinião também foi defendida por Julianus. 

 

(1) Um trust não pode, contudo, ser criado da seguinte forma: "Se Stichus se tornar propriedade da Seius, e entrar na minha 

propriedade por sua ordem, peço à Seius que pague uma quantia tão grande", uma vez que qualquer pessoa que obtenha uma 

propriedade por acaso, e não pela vontade do testador, ou adquira um legado em tais circunstâncias, não deve ser 

sobrecarregada com a obrigação de um trust; e não deve ser adoptado o princípio de que pode vincular qualquer pessoa por 

um pedido deste tipo quando nada lhe der. 

 

7. Ulpianus, Trusts, Livro I. 

 

Quando o escravo de um homem que foi deportado for acusado de um fideicomisso, pertencerá ao Tesouro, a menos que o 

partido que foi deportado tenha disposto do escravo, ou tenha sido restituído ao gozo dos seus direitos civis durante a vida do 

testador, pois então pertencerá a ele. 

 

1. Quando um soldado acusa um homem que foi deportado com uma confiança, a melhor opinião é (e isto também é 

aprovado por Marcelo), que ele não pode receber a confiança. 

 

2. Se alguém deve legar ao seu credor o que lhe deve, não pode acusá-lo de um fideicomisso, a menos que o credor obtenha 

algum benefício do legado; por exemplo, se estiver apreensivo com a apresentação de uma excepção, ou se a dívida tiver de 

ser paga dentro de um certo tempo, ou sob alguma condição. 

 

8. Paulus, Trusts, Livro I. 
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Se um legatário, que tenha sido acusado de um trust, reclamar o legado, só pode ser obrigado a pagar ao beneficiário do trust 

tanto quanto for exigido pelo juiz; ou, se o juiz não o obrigar a pagar nada, deve atribuir-lhe o seu direito de acção; pois é 

injusto que ele suporte o risco de assistir a um processo judicial, se o caso se perder sem culpa do legatário. 

 

1. Um escravo do herdeiro não pode ser acusado de um fideicomisso, a menos que este último seja solicitado a manumitar o 

escravo. 

 

2. Quando um testador previu que qualquer dos seus bens que pudesse chegar às mãos do seu pai deveria ser entregue à sua 

filha, de modo a que, desta forma, ela tivesse mais do que obteria dos bens do seu pai, o Divino Pio declarou num Rescript 

que era evidente que o testador pretendia que a entrega dos bens fosse feita após a morte do pai. 

 

9. Marcianus, Trusts, Livro I. 

 

Quando um fideicomisso foi deixado da seguinte forma: "A qualquer pessoa que possa obter os meus bens nos termos da 

minha vontade, ou através de intestacy", ou, "A qualquer pessoa a quem os meus bens possam ser conferidos por qualquer 

título", por estes termos um filho que possa posteriormente nascer ou entrar na família, ou qualquer pessoa que possa vir a ser 

um parente próximo do testador, é considerada como sendo responsável pela confiança, bem como qualquer mulher que 

ainda não seja casada, e depois é verificado que se encontra na posição em que, segundo o Édito, os bens de um marido 

intestate passam normalmente para a sua esposa. 

 

10. Valens, Trusts, Livro II. 

 

Se eu vos legar cem aurei, e a um dos meus três filhos que possa vir ao meu funeral, o legado não será diminuído, no que vos 

diz respeito, se nenhum dos filhos vier. 

 

11. Ulpianus, Trusts, Livro II. 

 

Os Trusts também podem ser deixados em qualquer língua, não só em latim ou grego, mas também em cartaginês, gaulês, ou 

no idioma de qualquer nação. 

 

1. Sempre que alguém faz um rascunho da sua vontade, e morre antes de a completar, o que está contido no rascunho não é 

válido como um codicilo, embora o documento possa conter palavras que criem um trust. Maecianus afirma que isto foi 

decretado pelo Pio Divino. 
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2. Quando alguém escreve: "Recomendo So-and-So a si", o Divino Pio declara num Rescript que não foi criada uma 

confiança; pois uma coisa é recomendar uma pessoa aos seus herdeiros, e outra é intimidar que é sua intenção que eles sejam 

acusados de uma confiança em seu benefício. 

 

3. Quando um homem foi solicitado a renunciar à sua parte de um património ao receber uma certa quantia de dinheiro, foi 

considerado que ele próprio poderia exigir a execução do fideicomisso por parte do herdeiro. Se, contudo, ele desejar fazê-lo, 

poderá reter nas suas mãos a soma que lhe foi legada, e renunciar à sua parte da herança; ou, de facto, poderá ele, tendo sido 

oferecido a soma legada, ser obrigado, contra a sua vontade, a renunciar à sua parte? Ele próprio tem o direito de decidir este 

assunto. E, de facto, quando se pede a alguém que abandone a sua quota-parte de uma herança ao receber uma certa quantia 

de dinheiro, cria-se um duplo fideicomisso; primeiro, quando a parte está pronta a abdicar da sua quota-parte, pode exigir 

uma quantia de dinheiro; e segundo, mesmo que não o exija, ainda assim, pode ser obrigado a abdicar da sua quota-parte se o 

fiduciário estiver pronto a pagar-lhe a referida quantia. 

 

4. Quando alguém insere no seu testamento o seguinte: "Vinhas ou terras de sucesso são suficientes para si", é criado um 

trust, uma vez que consideramos como trust a cláusula: "Deixe-o contentar-se com propriedades de sucesso e tais". 

 

5. Quando um fideicomisso é deixado da seguinte forma: "Desejo que o meu herdeiro pague aurei a So-and-So, a menos que 

o meu herdeiro não esteja disposto a fazê-lo", o fideicomisso é, até certo ponto, condicional, e requer primeiro o 

consentimento do herdeiro; assim, depois de ter consentido, não pode mudar de ideias e alegar que não está disposto a pagar. 

 

6. Quando um legado é feito da seguinte forma: "Se ele deve estar disposto", envolve a questão de quanto tempo pode viver a 

parte que é acusada da confiança. Se, contudo, o beneficiário morrer antes de o fiduciário pagar o legado, o herdeiro deste 

último deve pagá-lo. Mas se o fiduciário morrer antes de ser nomeado herdeiro, o fideicomisso não será transmitido ao seu 

herdeiro, pois ninguém pode duvidar que o legado é condicional, e o fiduciário é considerado como tendo morrido antes de a 

condição ter sido preenchida. 

 

7. Embora um fideicomisso que é deixado da seguinte forma não seja válido, nomeadamente, "Se ele estiver disposto", é, no 

entanto, válido se expresso da seguinte forma: "Se o julgar aconselhável; se achar que deve ser feito, se o julgar oportuno; se 

lhe parecer, ou lhe parecer vantajoso;" pois o testamento não confere total discrição ao herdeiro, mas o trust é deixado, por 

assim dizer, ao julgamento de um bom cidadão. 

 

8. Assim, quando um fideicomisso é deixado da seguinte forma: "Se ele lhe prestar algum serviço", este será sem dúvida 

válido, se o beneficiário tiver sido capaz de prestar ao herdeiro qualquer serviço que um bom cidadão aprovaria. Será 

igualmente válido se for deixado da seguinte forma: "Desde que não o ofenda", e o herdeiro não puder alegar que o 
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beneficiário não o merece, se algum outro bom cidadão que não seja prejudicado, admitir que a parte é merecedora do 

benefício. 

 

9. Estas palavras, "peço-te, meu filho, que tomes o maior cuidado com o bem real que te vai chegar às mãos, para que este 

possa passar para os teus filhos", embora não exprimam exactamente a criação de um fundo fiduciário, uma vez que 

implicam mais conselhos do que a obrigação de deixar o bem aos filhos; ainda assim, considera-se que a concepção do 

referido terreno tem o efeito de um fundo fiduciário em benefício dos netos, após a morte do seu pai. 

 

10. Quando um fideicomisso é deixado a um filho que foi nomeado herdeiro do seu pai, embora não tenha sido 

expressamente declarado que produziria efeitos aquando da morte deste último, isso pode ser inferido; por exemplo, porque 

são utilizadas as seguintes palavras: "Para que ele possa deixar a propriedade ao seu filho", ou, "Desejo que ele fique com a 

propriedade", ou, "Desejo que ela lhe pertença", pode ser mantido que a execução do fideicomisso deve ser adiada até que o 

filho se torne o seu próprio dono. 

 

11. Quando um fideicomisso tiver sido deixado a qualquer pessoa nos seguintes termos: "Se ele se tornar o seu próprio 

senhor aquando da morte do seu pai", e se tornar independente por emancipação, a condição não será considerada como 

tendo falhado, mas obterá o benefício do fideicomisso no momento da morte do seu pai, tal como se a condição tivesse sido 

cumprida. 

 

12. Quando um testador legou certos bens que lhe pertenciam, e depois alienou-os por necessidade urgente, a execução do 

fideicomisso pode ser exigida, a menos que se possa provar que o testador pretendia privá-lo do benefício do mesmo, o facto, 

de ter mudado de ideias deve, no entanto, ser provado pelos herdeiros. 

 

13. Por conseguinte, se alguém deveria recolher a nota de um devedor que tinha em fideicomisso mas que, ao impor o 

pagamento, não pretendia anular o fideicomisso, pode ser dito que este deve ser executado. Existe, no entanto, uma certa 

diferença entre estes dois casos; pois, num, a substância da própria dívida é extinta, mas no outro, a propriedade ainda 

permanece, embora possa ter sido alienada. Mas sustentei que o crédito para a execução do trust ainda existia, apesar de uma 

certa parte ter exigido o pagamento de uma nota do devedor e retido a posse do dinheiro como depósito, especialmente 

porque o próprio credor não exigiu o dinheiro, mas o devedor ofereceu-o por sua própria iniciativa, e ele, tendo-o feito, não 

pôde recusar a sua aceitação. Por conseguinte, reconhecemos que, mesmo que o testador tivesse adquirido propriedade com 

este dinheiro que não recolheu com a intenção de privar o beneficiário do legado a que tinha direito, a exigência para a 

execução do fideicomisso ainda pode ser feita. 

 

14. Quando alguém constrói uma casa de forma ilegal (ou seja, uma que as Constituições Imperiais dizem que deve ser 

demolida), vejamos se uma pessoa pode deixar algo do qual é composta, por meio de confiança. Penso que o pode fazer; pois 
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embora seja necessário demolir a casa, não há dúvida de que os termos do Decreto do Senado não oferecem qualquer 

obstáculo a tal disposição do imóvel. 

 

15. Quando um herdeiro é solicitado a emprestar uma soma de dinheiro a uma taxa de juro especificada, o fideicomisso é 

válido. Maecianus, contudo, pensa que não pode ser obrigado a emprestar, a menos que seja fornecido com a devida 

segurança. Estou mais inclinado para a opinião de que a segurança não deve ser exigida. 

 

16. Quando uma comissão no exército é deixada em confiança ao escravo de outro, coloca-se a questão de saber se o legado é 

adquirido pelo seu senhor. Considero que o valor estimado do legado deve ser pago se o testador soubesse que o partido era 

um escravo; mas se ele ignorasse o facto, o senhor não deveria ser autorizado a exigir a execução da confiança, porque se o 

testador soubesse que o legatário era um escravo, ele não lhe teria deixado o legado. 

 

17. É evidente a partir destes casos, que quando algo é deixado a título de confiança, o próprio artigo deve ser entregue, e 

quando isto não pode ser feito, o valor avaliado do mesmo deve ser pago. 

 

18. Se alguém deve deixar o contrato de arrendamento de aurei a alguém por um fideicomisso, e concordar em deixar o 

mesmo montante a ele uma segunda vez, se ele deve perder o que lhe foi deixado pelo testamento, levantou-se a questão de 

saber se o segundo fideicomisso seria válido, ou se o herdeiro deve exigir segurança para se proteger, para que não seja 

obrigado a pagar o contrato de arrendamento de aurei novamente; e também se a soma deve ser perdida várias vezes, se o 

fideicomissário deve ser chamado a pagar o bem. O Divino Pio declarou num Rescript que nenhuma segurança deveria ser 

exigida, e que se a propriedade tivesse sido perdida, não deveria ser substituída mais do que uma vez pelo fiduciário, pois o 

herdeiro não deveria ser sobrecarregado indefinidamente, e obrigado a pagar a referida soma de dinheiro cada vez que fosse 

perdida, mas, como o legado parece ter sido duplicado pelo segundo fideicomisso, nenhuma outra responsabilidade recai 

sobre o herdeiro, se o beneficiário deveria depois desperdiçar o que recebeu ao abrigo do mesmo. 

 

19. Do mesmo modo, se alguém deve legar uma certa soma de dinheiro a alguém, e acrescentar que a referida soma pode ser 

facilmente deduzida, uma vez que o beneficiário é ele próprio um devedor do testador, Gaius Seius, e recusa-se a aceitar a 

herança do referido Gaius Seius, mas exige a execução do fideicomisso, o Nosso Imperador declarou num Rescript que tal 

exigência era contrária à intenção do testador, uma vez que com referência aos fideicomissos a intenção do testador deve, por 

todos os meios, ser considerada e observada. 

 

20. Acontece frequentemente que o que restava se destinava ao benefício de várias pessoas; mas o testador desejava honrar 

apenas uma delas, mencionando-o. Esta opinião de Marcelo é perfeitamente correcta. 
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21. Assim, acontece que, por vezes, quando um testador desejava fazer honra a várias pessoas, e tinha todas elas na sua 

mente, embora não houvesse senão um legado, ainda assim, é permitido a várias reclamá-lo, como por exemplo, quando dez 

pessoas estipuladas para a mesma propriedade, e o herdeiro ou fiduciário era solicitado a pagá-las, pois neste caso, se fosse 

ao interesse de todas elas, e o testador as tivesse na sua mente, todas elas poderiam exigir a execução do fideicomisso. Mas 

vejamos se cada um pode intentar uma acção pela sua parte, ou pela totalidade da quantia. Penso que podem intentar uma 

acção de acordo com o interesse de cada um, e por conseguinte, aquele que primeiro procede obterá o montante total, desde 

que dê garantias de que defenderá a parte que o pagou contra todos os outros beneficiários do fideicomisso, sejam eles 

parceiros ou não. 

 

22. Por vezes, porém, o direito de exigir a execução de um fideicomisso, ou de um legado, pertencerá a outra parte que não 

aquela cujo nome é mencionado no testamento; como, por exemplo, quando o herdeiro é cobrado para pagar um imposto 

público ao Titius, o agricultor da receita deve fazer a exigência da execução do fideicomisso, ou do pagamento do legado; 

embora ele possa ser a pessoa mencionada, e o próprio Titius possa exigir o legado que lhe foi deixado. Penso que faz uma 

grande diferença quem o testador tinha em mente, e a quem pretendia beneficiar. Geralmente, no entanto, deve entender-se 

que ele agiu em benefício de um particular, embora o lucro possa ter realmente atraído o agricultor do rendimento. 

 

23. Quando algo é deixado para a erecção de uma obra pública numa cidade, o Divino Marcus e Lucius Verus declararam 

num Rescript dirigido a Procula que cada herdeiro era responsável pela totalidade da quantia. No entanto, neste caso, 

concederam tempo a um co-herdeiro durante o qual ele poderia enviar pessoas para fazer a obra, e depois deste tempo 

decidiram que Só Prócula seria responsável, e que ela poderia cobrar do seu co-herdeiro a sua parte das despesas em que 

incorrera. 

 

24. O Divino Marcus declarou também num Rescript que a mesma regra era aplicável a uma estátua, a uma servidão, e a 

outras coisas que são incapazes de divisão. 

 

25. Quando alguém é obrigado a construir uma obra pública, e se oferece para fornecer o dinheiro à cidade a fim de que esta 

o possa construir, quando o testador pretendia que o próprio fiduciário o fizesse, ele não será ouvido; e isto o Divino Marco 

afirmou num Rescrito. 

 

12. Valens, Trusts, Livro I. 

 

"Que Stichus seja livre, e eu peço ao meu herdeiro que lhe ensine uma profissão, a fim de que ele possa sustentar-se". 

Pegasus diz que a confiança é nula, porque o tipo de comércio não foi declarado. Mas o Pretor ou o Juiz deve determinar, de 

acordo com a intenção do falecido, e a idade, posição, carácter e talentos do escravo a quem foi feito o legado, que comércio 

seria melhor para o herdeiro ensiná-lo às suas próprias custas. 



1933 

 

 

(13) Marcianus, Trusts, Livro II. 

 

Onde um testador se expressou da seguinte forma: "Deixem o meu herdeiro dar a So-e-So uma parte da terra, e paguem aurei 

de posse à Seius além disso", não há dúvida que a Seius pode reclamar metade da terra e aurei de posse sob a provisão do 

testamento. 

 

14. Gaius, Trusts, Livro I. 

 

Não há dúvida, onde um legado é legado a uma esposa sob a condição de que ela não volte a casar, e é-lhe pedido que 

devolva o legado se o fizer; que possa ser obrigada a fazê-lo, se se casar uma segunda vez. 

 

(1) Um herdeiro que tenha sido libertado da exigência de prestar juramento, continuará a ser obrigado a pagar legados e a 

executar fideicomissos sob um testamento. 

 

(2) Quando, no entanto, um legado tiver sido deixado a alguém com o objectivo de comprar um bem pertencente a outro, a 

fim de entregar o mesmo a um terceiro; e não puder comprar o referido bem pelo facto de o proprietário não o vender, ou 

desejar vendê-lo a um preço exorbitante, deverá pagar o valor justo do mesmo ao beneficiário do fideicomisso. 

 

15. Marcianus, Trusts, Livro II. 

 

Quando a propriedade de um testador, que se diz estar no mar, é legada, deve ser entregue após ter sido recuperada. 

 

(16) Pomponius, Trusts, Livro I. 

 

O bem deixado sob um fideicomisso é muito frequentemente entregue ao beneficiário em melhores condições do que quando 

foi legado; como por exemplo, onde um campo foi aumentado por um depósito aluvial, ou onde surgiu uma ilha. 

 

17. Marcianus, Trusts, Livro II. 

 

Propriedade que existirá em algum momento futuro, como uma ilha que pode ser formada no mar ou num rio, também pode 

ser legada. 

 

1. Uma servidão pode também ser legada legalmente a um escravo que possua uma faixa de terra adjacente. 
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18. Pomponius, Trusts, Livro I. 

 

Se, tendo executado um testamento de acordo com a lei, vos deixo um fundo, e depois faço outro testamento sem observar as 

formalidades exigidas, pelo qual não vos deixo um fundo, ou se o faço, deixo-vos um totalmente diferente do incluído no 

primeiro testamento; deve ser considerado se foi minha intenção, quando fiz o meu segundo testamento, privar-vos do que foi 

legado pelo primeiro, porque os fundos são anulados pela mera intenção. Isto, porém, é difícil de estabelecer, pois talvez eu 

não tenha tido a intenção de revogar o primeiro testamento, a menos que o segundo seja válido, e agora a confiança no 

segundo não será válida, ainda que os mesmos herdeiros tenham sido nomeados por ambos os testamentos, e inscritos na 

herança sob o primeiro testamento. 

 

19. Valens, Trusts, Livro V. 

 

Nerva e Atilicinus sustentaram muito apropriadamente que onde um legado lhe foi legado, ou um fideicomisso foi deixado 

exigindo que realizasse algum acto, mesmo que não fosse do interesse do herdeiro que isso fosse feito, o direito de intentar 

uma acção deve ser-lhe negado, se não forneceu segurança ao herdeiro para cumprir a vontade do falecido. 

 

20. Ulpianus, Trusts, Livro VI. 

 

Se a propriedade deve ser deixada à minha guarda, e a mesma propriedade deve ser-lhe legada como legado, ou em 

confiança, não com a intenção de a dividir, mas inteiramente a cada um de nós, não há dúvida de que se deve ser dada a um 

só, o outro não terá qualquer direito sobre a propriedade, mas terá direito a uma acção para recuperar o preço total da mesma. 

 

21. Paulus, Sentenças, Livro IV. 

 

Uma confiança também pode ser deixada por um mero movimento da cabeça, desde que quem o fizer também seja capaz de 

falar, a menos que alguma doença com a qual seja subitamente atacado o impeça de usar a sua voz. 

 

1. Ficou estabelecido que quando um fideicomisso é deixado, e o bem a que se refere é determinado que pertence à parte a 

quem foi deixado em virtude de uma consideração valiosa, o fideicomisso será extinto, a menos que o falecido pretendesse 

que o valor avaliado do bem também fosse pago ao proprietário do mesmo. 

 

2. Quando as colunas ou madeiras de uma casa são deixadas sob um fideicomisso, a mais alta autoridade decidiu que só 

podem ser entregues as partes do edifício que podem ser removidas sem o ferir, e que não deve ser feita qualquer declaração 

do valor avaliado do mesmo. 
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(22) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro IV. 

 

Se alguém no início do seu testamento se expressar da seguinte forma: "Desejo que aquele a quem fiz duas vezes o mesmo 

legado só seja pago uma vez", e depois, pelo mesmo testamento ou por um codicilo, legar conscientemente a mesma 

propriedade várias vezes à mesma pessoa, o seu último testamento deve prevalecer, pois ninguém pode dizer que um homem 

não está autorizado a revogar o seu primeiro testamento. Isto, no entanto, só se aplicará quando ele declarar expressamente 

que mudou a sua intenção original, e desejar que o legatário receba vários legados. 

 

1. Quando um soldado que tenha sido condenado à morte por um crime capital é, pelos termos da sentença que o condenou, 

autorizado a fazer um testamento, está também autorizado a deixar bens em confiança. 

 

2. O beneficiário de um fideicomisso deve suportar sozinho a perda causada pela morte de um escravo que lhe foi deixado 

sob a mesma, antes que o herdeiro esteja em falta, mesmo que um escravo pertencente a outro seja o sujeito do legado. 

 

23. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

É desonroso para o Imperador reivindicar um legado, ou o benefício de uma confiança sob uma vontade imperfeita; pois está 

a tornar-se para a majestade de um governante tão grande a demonstração de obediência às leis de cuja operação ele próprio 

parece estar isento. 

 

24. Neratius, Opiniões, Livro II. 

 

Um legado pode ser feito a um credor a fim de impedir o seu herdeiro de recuperar dinheiro que não é devido. 

 

25. Paulus, Sobre Neratius, Livro I. 

 

"Deixem So-e-So, meus herdeiros, pagar uma centena de aurei à Seius". A Seius pode exigir o pagamento a qualquer um dos 

herdeiros que desejar. 

 

(1) Quando não há ambiguidade nas palavras utilizadas, não deve ser levantada qualquer questão quanto à intenção do 

testador. 

 

26. The Same, On Neratius, Livro II. 
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Aquele que deve um fideicomisso é obrigado não só a entregar o bem desde o dia em que está em falta, mas também a 

reparar qualquer perda que o beneficiário do fideicomisso possa sofrer por esta razão. 

 

27. O mesmo, Decretos, Livro II. 

 

Paula, tendo nomeado Callinicus herdeiro de uma parte do seu património, legado pelo seu testamento aurei à sua filha 

Jubentiana, e depois, após algum tempo, tendo executado um codicilo, deixou os cem aurei ao mesmo Callinicus, mas não 

acrescentou: "Para além da sua parte". Foi decidido que ambas as somas lhe deveriam ser pagas, especialmente porque nada 

tinha sido deixado à filha de Callinicus pelo codicilo. 

 

1. Pompeius Hermippus nomeou o seu filho Hermippus herdeiro de três quartos dos seus bens, e a sua filha Titiana herdeira 

do quarto restante, e deixou a cada um deles certas terras como legado preferido; e também ordenou que se Hermippus 

morresse sem problemas, outro pedaço de terra deveria ser dado à sua filha. Depois de ter feito a sua vontade, fez um codicilo 

pelo qual deixou à sua filha certas terras, e desejou que ela se contentasse com elas, juntamente com o que ele lhe tinha 

deixado pela sua vontade. A propriedade de Hermippus foi confiscada ao Tesouro, e a sua irmã Titiana exigiu a execução do 

fideicomisso. Levantou-se a questão, pois o seu irmão foi solicitado a pagar-lhe tanto em vez da sua parte da propriedade, se 

o seu pai pretendia que ela só recebesse o que lhe tinha deixado pelo codicilo. Parece-me que ele tinha revogado 

absolutamente o seu primeiro testamento. A interpretação mais equitativa pareceu ser que o seu pai não tencionava privá-la 

da sua parte da herança a que teria tido direito durante a vida do seu irmão, nem daquilo a que este último a deixaria na altura 

da sua morte, se ele morresse sem problemas; e assim ficou decidido. 

 

2. Julianus Severus, tendo nomeado vários herdeiros na altura da sua morte, deixou ao seu irmão adoptivo cinquenta aurei 

que desejava que lhe fossem pagos por Julius Maurus, o seu inquilino, do arrendamento das terras que lhe devia; e legou 

também certas propriedades ao referido Maurus. O Tesouro levantou uma questão quanto à alienação da propriedade, e 

Maurus pagou o dinheiro ao Tesouro, por ordem do Administrador Imperial, e o herdeiro nomeado ganhou depois o processo 

contra o Tesouro. Tendo o irmão adoptivo falecido, o seu herdeiro exigiu a execução do fundo fiduciário pelo herdeiro de 

Maurus; mas o Imperador decidiu que ele não era acusado do fundo fiduciário, mas que apenas tinha sido mencionado para 

indicar a fonte a partir da qual o fundo fiduciário poderia ser obtido e, portanto, que o herdeiro de Severus deveria executá-lo. 

 

28. O mesmo, sobre o Decreto Tertuliano do Senado. 

 

Se me for imputado um fideicomisso para entregar a outra pessoa para além da parte que legalmente posso receber, fica 

estabelecido que também posso receber a referida quantia. 

 

29. Labeo, On the Last Epitomes of Javolenus. 
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Onde um homem tinha uma concubina, e deu-lhe o privilégio de usar a roupa de uma concubina anterior, e depois fez um 

legado como se segue, "deixo a sua roupa de sucção e tal que comprei, e que lhe era destinada," Cascellius e Trebatius negam 

que ela tenha direito à roupa que foi obtida para a primeira concubina, porque prevalece uma regra diferente no caso de uma 

esposa. Labeo não adopta esta opinião, porque, embora seja verdade que no caso de um legado deste tipo a lei que rege uma 

esposa não se aplica, a interpretação das palavras utilizadas pelo testador deve ser considerada. A mesma regra aplica-se ao 

caso de uma filha, ou a qualquer outra pessoa, seja ela qual for. A opinião do Labeo é correcta. 

 

1. Onde um legado foi legado da seguinte forma: "Desejo que a minha esposa, Titia, tenha uma parte dos meus bens igual à 

mais pequena que qualquer um dos meus herdeiros possa ter", e as partes dos herdeiros eram desiguais, Quintus Mucius e 

Gallus sustentaram que a parte maior foi legada, pela razão de que a parte menor está incluída na maior. Servius e Ofilius 

alegaram que a quota mais pequena se destinava, porque quando o herdeiro era acusado do pagamento do legado, tinha o 

poder de dar a quota que escolhesse. O Labeo aprova esta opinião, e está correcta. 

 

2. Quando um legado foi legado da seguinte forma: "Que o meu herdeiro pague a Seia uma soma de dinheiro igual à que eu 

obtive da herança de Titius", Labeo pensa que a herança inclui aquilo que o testador tinha inscrito nas suas contas como 

tendo sido derivado da referida herança; mas nega que a segurança deve ser fornecida ao herdeiro pelo legatário para o 

proteger, no caso de o herdeiro ser depois obrigado a pagar alguma coisa por conta da referida herança. Eu, contudo, tenho a 

opinião contrária, porque não se pode sustentar que o que o herdeiro terá de pagar por causa dos referidos bens tenha 

realmente chegado às suas mãos. Alfenus Varus afirma que esta foi a opinião de Servius, e é correcta. 

 

3. Onde um escravo lhe foi deixado em termos gerais, e o herdeiro lhe entrega Stichus, e ele é despejado, Labeo diz que pode 

proceder contra ele sob vontade, porque o herdeiro não é considerado como tendo lhe dado qualquer escravo, uma vez que 

não foi possível reter aquele que ele lhe deu. Penso que isto é correcto. Mas ele diz também que deve notificar o herdeiro do 

despejo antes de instaurar o processo, pois, se o fizesse de outra forma, poderia ser instaurada contra si uma excepção com 

base na má fé, no caso de instaurar uma acção sob o testamento. 

 

4. "Se os meus escravos Stichus e Damus estiverem na minha posse no momento da minha morte, deixe-os ser livres, e 

deixe-os ter para si um pedaço de terra tão grande". Labeo pensa que se algum dos referidos escravos fosse alienado ou 

manumitido pelo seu proprietário, após a execução do testamento, nenhum deles se tornaria livre. Tubero, contudo, pensa que 

aquele que permanecesse nas mãos do testador seria livre, e teria direito ao legado. Penso que a opinião de Tubero é a que 

está mais de acordo com a intenção do falecido. 

 

30. The Same, On the Last Epitomes of Javolenus, Livro II. 
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Um testador que tinha quatro frascos de óleo fez o seguinte legado: "Eu deixo dois frascos de óleo que são semelhantes". Dei 

como minha opinião que só foi legado um par de potes, pois a expressão "Dois pares de potes", não é a mesma que "Dois 

potes semelhantes". Trebatius é da mesma opinião. 

 

1. Quando um testador alugou certos jardins públicos do Estado, e legou a Aufidius os produtos dos referidos jardins até ao 

termo do contrato de arrendamento ao abrigo do qual foram alugados, e cobrou ao seu herdeiro que pagasse o aluguer dos 

referidos jardins e lhe permitisse usufruir do mesmo, defendi que o herdeiro era obrigado a permitir-lhe usufruir dos mesmos, 

e, além disso, que também seria obrigado a pagar o aluguer dos referidos jardins ao Estado. 

 

2. Onde foi inserido num testamento, "Que o meu herdeiro pague cinco aurei a Stichus, meu escravo, e se Stichus deveria 

servir o meu herdeiro como escravo pelo período de dois anos, que seja livre", penso que o legado será devido após o lapso 

de dois anos, pois tanto este como a concessão da liberdade deveriam ser remetidos para esse período. Esta foi também a 

opinião de Trebatius. 

 

3. Se lhe for cobrado que me venda uma parcela de terra por um preço especificado, não terá liberdade, nos termos da 

referida venda, para reservar qualquer uma das colheitas da referida terra, porque o preço se refere à totalidade das 

instalações. 

 

4. Quando ordenei a uma parte que comprasse uma parcela de terra para si e para mim, para ser detida em parceria, e ele 

então dividiu essa terra em duas partes por limites, e, antes de a entregar a mim, concebeu-a da seguinte forma: "Dou a So-e-

So a minha parcela de terra", neguei que mais de metade da terra fosse devida, porque não seria provável que o testador, 

quando fez a concepção, pretendesse que o seu herdeiro fosse acusado do mandato. 

 

5. "Que o meu herdeiro pague duzentos aurei à minha mulher, enquanto ela permanece com o meu filho em Cápua". O filho 

deixou a sua mãe. Eu era da opinião que enquanto ambas as partes residissem em Cápua, o legado seria devido à mãe, mesmo 

que não vivessem juntas. Se, contudo, se mudassem para outra cidade, Trebatius diz que o legado só seria devido por um ano, 

de acordo com o tempo durante o qual viveram juntos. Vamos ver se as palavras "enquanto ela permanecer com o meu filho 

em Cápua" não implicavam uma condição, mas que eles serão considerados supérfluos. Não adopto esta opinião. Ainda 

assim, o legado deve ser-lhe pago, desde que não seja culpa dela se ela não residiu com o seu filho. 

 

6. Se lhe for cobrada a entrega de uma casa pertencente a outra, e não puder adquirir essa casa em quaisquer condições, Ácio 

diz que o tribunal deve fazer uma avaliação do seu valor, para que o herdeiro possa ser exonerado após o pagamento da 

quantia. A mesma regra aplica-se se pudesse ter comprado a casa e não o tivesse feito. 

 

(31) The Same, Epitomes of Probabilities, de Paulus, Livro I. 
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Quando uma casa for legada a alguém, terá direito a todos os edifícios situados no terreno pertencente à referida casa. Paulus: 

Esta regra, contudo, não se aplica quando o proprietário possuía duas casas contíguas, e um quarto de uma delas era 

destinado ao uso da outra, e empregado para este fim; pois, nestas circunstâncias, o referido quarto deixará de ser acessório 

do edifício a que está ligado, e tornar-se-á acessório da outra. 

 

32. Scaevola, Digest, Livro XIV. 

 

Um testador nomeou Sextia herdeira de um quarto dos seus bens, e Seius e Marcius, filhos da sua irmã, herdeiros dos 

restantes três-quartos. Depois substituiu Sextia por Marcius, e Marcius por Sextia, e deixou Marcius certos bens como 

herança preferida. Marcius rejeitou a parte da propriedade para a qual foi nomeado herdeiro, e, tendo morrido no estado, a 

sua propriedade passou para o seu irmão legítimo Seius. Colocou-se a questão de saber se Sextia poderia, sob a substituição, 

reivindicar também para si própria do herdeiro da lei o que tinha sido deixado a Marcius como legado preferido, com base na 

substituição. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, Sextia não foi substituída, no que diz respeito aos 

legados que tinham sido legados a Marcius. 

 

(33) The Same, Digest, Livro XV. 

 

Um certo homem legou à sua esposa, com outros bens, a parte da sua casa em que estavam habituados a viver. A questão 

levantou-se, uma vez que, na altura em que o testamento foi feito, bem como quando o testador morreu, ele fez uso de toda a 

casa, e não alugou nenhuma porção da mesma, se apenas pretendia legar o quarto em que estava acostumado a dormir. A 

resposta foi que toda a parte da casa em que ele residia habitualmente com a sua família estava incluída. 

 

1. Um testador, entre outros legados, deixou o seguinte legado à sua esposa: "Desejo que aquilo que apresentei à minha 

mulher, ou que comprei para seu uso durante a minha vida, lhe seja dado". Pergunto se deve ser considerado que ela também 

tinha direito ao que ele lhe tinha dado depois de ter sido feito o testamento. A resposta foi que as palavras mencionadas não 

tinham qualquer referência a tempo futuro. 

 

2. Onde Seius pagou cem aurei a um credor da sua esposa, e resgatou uma jóia que tinha sido depositada a título de penhor, e, 

tendo depois executado um testamento, fez o seguinte legado, "dou à minha esposa o que paguei por causa de uma 

estipulação na qual ela entrou, e, além disso, duzentos aurei todos os anos;" surgiu a questão de saber se os duzentos aurei 

referidos poderiam ser recuperados pelos herdeiros do marido da sua esposa ou dos seus herdeiros. A resposta foi que se ele 

tivesse pago ao credor como doação, os seus herdeiros seriam responsáveis sob o trust se tentassem cobrar a dívida, e que 

poderiam mesmo ser impedidos por uma excepção. A presunção seria que se pretendia uma doação, a menos que o contrário 

pudesse ser provado pelo herdeiro. 
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34. The Same, Digest, Livro XVI. 

 

Uma certa mulher legou um crédito da sua devedora, como se segue: "Desejo que o tenente aurei, que os herdeiros de Gaio 

Seius me devem, seja pago ao Titius; e desejo que o meu herdeiro lhe atribua o seu direito de acção contra eles, e que 

entregue ao referido Titius as promessas que eles deram". Pergunto se os herdeiros devem pagar apenas o contrato de 

arrendamento aurei, ou se o direito de acção deve ser cedido para a totalidade da dívida; ou seja, para os juros, bem como 

para o capital. A resposta foi que parece que toda a obrigação da dívida foi legada. Pergunto também, se uma testatrix não 

deveria estar ciente de que os seus agentes na província entraram numa estipulação para o arrendamento aurei, e os juros 

deveriam ser acrescentados ao capital por causa do trust acima mencionado, se o aumento desta dívida pertenceria ao Titius. 

Eu respondi que o faria. 

 

1. Um testador, tendo nomeado o seu filho seu herdeiro para uma parte dos seus bens, com outras coisas deixou-lhe um 

legado preferido nestas palavras: "Solicito que vinte créditos, retirados do meu livro de contabilidade, sejam dados sem 

intenção fraudulenta ao meu filho Titius, depois de ele ter seleccionado o mesmo". O referido testador, durante a sua vida, 

confiou ao seu filho a transacção de todos os seus negócios, e o filho, após a realização do testamento, e durante dez anos 

antes da morte do seu pai, durante os quais agiu como seu agente, contrariamente à prática habitual do seu pai, como mostra 

o seu livro de contabilidade, emprestou aos novos devedores grandes somas de dinheiro, e permitiu aos antigos devedores 

que deviam ao seu pai pequenas quantias aumentar as suas obrigações, de modo a que os vinte créditos acima referidos 

pudessem quase preencher todo o livro de contabilidade do seu pai. Colocou-se a questão de saber se o filho tinha direito, 

como legado preferencial, aos empréstimos que ele próprio tinha feito. A resposta foi que ele só podia fazer uma escolha 

daqueles que estavam no livro de contabilidade do testador na altura em que executou o seu testamento. 

 

2. Uma mulher deixou, como legado preferencial, a um dos seus herdeiros tudo o que restava da propriedade do seu marido 

Areto, e encarregou-o de entregar a referida propriedade ao seu bisneto quando ele atingisse a idade de dezasseis anos; e ela 

acrescentou então o seguinte "Peço-lhe também que pague, satisfaça e perdoe qualquer dívida remanescente devida pela 

herança de Areto, a partir dos rendimentos da mesma aos credores da referida herança". Levantou-se a questão, se o herdeiro 

deveria provar que não havia rendimentos suficientes da herança para pagar todos os créditos, se ele próprio seria obrigado a 

assumir o fardo do endividamento. A resposta foi que era evidentemente a intenção da testatrix que as dívidas fossem pagas a 

partir dos rendimentos da propriedade, e não a partir da propriedade privada do herdeiro. 

 

3. Um pai, tendo nomeado o seu filho e a sua filha seus herdeiros, e deixado a cada um deles determinadas terras e contas de 

livros por meio de legados preferenciais, inseriu a seguinte disposição no seu testamento: "Cobro-te, meu caro filho, e desejo 

que pagues todos os legados que legei, e se eu contrair qualquer dívida através de um empréstimo temporário, e o devo 

quando eu morrer, desejo que o pagues, para que o que me resta à tua irmã possa permanecer intacto". Levantou-se a questão 
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de saber se o filho era obrigado a pagar todas as dívidas do seu pai, independentemente da forma como foram contraídas. A 

resposta foi que a filha podia, nos termos da confiança, exigir ser libertada da responsabilidade, para que o que o testador a 

tinha deixado pudesse chegar às suas mãos sem qualquer problema. 

 

(35) The Same, Digest, Livro XVII. 

 

Um patrono pediu ao seu herdeiro que comprasse imediatamente um lugar numa tribo para o seu libertado. Este último sofreu 

a falta do herdeiro do patrono durante muito tempo, e, aquando da sua morte, nomeou um homem da mais ilustre categoria 

do seu herdeiro. Levantou-se a questão de saber se o valor avaliado do lugar na tribo era devido ao herdeiro do libertado ? A 

resposta foi que era devido. Foi também perguntado se, neste caso, os benefícios e vantagens ordinárias a que o libertado 

teria direito pela sua pertença à referida tribo até ao dia da sua morte poderiam ser recuperados, se o lugar na tribo tivesse 

sido adquirido no início, de acordo com a vontade do patrono; ou se o seu herdeiro só teria direito aos juros sobre o valor 

avaliado do lugar. Respondi que tudo o que o próprio libertado pudesse ter recuperado era transmitido ao seu herdeiro. 

 

1. Um testador fez uma concepção ao Sempronius da seguinte forma: "Que Sempronius leve todas as terras que tenho dentro 

dos limites da Galatia, até ao tracto que se chama Gaas, e que estão a cargo de Primus, o mordomo, juntamente com todos os 

pertences do mesmo". Surgiu a questão, uma vez que havia apenas um tracto de terra a cargo do referido mordomo, e não 

estava dentro dos limites da Galatia, mas dentro dos da Capadócia, se este tracto pertenceria a Sempronius, juntamente com 

os outros. A resposta foi que pertenceria a ele. 

 

2. Um testador fez a seguinte concepção ao seu libertado, a quem mencionou pelo nome: "Desejo que seja dada a propriedade 

Trebatian, que se encontra no distrito de Atellatan, e também a propriedade Satrian, que se encontra no distrito de Niphana, 

juntamente com uma loja". Levantou-se a questão, uma vez que entre as terras acima concebidas havia um trato designado 

como Satrian, mas que não se encontrava no distrito de Niphana, se este deveria ser entregue ao libertado nos termos do 

trust? A resposta foi se não havia nenhuma propriedade chamada Satrian no distrito de Niphana, mas se fosse certo que o 

testador tinha na sua mente a que estava situada noutro lugar, não obstante, seria devido, porque ele tinha cometido um erro 

ao indicar o distrito em que estava situada. 

 

3. Uma pessoa fez a seguinte disposição num codicilo, que confirmou: "Que o banho juliano, que se junta à minha casa, seja 

concedido para uso gratuito dos cidadãos de Tibur e Scitis, aos quais estou muito ligado, de modo a que possam tomar banho 

lá publicamente, às custas, e sob a supervisão dos meus herdeiros, durante seis meses de cada ano". Colocou-se a questão de 

saber se os herdeiros seriam obrigados a pagar as despesas das reparações necessárias. A resposta foi que, de acordo com os 

factos declarados, o testador, para além da obrigação de aquecer o banho, e de prestar serviço, incluía também tudo o que 

estivesse ligado à sua manutenção diária, para que o banho pudesse ser fornecido com tudo o que fosse necessário; e que, 
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durante os períodos normais de intervalo, deveria ser preparado e limpo, para que pudesse ser próprio para ocupação, como é 

habitual em algumas circunstâncias. 

 

36. Notas de Cláudio sobre Scaevola, Digest, Livro XVIII. 

 

Quando se decide que um testamento é inofensivo, não se deve confiar nele porque, como uma pessoa insana não pode fazer 

um testamento, considera-se que nada incluído no seu último testamento é válido. 

 

(37) Scaevola, Digest, Livro XVIII. 

 

Uma certa pessoa, no momento da sua morte, concebeu à sua mãe, Seia, uma certa extensão de terra que já lhe pertencia, e 

pediu-lhe quando ela morreu para transferir o mesmo para a sua esposa Flavia Albina. Após a morte do testador, a mãe 

declarou na presença de um magistrado que não queria fazer nada contra o desejo do seu filho, e que estava disposta a 

transferir as terras para Flavia Albina, se pagasse os seus dois aurei por ano, como rendimento. No entanto, ela não entregou 

a posse da propriedade, nem recebeu a soma de dois aurei por ano. Surgiu a questão de saber se ela poderia vender 

legalmente o terreno a um terceiro. A resposta foi que, se o inquérito fosse feito com referência ao legado e ao fideicomisso, 

de acordo com os factos declarados, o que o testador deixou à sua mãe não era válido, e não havia obrigação de cumprir o 

fideicomisso, desde que a mãe não tivesse recebido mais nada por vontade própria. 

 

1. Uma certa pessoa nomeou um herdeiro, e deixou duzentos aurei a Maevius, cobrando-lhe cem a Glaucetyches e cinquenta 

a Elpidus. Posteriormente, Maevius, com o consentimento do testador, enviou cartas aos dois legatários, e pagou-lhes os seus 

legados de acordo com a vontade do testador. O testador fez depois um codicilo, e desde que se algum instrumento fosse 

produzido que fosse contrário ao referido codicilo, este não deveria ser válido. Colocou-se a questão de saber se Maevius, 

que tinha recebido duzentos aurei, poderia ser processado pelos legatários sob o trust, porque o testador tinha mudado de 

opinião com referência às cartas acima mencionadas. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, não podia ser 

intentada uma acção contra Maevius, quer ele tivesse recebido as duzentas aurei, quer a terra em vez delas. 

 

2. Um testador nomeou Seia e Maevius, os seus homens livres, herdeiros de partes iguais dos seus bens, e substituiu a sua ala 

Sempronius por Maevius. Confirmou então um codicilo pelo qual forneceu o seguinte: "Lucius Titius para Seia, seu herdeiro, 

a quem nomeou para herdar metade dos seus bens, Saudação. Proíbo Maevius, meu libertado, a quem nomeei por vontade 

minha herdeiro de metade dos meus bens, de receber o mesmo; e, no seu lugar, desejo que Publius Sempronius, meu 

protegido, seja meu herdeiro da sua parte dos meus bens". Ele também deixou a Maevius, a quem não desejava obter uma 

parte dos seus bens, uma confiança com a seguinte censura: "Desejo que cento e cinquenta garrafas de vinho velho sejam 

dadas a Maevius, o meu libertado, que nada merece de mim". Como era intenção do testador, em primeiro lugar, que metade 

da sua propriedade pertencesse, em todas as circunstâncias, a Sempronius, surgiu a questão de saber se o trust expresso nas 
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palavras acima mencionadas deveria ser considerado válido, e de quem Sempronius poderia fazer a exigência, uma vez que o 

codicilo era dirigido a uma certa pessoa. A resposta foi que a execução do fideicomisso podia ser exigida a Maevius. 

 

3. Um pai deu ao seu filho emancipado todos os seus bens, com excepção de dois escravos, mas não fez uma doação mortis 

causa, e estipulou com o seu filho o seguinte: "Prometes que os escravos que te dei e as terras que te transferi como presente, 

juntamente com os descendentes que possam nascer dos referidos escravos, e também os utensílios utilizados para cultivar o 

solo, ou o que quer que seja da dita propriedade, podem permanecer ou estar sob o teu controlo, e que não tenha sido 

fraudulentamente eliminado por ti, me serão devolvidos, quando da tua morte, se eu estiver vivo, ou entregues a qualquer 

pessoa que eu possa designar? Eu, Lucius Titius, o pai, estipulei isto e, eu, Lucius Titius, o filho, prometi-o". O pai, ao 

morrer, escreveu ao seu filho criando uma confiança, como se segue: "Lucius Titius, ao seu filho Lucius Titius, Saudação. 

Confiante do seu afecto filial, cobro-lhe que pague a So-e-So e So-e-So, uma certa soma de dinheiro, e desejo que o meu 

escravo Lucrio seja livre". Levantou-se a questão de saber se o filho, que não podia obter a posse pretoriana dos bens do seu 

pai nem foi nomeado seu herdeiro, estava obrigado a executar o fideicomisso, e a conceder liberdade ao escravo pelos termos 

da carta. A resposta foi que embora o filho não pudesse entrar na herança do seu pai, nem exigir a posse da mesma por parte 

dos pretorianos, e embora não possuísse nada pertencente à sua herança, uma acção poderia, no entanto, ser intentada contra 

ele como devedor pelos herdeiros do seu pai, com base na estipulação; e também por causa do fideicomisso por aqueles que 

estavam interessados na sua execução; especialmente após a Constituição do Divino Pio, que previa um caso deste tipo. 

 

4. Uma viúva, prestes a casar, ordenou aos seus dois filhos, que ela tinha pelo seu primeiro marido, que estipulassem por 

vinte aurei, o valor do dote que ele estava prestes a dar, se por qualquer razão o seu casamento pudesse ser dissolvido, para 

que todo o seu dote pudesse ser pago a um ou ao outro deles. Tendo um dos filhos morrido durante o casamento, a esposa, 

por carta, ordenou ao sobrevivente que se contentasse com metade do dote, sem exigir mais nada, e que deixasse a metade 

restante ficar na posse do marido. Tendo a mulher falecido posteriormente, levantou-se a questão de saber se o seu marido 

poderia ser processado por todo o dote pelo seu filho, e se o primeiro poderia ser protegido por uma excepção com base na 

má-fé; e, além disso, se uma acção seria a seu favor, nos termos da confiança, para que o filho pudesse ser obrigado a libertá-

lo da sua parte da obrigação. A resposta foi que a excepção poderia ser legalmente interposta, e que ele poderia também 

intentar uma acção nos termos do trust. Foi também perguntado se uma acção pretoriana, tendo como referência a metade 

restante da propriedade, estaria a favor dos herdeiros da mulher contra o seu filho. A resposta foi que, de acordo com os 

factos declarados, e especialmente após a carta escrita ao filho, a acção não poderia ser intentada. Cláudio: Uma vez que ela 

declarou na sua carta que o seu filho deveria contentar-se com metade do dote, foi sustentado que por estas palavras foi 

criada uma confiança em benefício do filho. 

 

5. Um testador fez a seguinte disposição num codicilo: "Desejo que tudo o que aqui está incluído seja levado a cabo. Dou ao 

meu senhor, Maximus, cinco mil denários que recebi em depósito do seu tio Julius Maximus, para lhe serem pagos com juros 

quando ele se tornar homem, o que totalizará trinta mil denários, pois prometi ao seu tio, sob juramento, que o faria". 
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Levantou-se a questão de saber se os termos do codicilo eram suficientes para autorizar um processo para recuperar o 

dinheiro depositado, uma vez que a sua verdade não podia ser estabelecida por qualquer outra prova. Respondi que, de 

acordo com os factos declarados, o que o testador escreveu deveria ser acreditado, uma vez que alegou que se tinha vinculado 

por um juramento para o fazer. 

 

6. Titia, uma mulher de alta patente, que sempre empregou Callimacus para realizar o seu negócio (sendo este último incapaz 

de o fazer sob vontade), tendo elaborado um testamento na sua própria mão, desde que "Eu, Titia, fiz desta minha vontade, e 

desejo que a soma de dez mil denários seja dada a Callimacus, a título de recompensa". Pergunto se este dinheiro pode ser 

reclamado pelos herdeiros de Titia, com base no facto de ser uma recompensa. Respondi que o que é legado em violação da 

lei não pode ser cobrado. 

 

7. Com referência às seguintes palavras de um testamento: "Desejo que o pagamento seja feito a todos os escravos e escravas 

que manumitei, ou possa manumitar, quer por este testamento, quer por qualquer outro, juntamente com os seus filhos e 

filhas", surgiu a questão de saber se o herdeiro era responsável perante aqueles a quem o testador tinha manumite durante a 

sua vida. A resposta foi que as disposições do testamento também devem ser executadas até agora, de modo a que aqueles 

que tinham sido manumitido antes da realização do testamento, e os seus filhos de ambos os sexos, estivessem preocupados. 

 

38. The Same, Digest, Livro XIX. 

 

Um pai proibiu o seu filho, que era também seu herdeiro, de alienar as terras pertencentes à herança, ou de as sujeitar a 

penhor; mas encarregou-o de as deter em benefício dos filhos que pudesse ter por casamento legal, e dos seus outros 

parentes. O filho, tendo pago um credor da herança, libertou certos terrenos que o seu pai tinha onerado, e, para obter o 

dinheiro para lhe pagar, transferiu as referidas terras para um segundo credor, a título de penhor ou hipoteca. Colocou-se a 

questão de saber se o penhor foi legalmente contratado. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, o penhor foi 

legalmente contratado. Levantou-se também a questão, se o filho deveria vender as terras que fazem parte da propriedade 

para satisfazer os seus credores, se os compradores, que ignoravam a existência de um fideicomisso, poderiam comprar 

legalmente as terras. Respondi que, de acordo com os factos declarados, a venda seria válida se não houvesse outra 

propriedade pertencente à propriedade, a partir da qual a dívida pudesse ser paga. 

 

1. Um certo homem tendo nomeado os seus dois libertados, Stichus e Eros, seus herdeiros, desde que, no seu testamento, 

"não consinta que a propriedade da Cornelian Estate deixe as mãos dos libertados". Stichus ordenou à sua escrava Arescusa 

que fosse livre pela sua vontade, e legou-lhe a sua parte da referida herdade. Pergunto se Eros, e os outros companheiros 

libertados de Stichus, podem exigir do herdeiro deste último a sua parte da referida herança, nos termos do trust. A resposta 

foi que Arescusa não foi incluída no fideicomisso. 
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2. Um homem nomeou a sua filha sua herdeira, e inseriu no seu testamento: "Não desejo que a minha casa passe das mãos 

dos meus libertados, mas desejo que pertença aos escravos nascidos na minha família, que mencionei neste testamento". 

Levantou-se a questão, após a morte do herdeiro e dos escravos nascidos na casa do testador, se um único libertado que 

permaneceu tinha direito a todo o benefício da confiança. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, apenas a 

parte proporcional do libertado sobrevivente lhe pertenceria. 

 

3. Um testador, tendo deixado um pedaço de terra ao seu filho, proibiu-o de vender, dar, ou penhorar o mesmo, enquanto ele 

vivesse, e acrescentou a seguinte cláusula: "Se ele o fizer contrariamente à minha vontade, desejo que a Propriedade Ticiana 

pertença ao Tesouro, e isto é providenciado para que a dita Propriedade Ticiana possa sempre ser mantida em seu nome". 

Como o filho reteve a propriedade em conformidade com a vontade do seu pai durante toda a sua vida, levantou-se a questão 

se, após a sua morte, a propriedade pertenceria aos membros da família, e não aos herdeiros nomeados pelo filho. A resposta 

foi que se pode inferir da vontade do falecido que o filho, enquanto vivesse, não poderia alienar nem penhorar a terra, mas 

que teria o direito de fazer um testamento, e deixá-lo mesmo a herdeiros estrangeiros. 

 

4. Julianus Agrippa, membro da Primeira Companhia do Triarii, inseriu o seguinte no seu testamento: "Não desejo que o meu 

herdeiro se comprometa ou afaste, de forma alguma, o resto das terras de sucessão, ou a minha propriedade suburbana, ou a 

minha casa na cidade". A sua filha, a quem ele tinha nomeado herdeiro, deixou uma filha neta do testador, que, tendo sido 

detentora da propriedade durante muito tempo, morreu após ter nomeado herdeiros estrangeiros. Levantou-se a questão de 

saber se os herdeiros estrangeiros teriam direito às referidas terras, ou se estas pertenceriam a Júlia, que era sobrinha-neta de 

Júlio Agripa. Respondi que, como a disposição acima referida era apenas um mero preceito, nada tinha sido feito contra a 

vontade do falecido, o que impediria que o título da terra pertencesse aos herdeiros. 

 

5. Uma certa testatrix deixou um pequeno pedaço de terra, juntamente com uma loja, a quinze dos seus libertados, que ela 

mencionou pelo nome, e acrescentou o seguinte: "Desejo que os meus libertos detenham esta terra na condição de que 

nenhum deles venda ou dê a sua parte, ou faça qualquer outra coisa que a faça tornar-se propriedade de um estranho. Se algo 

for feito, ao contrário desta disposição, desejo que as suas quotas, juntamente com a terra com a loja, pertençam ao povo de 

Tusculum". Alguns dos seus libertados venderam as suas acções a dois dos seus companheiros de liberdade, que foram 

incluídos no seu número, e os compradores que morreram, nomeados como seu herdeiro Gaius Seius, um estranho. Surgiu a 

questão de saber se as acções que foram vendidas pertenciam a Gaius Seius, ou aos seus companheiros libertados 

sobreviventes que não tinham alienado as suas. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, elas pertenciam a 

Gaius Seius. Foi também perguntado se as acções que foram vendidas pertenceriam ao povo de Tusculum. Eu respondi que 

não o fariam. Cláudio: Porque a pessoa do verdadeiro possuidor, que é um estranho, não deve ser considerada, mas a dos 

compradores, que, de acordo com a vontade do falecido, eram do número daqueles a quem ela tinha permitido a venda da 

propriedade, a condição sob a qual a terra foi concedida ao povo de Tusculum pelos termos do trust não foi cumprida. 
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6. Um testador cobrou a um legatário a quem tinha legado dois mil solidi sob um fideicomisso, como se segue: "Peço-te, 

Petrónio, que pagues a referida soma de dois mil solidi à sociedade de um certo templo". Tendo a sociedade sido 

subsequentemente dissolvida, surgiu a questão de saber se o legado deveria pertencer a Petrónio, ou se deveria permanecer na 

posse do herdeiro. A resposta foi que Petrónio poderia exigi-lo legalmente, especialmente se não lhe fosse confiada a 

execução da vontade do falecido. 

 

7. Uma mãe nomeou os seus filhos seus herdeiros, e acrescentou: "Eles não devem, em circunstância alguma, dispor das 

terras que entrarão na sua posse como parte da minha herança, mas devem reservá-las para os seus sucessores, e fornecer 

segurança uns aos outros com referência a isto". Levantou-se a questão de saber se as terras deveriam ser consideradas como 

tendo sido deixadas em confiança por estas palavras. A resposta foi que, de acordo com o que foi dito, eles não criaram um 

fundo fiduciário. 

 

8. Um homem que nomeou um herdeiro para metade dos seus bens, deixou-lhe um determinado pedaço de terra como 

herança preferida, e acrescentou o seguinte: "Peço-lhe que consinta em receber Clodius Verus, meu neto, e o seu parente 

como seu co-herdeiro da Herdade Juliana, que ordenei que lhe fosse entregue como legado preferido". Levantou-se a questão 

de saber se o neto tinha direito a metade da terra nos termos do fundo fiduciário. Respondi que ele tinha. 

 

39. The Same, Digest, Livro XX. 

 

"Desejo que uma centena de aurei seja dada ao meu libertado, Pamphilus, além do que lhe deixei pelo meu codicilo. 

Pamphilus, sei que tudo o que te deixo acabará por chegar às mãos dos meus filhos, pois tenho em mente o afecto que nutres 

por eles". Pergunto se o testador, pelo uso das palavras acima mencionadas, acusou Pamphilus da confiança de pagar aos 

filhos do falecido uma centena de aurei após a sua morte? A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, não se 

podia, no que diz respeito à língua do testador, que Pamphilus foi acusado de um fundo fiduciário para pagar as cem aurei; 

mas como seria extremamente desonroso que a boa opinião do falecido fosse contrariada pelo seu libertado, as cem aurei que 

lhe tinham sido legadas devem ser pagas aos filhos do testador. O Divino Marco, Nosso Imperador, proferiu a mesma decisão 

num caso semelhante. 

 

1. A seguinte questão foi proposta para determinação. Um certo indivíduo que não tinha filhos ou parentes, e foi reduzido ao 

extremo pela doença, tendo convocado os seus amigos, disse-lhes na presença de Gaio Seius, que ocupava a mesma casa com 

ele, que desejava deixar-lhe certas terras que ele mencionou; e Gaio Seius redigiu esta declaração, que foi testemunhada, e o 

próprio testador, tendo sido interrogado, sobre se o tinha feito, respondeu "com toda a certeza", que foi inserida no 

instrumento. Levantou-se a questão de saber se as terras que foram designadas pertenceriam a Gaius Seius nos termos da 

confiança. A resposta foi que não podia haver qualquer dúvida sobre este ponto, uma vez que o trust era válido. 
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2. Um pai nomeou as suas duas filhas herdeiras para partes iguais dos seus bens, e deixou um pedaço de terra a uma delas 

como herança preferencial, e solicitou à outra que pagasse à sua irmã vinte aurei, e também solicitou a esta mesma filha que 

transferisse para a sua irmã a sua metade das terras. Colocou-se a questão de saber se ela era obrigada a pagar os vinte aureis, 

ou não. Eu respondi que ela não era obrigada a fazê-lo. 

 

40. The Same, Digest, Livro XXI. 

 

Uma filha, nascida após a emancipação do seu pai, pediu ao seu tio paterno, como seu herdeiro, para dar a sua parte da 

propriedade, e dois terrenos, além disso, ao seu tio materno. A sucessão da referida filha passou igualmente para ambos os 

seus tios, como parentes mais próximos, através da posse pretoriana. Como o trust não era válido com referência à parte da 

herança a que o seu tio materno teria direito como herdeiro através da posse pretoriana, levantou-se a questão de saber se, no 

entanto, não seria válido, no que diz respeito a metade da referida herança; para que o referido Titius, o seu tio, pudesse ter 

duas partes da referida herança, ou seja, uma delas através do seu direito ao abrigo da Lei Pretoriana, e a outra que ele 

poderia reclamar em virtude do trust. A resposta foi que ele tinha o direito de fazer a reclamação. Foi também perguntado se 

a filha falecida também tinha acusado o seu tio paterno de trusts em benefício de outros, se ele seria obrigado a executá-los 

na totalidade, ou apenas na proporção da sua quota-parte da herança. A resposta foi que ele seria obrigado a executá-los na 

sua totalidade. 

 

1. Um testador nomeou Seia seu herdeiro para três quartos dos seus bens, e Maevius seu herdeiro para um quarto, e 

encarregou Seia de um fideicomisso, como se segue: "Peço, e cobro-lhe que entregue ao seu filho tudo o que obteve dos 

meus bens, depois de ter reservado os meus jardins para si". Uma vez que ele a tinha acusado de um fideicomisso em termos 

gerais, levantou-se a questão de saber se alguém que se tornasse seu herdeiro seria obrigado a pagar qualquer legado que 

tivesse legado, e a executar qualquer confiança que tivesse criado; ou se, se Seia entregasse três quartos da propriedade, ela 

poderia reclamar todos os jardins. A resposta foi que parecia que o co-herdeiro tinha sido encarregado pelo trust de entregar a 

Seia o quarto interesse que tinha nos referidos jardins. 

 

41. The Same, Digest, Livro XXII. 

 

Um marido nomeou a sua esposa e um filho que tinha por ela, seus herdeiros, e encarregou a sua esposa de um fundo 

fiduciário, como se segue: "Peço-vos, minha esposa, que não reivindiqueis qualquer participação na propriedade de Titian, 

pois sabeis que eu próprio comprei toda a referida propriedade, mas por causa do afecto e respeito que vos devo, deixei 

entender que tínhamos partes iguais nesta compra que fiz com o meu próprio dinheiro". Levantou-se a questão de saber se ele 

pretendia que as referidas terras pertencessem inteiramente ao seu filho. A resposta, com referência à cláusula em questão, foi 

que o testador pretendia que as referidas terras fossem incluídas na sua propriedade, como constituindo uma parte de tudo, de 

modo a que a sua esposa e o seu filho tivessem cada um direito a metade das terras como constituindo uma parte do mesmo. 
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(1) Onde a seguinte disposição foi inserida num testamento, "Desejo que a minha casa, com o jardim adjacente, seja dada aos 

meus libertados", e sob outra cabeça foi escrito, "Desejo que o meu herdeiro seja transferido para o meu libertado Fortunius, 

na casa que dei aos meus libertados, o quarto em que estava habituado a viver, e o armazém ligado ao mesmo", surgiu a 

questão de saber se o herdeiro do testador era obrigado a pagar o legado a Fortunius, embora toda a casa tivesse sido 

previamente concebida para todos os homens libertados. A resposta foi que ele não era obrigado a fazê-lo. 

 

(2) Um testador fez a seguinte disposição num codicilo, que ele confirmou por sua vontade: "Deixo todos os meus libertos, 

incluindo aqueles que manumei durante a minha vida, que são manumiados por este códice, ou a quem posso a seguir 

manumitar, e as suas esposas, filhos e filhas, excepto aqueles que eu especificamente legei, à minha esposa pelos termos do 

meu testamento". Depois acusou os seus herdeiros como se segue: "Desejo que os meus herdeiros dêem à minha esposa, sua 

co-herdeira, as minhas terras na Úmbria, Etruria, e Picenum, juntamente com todos os seus pertences, incluindo os escravos 

do campo ou da cidade, e aqueles que transaccionam os meus negócios, com excepção dos que foram manumitalizados". 

Levantou-se a questão de saber se Eros e Stichus, os seus escravos que tinham transaccionado os negócios do testador na 

Úmbria e Picenum até à morte deste último, e que eram os filhos naturais de Damas que o testador tinha manumitido durante 

a sua vida, deveriam ser entregues pelos herdeiros a Damas, em conformidade com os termos do codicilo, ou se pertenciam a 

Seia, sua esposa, de acordo com os termos da sua carta. A resposta foi que, sob o codicilo, elas pertenciam ao seu pai natural, 

em conformidade com os ditames do afecto natural. 

 

(3) Uma testatrix deixou a Felicissimus e Felicissima, a quem tinha concedido a liberdade, a Herdade Gargiliana, incluindo a 

casa, e, noutra parte do seu testamento, legou ao seu filho Titius, a quem nomeou herdeiro de um quarto da sua herdade, um 

legado, como se segue: "O meu filho, Tício, além da sua parte da minha herança, toma os legados que o seu pai, Praesens, e 

Caelius Justus, irmão do seu pai, me deixaram". A questão surgiu, uma vez que a Quinta Gargiliana tinha sido concebida à 

testatrix pelo seu marido, ou seja, pelo pai do seu filho Titius a quem as terras eram devidas nos termos do trust, se as 

referidas terras deveriam pertencer apenas a Titius, ao filho, ou a Felicissima, ou a todos os três. A resposta foi que não era 

provável que a testatrix, que não deixou nada a Felicissimus e Felicissima excepto o que estava contido num legado especial, 

pretendesse que o legado fosse, por uma declaração geral, transferido para o seu filho a quem também tinha deixado uma 

parte dos seus bens. 

 

(4) Um homem deixou certos escravos, que eram crianças, por vontade própria, como se segue: "Desejo que cinco dos meus 

jovens escravos sejam dados pelos meus herdeiros ao meu pequeno senhor Publius Maevius, os referidos escravos tenham 

menos de sete anos de idade". O testador morreu muitos anos depois de ter executado o testamento. Levantou-se a questão da 

idade dos escravos que se deviam a Maevius, se eram aqueles que, no momento em que foi feito o testamento, tinham menos 

de sete anos, ou se deviam ser dados àqueles que se verificou terem menos de sete anos no momento da morte do testador. A 

resposta foi que pareciam ter sido designados aqueles que tinham essa idade quando foram legados pelo testador. 
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(5) Um testador fez um legado à sua concubina do seguinte legado, entre outras coisas: "Desejo que lhe seja dado o tracto de 

terra que tenho na Via Ápia, com o administrador encarregado do mesmo, e a sua esposa e os seus filhos". Levantou-se a 

questão se o testador pretendia que os netos do mordomo e a sua esposa pertencessem à concubina. A resposta foi que não 

havia nada no caso declarado que impedisse que lhe fossem dados. 

 

(6) Um certo homem deixou um legado em confiança a Maevius, como se segue: "Deixo tudo o que possuo na cidade de 

Gades". Colocou-se a questão de saber se, se ele tivesse alguma propriedade no subúrbio adjacente à cidade, isto também 

seria devido a Maevius nos termos do fundo fiduciário. A resposta foi que o significado das palavras também permitirá esta 

extensão. Foi também perguntado, no mesmo caso, se certas notas tinham sido encontradas no livro de contabilidade do 

testador, tendo ele o hábito de emprestar dinheiro na sua cidade natal de Gades, ou nos arredores, e tendo deixado a 

propriedade que tinha na referida cidade, se Maevius teria direito às referidas notas por ter sido criado um fideicomisso pelas 

palavras acima mencionadas. Respondi que ele não teria direito a elas. Também se levantou a questão se o dinheiro 

encontrado numa arca na sua casa em Gades, ou que tinha sido obtido pela recolha de diferentes notas e aí depositado, seria 

devido nos termos do fideicomisso. A resposta foi que esta pergunta já tinha sido respondida. 

 

(7) Um testador, pelo seu testamento, no qual nomeou a sua esposa e o seu filho seus herdeiros, deixou uma centena de aurei 

à sua filha em fideicomisso, a ser paga quando ela se casou na família, e acrescentou a seguinte disposição "Cobro-te, minha 

filha, quando casares em família, e todas as vezes que te casares, que permitas ao teu irmão, e à tua mãe Seia, que cada um 

estipule a devolução de metade do dote que lhe será concedido, se morreres durante o teu casamento sem deixar um filho ou 

uma filha, ou se o divórcio tiver lugar antes da devolução do dote, ou se te for dada satisfação com referência a ele". O pai 

deu a sua filha, que era virgem, em casamento, e presenteou-a com um dote. Tendo-se divorciado, recebeu o dote, e deu-a 

com ele em casamento a outro homem, estipulando que o referido dote deveria ser devolvido a si próprio ou à sua filha. O 

testador morreu durante o seu segundo casamento, deixando o mesmo testamento, e o seu filho e a sua esposa tornaram-se 

seus herdeiros. Tendo o marido da rapariga falecido posteriormente, ela obteve o seu dote, e casou uma terceira vez na 

presença, e com o consentimento do seu irmão e da sua mãe, que chegaram a aumentar o seu dote, e nenhum deles fez 

qualquer estipulação com referência a ele. O filho e a filha tornaram-se depois herdeiros da mãe, e depois a filha morreu, 

deixando ao marido o seu herdeiro. Surgiu a questão, uma vez que a menina não tinha recebido o dinheiro que compõe o seu 

dote como herança dos herdeiros do seu pai, mas, sendo mãe de uma família, tinha-o recuperado após a morte do seu 

segundo marido, se o seu herdeiro poderia ser responsabilizado pelo irmão do falecido, nos termos do fundo fiduciário, pelo 

dinheiro que ele poderia ter recebido se tivesse feito uma estipulação com referência ao dote. A resposta foi que, de acordo 

com o caso declarado, ele não seria responsável. 

 

(8) Quando se pede ao herdeiro ou legatário de um testador que adopte alguém, e são acrescentadas as seguintes palavras: 

"Se ele deveria fazer o contrário, deixe-o ser deserdado", ou, "Deixe-o perder o seu legado", levanta-se a questão, se ele não 
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deveria adoptar a pessoa mencionada, se uma acção mentiria em virtude da confiança em favor da pessoa que não foi 

adoptada. A resposta foi que uma confiança pela qual uma parte é solicitada a adoptar alguém não é válida. 

 

(9) "Desejo que a parcela de terra situada em sucessão e tal distrito seja transferida para Maevius, Publius, e Gaius por um 

preço fixado por um árbitro, e, tendo a compra-money sido acrescentada à minha propriedade, que os meus restantes 

herdeiros prometam, sob pena de cem aurei, ser responsáveis pelo dobro da quantia em caso de despejo, a fim de que a 

referida terra não possa nunca passar total ou parcialmente para as mãos de Seia, ou dos seus descendentes, seja de que forma 

for". Colocou-se a questão de saber se o legado era válido, porque Publius desejava adquiri-lo, e Gaius recusou-se a 

consentir. A resposta foi que aquele que quisesse lucrar com o trust poderia reclamar metade da terra que foi concebida, 

embora o outro se recusasse a valer do seu direito. Foi também feito um inquérito sobre a segurança que deveria ser 

fornecida, de acordo com a vontade do testador, para o montante a ser pago a cada um dos herdeiros. A resposta foi que a 

garantia deveria ser dada na proporção da parte a que tinham direito nos termos do fideicomisso. 

 

(10) Um testador legou à sua irmã certos escravos que ele designou no seu testamento, e encarregou-a de entregar os mesmos 

escravos aos seus filhos quando ela morreu. Levantou-se a questão de saber se as crianças nascidas dos referidos escravos 

deveriam ser entregues às crianças herdeiras do falecido, após a morte do legatário, ou se pertenceriam aos seus herdeiros. A 

resposta foi que as que nasceram depois não foram incluídas nos termos do trust. 

 

(11) Um pai devia à sua filha uma certa soma de dinheiro sob um fideicomisso criado pela vontade do seu marido, e, quando 

a menina casou novamente, o seu pai deu um dote ao seu marido sem ter sido mandado por ela, e estipulado para a devolução 

do dote a si próprio, caso a sua filha morresse sem problemas. A mulher tinha uma filha, e surgiu a questão de saber se o pai 

poderia ser obrigado a executar a confiança. A resposta foi que se a filha não tivesse ratificado o dote que lhe foi dado, o 

direito de exigir a execução do fideicomisso sobreviveria. Foi também feito um inquérito, se o pai estivesse disposto a 

libertar a obrigação decorrente da estipulação, se o direito de exigir a execução do fideicomisso seria negado à mulher. Eu 

respondi que isto já tinha sido respondido, e se o pai tivesse dado o dote para que a mulher o sancionasse, e ela não o tivesse 

feito, ele poderia trazer um processo para recuperar o dote em questão. 

 

(12) Uma mulher nomeou o seu marido Seius, seu herdeiro, e substituiu o seu filho adoptivo, Apia, por ele; e encarregou o 

seu herdeiro de lhe transferir os seus bens para o dito filho adoptivo após a sua morte, e se algo acontecesse ao seu filho 

adoptivo antes dessa altura, ela ordenou-lhe que entregasse os seus bens a Valerian, seu sobrinho. Surgiu a questão, se Seius, 

durante a sua vida, deveria entregar ao filho adoptivo o que quer que ele tivesse obtido da herança, se o teria feito de acordo 

com a vontade do falecido; especialmente quando o referido filho adoptivo tinha sido substituído por ele. A resposta foi que, 

se Apia morresse durante a vida de Seius, este último não seria libertado da execução do fideicomisso que tinha sido deixado 

em benefício da Valerian. 
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(13) Scaevola sustentou que quando se pede a um herdeiro nomeado que entregue um espólio a outra pessoa, quando ele o 

deseja fazer, não será obrigado, entretanto, a executar o fideicomisso. Cláudio: Pois um trust deste tipo é considerado como 

tendo sido criado após a sua morte. 

 

(14) Um testador solicitou ao seu herdeiro nomeado que entregasse a totalidade dos seus bens à sua esposa, Seia, e acusou-a 

da seguinte forma: "Peço-te, Seia, que entregues a Maevia, nossa querida filha, tudo o que possa vir nas tuas mãos dos meus 

bens, excepto o que te legei como acima mencionado; e proíbo qualquer segurança a ser retirada de Seia, pois sei que ela 

preferirá aumentar, em vez de diminuir os meus bens". Colocou-se a questão de saber se Maevia poderia exigir 

imediatamente a execução do fundo fiduciário por Seia. A resposta foi que não havia nada no caso declarado que a impedisse 

de o fazer. 

 

(42) The Same, Digest, Livro XXXIII. 

 

Titius nomeou a sua esposa, Seia, sua herdeira de uma décima segunda parte dos seus bens, e Maevius, seu herdeiro dos 

restantes, e fez a seguinte disposição com referência a um monumento que desejava ser erigido por ele próprio: "Desejo que 

o meu corpo seja entregue à minha mulher para ser enterrado num lugar como este, e que um monumento do valor de 

quatrocentos aurei seja erigido". A esposa obteve como décima segunda parte da propriedade não mais de cento e cinquenta 

aurei, e pergunto se o testador, por esta disposição, pretendia que o seu monumento fosse erigido apenas por ela. Respondi 

que o monumento deveria ser erigido por ambos os herdeiros, na proporção das suas respectivas quotas do espólio. 

 

43. Celsus, Digest, Livro XV. 

 

Quando um pai ordenou que fosse dado um dote à sua filha, a ser fixado pelo juízo do seu tutor, Tubero diz que este deveria 

ser considerado como se o dote lhe tivesse sido legado até ao montante que seria aprovado por um cidadão de renome. Labeo 

pergunta de que forma um dote pode ser fixado para uma rapariga, de acordo com o julgamento de um bom cidadão. Ele diz 

que isto não é difícil quando a patente, os meios e o número de filhos do partido que fez o testamento são tidos em conta. 

 

44. Pomponius, On Sabinus, Livro II. 

 

Quando uma parcela de terra com tudo o que nela se encontra é concebida, qualquer propriedade que existe apenas 

temporariamente não é retida, e portanto o dinheiro que existe com o propósito de ser emprestado não é incluído no legado. 

 

45. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXII. 
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Um legado expresso nas seguintes palavras, "que adquiri para uso da minha esposa", é um legado geral, e inclui vestuário, 

bem como prata e placa de ouro, ornamentos, e todas as outras coisas que são obtidas em benefício da esposa. Mas que 

artigos devem ser considerados como tendo sido obtidos para este fim? Sabinus, no seu trabalho sobre Vitellius, diz sobre 

este ponto, que quaisquer termos utilizados com mais frequência para fazer legados às esposas devem ser entendidos como 

designando tudo o que se destina ao seu uso individual, e é mais frequentemente adquirido para este fim do que para o uso 

comum e promíscuo de ambas as partes. Nem parece fazer qualquer diferença se o chefe de família obteve tais artigos antes 

do seu casamento, ou depois; ou mesmo se deve dar algo à sua esposa que ele próprio estava habituado a utilizar, e depois 

dedicou-o ao seu uso especial. 

 

46. Paulus, Sobre Vitellius, Livro II. 

 

A adição da cláusula acima mencionada por vezes diminui, e por vezes aumenta o legado; aumenta-o quando está escrito da 

seguinte forma: "E o que quer que tenha sido adquirido por sua conta", pois isto significa que algo mais foi adquirido em seu 

benefício, para além do que já foi mencionado. É diminuído quando a conjunção "e" é omitida, porque, então, significa que 

só essas coisas de todos os artigos anteriormente designados foram adquiridas em seu benefício. 

 

47. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Se o marido comprou alguns destes artigos antes de casar com a sua esposa, e os deu a ela para seu uso, é o mesmo como se 

os tivesse obtido com esta intenção posteriormente. Num legado deste tipo, esses artigos pertencem à esposa que foram 

comprados, reparados, e retidos para esse fim, e entre eles estão incluídos tudo o que pertenceu a uma ex-mulher, ou à filha, 

ou neta do testador. 

 

1. Levanta-se a questão de saber que diferença existe entre os termos "comprado" e "preparado". A resposta é que o termo 

"preparado" está incluído no termo "comprado", mas este não é o caso do termo "preparado"; tal como se alguém tivesse 

comprado um artigo para o uso da sua primeira esposa, e o tivesse dado à sua segunda, pois enquanto o referido artigo foi 

preparado para a sua segunda esposa, não foi comprado para ela. Assim, embora um marido pudesse não ter comprado nada 

para a sua segunda esposa, ainda assim, dando-lhe os artigos que o primeiro tinha preparado para o seu uso, e se não tivessem 

sido transferidos para ela, seriam incluídos no legado; mas o que quer que estivesse preparado para o uso da primeira esposa 

só pertencerá ao segundo onde foram designados para o seu uso, porque onde o marido os obteve para a sua primeira esposa, 

não se considera que o tenha feito com uma segunda esposa em vista. 

 

48. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Pois nenhum artigo é incluído no legado se, quando foi dado à esposa, ela é posteriormente privada do mesmo pelo marido. 
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49. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Os escravos também estão incluídos num legado deste tipo, por exemplo, as ninhadas, que normalmente levavam a mãe da 

família sozinhas, e também animais de carga, cadeiras de sedan, e mulas, bem como outros escravos, tais como raparigas e 

mulheres empregadas como cabeleireiras. 

 

1. Se o marido deveria ter dado à sua esposa quaisquer ornamentos usados pelos homens, estes serão considerados como 

tendo sido adquiridos para o seu uso. 

 

2. Assim, se houvesse artigos usados tanto pelo marido como pela esposa, e ele estivesse habituado a pedi-los emprestados a 

ela, por assim dizer, deve dizer-se que também devem ser considerados como adquiridos para o seu uso. 

 

3. Existe igualmente uma diferença entre os artigos que foram preparados para o seu uso e os que foram comprados para ela, 

quando tais artigos são legados; pois onde são preparados para o seu uso, todos os que lhe foram destinados são incluídos, 

mas onde foram comprados, só são incluídos os que o marido comprou para esse fim especial; portanto, onde só são legados 

os artigos que foram comprados, não são incluídos os que foram obtidos de qualquer outra forma pelo marido, e que ele lhe 

destinou. Ainda assim, o que quer que o marido tenha mandado comprar ou que ele próprio tenha realmente comprado e 

ainda não tenha dado à sua esposa, mas que tencionava dar-lhe se ela tivesse vivido, será abraçado no legado sob estes dois 

termos. 

 

4. Quando alguém deixa um legado à sua esposa ou concubina, composto de artigos que tinham sido comprados e preparados 

para o seu uso, não é feita qualquer distinção; pois, de facto, não existe qualquer diferença entre as duas mulheres, excepto a 

de nível social. 

 

5. Quando o ouro obtido para o seu uso é legado por um marido à sua esposa, e depois é derretido, mas o material ainda 

permanece, ela terá direito a ele. 

 

6. Mas, para que o legado seja válido, Proculus diz que a mulher deve ser a esposa do testador no momento da sua morte. Isto 

é verdade, pois uma separação irá extinguir o legado. 

 

7. O legado de artigos adquiridos para o seu uso pode também ser deixado a um filho ou filha, bem como a um escravo ou 

escrava; e aí serão incluídos quaisquer bens que lhes tenham sido dados, ou que se destinem a eles. 

 

50. The Same, On Sabinus, Livro XXIII. 
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Quando um filho sob controlo paterno legar um legado, "Quando ele será o seu próprio guardião", a idade da puberdade é 

entendida. E, de facto, se um legado for legado a um filho sob controlo paterno que não tenha atingido a idade da puberdade, 

a opinião do Sabinus e a geralmente adoptada é que isto significa não quando ele se torna o chefe de família, mas quando 

chega à idade da puberdade. No entanto, se uma mãe, que desconfia da vida que o seu marido está a levar, e da qual se 

divorciou, deve legar um legado ao seu filho, mesmo que ele possa não ter atingido a idade da puberdade; entende-se que ela 

não teve em vista o momento em que ele terá atingido essa idade, mas o momento em que ambos terão atingido essa idade, e 

se terão tornado o chefe de família. Pois se ele chegar à puberdade depois, podemos dizer muito mais decisivamente que ela 

tinha em mente o tempo em que ele deveria tornar-se chefe de família, do que se ela tivesse dito: "Quando ele será o seu 

próprio guardião, e tem controlo sobre si próprio". 

 

1. Se alguém deveria legar um legado ao chefe de família, que ainda não atingiu a idade da puberdade, "Quando ele será o 

seu próprio guardião", é considerado como tendo em mente a idade da puberdade. Por vezes, isto tem como referência a 

idade de vinte e cinco anos, em que a intenção do testador é aparente. Se, no entanto, ele deve fazer um legado a uma pessoa 

com idade superior à da puberdade, mas inferior a vinte e cinco anos, não há dúvida de que ele tinha em mente a idade de 

vinte e cinco anos. 

 

2. Do mesmo modo, se um legado for feito a um lunático, a um gastador, ou a uma pessoa para quem o Pretor tenha nomeado 

um tutor, por alguma razão ou outra, penso que o testador deveria ser considerado como tendo em vista o tempo em que a 

parte em questão seria libertada da curadoria ou tutela. 

 

3. Por estas e outras instâncias do mesmo tipo, torna-se evidente que Sabinus era da opinião que a intenção do testador era o 

principal ponto envolvido. E, para que não subsistam dúvidas quando um legado foi deixado a uma criança com idade 

inferior à da puberdade, e especialmente quando foi deixado a uma pessoa com mais de vinte e cinco anos de idade, o 

testador deve ser entendido como tendo significado quando o legatário deveria ter o controlo de si próprio. 

 

4. Além disso, esta cláusula é susceptível de várias interpretações, e depende da intenção do testador, tal como a seguinte, 

onde ele diz: "Quando ele se torna o seu próprio dono". Pois por vezes é entendida de uma forma e por vezes de outra, pois 

frequentemente significa a liberdade do legatário de controlar, e depois, mais uma vez, tem referência à idade da puberdade, 

ou ao seu vigésimo quinto ano. 

 

5. Pela minha parte, no entanto, penso que, se alguém deveria fazer um legado a um indivíduo que atingiu a idade da 

puberdade mas ainda tem menos de vinte e cinco anos, como se segue, "Quando atingirá a idade da puberdade", o testador 

tinha na sua mente a idade em que não teria direito a uma restituição completa. 
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6. Do mesmo modo, quando alguém faz um legado a uma pessoa, "Quando atingir a idade de maioridade", ou, "De idade 

legal", a intenção do testador deve ser averiguada se se refere à idade da puberdade ou de vinte e cinco anos; como se tivesse 

escrito, "Quando chegar à idade legal", ou "Em idade madura" ou "Quando crescer". 

 

51. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Quando um legado é feito a uma filha sob controlo paterno, "Quando ela se torna a sua própria tutora", será devido quando 

ela for núbil. 

 

(52) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Sob a designação de "livros" estão incluídos todos os volumes, quer sejam feitos de papiro, pergaminho, ou qualquer outro 

material; mesmo que sejam escritos sobre casca de árvore (como por vezes é feito), ou sobre qualquer tipo de peles 

preparadas, estão sob a mesma denominação. Se, no entanto, os livros forem encadernados em couro, ou papiro, ou marfim, 

ou qualquer outra substância, ou forem compostos de pastilhas de cera, serão considerados como sendo devidos? Gaius 

Cassius diz que onde os livros são legados, as encadernações também são incluídas. Por conseguinte, tudo o que se lhes diga 

respeito será devido se a intenção do testador não tiver sido de outra forma. 

 

1. Onde cem livros são legados, devemos entregar ao legatário cem volumes, e não as cem partes de volumes que qualquer 

pessoa pode seleccionar como desejar, e cada um deles será suficiente para incluir o conteúdo de um livro; assim, quando as 

obras de Homero estão todas contidas num volume, não as contamos como quarenta e oito livros, mas o volume inteiro de 

Homero deve ser entendido como significando um livro. 

 

2. Onde as obras de Homero são deixadas, e não estão completas, como muitas partes das mesmas que podem ser obtidas 

actualmente, serão devidas. 

 

3. Sabinus diz que as bibliotecas não estão incluídas em legados de livros. Cassius adopta a mesma opinião, mas sustenta que 

as capas de pergaminho sobre as quais estão escritas estão incluídas. Acrescenta, posteriormente, que nem as capas de livros, 

as secretárias de escrita, nem outros móveis em que os livros são guardados constituem parte do legado. 

 

4. O que Cassius afirmou com referência a pergaminhos em branco é verdade, pois as folhas em branco de papiro não estão 

incluídas no termo, "Livros legados", e os livros não são devidos sob o termo, "Folhas de papiro legadas", a menos, talvez, 

neste caso, que a intenção do testador nos possa influenciar; como, por exemplo, se um homem literário deve deixar a outra 

folha de papel como se segue, "Eu deixo todas as minhas folhas de papel", e ele não tinha mais do que livros, ninguém 

duvidará que os seus livros eram devidos; pois normalmente muitas pessoas designam os livros como papéis. Mas, e se 
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alguém legar folhas de papiro? Neste caso, não serão incluídos pergaminhos, nem qualquer outro material utilizado para 

escrita, nem livros que tenham sido iniciados. 

 

5. Portanto, quando os livros são legados, a questão não é perguntada de forma inadequada se estão incluídos livros que ainda 

não foram concluídos. Não creio que estejam incluídos, tal como não estão incluídos os tecidos que ainda não estão 

totalmente tecidos sob a cabeça da roupa. No entanto, os livros que foram escritos, mas que ainda não foram batidos ou 

ornamentados, estão incluídos nesse legado, assim como os que não foram colados, ou corrigidos, e as folhas de pergaminho 

que não foram cosidas, também estão incluídos. 

 

6. O legado de papiro não inclui o material para fazer as folhas, nem as folhas que ainda não estão acabadas. 

 

7. Se, no entanto, um testador deve deixar uma biblioteca, coloca-se a questão de saber se a caixa do livro ou as caixas dos 

livros, ou se apenas os livros propriamente ditos, estão incluídos. Nerva diz muito apropriadamente que é importante verificar 

o que o testador pretendia; pois a palavra "biblioteca" por vezes significa o local onde os livros são guardados, e noutras a 

estante que os contém (como quando dizemos, So-and-So comprou uma biblioteca de marfim), e por vezes isto significa os 

próprios livros como quando dizemos, "Ele comprou uma biblioteca"; portanto, quando Sabinus declarou que uma biblioteca 

não segue os livros, isto não é absolutamente verdade, pois por vezes as caixas de livros, a que muitas pessoas chamam 

biblioteca, também estão incluídas. É evidente que se mencionar as caixas de livros que estão anexadas ou ligadas às paredes 

da casa, elas não serão, sem dúvida, incluídas, uma vez que fazem parte do edifício. 

 

8. O que dissemos com referência a uma biblioteca, Pomponius discute no Sexto Livro sobre o Sabinus, e diz que os anéis 

estão incluídos num legado juntamente com o porta-jóias que foi feito para os conter. Baseia a sua opinião no seguinte legado 

de um testador: "Deixo o meu porta-jóias, e quaisquer anéis que possa ter em adição". Ele diz que o Labeo também era da 

mesma opinião. 

 

9. Há, contudo, algumas coisas que, em todas as circunstâncias, seguem o artigo legado, como o legado de uma cama que 

também inclui tudo o que lhe é próprio, e as fechaduras e chaves estão sempre incluídas em legados de arcas de gavetas, ou 

prensas. 

 

53. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Foi estabelecido que onde a placa de prata é legada, pequenas caixas de dinheiro desse metal não passam para o legatário. 

 

1. Onde anéis são legados, não estão incluídas as caixas de jóias. 
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54. Pomponius, On Sabinus, Livro VII. 

 

Se eu vos legar um legado em absoluto, e depois dizer: "Deixai o meu herdeiro dar-lhe um pedaço de terra, além disso, se um 

navio chegar da Ásia", a melhor opinião é que, pelas palavras: "Além disso", o que é mencionado em primeiro lugar repete-

se. Tal como quando dizemos, "Lucius Titius deu cinco mil aurei ao povo, e Seius deu, além disso, uma distribuição de 

carne", entendemos que Seius também deu cinco mil aurei. E onde se diz, "Titius recebeu cinco aurei e Seius um pedaço de 

terra além disso", entendemos que Seius também recebeu cinco aurei. 

 

(55) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXV. 

 

O termo "madeira" é geral, e está dividido em material de construção e madeira comum. O material de construção consiste no 

que é necessário na construção e apoio de casas; madeira comum é tudo o que se destina a combustível. Mas deverá este 

termo aplicar-se apenas a materiais que tenham sido cortados, ou também a materiais que não tenham sido cortados? Quintus 

Mucius afirma, no Segundo Livro, que quando a madeira que se encontra no terreno é legada a alguém, quaisquer árvores 

que tenham sido cortadas para material de construção não são incluídas, mas não acrescenta que o que foi cortado para lenha 

pertencerá ao legatário, ainda assim, entende-se que é este o caso. 

 

1. Ofilius afirma também, no Quinto Livro sobre a Lei de Partição, que onde a madeira for legada a alguém, tudo lhe 

pertencerá que não seja chamado por qualquer outro nome; por exemplo, pequenos ramos, carvão e caroços de oliveira, dos 

quais não se pode fazer outra utilização que não seja queimá-los. A mesma regra aplica-se à bolota, e a todas as outras 

sementes. 

 

2. A mesma autoridade nega no Segundo Livro que onde a madeira é legada, as árvores que ainda não foram cortadas, mas 

apenas as que foram divididas em pequenos pedaços, são consideradas como tendo sido legadas. Penso, contudo, que 

qualquer madeira que ainda não tenha sido cortada em pequenos pedaços deve também ser incluída sob o referido termo, se 

tal se destinasse a ser feito. Assim, se um testador fosse proprietário de um bosque que tivesse destinado a esse fim, o bosque 

em si não pertenceria ao legatário, mas quaisquer árvores que tivessem caído seriam incluídas, sob o termo "madeira", a 

menos que a intenção do testador fosse outra. 

 

3. Num legado de madeira destinada a combustível é incluída, tal como é utilizada para banhos de aquecimento, ou para os 

fornos de apartamentos, ou para a queima de cal, ou para qualquer outro fim onde seja utilizado calor. 

 

4. Ofilius afirma no Quinto Livro da Lei de Partição, que os galhos não são abraçados no termo madeira. Mas (quando não é 

contrário à intenção do testador) estão incluídos pequenos ramos, ramos, brotos e restos de materiais utilizados na 

construção, bem como os caules e raízes de videiras. 
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5. Em alguns países (como, por exemplo, no Egipto, onde as canas são utilizadas para madeira, e tanto as canas como o 

papiro para combustível), certos tipos de erva, espinhos, e silvas estão incluídos no termo "madeira". Haverá algo de 

extraordinário nisto? A palavra grega que significa "madeira" e a que indica navios que transportam madeira, deriva de outro 

termo grego que significa pântanos. 

 

6. Em algumas províncias utilizam o esterco do gado para este fim. 

 

7. Onde a madeira foi preparada para ser queimada e transformada em carvão vegetal, Ofilius diz, no Quinto Livro sobre a 

Lei de Partição, que este tipo de material não está incluído no termo carvão vegetal. Mas será que seria incluído no termo 

combustível? Alguém talvez possa dizer que não, pois o testador não o tinha na sua posse para ser utilizado como 

combustível. Devemos enumerar, como pertencendo a uma classe própria, marcas de fogo e outra madeira que tenha sido 

parcialmente queimada para evitar que façam fumo, ou devemos designá-los como lenha, ou carvão vegetal? A melhor 

opinião é que eles pertencem a uma classe própria. 

 

8. A mesma designação aplicar-se-á também à madeira sulfurada. 

 

9. A madeira a ser utilizada para tochas não está incluída no termo combustível, a menos que fosse essa a intenção do 

testador. 

 

10. Os cones de pinho também estão incluídos no termo lenha. 

 

56. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

As vigas e postes devem ser classificados como material de construção, e portanto não estão incluídos no termo lenha. 

 

57. Pomponius, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Servius deu como sua opinião que onde todo o material destinado a qualquer fim foi legado, nenhuma caixa ou baú é 

abraçado no legado. 

 

58. Ulpianus, Disputations, Livro IV. 
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Onde alguém deixa à sua esposa artigos destinados ao seu uso, e depois, durante a sua vida, enquanto ausente numa 

província, compra-lhe pano púrpura, mas não lho dá antes de morrer, foi declarado num Rescript que o pano púrpura 

pertenceria à mulher. 

 

59. Julianus, Digest, Livro XXXIV. 

 

Onde alguém legar uma nota promissória, entende-se que tinha em mente não só as tábuas sobre as quais está escrito, mas 

também os direitos de acção, cuja prova está contida nas tábuas. Pois é evidente que usamos a mesma "nota" em vez dos 

referidos direitos de acção; assim, quando a nota é vendida, entendemos que a reivindicação também foi alienada. Além 

disso, quando alguém legar uma reclamação, entende-se que legou o que pode ser recuperado através de uma acção judicial. 

 

60. Alfenus, On the Digest of the Epitomes de Paulus, Livro II. 

 

Uma vez que foi levantada a questão do que deve ser considerado um legado de cordeiros, certas autoridades sustentam que 

só se entende cordeiros com seis meses de idade. A melhor opinião, porém, é que aqueles que têm menos de um ano de idade 

são legados. 

 

1. Quando são legados escravos urbanos machos e fêmeas, dei a minha opinião de que os escravos muletários não estão 

incluídos no legado; pois apenas tais escravos devem ser incluídos nesta designação que o chefe de família está acostumado a 

ter sobre ele, pelo seu serviço pessoal. 

 

2. Onde lã, linho e roxo destinados ao seu uso foram legados a uma esposa, uma vez que o testador lhe tinha deixado uma 

grande quantidade de lã de diferentes tipos, levantou-se a questão de saber se ela tinha direito a tudo isto. A resposta foi que, 

se nenhuma desta lã tinha sido destinada ao uso da sua esposa, mas toda ela foi misturada, a decisão deve ser a mesma de 

onde as provisões foram legadas, e o testador deixou muitas coisas que foram usadas como provisões, e que ele estava 

acostumado a vender, pois se ele tivesse desenhado diferentes tipos de vinho para ser usado por ele e pelo seu herdeiro, tudo 

deveria ser considerado para ser incluído no termo "provisões". Mas quando foi provado que a parte que fez o testamento 

estava habituada a vender uma parte das suas provisões, foi decidido que o herdeiro deveria fornecer ao legatário a 

quantidade de provisões que seria suficiente para as suas necessidades durante o ano. Parece-me que a mesma regra se 

deveria aplicar à lã, e que a mulher deveria receber o que seria suficiente para o seu uso durante o período de um ano; uma 

vez que depois de deduzido o que normalmente era exigido pelo seu marido, o restante não deveria ser legado à esposa, mas 

apenas o que era especialmente destinado ao seu uso. 

 

3. Onde a terra, e tudo o que foi comprado ou destinado ao cultivo da mesma foi deixado, foi considerado que nem o escravo 

que era o jardineiro, nem o silvicultor foram legados, uma vez que o jardineiro se destinava a adornar a terra, e o silvicultor 
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foi empregado com o objectivo de vigiar e proteger a terra, e não para o seu cultivo. Um burro, utilizado para trabalhar uma 

máquina, é considerado como tendo sido legado, assim como ovelhas destinadas a adubar a terra, juntamente com o pastor, se 

alguém tivesse a seu cargo ovelhas deste tipo. 

 

61. The Same, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro VIII. 

 

Onde certos tecelões que pertenciam ao testador na altura da sua morte foram legados, levantou-se a questão de saber se um 

deles, que ele tinha posteriormente nomeado porteiro, deveria ser incluído no legado. A resposta foi que ele foi incluído, pois 

não foi transferido para outra profissão, mas apenas temporariamente afectado a uma tarefa diferente. 

 

62. Julianus, Sobre as ambigüidades. 

 

Um certo homem que tinha duas mulas, legou-as da seguinte forma: "Que o meu herdeiro dê a Seius as minhas duas mulas 

masculinas, quando eu morrer". O testador não tinha mulas masculinas, mas deixou duas mulas femininas. Servius emitiu a 

opinião de que o legado deveria ser pago, porque as mulas fêmeas estão incluídas no termo "mulas", tal como as escravas são 

geralmente incluídas no termo "escravas". Daí advém que o sexo masculino inclui sempre a fêmea. 

 

63. The Same, On Urseius Ferox, Livro I. 

 

Ao repetir legados que já foram concedidos, as seguintes palavras são normalmente acrescentadas: "Além disso, que o meu 

herdeiro seja acusado de dar", e Sabinus diz que são equivalentes à repetição das condições das quais os legados estão 

dependentes, e as datas em que devem ser pagos. 

 

64. Africanus, Perguntas, Livro VI. 

 

Quando um testador nomeou o seu filho e o seu neto seus herdeiros, e deu ao seu neto sob um fideicomisso certas terras, e o 

que quer que fosse que nelas estivesse no momento da sua morte "com excepção do seu livro de contas", e, quando ele 

morreu, foi encontrada uma soma de dinheiro no seu peito em que as notas e títulos dos seus devedores foram guardados, foi 

considerado por várias autoridades como pouco provável que o testador tivesse o referido dinheiro na sua mente quando 

criou o fideicomisso. No entanto, penso que, quando alguém deseja que o seu livro de contabilidade seja entregue a outro, 

deve ser tomado em consideração, se se deve entender que ele esperava que apenas as notas dos seus devedores fossem 

entregues, ou se ele também incluía o dinheiro que poderia ser encontrado, se este fosse derivado da cobrança de créditos, e 

que se destinasse a ser novamente emprestado. Vou ainda mais longe, e considero que se o dinheiro tivesse sido cobrado e 

novamente investido de forma semelhante, a alteração das obrigações não anularia nem diminuiria o efeito do trust, de modo 

que se o mesmo dinheiro se destinasse a ser colocado no livro de contas, ou seja, com o objectivo de fazer novos 
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empréstimos, continuaria a ser pagável ao beneficiário nos termos do trust. Mais uma vez, penso que se pode manter que não 

só o dinheiro cobrado aos devedores, mas também o que foi obtido de qualquer outra fonte com a intenção de ser investido da 

mesma forma, pertenceria ao beneficiário. 

 

(65) Marcianus, Institutos, Livro VII. 

 

Quando os escravos são legados, com excepção daqueles que fazem negócios, Labeo diz que aqueles são considerados como 

estando excluídos do legado que foram nomeados com o propósito de atender a algum negócio; por exemplo, onde lhes foi 

dada autoridade para comprar, alugar ou arrendar propriedade, mas aqueles que cuidam dos quartos de uma casa, e paredes, e 

pescadores, não são detidos como incluídos sob o chefe dos escravos que fazem negócios. Penso que esta opinião da Labeo é 

correcta. 

 

1. Quando um escravo passa de algum emprego para um comércio, certas autoridades pensam muito correctamente que o 

legado se extingue, pela razão de que o emprego foi trocado por um comércio. Por outro lado, a mesma regra não se aplica 

quando um ninhada se torna depois cozinheiro. 

 

2. Quando um escravo compreende várias profissões, e os cozinheiros são legados a um legatário, os tecelões a outro, e os 

ninhadores a um terceiro, o escravo acima mencionado será considerado como pertencente à pessoa a quem outros escravos 

da profissão em que o referido escravo foi mais frequentemente empregado, são legados. 

 

3. Onde as escravas, designadas para vestir o cabelo da sua senhora, são legadas, Celsus diz que as que só foram empregadas 

neste serviço durante dois meses não estão incluídas no legado; outras, no entanto, pensam que estão, como resultado pode 

ser que nenhuma dessas escravas seja incluída, pois todas podem ainda aprender alguma coisa, e cada ocupação é capaz de 

melhorar. Esta opinião deveria antes prevalecer porque é conforme à natureza humana. 

 

4. Onde os rebanhos são legados, Cassius diz que todos os quadrúpedes que estão habituados a alimentar-se em conjunto 

estão incluídos. Os porcos também estão incluídos nesta denominação, porque se alimentam em conjunto. Por isso, Homero 

diz na Odisseia: "Encontrá-lo-ão sentados pelos seus porcos, que se alimentam perto da rocha de Corax, e da nascente de 

Arethusa". 

 

5. Onde os animais de carga são legados, os bois não são incluídos, e vice-versa. 

 

6. Onde os cavalos são legados, as éguas são incluídas. 
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7. Onde as ovelhas são legadas, os cordeiros não são incluídos, mas deve ser verificado a partir do costume da vizinhança 

quanto tempo os cordeiros devem ser designados por este termo, pois em certas localidades são considerados como ovelhas 

quando estão prontos para serem tosquiados. 

 

66. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Onde as aves são legadas, os gansos, faisões e galinhas, bem como os aviários serão devidos; mas os escravos encarregados 

dos faisões e gansos não estão incluídos; a menos que o testador o diga expressamente. 

 

67. Marcianus, Institutos, Livro VII. 

 

Quando um testador concebe os seus pastos florestais e, além disso, legou tudo o que normalmente lá se encontra, não se 

entende que tenha pretendido legar os rebanhos que durante o Inverno são mantidos em quartos de Inverno, e durante o 

Verão são deixados nos pastos, mas apenas os que estão sempre lá. 

 

68. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Ulpianus declarou a Julianus que o testador, ao acrescentar, "Todo o Seian Estate", foi entendido como tendo deixado 

também a porção da terra acima referida que lhe pareceu estar ligada pelos termos do trust, e que tinha obtido por penhor; 

reservando-se o direito do devedor ao mesmo. 

 

1. A execução de um fideicomisso não pode ser exigida sob as seguintes palavras: "Cuidem bem dos meus campos, e o 

resultado será que o meu filho vos dará os vossos filhos". 

 

2. Quando escravos mantidos em comum com outro são legados por Seia, sob a condição: "Se forem meus quando eu 

morrer", não serão devidos; desde que a testatrix pretendesse que fossem devidos se fossem inteiramente dela naquele 

momento. 

 

3. Onde certas extensões de terra forem deixadas, juntamente com os armazéns situados nas mesmas, os escravos que 

pertenciam a essas terras quando foi feito o testamento serão incluídos no legado, bem como aqueles que a ele foram 

posteriormente ligados; desde que o testador tenha demonstrado claramente que essa era a sua intenção. 

 

(69) Marcellus, Opiniões. 
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O significado ordinário das palavras num testamento nunca deve ser afastado, a menos que seja evidente que a intenção do 

testador era outra. 

 

1. O Titius foi fornecido como se segue por um codicilo: "Desejo que todos os jovens escravos que tenho ao meu serviço 

sejam entregues a Publius Maevius". Pergunto com que idade é que os escravos devem ser entendidos como sendo jovens? 

Marcelo foi da opinião que isto deve ser remetido ao juiz que tinha jurisdição sobre a matéria, a fim de determinar o que o 

testador quis dizer com as palavras que utilizou. Pois, no caso dos testamentos, nem sempre se deve prestar atenção à 

definição exacta dos termos, pois muito frequentemente as pessoas falam incorrectamente, e nem sempre empregam nomes e 

apelidos apropriados. No entanto, um escravo pode ser considerado jovem que tenha ultrapassado a idade da juventude, até 

começar a ser incluído entre os homens velhos. 

 

70. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Onde a lã é deixada a qualquer pessoa, aquilo que não é tingido é considerado legado, ou seja, lã na sua condição natural. 

 

(1) Isto também se aplica a lã que tenha sido trabalhada, ou que seja abraçada no termo lã inacabada. 

 

(2) Colocou-se a questão de saber se sob o termo "lã" apenas se inclui tal como não foi fiada, ou se o que é fiado também se 

entende; como, por exemplo, a urdidura e a trama. Sabinus pensa que a lã que foi fiada está incluída, e nós adoptamos a sua 

opinião. 

 

(3) Sustenta-se que a palavra lã deve ser empregada até ser transformada em tecido. 

 

(4) Deve entender-se que tanto a lã lavada como a não lavada estão incluídas sob esta designação, desde que não seja tingida. 

 

(5) O pêlo de vaca utilizado para encher almofadas não está incluído no termo lã. 

 

(6) Além disso, a lã com a qual qualquer pessoa pode fazer uma peça de vestuário, quer por motivos de saúde quer por 

conveniência, não está incluída. 

 

(7) Nem o que está preparado para aplicação no corpo ou para tratamento médico será incluído no termo lã. 

 

(8) Mas deverão ser incluídas as peles a que a lã está presa? É evidente que estas são acessórios para a lã. 
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(9) Onde a lã é legada, pode, na minha opinião, incluir a pele de lebres e cabras, e a penugem de gansos, bem como a 

substância obtida a partir de uma certa planta que é chamada lã vegetal. 

 

(10) Onde, contudo, a lã é legada, o linho não é incluído. 

 

(11) Onde o linho é legado, o que foi trabalhado, bem como o artigo inacabado, é incluído, bem como o que foi fiado, e o que 

está na teia e ainda não foi tecida. Por conseguinte, existe uma diferença num legado de linho e lã. Penso que onde o linho foi 

tingido, seria incluído num legado. 

 

(12) Onde a lã mudou de cor, isto deve ser tomado em consideração. Foi decidido pelas autoridades antigas que a lã que 

mudou de cor não deveria ser incluída no termo lã, mas todas as que tinham sido fiadas e não tecidas deveriam ser incluídas. 

Daí a questão de saber se o termo "mudado de cor" é aplicável ao púrpura. Penso que o que não foi tingido não está incluído 

sob este termo, e por isso nem a lã que é naturalmente branca ou preta, ou de qualquer outra tonalidade natural, se destina. 

Considero, no entanto, que roxo e escarlate, uma vez que não são cores naturais, devem ser incluídos sob o termo lãs 

tingidas, a menos que o testador pretendesse o contrário. 

 

(13) É minha opinião que o roxo de cada descrição deve ser incluído sob este nome. A escarlate não deve ser incluída, nem 

vermelho azulado, ou violeta. Ninguém duvida que o fio já colocado no tear deve ser incluído sob o termo roxo. A lã 

destinada a ser tingida de púrpura não deve ser incluída. 

 

71. The Same, On Sabinus, Livro XX. 

 

Onde as palavras, "minha escrava, ou escravos," são inseridas num testamento, são consideradas para indicar quem o testador 

incluiu no número de tais escravos que lhe pertenciam. 

 

72. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

O mesmo deve ser dito com referência a todos os outros bens que qualquer pessoa pode legar como seus. 

 

73. Ulpianus, On Sabinus, Livro XX. 

 

Pela expressão "seus escravos ou escravas", entendemos aqueles que pertencem ao testador por um título perfeito, e que 

aqueles em quem ele desfrutou apenas do usufruto não estão incluídos. 
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(1) Quando os homens livres servem o testador de boa fé como escravos, a melhor opinião é que estão incluídos sob o termo 

"seus próprios"; desde que ele pretendesse que aqueles que lhe pertenciam, bem como aqueles que ele considerava como 

sendo sua propriedade, fossem incluídos nesta denominação. 

 

(2) Não há dúvida de que os escravos que um devedor tenha dado em penhor deveriam ser considerados como seus; mas isto 

não se aplica, em circunstância alguma, ao credor. 

 

(3) Portanto, se alguém tiver escravos seus cujos serviços tenha alugado a outros, quer como padeiros ou jogadores, quer para 

qualquer outro emprego; deverá ser considerado como tendo sido também legado sob o nome de escravos? Isto deve ser 

presumido, a menos que a intenção do testador pareça ser outra. 

 

(4) Penso que quando uma parte persegue a vocação de um comerciante de escravos, os seus escravos não podem ser 

devidamente incluídos entre aqueles que pertencem à sua casa, a menos que fosse claro que essa era a sua intenção com 

referência a eles; pois quando alguém compra escravos para os vender imediatamente, deve ser considerado como tendo-os 

como mercadoria, e não como seus escravos. 

 

(5) Pomponius afirma no Quinto Livro que os escravos pertencentes a outros escravos não estão incluídos nesta categoria. 

 

74. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Onde qualquer um legar "os seus escravos", os que também têm em comum com outros, bem como aqueles em quem outro 

goza do usufruto, estão também incluídos. 

 

75. Ulpianus, On Sabinus, Livro XX. 

 

Onde as moedas, em geral, são legadas, entende-se que as das denominações mais pequenas estão incluídas; a menos que se 

depreenda dos termos da vontade que a intenção era de se afastar do costume do testador, ou do bairro. 

 

(76) The Same, On the Edict, Book II. 

 

Onde os papéis são legados, ninguém pode dizer que isto se refere a tais como foram escritos, e que os livros já inventados 

estão incluídos no legado. Isto também se aplica às tabuinhas. 

 

77. Javolenus, On Plautius, Livro I. 
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Quando os legados se repetem ao fazer uma substituição, as concessões de liberdade são também incluídas na repetição. 

 

78. Paulus, On Vitellius, Livro II. 

 

Levantou-se a questão, onde o escravo Stichus tinha sido removido da terra a que estava ligado, e tinha recebido instruções, 

mas não tinha sido devolvido posteriormente, se deveria ser entregue ao legatário com a referida terra. A resposta foi que se 

ele tinha sido enviado com o objectivo de estudar, e não para ser transferido para alguma outra terra, deve ser entregue ao 

legatário. 

 

(1) "Meu filho, Maevius, como já te dei a maior parte da minha propriedade, deves contentar-te com a Propriedade 

Semproniana, e com todos os que nela vivem; ou seja, com os escravos que lá estão". A questão levantou-se quanto à 

disposição de certas notas de devedores, e somas de dinheiro que foram encontradas nas referidas terras. A mesma testatrix 

escreveu a seguinte carta: "Dou-vos toda a placa de prata e mobiliário que tenho, e tudo o que possuo na Herdade 

Semproniana". Será que o mobiliário que está noutras propriedades ou noutras casas pertencerá a Maevius, e terá ele direito 

aos escravos que o testador legou a outros, e que fizeram parte da Herdade dos Sempronianos? A resposta foi que as notas e o 

dinheiro não deveriam ser considerados como incluídos, a menos que a intenção do falecido de os legar fosse provada 

positivamente, e que o legado do filho deveria ser diminuído através do legado a outros de escravos ligados à referida 

Herdade. Com referência à placa de prata e mobiliário que estavam noutro lugar, a sua disposição deve ser deixada ao juiz, 

que determinará a quem devem pertencer, a fim de que a intenção do testador possa ser levada a cabo pelo legatário. 

 

(2) Um testador deixou certas terras da seguinte forma: "Tal como foram mantidas por mim, juntamente com quaisquer bens 

que possam estar lá no momento da minha morte". A questão surgiu com referência aos escravos que habitavam nas referidas 

terras, quer com o objectivo de as cultivar, quer com outros fins, bem como com referência a outras propriedades que 

estavam lá no momento da morte do testador, se pertenciam ao legatário. A resposta foi que todos os bens em questão 

deveriam ser considerados como tendo sido legados. 

 

(3) "Desejo que a minha Herdade Campaniana seja entregue à Genesia, a minha filha adoptiva, sendo a referida Herdade do 

valor de duzentos aurei, e que seja usufruída por ela como é costume". Colocou-se a questão de saber se as restantes rendas 

dos inquilinos, e os escravos que estavam no chão no momento da morte do testador, eram também devidas ao legatário. A 

resposta foi que o que quer que fosse devido pelos inquilinos não era legado, mas que tudo o resto deveria ser considerado 

como tendo sido dado pelas palavras: "Como é costume". 

 

(4) Talvez alguém possa perguntar por que razão, sob o termo "placa de prata" prata fabricada deve ser incluída; quando, 

onde o mármore é legado, nada, excepto o material bruto, pode ser considerado como tendo sido indicado. A razão para tal é 
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que os artigos de tal natureza que possam ser prontamente reduzidos à sua condição anterior estão sujeitos ao poder do 

material de que são compostos sem nunca perderem a sua força. 

 

(5) Não há dúvida de que o escarlate, que é designado pelo seu nome peculiar, não está incluído na lã cuja cor foi alterada, tal 

como o corante feito a partir do sangue dos corvos, ou aqueles conhecidos como hysginus e melinus são chamados escarlate 

ou roxo. 

 

(6) Onde um homem fez um legado como se segue: "Dou e deixo à minha esposa os artigos que foram adquiridos para seu 

uso", pedi ao Pretor, que tinha jurisdição do fundo, que os bens que a esposa tinha dado ao seu marido, e que tinham sido 

avaliados, pudessem ser entregues, para que o seu valor pudesse ser incluído no dote, mas não consegui obter o seu 

consentimento, uma vez que o testador não tinha estes bens na sua mente na altura em que fez o seu testamento. Se, no 

entanto, o referido bem lhe tivesse sido dado para seu uso, não faria diferença se tivesse sido obtido por ela própria, ou por 

outra pessoa. Encontrei depois o seguinte caso mencionado em Aburnius Valens. Uma mulher deu certos bens, que tinham 

sido avaliados, a título de dote ao seu marido, e este deixou-lhos depois, descritos da seguinte forma: "Os artigos que foram 

adquiridos e comprados para ela". Esta autoridade considerou que o que é dado a título de dote não está incluído na categoria 

de bens comprados e adquiridos, a menos que o marido, tendo-se tornado depois proprietário dos referidos bens, os dedique à 

utilização da sua esposa. 

 

(7) Quando a propriedade, que se encontra em terra, é legada, o legado também inclui coisas que, se não estiverem nela na 

altura, normalmente estão lá, e quaisquer artigos que estejam lá por acaso não são considerados como tendo sido legados. 

 

79. Celsus, Digest, Livro IX. 

 

Onde um coro, ou um corpo de escravos foram legados, é o mesmo que se os indivíduos que os compõem tivessem sido 

legados separadamente. 

 

(1) Proculus diz que, pelas palavras: "Eu dou e deixo todos os bens móveis que ali se encontram", o dinheiro que é 

depositado naquele lugar com o propósito de ser emprestado não é legado, mas que o que foi deixado ali para o tornar seguro 

(como certas pessoas estavam habituadas a fazer durante as Guerras Civis), será incluído no legado; e ele relata ter ouvido 

velhos no país dizerem que o dinheiro sem peculiaridade se perde muito facilmente, o que significa pelo termo peculiaridade 

o que é posto de lado para ser guardado em segurança. 

 

(2) Quando um terreno não construído é concebido, e, entretanto, uma casa é erguida sobre ele, e a casa tendo sido demolida, 

o terreno volta a ficar vago, o legatário terá direito a ele, embora não o pudesse ter reclamado enquanto a casa lá estava. 
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(3) Onde um escravo é legado, e depois, depois de ter sido humilhado, é novamente reduzido à escravatura, ele pode ser 

reclamado pelo legatário. 

 

80. The Same, Digest, Livro XXXV. 

 

Os herdeiros podem ser nomeados conjuntamente ou legatários conjuntos; ou seja, pode ser-lhes entregue individualmente 

uma propriedade inteira, ou um legado inteiro, de modo a que as suas partes sejam indivisíveis, a menos que por 

consentimento universal. 

 

(81) Modestinus, Differences, Livro IX. 

 

Certas autoridades sustentam muito apropriadamente que onde os escravos são legados, as escravas são incluídas, uma vez 

que o nome comum de "escravas" inclui ambos os sexos. Ninguém, contudo, tem qualquer dúvida de que onde as escravas 

são legadas, as escravas masculinas não são incluídas. Onde as crianças, que são escravas, são legadas, as escravas raparigas 

são incluídas. Deve dizer-se que não é o caso, onde as raparigas escravas são legadas, que os rapazes escravos sejam 

incluídos. 

 

1. Onde as escravas são legadas, as virgens também são incluídas, tal como onde os escravos masculinos são legados, os 

rapazes também são incluídos. 

 

2. Quando são legados bois e outras bestas de carga, são incluídos os bois. 

 

3. Quando um rebanho é legado, considera-se que os bois são incluídos, mas não os rebanhos de ovelhas e cabras. 

 

4. Quando as ovelhas são legadas, certas autoridades sustentam muito apropriadamente que nem os cordeiros nem os 

carneiros são incluídos. 

 

5. Não há dúvida, porém, que carneiros e cordeiros estão incluídos no legado de um rebanho de ovelhas. 

 

82. The Same, Regras, Livro IX. 

 

Quando um escravo, que habitualmente habitava numa faixa de terra, vai voar e a terra é concebida no estado em que se 

encontra, o escravo fará parte do legado, ainda que deva ser apanhado após a morte do testador. 

 

83. The Same, Opinions, Livro VI. 
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Onde um legado foi deixado da seguinte forma: "Peço-vos que, no momento da vossa morte, dêem a So-and-So tudo o que 

pertence à minha propriedade e à minha propriedade que possa chegar às vossas mãos", as colheitas que o herdeiro, durante a 

vida, bem como o que quer que tenha tomado o lugar das colheitas, não foram consideradas como tendo feito parte do 

legado, pois não foi possível provar que a testatrix pretendia que o seu herdeiro fosse encarregado da entrega das colheitas. 

 

1. Quando um testador deixou um fundo fiduciário em benefício dos seus filhos, e, depois de os ter substituído uns pelos 

outros, desejava que, após a morte do último sobrevivente, o fundo fiduciário passasse para os seus descendentes, pergunto, 

se ninguém permaneceu após a morte do último filho, excepto o seu libertado, se ele deveria ser admitido em benefício do 

fundo fiduciário. A resposta foi que era perfeitamente evidente que pela designação dos seus "descendentes", apenas os seus 

filhos, e não os seus libertados, estavam incluídos no número daqueles a quem o fundo fiduciário foi legado. 

 

84. Javolenus, On Cassius, Livro II. 

 

Quando um testador legasse a sua propriedade, que estava em Roma, a uma certa pessoa, também teria direito a tudo o que 

fosse guardado para guarda em segurança em armazéns fora da Cidade. 

 

(85) Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro II. 

 

Foi recentemente decidido pelo Imperador, que quando um testador deixasse propriedade a alguém, mas não acrescentasse o 

termo "meu", e não tencionasse deixar a referida propriedade a menos que fosse sua, o legado só seria válido quando fosse 

necessário prestar mais atenção aos desejos do testador do que à palavra "meu". Por isso esta distinção agradável surge, que 

sempre que um determinado artigo é legado para ser entregue imediatamente, o termo "meu" não cria a condição. Se, no 

entanto, bens que não são expressamente designados, como por exemplo "os meus vinhos, as minhas roupas", o termo "meu" 

é considerado como condicional, de modo que só resta o que pertenceu ao testador. Ainda assim, não creio que a opinião 

acima mencionada possa ser fortemente mantida, mas sim que, neste caso, qualquer roupa ou vinho que o testador considerou 

como sendo seu, é legado; e por conseguinte, foi considerado que mesmo o vinho que se tinha tornado azedo foi incluído no 

legado, se o testador o tivesse sempre considerado como sendo vinho. É evidente que quando o testador usou linguagem 

relacionada com a hora da sua morte, por exemplo, "a roupa que será minha", penso que isto deve, sem dúvida, ser entendido 

como implicando uma condição. Penso também que, quando o testador diz "Stichus, que será meu", a sentença deve 

igualmente ser considerada como condicional; nem faz qualquer diferença que ele diga "Quem será meu", ou "Se for meu", 

em ambos os casos o legado será contingente. Labeo é de opinião que a seguinte cláusula, "Quem deverá ser meu", deve ser 

considerada apenas através de designação. Fazemos, no entanto, uso de outra regra. 

 

86. Proculus, Epístolas, Livro V. 



1970 

 

 

Onde um legado foi legado da seguinte forma: "Deixo a minha casa e o seu conteúdo no momento da minha morte", não 

penso que o dinheiro recolhido de certos devedores do testador, para ser novamente investido em outros créditos 

semelhantes, faça parte do legado. Aprovo inteiramente a distinção feita por Labeo, de que o legado não será diminuído 

porque algo pode acontecer para fora da casa, tal como não poderá ser aumentado porque algum outro artigo acontece. 

 

(87) Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

Uma confiança, e uma doação mortis causa, estão incluídas no termo legado. 

 

88. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Foi decidido que onde a lã é legada, uma peça de vestuário feita a partir dela não está incluída no legado. 

 

1. Do mesmo modo, onde material como a madeira é legada, um navio ou uma arca de gavetas feitas a partir dela não podem 

ser reclamadas como parte do legado. 

 

2. Quando um navio, que tenha sido legado, for destruído, nem o próprio navio, nem os materiais de que é composto, serão 

devidos. 

 

3. Onde, no entanto, uma massa de metal for legada, qualquer copo feito a partir dela pode ser exigido. 

 

89. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

As partes são consideradas legatários conjuntos onde o mesmo artigo lhes é legado separadamente, por causa da propriedade 

em si, e não por causa das palavras empregadas pelo testador. São considerados legatários conjuntos por causa das palavras 

utilizadas, e não por causa da propriedade legada, onde o testador diz: "Eu dou e concebo um pedaço de terra ao Titius e à 

Seius, partilhamos e partilhamos", pois ambos os legatários têm as suas partes desde o início. Portanto, um legatário é 

certamente preferido em relação aos outros, onde se junta ao seu co-legatee tanto pela propriedade deixada como pelos 

termos do legado. Se só a ele se deve juntar o legado da propriedade, fica estabelecido que ele não tem direito a qualquer 

preferência. Mas se a ele se juntar por palavras e não pelo seu interesse no bem, coloca-se a questão de saber se o outro terá 

direito à preferência. A melhor opinião é que ele será preferido. 

 

90. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro VII. 
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Um legado é entendido como tendo sido especificamente legado onde a parte que é acusada do mesmo é conhecida, embora o 

seu nome possa não ser declarado. 

 

91. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Quando um pedaço de terra foi concebido para uma filha como um legado preferido, "juntamente com o que é devido pelos 

mordomos e inquilinos", o legado do resíduo inclui o que resta das rendas das terras sob o mesmo contrato de arrendamento. 

Caso contrário, poderia facilmente estabelecer-se que a renda cobrada aos inquilinos e o dinheiro depositado no livro de 

contas do testador no mesmo local, não fariam parte do que restava, como sendo devido quer pelo inquilino quer pelos 

mordomos, embora o testador possa ter declarado expressamente que desejava que os mordomos pertencessem à sua filha. 

 

(1) Foi decidido que quando se empregam as seguintes palavras, "dou a Lucius Titius terras de sucessão, com a casa, nas 

mesmas condições em que podem ser encontradas no momento da minha morte", os utensílios agrícolas, e todos os artigos 

para uso da casa devem ser entregues nos termos do legado; mas tudo o que for devido pelos inquilinos não será incluído. 

 

(2) Um pai legou ao seu filho uma fábrica utilizada para tingir púrpura, juntamente com os escravos nomeados para conduzir 

o negócio, e o pano púrpura que estava lá no momento da sua morte. Foi decidido que nem o dinheiro obtido com a venda do 

pano, nem o que era devido pelos compradores, nem quaisquer dívidas dos escravos foram incluídos no legado. 

 

(3) "Eu dou e deixo a Titius o Seian Estate nas mesmas condições em que o comprei". Como a Herdade Gabiniana também 

tinha sido comprada com a outra por um único preço, dei como minha opinião que a mera prova da compra não era 

suficiente, mas que se deve verificar a partir das cartas e contas do testador se a Herdade Gabiniana estava incluída no nome 

da Herdade Seian, e se os rendimentos de ambos tinham sido unidos e mantidos nos livros como os da Herdade Seian. 

 

(4) Foi estabelecido que onde uma casa é legada, os banhos constituem uma parte da mesma. Se, no entanto, o testador 

permitiu o acesso público aos mesmos, os banhos só farão parte dela quando puderem ser entrados através do próprio 

edifício, e onde por vezes tenham sido utilizados pelo chefe de família, ou pela sua esposa; e o aluguer dos banhos tenha sido 

transportado nos livros do testador juntamente com os de outras divisões da casa; ou onde ambos tenham sido comprados ou 

mobilados com dinheiro pago ao mesmo tempo. 

 

(5) Uma certa pessoa que era proprietária de uma casa comprou um jardim contíguo, e depois concebeu a casa. Se ele 

comprou o jardim por conta da casa, a fim de tornar este último mais agradável e saudável, e havia uma entrada para ele 

através da casa, e o jardim era uma adição a este último, ele será incluído no legado da casa. 
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(6) Sob o termo "casa" também se entende um edifício unido ao mesmo, se ambos foram comprados por um preço, e 

estabelece-se que as rendas de ambos foram levadas em conjunto nos livros. 

 

92. Paulus, Opiniões, Livro XVI. 

 

"Se as minhas filhas, Maevia e Nigidia, se tornarem minhas herdeiras, então deixem Maevia tomar da minha propriedade, e 

tenham como legado preferido, sucessão e tal das minhas terras, com as casas de campo que aí se encontram, e os escravos 

que têm a seu cargo as mesmas; e, além disso, todos os campos adjacentes, que obtive por compra ou de qualquer outra 

forma, com o propósito de os unir às referidas terras; juntamente com todos os escravos, rebanhos, animais de carga, e outros 

bens pessoais que se encontrem nas referidas terras, ou qualquer parte das mesmas, no momento da minha morte, nas 

melhores e mais perfeitas condições que então as possuía, ou (para falar mais claramente) tudo o que nelas possa estar. " 

Num dos terrenos que tinham sido deixados como herança preferencial, havia um edifício utilizado para manter registos, no 

qual foram encontrados instrumentos relacionados com a compra de muitos escravos, e outros com referência a bens imóveis, 

vários contratos e as notas promissórias de devedores. Pergunto se estes instrumentos deviam ser considerados como 

propriedade comum dos herdeiros. Respondi que, de acordo com os factos enunciados, nem os documentos acima 

mencionados relativos a compras ou dívidas, que foram encontrados nas terras deixadas como herança preferencial, pareciam 

estar incluídos no legado. 

 

1. Onde uma casa é concebida da seguinte forma: "Cobro aos meus herdeiros que permitam a So-and-So ter a casa em que 

resido, e tudo o que nela está incluído, sem excepção de quaisquer utensílios", o testador não é considerado como tendo em 

mente qualquer dinheiro ou obrigações dos devedores. 

 

93. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

Lucius Titius fez a seguinte disposição no seu testamento: "O meu herdeiro não deve, em circunstância alguma, alienar a 

minha propriedade suburbana, ou a minha residência na cidade". A sua filha, que foi nomeada sua herdeira, deixou uma filha 

que manteve a posse dos referidos bens durante muito tempo, e, aquando da sua morte, nomeou herdeiros estrangeiros. 

Levantou-se a questão de saber se a terra pertencia a Júlia, que era a neta de Titius, o testador. A resposta foi que, no caso 

declarado, nada tinha sido feito contra a vontade do falecido para impedir que a propriedade pertencesse ao herdeiro, pois a 

disposição testamentária era um mero preceito. 

 

1. "Ordeno aos meus herdeiros que paguem à minha mulher, Sempronia, cem aurei, que lhe pedi emprestado". Levantou-se a 

questão de saber se Sempronia poderia exigir a execução do fideicomisso, se, tendo trazido processo pela referida soma de 

dinheiro como sendo devida a ela, ela deveria perder o seu caso. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, o 

dinheiro podia ser reclamado nos termos do trust, uma vez que parecia que não era devido por qualquer outro motivo. 
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2. Um homem concebeu certas terras ao seu libertado, e acrescentou as seguintes palavras: "Como elas foram possuídas por 

mim, e com o que quer que esteja lá no momento da minha morte". Levantou-se a questão de saber se os escravos que 

permaneceram na terra com o objectivo de a cultivar, ou por qualquer outro motivo, no momento da morte do testador, bem 

como os outros bens pessoais ali encontrados, pertenceriam ao legatário. A resposta foi que eles pertenceriam. 

 

3. Colocou-se a questão de saber se os bens que os herdeiros foram encarregados de entregar aos seus irmãos também 

pertenceriam às suas irmãs. A resposta foi que o fariam, a menos que se provasse que a intenção do testador era outra. 

 

4. Um testador deixou um legado à guilda de ferreiros, como se segue: Eu concebo um pedaço de terra, juntamente com a 

floresta que lhe pertence, no melhor e mais excelente estado em que possa estar". Pergunto se os bens pessoais que se 

encontravam nas instalações no momento da morte do testador, por exemplo, o feno, a forragem, a palha, as máquinas, os 

recipientes para a detenção de vinho (ou seja, as cubas e os barris ligados aos armazéns), e os espigueiros, também foram 

legados. A resposta foi que qualquer coisa que não tenha sido legada é indevidamente reclamada. 

 

5. Um testador tendo deixado um determinado pedaço de terra como legado preferido a um herdeiro a quem tinha legado 

metade da sua propriedade, fez-lhe o seguinte pedido: "Peço-lhe que aceite Clodius Verus, meu neto, e o seu parente, como 

seu co-herdeiro a metade da Herdade Juliana, que lhe dirigi para lhe ser entregue para além da sua parte". Pergunto se o neto 

teria direito a metade da propriedade nos termos do fideicomisso. A resposta foi que ele o faria. 

 

94. Valens, Trusts, Livro II. 

 

Um homem que deixou vários homens livres concebeu um pedaço de terra a três deles, e pediu-lhes que o seu nome não 

fosse alterado. A questão surgiu se, quando o primeiro dos três morresse, seria obrigado a deixar a sua parte a ambos os seus 

co-legatees que se juntaram a ele no legado, ou apenas a um deles; ou se poderia deixá-la a outro que fosse o seu 

companheiro de libertação. Decidiu-se que embora se tratasse de uma questão de intenção, ainda assim, os desejos do 

testador seriam suficientemente satisfeitos se o legatário deixasse a terra a outro dos seus companheiros libertadores. Onde, 

porém, ele não a deu a nenhum, não poderia ser duvidado se o pedido de execução do fideicomisso pertenceria aos mais 

diligentes dos seus concidadãos, ou a todos eles; ou se pertenceria apenas àqueles a quem o legado foi legado em conjunto? 

Julianus sustentou muito apropriadamente que a reivindicação pertencia a todos os libertados. 

 

(95) Marcianus, Trusts, Livro II. 

 

"Que quem quer que seja meu herdeiro seja obrigado a pagar, e eu cobro-lhe que pague, quaisquer que sejam as somas que eu 

mencione". Aristo diz que a propriedade corpórea também está incluída nesta disposição, como, por exemplo, terras, 
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escravos, vestuário, e placa de prata; porque o termo "seja o que for" não se refere apenas a dinheiro, como é evidente quando 

está envolvido o legado de um dote e estipulações relativas a uma propriedade comprada, e que a palavra "somas" deve ser 

entendida no mesmo sentido que nos casos acima mencionados. Além disso, a intenção do falecido, que deve ser 

especialmente considerada no caso de trusts, também depende desta opinião; pois o testador dificilmente teria pretendido que 

o seu herdeiro só pagasse dinheiro quando, após esta declaração preliminar, acrescentou bens corpóreos. 

 

96. Gaius, Trusts, Livro II. 

 

Onde Titius foi nomeado herdeiro de meia propriedade, e encarregado de entregar a totalidade da propriedade a Maevius, e 

depois foi pedido ao seu co-herdeiro que lhe transferisse a sua parte, ou uma parte da mesma, será Titius também obrigado a 

transferir para Maevius a parte que recebeu do seu co-herdeiro nos termos do fideicomisso? O Divino Antonino, tendo sido 

consultado sobre este ponto, declarou num Rescript que não era obrigado a transferi-la, porque nem os legados nem os 

fideicomissos estão incluídos no termo "património". 

 

97. Paulus, Decretos, Livro II. 

 

Um certo Osidius, tendo nomeado a sua filha Valeriana seu herdeiro, e concedido liberdade ao seu mordomo, Antíoco, e 

tendo concebido para este último certas extensões de terra juntamente com a sua peculiaridade e tudo o que lhe era devido, 

não só dele mas dos inquilinos, o legatário produziu uma declaração escrita pela mão do testador, mostrando o que lhe era 

devido e aos inquilinos. Foi também inserido o seguinte neste instrumento: "Além disso, o meu camareiro deve prestar contas 

de outros bens, ou seja, como por exemplo, reservei para o meu uso, nomeadamente cereais, vinho, e outros artigos". Os 

libertos exigiram estas coisas ao herdeiro, alegando que estavam incluídas no que permanecia devido, e obtiveram um 

julgamento a seu favor do Governador. Quando, por outro lado, foi declarado por outras partes interessadas que o que 

permanecia devido pelos arrendatários, ou mesmo o que lhe era devido, não lhe tinha sido exigido, e eles alegaram que os 

artigos que tinham sido reservados para uso do falecido não deviam ser incluídos no saldo que era devido, o Imperador 

interrogou o representante do legatário, e, a título de exemplo, perguntou: "Suponha que tinham sido reservados cem mil 

aurei, que deveriam ser utilizados para o uso do testador, diria que tudo o que ficou no cofre lhe seria devido"? Ele sustentou 

que o recurso tinha sido devidamente interposto. Foi alegado pelo representante do legatário, que certas somas de dinheiro 

tinham sido cobradas aos inquilinos, após a morte do testador. A decisão foi que tudo o que fosse recolhido após a sua morte 

deveria ser entregue ao legatário. 

 

(98) O mesmo, sob a forma de um testamento. 

 

Quando existem vários graus de herdeiros, e a seguinte cláusula aparece no testamento, "Que o meu herdeiro dê", isto aplica-

se a todos os graus, tal como as seguintes palavras, "Quem quer que seja meu herdeiro", fazem. Portanto, se alguém não 
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quiser sobrecarregar todos os seus herdeiros com o pagamento de legados, mas apenas alguns deles, deve cobrá-los 

especificamente pelo nome. 

 

99. O mesmo, relativamente ao significado do termo equipamento. 

 

Quando os escravos urbanos são legados, certas autoridades dividem os que vivem numa cidade, não pelo seu local de 

residência mas pelas suas ocupações, de modo que embora possam estar em lugares rurais, ainda assim, se não realizarem 

trabalho rural, são considerados como escravos urbanos. Deve, no entanto, ser dito que devem ser considerados escravos 

urbanos que o chefe de família está habituado a incluir entre os que pertencem à cidade, e isto pode ser facilmente averiguado 

a partir do registo dos escravos, bem como da comida que lhes é fornecida. 

 

1. Pode ser duvidoso se os escravos empregados como caçadores e apanhadores de aves devem ser incluídos entre os 

escravos urbanos ou rústicos. Deve, no entanto, dizer-se que devem pertencer ao local onde vive o chefe de família, e 

fornecer-lhes apoio. 

 

2. Os muletários pertencem à classe dos escravos urbanos, a menos que o testador os tenha empregado em trabalhos rurais. 

 

3. Algumas autoridades sustentam que onde uma criança nasce de uma escrava pertencente à cidade, e é enviada para o 

campo para ser educada, não pertence a nenhuma das classes. Vejamos se não deve ser entendida como não sendo incluída ao 

longo dos escravos urbanos. Esta parece ser a melhor opinião. 

 

4. Onde os escravos que são portadores de ninhada são legados, e um deles é ao mesmo tempo um portador de ninhada e um 

cozinheiro, ele será incluído no legado. 

 

5. Onde os escravos nascidos em casa são legados a uma pessoa, e outros que são correios são legados a outra, e alguns dos 

números pertencem a estas duas classes, serão incluídos entre os correios, pelo facto de a espécie ser subordinada ao género. 

Quando dois escravos pertencem ao mesmo género ou espécie, são geralmente mantidos em comum. 

 

(100) Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

"Acuso o meu herdeiro a entregar o meu escravo, Stichus, a Lucius Titius", ou "Deixem-no entregar-lhe o meu escravo". 

Cascellius diz que, sob uma cláusula deste tipo, o escravo deve ser entregue; e Labeo aprova a sua opinião, porque onde quer 

que se ordene a alguém que entregue alguma coisa, é-lhe ordenado ao mesmo tempo que o entregue. 
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1. Um legado de duas estátuas de mármore, assim como todo o mármore na posse do testador foi especificamente legado a 

um determinado indivíduo. Cascellius pensa que nenhuma outra estátua de mármore, excepto as duas mencionadas, é devida. 

Ofilius e Trebatius são da opinião contrária. Labeo adopta a conclusão de Cascellius, que creio estar correcta, porque ao 

deixar duas estátuas, pode considerar-se que o testador já não tencionava sair quando legou o mármore. 

 

2. "Entrego e deixo à minha mulher as suas roupas, jóias e toda a placa de ouro e prata que lhe fiz, ou que lhe destinei". 

Trebatius pensa que as palavras, "Que eu lhe fiz ou que me destinei a ela", apenas se referem à placa de ouro e prata. 

Proculus sustenta que se referem a tudo o que foi mencionado, e esta opinião é correcta. 

 

3. Num caso em que vasos de Corinto foram legados a uma certa pessoa, Trebatius foi da opinião de que os pedestais feitos 

para os apoiar eram devidos, como parte do legado. Labeo, contudo, não adopta esta opinião, se o testador considerou os 

referidos pedestais como vasos. Mas Proculus diz muito apropriadamente que se os vasos não fossem de latão coríntio, 

poderiam ser reclamados pelo legatário. 

 

4. Quando são legados artigos feitos de casca de tartaruga, Labeo e Trebatius são da opinião que as camas incrustadas com 

casca de tartaruga, cujos pés estão cobertos de prata, são devidas, o que é correcto. 

 

101. Scaevola, Digest, Livro XVI. 

 

Um homem que, na sua província natal, tinha certas terras próprias, bem como outras que lhe tinham sido prometidas como 

garantia de dívidas, executou um codicilo como se segue: "Desejo ser dado ao meu querido país, como sua quota-parte, e 

dou-lhe separadamente, todas as terras que possuo na Síria, juntamente com os bens pessoais, ou seja, os rebanhos, os 

escravos, as colheitas, as provisões, e todos os utensílios que lá existem". Levantou-se a questão de saber se o testador 

deveria também ter deixado ao seu país as terras que são mantidas em penhor. A resposta foi que, de acordo com os factos 

declarados, estas não deveriam ser consideradas como tendo sido deixadas, desde que não fossem incluídas na sua própria 

propriedade, o que poderia ser o caso se o devedor não fizesse o pagamento. 

 

(1) "Peço que o meu trato de terra, no seu estado actual, seja dado ao meu filho adoptivo". Colocou-se a questão de saber se o 

saldo devido pelos inquilinos, bem como pelos escravos, se havia algum no momento da morte do testador, deveria ser 

incluído com a terra. A resposta foi, que o que era devido pelos inquilinos não foi legado, mas que tudo o resto parecia ter 

sido incluído nas palavras: "No seu estado actual". 

 

102. The Same, Digest, Livro XVII. 
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Um testador fez um legado como se segue: "Deixo à minha mulher as minhas malas de viagem, e tudo o que nelas está 

contido, bem como as reivindicações no pequeno registo escrito pela minha própria mão, que não foram cobradas no 

momento da minha morte, embora possam ter sido inscritas nas minhas contas como pagas, e transferi os títulos para o meu 

mordomo". O referido testador, quando estava prestes a fazer uma viagem a Roma, colocou as notas aos seus devedores e o 

seu dinheiro nas referidas malas de viagem, e, tendo recolhido as notas, bem como gasto o dinheiro, regressou a casa após o 

lapso de dois anos, e depositou nas referidas malas de viagem as escrituras de alguns bens imóveis que tinha posteriormente 

adquirido, e uma certa soma de dinheiro. Colocou-se a questão de saber se se deveria considerar que ele apenas tinha legado 

ao legatário as notas que, após o seu regresso, colocou nas suas malas. A resposta foi que, de acordo com os factos 

declarados, as notas que estavam nas malas quando ele morreu e que não foram registadas pela sua própria mão no seu 

registo, não eram devidas nos termos do legado. Foi também perguntado, quando colocou nas suas malas as evidências da 

compra do referido imóvel, se estas também estavam incluídas no legado? A resposta foi que não apareceu claramente o que 

pretendia fazer com referência às terras, mas se tivesse colocado as escrituras para elas nos sacos com a intenção de que, 

quando fossem entregues ao seu legatário, a propriedade das mesmas lhe fosse passada, poder-se-ia manter que as terras 

também constituíam parte do legado. 

 

1. O pai de uma família fez o seguinte legado: "Desejo que sejam dados os dois pratos não encomendados, que comprei na 

praça onde se vendem as imagens". O testador tinha, de facto, comprado certos pratos naquele lugar, mas não estavam 

desprovidos de ornamento, e fez o seu testamento apenas três dias antes da sua morte. Colocou-se a questão de saber se os 

referidos pratos, que ele tinha comprado, faziam parte do legado, uma vez que ele não legou quaisquer outros que comprou 

no mesmo local. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, aqueles que ele tinha comprado na praça das 

imagens deveriam ser entregues ao legatário. 

 

2. Um testador ordenou que fosse comprada uma comissão no exército para um jovem que ele tinha criado, como se segue: 

"Deixo a Sempronius, a quem criei, os seus artigos, e, quando ele chegar à idade adequada, desejo que seja comprada uma 

comissão no exército para ele, e que todas as despesas e encargos daí decorrentes sejam pagos". Se o próprio Sempronius 

comprasse esta comissão, colocava-se a questão de saber se poderia recuperar o preço da mesma, ou o que quer que fosse 

habitual em tais circunstâncias, dos herdeiros, segundo os termos do trust. A resposta foi que, de acordo com os factos 

declarados, ele o poderia fazer. 

 

3. O mesmo testador legou uma comissão ao seu libertado, como se segue: "Eu dou e deixo ao Seius, o meu libertado, uma 

comissão de sucessão", que o próprio testador possuía. Levantou-se a questão de saber se todas as taxas e despesas de 

admissão ao exército deveriam ser pagas pelo herdeiro. A resposta foi que deveriam ser pagos por ele. 

 

(103) O mesmo, Perguntas discutidas publicamente. 
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Quando um pai substituiu um herdeiro estrangeiro pelo seu filho deserdado, e o referido herdeiro estrangeiro nomeou depois 

o filho seu herdeiro, e este último morreu abaixo da idade da puberdade, penso que os legados com que o substituto da soma 

foi cobrado não serão devidos, pela razão de que a herança do pai não chegou directamente às mãos do filho, mas através de 

sucessão indirecta. 

 

1. Além disso, verifiquei que no caso de um irmão que era herdeiro do seu pai e nomeou o seu próprio irmão deserdado seu 

herdeiro, que o seu substituto não será obrigado a pagar o legado, mesmo que suceda ao seu irmão, onde este morreu intesta; 

porque a propriedade não chegou às suas mãos directamente, mas através da sucessão ao seu irmão. 

 

2. Onde um filho foi nomeado herdeiro de um duodécimo dos bens do seu pai, e foi encarregado de um legado, e foi 

nomeado um substituto para ele, e, posteriormente, o seu outro irmão entrou no âmbito do Édito, e obteve a posse pretoriana 

de metade dos bens; levantou-se a questão se o seu substituto seria obrigado a pagar os legados na proporção de um 

duodécimo, ou na proporção de metade dos bens. A melhor opinião é que ele seria obrigado a pagar na proporção de metade, 

mas se pagasse na proporção de um duodécimo, este deveria ser pago a todos, e o pagamento deveria ser feito às crianças e 

outros familiares na proporção do saldo. 

 

3. Por outro lado, se o filho fosse nomeado herdeiro de três quartos da herança, e tendo entrado no âmbito do Édito, deveria 

obter a posse pretoriana de metade da propriedade, o substituto só ficaria a dever os legados proporcionalmente; pois tal 

como eles são aumentados onde a posse pretoriana da herança é maior, assim também eles são reduzidos, onde é menor. 
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           Livro XXXIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente aos legados e fideicomissos anuais. 

 

2. Relativamente à utilização, usufruto, rendimentos, alojamento e serviços deixados por legados ou trusts. 

 

3. Relativamente ao legado de servidões. 

 

4. Relativamente ao legado preferido de um dote. 

 

5. Sobre a opção ou escolha de artigos legados como legado. 

 

6. Relativamente aos legados de trigo, vinho e azeite. 

 

7. Relativamente a legados de equipamentos ou implementos. 

 

8. Relativamente a legados de peculiaridades. 

 

9. Relativamente a legados de provisões. 

 

10. Relativamente a legados de bens domésticos. 
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Título. 1. Relativo a legados e fideicomissos anuais. 
 

 

 

 

0. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando algo pagável todos os anos é legado sem adicionar o local onde deve ser feito, o herdeiro deve pagá-lo onde quer que 

seja exigido, tal como uma exigência pode ser feita no caso de uma estipulação, ou uma nota. 

 

(1) The Same, On Sabinus, Livro VI. 

 

Quando um herdeiro é acusado de me permitir usufruir da utilização de certas terras até ao ano, e é culpado de 

incumprimento no início do ano, quando eu deveria cultivar a terra, ele será responsável perante mim durante todo o ano, 

mesmo que depois me permita cultivá-la, porque fui excluído de colocar as culturas; tal como no caso de ele ser encarregado 

de me fornecer o trabalho diário do Stichus, e ele envia-mo, não de manhã mas à sexta hora do dia, ele será responsável 

perante mim pelo valor do trabalho do escravo durante todo o dia. 

 

2. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Onde me for deixado um legado, por exemplo de trinta aurei, pagável em um, dois, e três anos, a cada ano será devida a 

posse de aurei, mesmo que as palavras "em pagamentos iguais" não tenham sido acrescentadas. 

 

0. Assim, se as palavras "em pagamentos" foram empregadas, embora "igual" não tenha sido acrescentado, deve dizer-se que 

devem ser feitos pagamentos iguais, tal como se a palavra "igual" estivesse escrita, e a palavra "pagamentos" não tivesse sido 

acrescentada. 

 

1. Mas se as palavras "em pagamentos desiguais" forem acrescentadas, os pagamentos desiguais devem ser feitos. Mas 

consideremos de que forma devem ser feitos. Penso que devem ser feitos de acordo com o julgamento de um bom cidadão (a 

menos que o testador o tenha deixado expressamente à escolha do herdeiro), dependendo dos meios do falecido, e do local 

onde se encontra a sua herança. 

 

2. Se, no entanto, foi declarado que o pagamento deve ser feito de acordo com o julgamento de um bom cidadão, inferimos 

daí que deve ser feito com referência à situação da herança, e sem qualquer problema ou aborrecimento para o herdeiro. 
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3. Mas se o testador ordenou que o pagamento fosse feito da forma que o legatário pudesse seleccionar; vamos ver se o 

montante total pode ser exigido de uma só vez. Penso que isto não pode ser feito, tal como no caso da escolha do herdeiro; 

pois o testador pretendia que fossem feitos vários pagamentos, e que os montantes do mesmo dependessem do julgamento do 

herdeiro, ou do legatário. 

 

4. Onde, no entanto, foi legado um legado da seguinte forma: "Que o meu herdeiro pague a Titius ten aurei em três anos", o 

montante será pago em três prestações anuais, ou no termo de três anos? Penso que isto deve ser entendido como se o 

testador tivesse pretendido que os pagamentos fossem feitos em um, dois, e três anos. 

 

5. Quando uma certa soma de dinheiro é legada a alguém, e é declarado que, até ser paga, algo deve ser dado anualmente ao 

legatário, como, por exemplo, juros, o legado será válido; mas para que o pagamento dos juros seja válido, a soma a ser paga 

anualmente não deve exceder a taxa normal de juros. 

 

(1) Paulus, On the Edict, Livro LXII. 

 

Quando algo é legado a uma pessoa a ser paga anualmente, Sabinus diz (e a sua opinião é correcta), há vários legados, e que 

um para o primeiro ano é absoluto, e o outro condicional; para a condição, "Se ele viver," parece estar implícito, e portanto, 

se o legatário morrer, o legado não passará para o seu herdeiro. 

 

4. Modestinus, Opiniões, Livro X. 

 

"Eu também cobro aos meus outros herdeiros que paguem à minha mulher aurei todos os anos, enquanto ela viver". A esposa 

sobreviveu ao seu marido cinco anos e quatro meses. Pergunto se os seus herdeiros terão direito a todo o legado durante o 

sexto ano. Modestinus responde que terão direito ao mesmo. 

 

5. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Um testador deixou uma certa soma de dinheiro a ser paga anualmente para a manutenção dos jogos públicos da cidade, à 

qual expressou o desejo de que os seus herdeiros presidissem. Os sucessores dos seus herdeiros negaram ser responsáveis 

pelo legado, alegando que o testador apenas pretendia que este fosse pago enquanto os seus herdeiros pudessem presidir aos 

jogos. Por conseguinte, quando ele mencionou a sua presidência, pergunto se ele pretendia que o pagamento fosse feito 

durante a duração do fideicomisso, ou perpetuamente. Modestinus responde que o legado deve ser pago à cidade anualmente 

e de forma perpétua. 
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1. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro VIII. 

 

Quintus Mucius diz que se alguém fizer a seguinte provisão no seu testamento: "Que os meus filhos e filhas vivam onde a sua 

mãe desejar, e que o meu herdeiro pague, todos os anos, a cada rapaz e rapariga entre eles aurei, pelo seu sustento". Se os 

tutores que tinham a seu cargo as crianças não estivessem dispostos a pagar a referida soma de dinheiro, nenhuma acção pode 

ser intentada por ninguém nos termos do testamento; pois a provisão do testador destinava-se apenas a informar os tutores do 

que ele desejava, para que eles pudessem pagar o dinheiro sem qualquer risco. Pomponius diz que quando algo está incluído 

no testamento que apenas tem referência aos desejos do testador, não cria qualquer obrigação. O seguinte é um exemplo disto 

mesmo. Se eu lhe nomear o meu único herdeiro, e lhe ordenar que erga um monumento a mim com uma certa quantia de 

dinheiro, esta declaração não o coloca sob qualquer obrigação, mas pode erigir um monumento para cumprir os meus 

desejos, se assim o desejar. No entanto, seria de outra forma, quando eu tomasse a mesma disposição depois de lhe ter dado 

um co-herdeiro, pois se eu lhe cobrasse sozinho para erigir o monumento, o seu co-herdeiro poderia intentar uma acção em 

partição contra si para o obrigar a fazê-lo, como é do seu interesse. Se, no entanto, ambos tiverem de ser intimados a fazê-lo, 

terão direito a acções um contra o outro. O seguinte também faz referência aos desejos do testador, por exemplo, onde 

qualquer pessoa dirige estátuas para serem colocadas numa cidade, pois se não o fez com o propósito de honrar a cidade, mas 

para perpetuar a sua própria memória, ninguém terá o direito de intentar uma acção por este motivo. Portanto, a disposição 

testamentária mencionada por Quintus Mucius, "Que os meus filhos residam onde a sua mãe possa desejar", não cria 

nenhuma obrigação, mas apenas tem referência ao cumprimento dos desejos do falecido; para que os filhos possam viver 

onde a sua mãe possa dirigir. Nem deve ser sempre observada a vontade ou a ordem do testador; por exemplo, se o Pretor 

decidir que não era conveniente para um menor residir onde o seu pai o ordenou, devido ao mau carácter das pessoas com 

quem ele os mandou associar, do qual o pai era ignorante. No entanto, onde, no entanto, o contrato de posse de aurei, pagável 

anualmente, for deixado para o seu sustento, o legado será válido, se esta cláusula tinha referência às partes com quem uma 

mãe poderia desejar que os filhos residissem, ou se devemos entender por ela que as próprias crianças tinham direito ao 

legado. A melhor opinião é que o testador deveria ser considerado como tendo feito este legado a fim de prover aos seus 

filhos. E, em todos os casos em que apenas estão em causa os desejos do testador, estes não devem ser sempre rejeitados nem 

sempre observados, mas tais assuntos devem ser determinados pelo juiz, e levados à prática se não estiverem relacionados 

com nada de desonroso. 

 

 

2. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Quando um legado pagável anualmente é legado, assemelha-se a um usufruto, uma vez que é extinto pela morte do legatário. 

Não é, contudo, terminado pela perda dos direitos civis, como é o caso de um usufruto, que pode ser legado da seguinte 

forma: "Deixo ao Titius o usufruto de um tal trecho de terra, e cada vez que ele perde os seus direitos civis, eu deixo-lhe o 

mesmo usufruto". O legado é, a este respeito, certamente mais benéfico, porque se o legatário morrer no início de qualquer 
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ano, ele deixa o legado para esse ano ao seu herdeiro. Isto não se aplica a um usufruto, pois se o usufrutuário morrer no 

momento em que as colheitas estiverem maduras, mas antes de serem colhidas, ele não as deixará ao seu herdeiro. 

 

3. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Um pedaço de terra, que um testador desejava hipotecar para garantir legados pagáveis anualmente ao seu libertado, pode ser 

legalmente reclamado por eles no terreno de um fideicomisso, com o objectivo de preservar a terra. Paulus afirma que esta 

regra também se aplica a outros bens pertencentes a uma propriedade, para permitir que o legatário seja colocado na posse da 

mesma. 

 

4. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

"Desejo que o meu fiel amigo Seius receba seis aurei todos os anos, e a casa em que vive, se estiver disposto a encarregar-se 

dos negócios dos meus filhos, tal como ele se encarregou dos meus". Foi considerado que a filha sobrevivente do testador 

era, no entanto, obrigada a pagar o legado anual à Seius, na proporção da sua parte da propriedade, porque dois dos três filhos 

do testador tinham morrido, e outros herdeiros tinham sido nomeados, uma vez que o trabalho, bem como o dinheiro, eram 

susceptíveis de divisão. 

 

5. "Desejo que o meu médico, Sempronius, receba o mesmo que lhe paguei durante a minha vida". As somas que foram 

"deixadas por este legado foram certos pagamentos anuais feitos pela testatrix, de modo que, no que diz respeito à sua 

liberalidade, nenhuma dúvida da sua intenção poderia surgir. 

 

6. "Desejo que uma centena de aurei seja paga à minha esposa, para além do que ela recebeu de mim como um subsídio anual 

durante a minha vida". Entende-se que o montante deve ser pago anualmente, e que o testador também lhe deixou uma 

centena de aurei. 

 

7. "Desejo ser dado aos meus libertados tudo o que lhes forneci durante a minha vida". O seu alojamento deve ser 

providenciado, mas o herdeiro não será obrigado a permitir ao comissário de bordo as despesas dos animais de carga, que a 

sua amante estava acostumada a conceder-lhe para sua própria conveniência. Mais uma vez, quando o libertado é médico, 

não pode legalmente exigir dinheiro que estava acostumado a receber da sua amante para a compra de medicamentos a serem 

administrados à sua padroeira e à sua família. 

 

8. Paulus, Perguntas, Livro XXI. 
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É estabelecido que quando os legados são pagáveis anualmente, são múltiplos, e o direito do legatário a cada legado deve ser 

investigado regularmente. Onde o legado é deixado a um escravo, a capacidade do seu senhor para o levar, também deve ser 

investigada. 

 

9. The Same, Opinions, Livro XIII. 

 

Gaius Seius concebeu para Maevius e Seia certas extensões de terra em diferentes localidades, e forneceu da seguinte forma: 

"Desejo que trezentas mil canas sejam fornecidas anualmente pelo Poticiano à Quinta de Lutatien, juntamente com mil libras 

de vime bem limpo, também, todos os anos". Pergunto se este legado será extinto com a morte do legatário. Paulus respondeu 

que uma servidão, seja pessoal ou real, não parece ter sido criada de acordo com a lei; mas que uma acção no terreno de um 

fideicomisso será a favor do partido a quem a Herdade do Lutatien foi concebida. Portanto, como o legado deveria ser pago 

anualmente, considera-se que termina com a morte do legatário. 

 

10. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

Maevia nomeou o seu neto, que nasceu a Maevius e tinha atingido a idade da puberdade, seu herdeiro, e fez um legado a 

Lucius Titius, como se segue: "Desejo que o tenente aurei seja pago a Lucius Titius, um bom homem, a quem estou em 

dívida por favores que ele me fez, enquanto ele viver; se ele se encarregar dos negócios do meu neto, e conduzir a 

administração de todos os seus assuntos". Pergunto, se Lucius Titius tinha, em algum momento ou outro, negociado os 

negócios de Maevius, e este último já se tinha oposto a que o fizesse, se seria obrigado a executar a confiança. Respondi que, 

se Lucius Titius tivesse sido privado do direito de transaccionar os negócios de Maevius, não por causa de qualquer acto 

fraudulento, e não tivesse existido qualquer outra razão justa para rejeitar os seus serviços, e estivesse disposto a continuar a 

conduzir os seus negócios, teria direito ao legado. 

 

11. Um homem, tendo nomeado a sua esposa seu herdeiro, providenciou, no seu testamento, o seguinte: "Desejo que doze 

denários sejam pagos todos os anos pelo meu herdeiro a cada um dos meus libertados pelo seu apoio, se eles não 

abandonarem a minha esposa". Como o testador muito raramente deixou a cidade, e a sua mulher fê-lo frequentemente, 

pergunto se os libertados a devem acompanhar na sua viagem. Respondo que não se pode dar uma opinião positiva sobre este 

ponto, pois podem surgir muitas coisas que seria bom ter em consideração; e, portanto, um caso deste tipo deve ser 

submetido ao julgamento de um bom cidadão. Foi também perguntado, uma vez que quando a mulher se deslocava nas suas 

viagens nunca se ofereceu para pagar mais nada aos seus homens libertados, e por esta razão não a acompanharam, se teriam 

direito ao seu legado. A resposta foi que isto deveria ser determinado tendo em conta a duração, ou a brevidade das viagens, e 

o montante dos legados. 

 

12. Ulpianus, Trusts, Livro II. 
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Mela diz que se um legado pagável anualmente fosse deixado a alguém sem mencionar o montante, o legado seria nulo. A 

opinião de Nerva, contudo, é melhor, nomeadamente, que o testador é considerado como tendo legado o que estava habituado 

a dar durante a sua vida; mas que, em todos os casos, a posição das partes deve ser tomada em consideração. 

 

13. Valens, Trusts, Livro VII. 

 

Javolenus deu-o como sua opinião, com referência a um herdeiro que, tendo sido acusado de pagar uma certa soma de 

dinheiro após o lapso de dez anos, a pagou antes de expirar o prazo, que, se se pudesse provar que o fideicomisso tinha sido 

deixado para o referido período em benefício da parte que a ele tinha direito, porque não podia cuidar da propriedade, e o 

herdeiro lhe pagou o dinheiro antes do prazo, sabendo que ele o esbanjaria, não será, em caso algum, exonerado de 

responsabilidade. Se, contudo, o tempo tivesse sido fixado por conta do herdeiro, para que ele pudesse lucrar com o atraso, 

entende-se que ele será libertado; e, de facto, pode dizer-se que ele pagou mais do que deveria ter feito. 

 

14. Paulus, Sobre Neratius, Livro III. 

 

Foi ordenado que um escravo fosse libertado após a expiração de dez anos, e foi-lhe legado um legado pagável anualmente a 

partir do dia da morte do seu senhor. O legado será devido pelos anos em que ele terá começado a ser livre, e, entretanto, o 

herdeiro será obrigado a fornecer-lhe meios de subsistência. 

 

15. Labeo, On the Last Epitomes of Javolenus, Livro II. 

 

Um legado foi legado da seguinte forma: "Que o meu herdeiro dê a Átia cinquenta aurei até que ela se case". Não foi 

declarado que o dinheiro deveria ser pago anualmente. Labeo e Trebatius pensam que a totalidade da soma é imediatamente 

devida. É, no entanto, mais equitativo sustentar que o legado é pagável anualmente. 

 

16. "Que o meu herdeiro dê ao Átius, todos os anos, duas medidas de vinho Falerniano que devem ser retiradas da minha 

propriedade". Foi sustentado que as duas medidas de vinho deveriam ser fornecidas mesmo durante um ano em que não se 

fizesse vinho, desde que pudessem ser obtidas a partir da vindima de anos anteriores. 

 

17. Scaevola, Digest, Livro XIV. 

 

Um testador, tendo confirmado o seu codicilo pela sua vontade, concebeu um tracto de terra aos seus libertados, e proibiu-o 

de ser alienado, mas desejou que pertencesse aos filhos e netos dos seus libertados. Acrescentou depois as seguintes palavras: 

"Desejo ser pago por eles ao meu herdeiro, a partir dos lucros da dita terra, aurei todos os anos, pelo período de trinta e cinco 



1986 

 

anos após a minha morte". Como o herdeiro nomeado por Titius morreu antes do termo do prazo de trinta e cinco anos, 

levantou-se a questão se o herdeiro do herdeiro teria, pelas palavras acima citadas, direito ao benefício do trust pelo resto do 

tempo. Respondi que o faria, a menos que pudesse ser provado pelos libertados que o testador tinha em vista o trigésimo 

quinto ano do herdeiro como o tempo para a extinção do legado. 

 

18. Um testador partiu para Stichus, que ele tinha criado, cem aurei, e dez aurei pagáveis todos os meses, e depois de nomear 

a Sempronia herdeira de um terço dos seus bens, acusou-a como se segue: "Peço-lhe, Sempronia, minha irmã, que tire do 

grosso da minha herança os legados que deixei aos meus filhos adoptivos, e os guarde até que eles tenham direito ao 

mesmo". Perguntou-se se a Sempronia, que foi acusada do fideicomisso, deveria recusar aceitar a herança antes de ter 

tomado posse do dinheiro deixado aos filhos adoptivos, de acordo com a vontade do falecido, se ela seria responsável por 

uma acção por causa do legado trazido por Stichus antes de ele atingir a idade de vinte e cinco anos? A resposta foi que uma 

tal acção mentiria. 

 

19. The Same, Digest, Livro XVII. 

 

Titia, tendo nomeado Seia seu herdeiro, legou o usufruto de um determinado pedaço de terra a Maevius, e encarregou-o de 

uma confiança como segue: "Peço-te, Maevius, que pagues a Arrius Pamphilus e Arrius Stichus, a partir dos rendimentos da 

propriedade Speratian, seiscentos aurei todos os anos a partir do dia da minha morte, enquanto eles viverem". Surgiu a 

questão se Maevius deveria pagar a soma anual pelo seu apoio, e, após a sua morte, a terra deveria reverter para o herdeiro de 

Titia por operação de lei, se a provisão para apoio nos termos do trust seria devida a Pamphilus e Stichus. Respondi que não 

havia nada no caso declarado para obrigar ao pagamento pelos herdeiros de Titia, uma vez que o usufrutuário apenas era 

acusado do mesmo. Foi também colocada a questão, se o pagamento do legado deveria ser feito pelos herdeiros do legatário, 

Maevius. A resposta foi que nada era devido pelos herdeiros do legatário, a menos que se provasse claramente que o testador 

pretendia que o pagamento fosse feito após a extinção do usufruto, desde que os recibos do usufruto fossem suficientes para a 

sua continuação. 

 

20. Um certo indivíduo que tinha pago uma soma anual a um homem erudito, chamado Marcus, inseriu a seguinte disposição 

no seu testamento: "Minha querida esposa, sei que cuidareis dos meus amigos, e permitireis que eles não queiram por nada, 

ainda assim, desejo que oitenta aurei sejam dados a Marcus". Colocou-se a questão de saber se Marcus, tendo recebido o 

legado de oitenta aurei, poderia também reclamar os referidos pagamentos anuais? A resposta foi que não havia nada no caso 

em questão que explicasse por que razão os pagamentos anuais relativamente aos quais foi pedido conselho não deveriam ser 

feitos. 

 

21. "Deixo a Lucius Titius três libras de ouro, que estava acostumado a dar-lhe durante a minha vida". Na medida em que a 

testatrix dava a Titius todos os anos quarenta aurei a título de salário anual, e uma certa quantidade de prata além disso, como 



1987 

 

presente para festivais, ou o valor do mesmo, pergunto se o fideicomisso em benefício de Titius deve ser executado pelos 

herdeiros, ou se o dinheiro deve ser pago como um legado. A resposta foi que não havia nada no caso declarado que 

impedisse que o dinheiro fosse pago. 

 

22. The Same, Digest, Livro XVIII. 

 

Um testador legou uma pensão anual sob a seguinte condição: "Se eles devem residir com a minha mãe, a quem nomeei 

herdeiro de uma parte dos meus bens". Levantou-se a questão de saber se, após a morte da mãe, a condição que foi imposta 

seria considerada como tendo falhado, e por esta razão nem comida nem vestuário deveriam ser dados aos legatários. A 

resposta foi que, de acordo com os factos declarados, estes deveriam ser dados. 

 

23. Átius deixou uma confiança nos seguintes termos: "Eu cobro a quem quer que seja meu herdeiro que pague, após a minha 

morte, dos rendimentos do meu apartamento e do meu armazém a soma de dez denários ao sacerdote, ao sacristão, e aos 

libertados ligados ao templo, no dia da festa que estabeleci". Pergunto se este legado se devia apenas àqueles que estavam 

vivos e em funções na altura em que foi legado, ou se também deveria ser pago aos que lhes sucederam. A resposta foi que, 

de acordo com os factos declarados, embora os oficiais tivessem sido mencionados, o legado foi legado ao templo. Também 

pergunto se a posse aurei era devida apenas por um ano, nos termos do trust, ou se deveria ser paga perpetuamente. A 

resposta foi que deveriam ser pagos perpetuamente. 

 

24. The Same, Digest, Livro XXII. 

 

Uma certa pessoa deixou o seguinte legado ao seu libertado: "Desejo que o quinquagésimo de todo o meu rendimento 

proveniente dos arrendatários das minhas terras e dos compradores das colheitas, de acordo com o costume da minha casa, 

seja pago a Philo, enquanto ele viver". Os herdeiros venderam as terras de onde provinha o referido quinquagésimo dos 

rendimentos. Colocou-se a questão se o quinquagésimo dos juros sobre o preço, que, de acordo com o costume da província, 

era normalmente cobrado, era devido? A resposta foi que, embora o terreno tivesse sido vendido, apenas foi legado o 

quinquagésimo do seu rendimento. 

 

25. Um testador cobrou ao seu libertado, a quem tinha deixado uma parcela de terra que devolvia um rendimento de sessenta 

aurei por ano, com o pagamento de dez denários a Pamphila anualmente, nos termos de um fideicomisso. Levantou-se a 

questão, se a Lei Falcidiana deveria diminuir o legado do libertado, se o subsídio anual legado a Pamphila ao abrigo do trust 

também seria considerado diminuído; uma vez que o legado a Pamphila derivava de rendimentos que teriam de ser pagos, 

mesmo que a Lei Falcidiana reduzisse para metade o tracto de terra. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, 

o legado a Pamphila não seria diminuído, a menos que a intenção do testador fosse provada de outra forma. 
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26. Um certo testador tendo nomeado o seu filho herdeiro a três quartos dos seus bens, e a sua esposa a um quarto, 

encarregou o seu filho de entregar os seus bens à sua madrasta, e pediu-lhe "que cuidasse bem do seu jovem filho, e que lhe 

pagasse a sua posse aurei até ele atingir o seu vigésimo quinto ano, e, depois de ter atingido essa idade, lhe transferisse 

metade dos bens". O filho tendo deduzido a quarta parte da herança para a qual tinha sido nomeado herdeiro, entregou a sua 

parte à sua madrasta, e depois de ter atingido a idade de vinte e cinco anos. Como a madrasta tinha direito aos três quartos, e 

um vigésimo-quarto, e um quarenta e oito de toda a herança, levantou-se a questão de saber se ela deveria entregar metade 

desta parte à sua enteada? Respondi que, de acordo com os factos declarados, ela teria de lhe entregar o suficiente para 

perfazer metade da herança; para além do que o filho tinha deduzido por força da Lei Falcidiana. Uma vez que o pai parecia 

ter tido em vista a tenra idade do seu filho, foi também perguntado se a madrasta teria de lhe entregar os lucros durante o 

tempo intermédio. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ela seria obrigada a fazê-lo. 

 

27. Lucius Titius, pelo seu testamento, legou uma centena de aurei à cidade de Sebasta, sua terra natal, para que competições 

atléticas pudessem ser celebradas lá de dois em dois anos em seu nome, com o interesse da referida soma, e acrescentou as 

seguintes palavras: "Se a cidade de Sebasta não estiver disposta a aceitar o dinheiro que legei sob a condição acima referida, 

desejo que os meus herdeiros não sejam, em circunstância alguma, responsáveis pelo mesmo, mas que o guardem para si 

próprios". O Governador da província seleccionou depois certas boas notas dos bens da propriedade, e entregou-as à cidade 

como herança, e, após a sua decisão, a cidade recolheu o dinheiro devido sobre a maior parte das reclamações. Colocou-se a 

questão, se a cidade não deveria posteriormente cumprir as condições do testamento, se o legado pertenceria aos filhos que 

eram herdeiros do falecido. Respondi que a cidade poderia ser obrigada a obedecer aos desejos do testador, e se não o fizesse, 

os herdeiros poderiam exigir os montantes que tinham sido liquidados pelos devedores em dinheiro ou por renovação, e no 

que diz respeito aos créditos que não foram pagos à cidade, e dos quais a primeira obrigação não foi libertada por renovação, 

os herdeiros não foram impedidos de exigir aos devedores o que eles deviam. 

 

28. Largius Euripianus emitiu um parecer, após o seu conselho ter sido solicitado num caso em que um patrono tinha deixado 

uma certa soma de dinheiro ao seu filho adoptivo, e depois fez a seguinte disposição com referência a ela no seu testamento: 

"Desejo que o dinheiro que legei ao meu libertado e filho adoptivo, Titius, permaneça nas mãos de Publius Maevius, até ele 

atingir os vinte e cinco anos de idade, e que, pela utilização do mesmo, sejam cobrados juros à taxa de três por cento. Quanto 

ao montante das despesas a pagar-lhe, Publius Maevius fará uma estimativa das mesmas, pois deverá entreter para ele o 

afecto de um pai". Levantou-se a questão se os herdeiros, quando pagaram o dinheiro a Publius Maevius, deveriam exigir-lhe 

que desse garantias. A resposta foi que, uma vez que não foi feita qualquer menção de segurança no testamento, os herdeiros 

estariam suficientemente seguros se pagassem o dinheiro a Publius Maevius, de acordo com os desejos do falecido. Portanto, 

nem Titius, o filho adoptivo, nem os seus herdeiros deveriam ser ouvidos, se intentassem uma acção contra os herdeiros do 

patrono com o fundamento de que não exigiam segurança, através do pagamento do dinheiro; e os herdeiros acima 

mencionados serão exonerados de responsabilidade para com Titius, bem como para com os seus herdeiros, a menos que 

Publius Maevius deixe de ser solvente durante a vida do testador, pois, neste caso, deve ser-lhe exigida segurança. 
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29. Um pai nomeou os seus dois filhos herdeiros para partes iguais dos seus bens, um mais velho, e um mais novo que ainda 

era menor de idade, e deixou a este último certas terras como sua parte, e também lhe legou uma certa soma de dinheiro 

pagável quando atingiu a idade de catorze anos, que colocou nas mãos do seu irmão, como fiduciário, nas seguintes palavras 

"Cobro-lhe, Seius, que dê anualmente à sua mãe uma certa soma de dinheiro, para permitir ao seu irmão prosseguir os seus 

estudos desde o décimo segundo até ao décimo quarto ano, e, além disso, que pague os impostos que lhe são devidos até lhe 

entregar a propriedade; e desejo que o rendimento das referidas terras lhe pertença, até que o seu irmão atinja a idade de 

catorze anos". Tendo o irmão mais velho falecido e deixado um herdeiro estrangeiro, coloca-se a questão de saber se a 

condição de receber o rendimento todos os anos, bem como a cobrança do pagamento do subsídio anual que, se Seius tivesse 

vivido, teria sido obrigado a pagar, será transmitida ao seu herdeiro; ou se o montante total do legado deve ser imediatamente 

entregue ao menor e aos seus tutores. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, o testador é entendido como 

tendo, por assim dizer, dirigido ao tutor, de modo que, no termo da tutela, o subsídio que tinha ordenado que fosse pago, e o 

rendimento que devia ser cobrado, deveria terminar; mas como o irmão mais velho foi ultrapassado pela morte, tudo o que 

tinha sido deixado pelo testador passaria, no momento em que o seu irmão morresse, imediatamente ao menor e aos seus 

tutores. 

 

30. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro II. 

 

"Que o meu herdeiro pague cem aurei anualmente à minha filha cada vez que ela ficar viúva". Levantou-se a questão, se a 

filha deveria ficar viúva em menos de um ano, se ela teria direito a menos de cem aurei. A resposta foi que, embora o ano 

inteiro ainda não tivesse decorrido, o montante total seria devido a ela. 

 

31. Marciamis, Institutos, Livro VI. 

 

Quando um certo homem desejava que fosse feita uma distribuição dos seus bens aos Decurions no seu aniversário, o Divino 

Severus e Antoninus declararam num Rescript, que não era provável que o testador tivesse na sua mente um pagamento 

durante apenas um ano, mas que tencionava deixar um legado perpetuamente. 

 

32. The Same, Institutes, Livro VIII. 

 

Onde uma certa soma de dinheiro, por exemplo, cem aurei, foi deixada à cidade de Sardis com o objectivo de celebrar jogos 

em honra de Apolo em quatro anos, o Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que o testador parecia ter 

deixado um rendimento perpétuo, devido a cada quatro anos, e não apenas uma soma bruta para pagamento no final do 

primeiro período de quatro anos. 
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33. Valens, Trusts, Livro II. 

 

O Ten aurei pode ser deixado a ser pago anualmente a um filho sob controlo paterno, desde que ele esteja no poder do seu 

pai. 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre uso, usufruto, rendimento, alojamento e serviços deixados por legados ou trusts. 

 

 

 

 

34. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Nem o uso nem o usufruto do direito de atravessar um caminho, um caminho ou uma estrada, ou de transportar água através 

de um aqueduto, pode ser deixado por vontade, porque a servidão de uma servidão não pode existir. Nem pode esse legado 

ser legalizado ao abrigo do Decreto do Senado pelo qual se prevê que o usufruto de tudo o que está incluído na propriedade 

possa ser legado, pelo facto de não estar incluído na propriedade ou excluído da mesma, mas uma acção por uma quantia 

indeterminada será intentada contra o herdeiro, e a favor do legatário, enquanto este viver, a fim de obrigar o primeiro a 

permitir-lhe caminhar, montar, ou conduzir através da propriedade ou a servidão pode ser concedida, se for fornecida 

segurança para o devolver no caso de o legatário morrer, ou perder os seus direitos civis por alguma ofensa grave. 

 

35. Papinianus, Perguntas, Livro XVII. 

 

Quando os serviços de um escravo são legados, não são perdidos pela perda de direitos civis, ou por não-utilizador; e, como o 

legatário pode lucrar com o trabalho do escravo, pode também alugá-los. Se o herdeiro o impedir de fazer uso dos seus 

serviços, ele será responsável. A mesma regra aplica-se quando o escravo se arrenda a si próprio. E, pela razão de que o 

legatário não é considerado um usufrutuário, transmitirá o legado dos serviços do escravo ao seu herdeiro, mas onde o título 

do escravo for obtido por usucapião o legado será extinto. 

 

36. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Os serviços de um homem livre também podem ser legados, tal como pode ser contratado ao abrigo de um contrato, ou ser 

objecto de uma estipulação. 
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37. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Quando a propriedade da terra for absolutamente deixada, passará para o legatário, ainda que o usufrutuário possa ser 

nomeado herdeiro. 

 

38. Paulus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Se eu prometer o gozo de um usufruto "no momento da minha morte", a disposição será nula; e a mesma regra aplica-se a um 

legado, pois quando um usufruto é criado, é habitual que seja extinto por morte. 

 

39. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

Se um usufruto me for legado para ser usufruído durante dois anos após a morte do testador, e eu for impedido de o usufruir 

por culpa do herdeiro, ele continuará a ser responsável depois de decorridos os dois anos; tal como qualquer pessoa será 

responsável quando a propriedade devida sob um legado é destruída, e ele estava em falta na entrega do mesmo. Por 

conseguinte, este usufruto não pode ser reclamado, porque é diferente daquele que foi legado, mas o seu valor durante dois 

anos deve ser calculado, e pago ao usufrutuário. 

 

40. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Onde os serviços foram deixados por vontade própria, quando devem começar a estar disponíveis, a partir do dia em que o 

legatário os exige, ou a partir do momento em que a propriedade é inscrita? E quem deve suportar a perda enquanto o escravo 

está doente? Penso que os serviços são devidos a partir do momento em que são exigidos, e portanto se o escravo começar a 

adoecer após essa data, a perda deve ser suportada pelo legatário. 

 

41. Gaius, Sobre o Édito do Pretor em relação ao Legado, Livro III. 

 

Quando um usufruto é legado a um município, levanta-se a questão de quanto tempo terá direito ao mesmo, pois se alguém 

disser que tinha direito ao mesmo perpetuamente, a mera propriedade, se o usufruto fosse perpetuamente separado dele, seria 

inútil; por conseguinte, está estabelecido que o município pode mantê-lo durante cem anos, o que é o mais longo prazo de 

vida. 

 

42. Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 
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Se alguém a quem tenha sido legado um usufruto é acusado de um fideicomisso, e o usufruto não deve chegar às mãos do 

legatário, o herdeiro em quem o referido usufruto permanece, deve executar o fideicomisso. Esta regra aplica-se também a 

um testamento militar, se o legatário encarregado do trust rejeitar o legado, ou morrer durante a vida do testador. 

 

43. Julianus, Digest, Livro LXX. 

 

Se uma parcela de terra e o usufruto da mesma deve ser deixado ao Titius, ele terá o direito de reclamar ou a terra ou o 

usufruto; e se ele seleccionar a terra, terá necessariamente direito à plena propriedade da mesma, mesmo que tenha rejeitado 

o usufruto. No entanto, se preferir ter o usufruto, e rejeitar a propriedade do terreno, só terá direito ao usufruto. 

 

44. The Same, On Minicius, Livro I. 

 

É estabelecido que o legado de um alojamento anual é devido desde o início de cada ano. 

 

45. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest, de Paulus, Livro II. 

 

Um herdeiro construiu uma casa de campo em terra, cujo usufruto tinha sido legado. Ele não pode demolir o edifício sem o 

consentimento do usufrutuário, tal como não pode remover uma árvore do terreno que ali tinha plantado; mas se ele demolir a 

casa antes que o usufrutuário o proíba, pode fazê-lo impunemente. 

 

46. Paulus, On Plautius, Livro XIII. 

 

Onde um usufruto é deixado para ser usufruído durante anos alternados, não apenas um, mas vários legados são legados. O 

caso é diferente, porém, onde se deixa uma servidão para conduzir a água e usar um direito de passagem; pois a servidão de 

um direito de passagem é distinta, uma vez que pela sua natureza está sujeita a interrupção. 

 

47. Celsus, Digest, Livro XVIII. 

 

Quando um herdeiro foi acusado de permitir que duas pessoas usufruíssem separadamente do usufruto de um tracto de terra, 

e ele sofreu para que o usufruíssem em comum, levantou-se a questão de saber se, nos termos do testamento, ele seria 

responsável por ambos. Considerei que ele seria responsável, se o testador tivesse a intenção de que cada um deles 

desfrutasse individualmente de todo o usufruto; pois, neste caso, ele seria obrigado a entregar todo o legado a cada um deles. 

Por conseguinte, se o herdeiro autorizasse um dos legatários a utilizar parte do usufruto, não poderia permitir que o outro 

utilizasse a mesma parte. Assim, ele seria obrigado a dar a cada um deles o valor apreciado do que lhe foi privado. 
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48. Marcellus, Digest, Livro XIII. 

 

"Que o meu herdeiro seja obrigado a permitir que o Titius resida numa casa de sucessão, enquanto ele viver". Este é 

considerado como um legado único. 

 

49. Quando um testador tinha dois terrenos, e concebeu um deles, e depois o transmitiu a uma pessoa e o usufruto a outra, 

pergunto, se o usufrutuário não teve acesso ao referido terreno por qualquer outra via que não fosse através do tracto que 

tinha sido concebido, se a servidão lhe seria devida. A resposta que a regra era a mesma como se o terreno tivesse pertencido 

a uma propriedade através da qual um direito de passagem poderia ser concedido ao usufrutuário, e, de acordo com a vontade 

do falecido, parecia que isso era exigido ao herdeiro; pois, neste caso, o legatário não seria autorizado a reclamar o terreno, a 

menos que tivesse primeiro concedido o direito de passagem ao usufrutuário, para que a mesma condição que foi obtida 

durante a vida do testador pudesse ser preservada, quer enquanto o usufruto continuasse a existir, quer até que fosse reunido 

ao terreno. 

 

50. Modestinus, Opiniões, Livro IX. 

 

Um legado foi legado a uma cidade, para que dos seus rendimentos pudesse ser dada uma exposição todos os anos com o 

objectivo de preservar a memória do falecido. Não era lícito que a exposição ali se realizasse, e eu pergunto que opinião 

deveria ser dada com referência ao legado. Modestinus respondeu que, como o testador pretendia que o espectáculo fosse 

exibido na cidade, mas era de tal natureza que isso não podia ser feito, seria injusto que o herdeiro lucrasse com uma soma de 

dinheiro tão grande como o falecido tinha destinado a esse fim. Por conseguinte, os herdeiros, bem como os primeiros 

cidadãos do lugar, deveriam ser chamados em conjunto para determinar como a confiança poderia ser mudada de modo a que 

a memória do testador pudesse ser celebrada de outra forma e de forma legal. 

 

51. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

Um homem deixou certas terras a uma cidade, e desejava que o rendimento das mesmas fosse dedicado à celebração de jogos 

públicos todos os anos, e acrescentou o seguinte: "Peço os Decurions, e desejo que não alterem o carácter do legado, nem o 

empreguem para qualquer outro uso". A cidade não celebrou os jogos durante o período de quatro anos contínuos. Pergunto 

se o rendimento que obteve durante os referidos quatro anos deve ser restituído ao herdeiro, ou se deve ser imputado a um 

legado de outro tipo legado legado pela mesma vontade. A resposta foi que se a posse da terra tivesse sido tomada 

contrariamente à vontade dos herdeiros, quaisquer lucros que tivessem sido adquiridos devem ser renunciados, e deve ser 

feita uma compensação pelo que não foi gasto de acordo com a vontade do falecido através da entrega de qualquer outro bem 

que fosse devido. 
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52. Modestinus, Opiniões, Livro IX. 

 

Um testador, que tinha vários homens livres, disse no seu testamento que deixou o alojamento àqueles que designou num 

codicilo. Como depois não designou ninguém, pergunto se todos eles seriam admitidos a participar no legado. A resposta foi 

que, uma vez que o patrono prometeu designar alguns dos seus libertados, e depois não designou nenhum, o legado com 

referência ao alojamento foi considerado imperfeito, uma vez que não existia ninguém a quem pudesse ser entendido que o 

mesmo tinha sido dado. 

 

53. O mesmo, relativamente às invenções. 

 

Se um testador devia deixar uma parcela de terra a uma pessoa, e o usufruto da mesma a outra; e fê-lo propositadamente para 

que a primeira apenas tivesse a mera propriedade, cometeu um erro, pois devia ter deixado a propriedade da propriedade, 

com a reserva do usufruto, da seguinte forma: "Eu concebo uma parcela de terra para o Titius, com a reserva do usufruto; "ou 

"Que o meu herdeiro dê o usufruto da referida terra à Seius"; a menos que se expresse desta forma, o usufruto será partilhado 

entre eles, pela razão de que, por vezes, o que está escrito tem mais efeito do que aquilo que se pretende. 

 

54. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro VIII. 

 

Se eu ordenar que um escravo seja livre sob uma certa condição, e lhe legar o usufruto no referido escravo, o legado será 

válido. 

 

55. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VII. 

 

"Deixo ao Titius o usufruto de Stichus", ou, "se um navio vier da Ásia, deixo a soma da posse de aurei". O legatário não pode 

exigir o usufruto antes que a condição relativa à posse de aurei seja cumprida, ou tenha falhado, para que o herdeiro não 

possa ser privado do poder de dar o que quiser. 

 

56. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XV. 

 

"Desejo que os rendimentos dos meus bens sejam pagos todos os anos à minha mulher". Aristo dá como sua opinião que este 

legado não passará ao herdeiro da esposa, porque se assemelha ou a um usufruto, ou a um legado a ser pago anualmente. 

 

57. Julius Mauricianus, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 
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Um testador é autorizado a repetir o legado de um usufruto, para que este possa ser pago após a perda dos direitos civis. Isto 

o Imperador Antoninus declarou recentemente num Rescript, pois em tais circunstâncias só há motivo para a aplicação desta 

decisão onde um legado é deixado para ser pago anualmente. 

 

58. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Quando um legado do usufruto da propriedade é legado a uma esposa, o capital, bem como os juros que o falecido 

emprestou, devem ser pagos após a prestação da caução, de acordo com os termos do Decreto do Senado. Por conseguinte, 

será necessário que os juros das notas que faziam parte do património da propriedade, e que eram devidos antes da prestação 

da caução, sejam deduzidos da caução. A mesma regra, porém, não será observada quando o dinheiro foi emprestado sobre as 

notas pelo próprio herdeiro; pois neste caso, apenas o capital deve ser pago ao legatário, ou quaisquer juros que se verifique 

serem devidos por falta de pagamento, e com referência aos quais não será exigida qualquer garantia. 

 

59. "Desejo que o meu escravo, Scorpus, sirva a minha concubina Sempronia". Neste caso, não a propriedade, mas o usufruto 

do escravo é considerado como tendo sido legado. 

 

60. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Um testador deixou à sua esposa o usufruto de certas terras, e desejou que após a sua morte as referidas terras com os seus 

rendimentos revertessem para os seus herdeiros; e ao fazê-lo, cometeu um erro. O proprietário não criou uma confiança a 

favor dos herdeiros, nem com referência à propriedade nem ao usufruto da propriedade, para as receitas futuras, e não as do 

tempo que tinha passado, parecia ter sido referido. 

 

61. Paulus, Perguntas, Livro X. 

 

Sempronius Attilus cobrou ao seu herdeiro após o termo de dez anos para dar a Gaio o seu trato de terra em Itália, com a 

reserva do usufruto. Pergunto, se o herdeiro deve morrer antes de decorridos os dez anos, se, após esse tempo, todo o tracto 

de terra pertencerá ao legatário. Estou convencido de que o tempo deste legado, ou o da execução do fideicomisso chegou, e 

por esta razão deve pertencer ao herdeiro do legatário. Portanto, uma vez que o legado já era devido no momento da morte do 

herdeiro, o usufruto é extinto e não pode pertencer ao sucessor deste último. Dei como minha opinião que se o herdeiro deve 

ser solicitado ou ordenado a entregar certos bens, o tempo para a execução do fideicomisso ou para a entrega do legado será 

quando o testador morrer, mas o usufruto não pertencerá ao herdeiro até que ele entregue a propriedade após a reserva do 

usufruto. Por conseguinte, o usufruto não pode ser perdido pela perda dos direitos civis, ou pela morte do herdeiro, pelo facto 

de ainda não o possuir. O mesmo acontece quando a propriedade da propriedade é legada sob uma determinada condição, 

após a reserva do usufruto, e o herdeiro morre antes de a condição ter sido cumprida; pois então o usufruto, que termina com 
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a sua vida, começa a pertencer ao herdeiro do herdeiro. Nestes casos, contudo, a intenção do testador deve ser verificada, isto 

é, se ele, no momento da reserva do usufruto, tivesse alguém na sua mente que se unisse ao seu herdeiro, de modo a que, 

aquando da morte do primeiro, pretendesse que toda a propriedade pertencesse ao legatário; porque nada mais poderia ser 

transmitido ao seu sucessor, que ainda não tinha adquirido o usufruto, do que se ele já tivesse começado a usufruir dele. 

 

62. Quando uma parcela de terra é concebida para duas pessoas, e o usufruto é deixado a outra, todas as três não desfrutam 

do usufruto em comum, se este estiver dividido em duas partes. Por outro lado, aplicar-se-á a mesma regra quando existem 

dois usufrutuários, e a propriedade da propriedade é deixada a um terceiro. O direito de usufruto só existe entre eles. 

 

63. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Um marido deixa à sua mulher o usufruto de certas terras e outros bens e o seu dote sob um fundo fiduciário. Os herdeiros 

entregaram-lhe o usufruto da terra. Dois anos depois, o casamento foi declarado nulo e sem efeito. Colocou-se a questão de 

saber se o que ela tinha recolhido durante esse tempo poderia ser recuperado dela. Respondi que o que ela tinha recolhido a 

título de lucro podia ser recuperado. 

 

64. Paulus, Opiniões, Livro XIII. 

 

Pergunto, onde resta o usufruto da terra e a referida terra passa a estar sujeita a impostos temporários, qual será a lei neste 

caso? Paulus respondeu que, neste caso, seria a mesma que a imposição de impostos normais; e que, por conseguinte, este 

encargo deve ser suportado pelo usufrutuário. 

 

65. Gaius, Trusts, Livro I. 

 

Quando se pede a alguém que transfira para outro um usufruto que foi deixado a si próprio, e que o tenha unido à terra com o 

propósito de usufruir do mesmo; embora o usufruto possa ser extinto por operação de lei, por morte, ou pela perda dos 

direitos civis pelo legatário que o adquiriu sob este título, o Pretor, no entanto, deve exercer a sua autoridade para que o 

direito possa ser preservado se lhe foi deixado sob um trust, tal como se tivesse sido legado como um legado. 

 

66. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

Onde um usufruto é legado a uma mulher até que o seu dote tenha sido inteiramente pago, e um dos herdeiros lhe dê 

segurança pela sua parte da propriedade, mas os outros não; Labeo diz que a mulher deixará de usufruir do usufruto até ao 

limite da referida parte. O mesmo acontecerá quando a mulher estiver em falta ao aceitar a segurança. 
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67. Um proprietário deixou ao seu inquilino o usufruto de certas terras que ele cultivava. O inquilino terá direito de acção 

contra o herdeiro, a fim de que o juiz possa obrigar este último a exonerá-lo de responsabilidade nos termos do seu contrato. 

 

68. Labeo, On the Last Epitomes of Javolenas, Livro II. 

 

Onde alguém tiver um trato de terra em comum consigo, e deixar o usufruto da referida terra à sua esposa, e, após a sua 

morte, o seu herdeiro requerer ao tribunal a partilha da terra; Blaesus diz que foi mantido por Trebatius que, se o juiz 

dividisse a terra em partes diferentes, o usufruto da parte que lhe foi atribuída não seria, em circunstância alguma, devido à 

mulher, mas ela teria direito ao usufruto de toda a parte atribuída ao herdeiro. Penso que esta opinião é incorrecta, pois se, 

antes da sentença ser proferida, a mulher tivesse direito ao usufruto da metade indivisa de todo o lote de terra, o juiz não 

poderia, ao decidir entre as partes, prejudicar os direitos da terceira. Esta última decisão é a que foi adoptada. 

 

69. Scaevola, Digest, Livro XV. 

 

Um certo homem tendo declarado as suas intenções em termos gerais, acrescentou o seguinte no seu testamento: "Deixo a 

Félix, a quem dirigi para ser livre, o usufruto da Quinta Vestigiana, pois penso que ele terá direito à propriedade se não entrar 

num concurso com o meu herdeiro, mas permanecer em boas condições com ele. Peço ao meu herdeiro que aja de forma a 

que ele e Félix possam continuar a ser amigos, pois isto será vantajoso para ambos". Levantou-se a questão de saber se Félix 

poderia, durante a vida do herdeiro, exactamente ser o proprietário da terra. A resposta foi que não havia nada nos factos 

declarados que mostrasse que a propriedade do terreno era deixada a Félix. 

 

70. Uma testatrix nomeou os seus filhos pela Seius, e a sua filha por outro marido, seus herdeiros em partes iguais da sua 

propriedade, e fez o seguinte legado à sua mãe: "Desejo que o usufruto da minha propriedade seja dado a aelia Dorcas, minha 

mãe, enquanto ela viver, e que, na sua morte, vá para os meus filhos, ou para o sobrevivente deles". Os filhos de Seius 

morreram após a entrada na propriedade, e após a morte da mãe, que foi sobrevivida pela filha da testatrix, levantou-se a 

questão se o usufruto pertenceria inteiramente à filha, ou apenas na proporção da sua parte da propriedade. A resposta foi que 

reverteria para aqueles a quem a propriedade do terreno fosse investida. Cláudio: Scaevola acreditava que após a morte da 

sua avó, o próprio usufruto reverteria para as crianças na proporção da sua parte da propriedade, especialmente porque eram 

nomeados herdeiros de partes iguais da mesma. 

 

71. Onde um marido deixou à sua esposa o usufruto das suas casas e tudo o que nelas continha, excepto a placa de prata, e, 

além disso, a das suas terras e salinas; surgiu a questão de saber se o usufruto das lãs de diferentes cores que se destinavam ao 

comércio, bem como da púrpura que se encontrava nas casas, se devia também à esposa. A resposta foi que, com excepção da 

placa de prata e dos artigos que seriam classificados como mercadoria, o legatário teria direito ao usufruto de todos os outros 

bens. 
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72. Foi também perguntado, uma vez que tinha sido encontrada uma quantidade considerável de sal nas salinas, cujo usufruto 

foi legado, se este também pertenceria à esposa, nos termos do trust. A resposta foi que o testador não tinha a intenção de 

legar qualquer propriedade que fosse para efeitos de venda. 

 

73. Foi também perguntado, se o testador deveria ter feito a seguinte provisão no mesmo testamento, nomeadamente, "peço-

vos, minha esposa, que vos contenteis com a soma de quatrocentos aurei por ano, que desejo que recebais pelo período de 

quinze anos, fora do usufruto, e que pague aos meus herdeiros tudo o que exceda essa soma que possa derivar do referido 

usufruto", quer não se deva considerar que o testador mudou de opinião com referência ao antigo legado e, portanto, que a 

esposa não teria direito a mais de quatrocentos aurei por ano fora do usufruto. A resposta foi que o inquérito foi claramente 

explicado pelas palavras que foram citadas. 

 

74. Lucius Titius, pelo seu testamento, deixou a Propriedade Toscana a Publius Maevius, e encarregou-o de dar metade do 

usufruto do mesmo a Titia. Publius Maevius reconstruiu uma antiga casa de campo que tinha caído em decadência através da 

idade, e que era necessária para a recolha e preservação das colheitas. Pergunto se a Titia deve contribuir para o pagamento 

das despesas, na proporção da sua parte do usufruto. A resposta foi que se o legatário tivesse reconstruído a casa antes de 

entregar o legado do usufruto à Titia, não poderia ser obrigado a entregá-la até que ela tivesse pago a sua parte da despesa. 

 

75. Um homem nomeou as suas duas filhas e o seu filho, que não era de mente sã, seus herdeiros, e legou o usufruto da parte 

do seu filho imbecil a uma das suas filhas, nos termos seguintes: "Além disso, que Publia Clementiana tome, como herança 

preferencial, o usufruto da quarta parte dos meus bens, para a qual nomeei o meu filho, Julius Justus, meu herdeiro; e peço-

lhe, Publia Clementiana, tendo em consideração o usufruto da sua parte que lhe legei, que o apoie e cuide dele até que ele se 

torne de boa mente e recupere". Como o filho continuou na mesma condição até ao momento da sua morte, surgiu a questão 

de saber se o usufruto se extinguiria. A resposta foi que, de acordo com o caso declarado, o legado continuaria a existir, a 

menos que fosse claramente provado que o testador pretendia o contrário. 

 

76. Uma testatária encarregou o seu herdeiro nomeado de pagar ao seu filho todos os anos a posse de aurei, ou de comprar 

um terreno que lhe devolvesse anualmente uma receita de aurei da posse, e lhe atribuísse o usufruto do mesmo; e o filho, 

tendo recebido o terreno do herdeiro, alugou-o em conformidade com a vontade da sua mãe. Após a sua morte, levantou-se a 

questão de saber se a quantia restante devida pelos arrendatários pertenceria ao herdeiro do filho, que era o usufrutuário, ou 

ao herdeiro de Seia, a testatrix? A resposta foi que não havia nada no caso declarado que impedisse que o saldo da renda 

pertencesse ao herdeiro de Seia. 

 

77. Um certo homem deixou o usufruto de uma terceira parte do seu património a um dos seus herdeiros, e surgiu a questão 

de saber se o terço do dinheiro a que o património, depois de dividido, ascendia, de acordo com a avaliação, deveria ser pago 
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ao usufrutuário. A resposta foi que o herdeiro tinha a opção de entregar quer o usufruto do próprio bem, quer o da avaliação 

avaliada do mesmo. 

 

78. Foi também perguntado se os impostos, para além do que era devido e exigido para ser pago sobre o terreno ou bens 

pessoais, poderiam ser deduzidos do montante, de modo que o pagamento só seria feito do restante, se o herdeiro preferisse 

fazer isso? A resposta foi que o terço do montante restante poderia ser pago. 

 

79. The Same, Digest, Livro XVII. 

 

"Desejo que seja dado a Sempronius o que estava habituado a dar-lhe durante a minha vida". Sempronius viveu na casa do 

testador, que foi legada a um dos herdeiros como um legado preferido. Levantou-se a questão de saber se ele também tinha 

direito ao seu alojamento na casa. A resposta foi que não havia nada no caso declarado que o impedisse de ter direito a ele. 

 

80. A questão levantou-se com referência às seguintes palavras de um testamento: "Desejo ser dado aos meus libertados, a 

quem nada deixei, o que estava habituado a dar-lhes durante a minha vida". Levantou-se a questão de saber se o alojamento 

estava destinado a ser deixado aos libertados que viveram com o seu patrono até ao momento da sua morte? A resposta foi 

que parecia ter sido deixado a eles. 

 

81. Uma testatrix inserida num codicilo: "Peço-vos que permitam que Nigidius, Titius e Dion, os meus velhos e enfermos 

libertados, passem as suas vidas onde agora se encontram". Pergunto se os libertados acima mencionados terão, nos termos 

do trust, direito a receber os lucros da terra em que residem; na medida em que obtiveram, sem controvérsia, outros legados 

que lhes foram legados. A resposta foi que, de acordo com o caso declarado, a acusação era que os herdeiros deveriam 

permitir que permanecessem onde estavam, da mesma forma que ela própria lhes tinha permitido fazer. 

 

82. The Same, Digest, Livro XVIII. 

 

Um homem inseriu uma confiança no seu codicilo, nos seguintes termos: "Desejo que seja dado aos homens e mulheres que 

eu tenha reunido pelo meu códice o tracto de terra onde manifestei o meu desejo de ser enterrado; e que, quando um deles 

morrer, a sua parte possa reverter a favor dos restantes; para que, finalmente, tudo pertença ao sobrevivente, e desejo que, 

após a morte do sobrevivente, a propriedade vá para a Cidade de Áries. Além disso, deixo alojamentos na minha casa aos 

meus homens e mulheres libertados enquanto eles viverem. Pactia e Trophina ocuparão todos os quartos que eu estava 

habituado a usar, e quando eles morrerem desejo que a casa pertença à dita cidade". Colocou-se a questão de saber se os 

herdeiros dos libertados foram acusados da confiança em benefício da cidade? A resposta foi que, de acordo com os factos 

declarados, as palavras poderiam significar que o último sobrevivente dos legatários parecia ser acusado do fundo fiduciário. 

Foi também perguntado, após a morte de alguns dos libertados a quem foi deixado um alojamento, se as partes da casa em 



2000 

 

que residiam pertenceriam imediatamente à cidade. A resposta foi que, enquanto qualquer dos libertados vivesse, o 

fideicomisso não seria devido à cidade. 

 

83. Um certo partido que tinha nomeado Sempronia herdeiro a um décimo da sua propriedade, Maevia a outro décimo, e um 

filho adoptivo ao resto do mesmo, nomeou um curador para este último, pensando que ele tinha o direito de o fazer por lei, e 

encarregou o curador de não sofrer a terra a ser vendida, e de permitir que o seu filho adoptivo usufruísse dos rendimentos da 

propriedade com Sempronia e Maevia, as suas enfermeiras; e, no final do seu testamento, acrescentou: "Acuso todos os meus 

herdeiros com a execução disto, o meu testamento". " Colocou-se a questão de saber se as enfermeiras poderiam reclamar a 

terceira parte do usufruto da terra nos termos do trust, apesar de o curador, que o testador não podia nomear legalmente para 

o seu filho adoptivo, ter sido encarregado da execução do mesmo. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, o 

testador tinha legitimamente infundido os seus desejos através da criação do fideicomisso, pelo que as enfermeiras podiam 

usufruir dos rendimentos da terra, juntamente com o seu filho adoptivo, de acordo com o que tinha dado a cada uma delas. 

 

84. The Same, Digest, Livro XXII. 

 

Um homem deixou à sua mulher o usufruto da sua casa de campo pelo período de cinco anos após a sua morte, depois 

acrescentou as seguintes palavras: "Depois de decorrido o referido período de cinco anos, e extinto o usufruto, desejo que a 

referida terra pertença a So-and-So e So-and-So, meus libertos". Tendo a esposa falecido nos cinco anos seguintes, surgiu a 

questão de saber se os referidos libertados tinham direito a reclamar a propriedade da propriedade imediatamente, ou após a 

expiração dos cinco anos, porque o testador a tinha deixado no termo desse período. A resposta foi que a terra pertenceria aos 

libertados após a expiração dos cinco anos. 

 

85. The Same, Digest, Livro XXV. 

 

O usufruto de um pedaço de terra foi deixado a Stichus, que foi manumitido pelo testamento, e depois de ter deixado de o 

usufruir, o testador deixou-o aos seus herdeiros em confiança, para ser entregue a Lucius Titius. Stichus, no entanto, pelo seu 

testamento, deixou a propriedade das referidas terras aos seus netos, e os herdeiros de Stichus, de acordo com os termos do 

seu testamento, transferiram as referidas terras para os seus netos, que eram seus legatários. Os referidos netos, 

desconhecendo as condições em que a terra foi concebida pelo primeiro testamento, e tendo-a possuído durante mais tempo 

do que o previsto por lei para dar título por prescrição, levantou-se a questão de saber se tinham adquirido a propriedade da 

terra para si próprios. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, os legatários tinham adquirido o terreno. 

 

 

86. Foi também perguntado se, em qualquer caso, os legatários deveriam ser privados do terreno, se uma acção a favor dos 

netos mentiria pela recuperação do mesmo contra os herdeiros de Stichus. A resposta foi que, de acordo com o parecer 
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anteriormente emitido onde a propriedade por algum motivo não tinha sido adquirida, se Stichus tivesse feito um testamento 

após a morte daqueles a quem foi deixada, teria sido considerado como tendo a intenção de legar algo que pensava pertencer-

lhe, em vez de ter sobrecarregado os seus herdeiros. 

 

87. The Same, Digest, Livro XXXIII. 

 

"Dou à minha mulher o usufruto dos meus bens até a minha filha chegar aos dezoito anos de idade". Levantou-se a questão 

de saber se a esposa deveria ter direito ao usufruto tanto da terra no campo como na cidade, bem como à dos escravos, dos 

móveis, e dos fundos pertencentes à propriedade. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ela teria direito ao 

usufruto de tudo. 

 

88. The Same, Opinions, Livro III. 

 

"Desejo que os rendimentos da propriedade de aebutian sejam pagos à minha mulher enquanto ela viver". Pergunto se o tutor 

do herdeiro pode vender a terra e oferecer ao legatário, anualmente uma soma igual à que o testador estava, durante a sua 

vida, acostumado a obter do arrendamento da propriedade em questão ? A resposta foi que ele o pode fazer. Pergunto 

também se o legatário pode ser impedido de viver impunemente no referido terreno. A resposta foi que o herdeiro não é 

obrigado a mobilar-lhe o alojamento. Pergunto também se o herdeiro pode ser obrigado a fazer reparações no terreno. A 

resposta foi que se, através dos actos do herdeiro, a renda tiver sido reduzida, o legatário pode reclamar legalmente a 

quantidade da diminuição. Pergunto também de que forma um legado deste tipo difere de um usufruto. A resposta foi que a 

diferença pode ser verificada a partir das opiniões previamente dadas. 

 

89. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Um certo homem nomeou os seus filhos seus herdeiros, e legou à sua esposa as suas roupas, as suas jóias, lã, linho e outros 

artigos, e acrescentou: "Desejo que a propriedade dos artigos acima mencionados passe às minhas filhas, ou a qualquer uma 

delas que possa sobreviver". Levantou-se a questão de saber se o usufruto, ou a propriedade da referida propriedade, foi 

legada. A resposta foi que a propriedade parecia ter sido legada. 

 

90. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest of Paulus, Livro VIII. 

 

"Eu legei alojamento para So-e-So juntamente com So-e-So". Isto é exactamente o mesmo como se o testador o tivesse 

deixado "Para Fulano e Fulano e Fulano". 

 

91. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 
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Quando um legado é feito da seguinte forma: "Eu dou e legar a Publius Maevius todas as colheitas anuais da Quinta da 

Cornelia", Labeo pensa que isto deve ser entendido como se o usufruto da terra tivesse sido deixado, porque esta parece ter 

sido a intenção do testador. 

 

92. The Same, On the Last Works of Labeo, Livro V. 

 

Entre as colheitas de terra, entende-se ser incluído tudo o que pode ser utilizado por um homem. Pois não é necessário neste 

lugar considerar o momento em que amadurecem naturalmente, mas o momento em que é mais vantajoso para o arrendatário 

ou para o proprietário reuni-los. Portanto, como as azeitonas que não estão maduras são mais valiosas do que após a sua 

maturidade, não se pode considerar que não fizeram parte das culturas, onde são colhidas antes de estarem maduras. 

 

93. Venuleius, Acções, Livro X. 

 

Não faz diferença se o testador legou o usufruto da terceira parte de uma propriedade, ou o usufruto da terceira parte de uma 

determinada propriedade, pois onde resta o usufruto da propriedade em geral, as dívidas são deduzidas da mesma, e 

quaisquer contas que possam ser devidas são creditadas. Quando o usufruto de certos bens é legado, a mesma regra não é 

observada. 

 

 

 

 

Título. 3. Sobre o legado de servidões. 

 

 

 

 

94. Julianus, On Minicius, Livro I. 

 

Um testador que tinha duas lojas contíguas, deixou-as a pessoas diferentes. Se um dos edifícios fosse projectado sobre o 

outro, poderia levantar-se a questão de saber se um por baixo seria obrigado a pagar as despesas de manutenção do outro. Eu 

era da opinião que a servidão parecia ser imposta, e Julianus diz com referência a isto: "Vamos ver se isto só é verdade 

quando a servidão foi expressamente imposta, ou quando o legado foi concedido da seguinte forma "Eu dou e deixo a minha 

loja no estado em que ela se encontra actualmente". 
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95. Marcellus, Digest, Livro XIII. 

 

Um direito de passagem pode ser legado às pessoas que detenham uma parcela de terra em comum, tal como um escravo de 

propriedade conjunta pode estipular legalmente um direito de passagem, e a estipulação não será anulada quando dois 

herdeiros são deixados por ele que estipulou o direito de passagem. 

 

96. The Same, Digest, Livro XXIX. 

 

Se alguém deve conceber um tracto de terra para Maevius, e um direito de passagem para dar acesso ao mesmo através de 

outra terra, e depois deve deixar o mesmo tracto de terra ao Titius sem direito de passagem, e ambos devem reclamar a terra; 

este último deve ser entregue sem direito de passagem, porque uma servidão não pode ser parcialmente adquirida. Se, no 

entanto, Maevius deve ser o primeiro a reclamar a terra, enquanto o outro está a deliberar se a aceitará ou não, se o Titius 

deve depois rejeitar a propriedade, pode ser duvidado se o direito de passagem que foi legado continuará a existir. Esta tem 

sido considerada a melhor opinião. Mas, se alguém conceber uma parcela de terra sob alguma condição, e o direito de 

passagem absolutamente; ou uma parte da terra absolutamente, e uma parte da mesma sob uma condição, e o direito de 

passagem absolutamente; e a concepção deve tornar-se devida antes de a condição ter sido cumprida, o legado do direito de 

passagem será anulado. A regra é a mesma quando dois vizinhos do testador possuíam um terreno em comum, e ele deixou 

um direito de passagem a um deles condicionalmente, e ao outro absolutamente, e antes de a condição ser cumprida ele 

morreu; e este é o caso porque um dos legatários impede o outro de reivindicar a totalidade do terreno juntamente com um 

direito de passagem. 

 

97. Javolenus, Epístolas, Livro IX. 

 

Onde um homem que tinha duas casas deixou uma delas para mim e a outra para vós, e houve uma parede partidária que 

separou os edifícios, penso que a referida parede nos pertencerá em comum, tal como se nos tivesse sido deixada a ambos em 

conjunto, e portanto nem vós nem eu teremos qualquer direito de impedir a outra de inserir uma viga na referida parede; pois 

foi estabelecido que sempre que um co-proprietário possua qualquer propriedade, tem direito a todos os direitos inerentes à 

mesma. Por conseguinte, num caso deste tipo, deve ser nomeado um árbitro para efeitos de divisão do bem comum, se tal se 

tornar necessário. 

 

98. Papinianus, Perguntas, Livro XVI. 

 

Embora a execução de um testamento em benefício dos escravos dos outros dependa especialmente para a sua validade da 

capacidade testamentária dos seus senhores, ainda assim, quaisquer legados feitos aos escravos são tão válidos como quando 
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deixados a pessoas que são livres. Daí que o direito de acesso à terra do seu senhor não possa ser legalmente legalizado a um 

escravo. 

 

99. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

Um pai deixou uma casa à sua filha, e deu-lhe acesso a ela através de outros edifícios pertencentes à propriedade. Se a filha 

reside na casa, o direito de acesso será também concedido ao seu marido; caso contrário, não será considerado como 

concedido a ela. No entanto, se alguém afirmar que este direito não é apenas um privilégio pessoal, mas um legado completo 

de uma servidão, então o direito só pode ser transmitido ao herdeiro. Mas, neste caso, tal conclusão não pode, em 

circunstância alguma, ser admitida, para que o que foi concedido por afecto à sua filha não possa parecer ser transmitido aos 

herdeiros estrangeiros. 

 

100. Paulus, Perguntas, Livro XXI. 

 

Quando vários herdeiros nomeados são acusados de um direito de passagem, cada um deles pode ser processado por todo o 

direito, porque a servidão não pode ser dividida, pois cada um pode reclamar o seu legado, mesmo quando apenas um dos 

herdeiros entra na herdade. 

 

 

 

 

Título. 4. Sobre o legado preferido de um dote. 

 

 

 

 

101. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Onde um dote é legado, é certo que tudo está incluído nele que é abraçado na acção pontilhar. 

 

102. Portanto, quando tiver sido feito um acordo entre marido e mulher, que, se o casamento for dissolvido pela morte do 

marido, e nascer um filho, o dote permanecerá nas mãos do herdeiro do marido, e este, aquando da sua morte, legará o dote, o 

acordo não se manterá, porque o dote foi legado. Deve, contudo, ser executado se o dote não tiver sido legado; pois a regra 

estabelecida de que a condição do dote não pode piorar através da intervenção de filhos torna-se aplicável sempre que a 

mulher morre durante o casamento, ou ocorre um divórcio. 
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103. É verdade que existe a vantagem do pagamento quando um dote é legado, pois de outra forma só seria pagável 

anualmente. 

 

104. Há também a vantagem de, de acordo com o Decreto do Senado, não se poder exigir a doação de bens, desde que o 

testador não tenha mudado de ideias. 

 

105. Além disso, as despesas que foram incorridas diminuem o dote nessa medida por operação da lei, e o que dissemos a 

este respeito não se refere a artigos separados, mas a todo o dote. 

 

106. O legado de um dote inclui também a acção pontilhada, de modo que se o marido, enquanto vivo, o restituir à sua 

esposa, como é permitido em certos casos, o legado será anulado. 

 

107. Mas se os escravos, cujo valor não tinha sido avaliado, devem ser incluídos no dote, e devem estar mortos, o legado do 

dote, no que lhes diz respeito, será anulado. 

 

108. Se a esposa prometeu um dote, mas não o deu, e o marido, aquando da sua morte, deve deixá-lo como um legado 

preferido à sua esposa; ela não terá mais do que uma exoneração de responsabilidade. Pois se alguém deve fazer um legado 

como se segue: "Deixo uma centena de aurei, que tenho no meu peito", ou "que So-e-So depositou comigo"; e não deve 

haver tal soma, fica estabelecido que nada será devido, porque a propriedade em questão não existia. 

 

109. Se alguém legar a propriedade de Titian à sua esposa, como se segue, "Desde que a referida terra chegou às minhas 

mãos através dela"; a terra será sem dúvida devida; pois onde algo é acrescentado com o propósito de apontar algo que já foi 

designado, é supérfluo. 

 

110. Celsus no XX Livro do Digest diz que se um sogro legar o seu dote à sua nora, e pretender deixar um direito de acção 

com referência ao dote, o legado não terá força ou efeito, uma vez que ela já é casada; mas se ele desejar que ela receba o 

dinheiro que ela trouxe como dote, ele diz que o legado será válido. Contudo, quando ela tiver recebido o seu dote, o marido 

terá, no entanto, o direito de o reclamar através de uma acção pretoriana, quer tenha sido nomeado ou não um herdeiro num 

processo de partilha. Penso que, como o sogro não pretendia que o seu herdeiro pagasse o dote duas vezes, se a mulher devia 

intentar uma acção sob o testamento, ela devia fornecer-lhe segurança para defender o herdeiro contra o marido. Portanto, o 

marido também deve fornecer segurança para o defender contra a sua esposa, se ele for o primeiro a instaurar um processo. 

 

111. Por outro lado, é afirmado por Julianus no Trigésimo Sétimo Livro, que se um sogro deve legar o dote da sua nora ao 

seu filho deserdado, enquanto ela não puder intentar a acção pontual contra o seu marido deserdado, ele próprio pode 
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reclamar o dote, com base num legado; mas não o pode obter a menos que forneça segurança para defender o herdeiro contra 

a mulher. Ele faz esta diferença entre a pessoa a quem o dote é legado, e um liberto libertado pela vontade, e a quem foi 

legado o seu peculiar; pois diz que o herdeiro não pode ser processado por causa do peculiar pelo facto de já não estar na sua 

posse, mas a acção pontual pode, no entanto, ser intentada contra ele, mesmo que ele tenha deixado de ter o controlo do dote. 

 

112. Julianus pergunta também, onde o sogro legou o dote ao marido, e foi pago à esposa, se o legado do marido será extinto. 

Ele diz que será extinto, porque não há mais nada que o herdeiro possa pagar ao marido. 

 

113. Pergunta também, caso o dote deva ser legado a alguém que seja acusado de o devolver à mulher, se a Lei Falcidiana se 

aplicará ao legado. Ele diz que ela se aplicará, mas que ela pode, através da acção pontual, recuperar qualquer deficiência que 

a confiança possa ter sofrido por esta razão. Pergunto se o benefício do pagamento deve ser tido em consideração neste 

legado, como se o dote tivesse sido pago directamente à própria esposa. Penso que isto deveria ser feito. 

 

114. Julianus pergunta também, se um dote é legado a uma esposa, e é-lhe pedido que o pague a outra, se a Lei Falcidiana 

será aplicada, e ele diz que não o será, uma vez que o fideicomisso é inválido. Ele pensa, no entanto, que quando algo, além 

disso, é legado à esposa, o resíduo do fundo fiduciário deve ser libertado e, portanto, o que lhe for pago será sujeito ao 

funcionamento da Lei Falcidiana. No entanto, quando o marido é nomeado herdeiro de uma parte dos bens do sogro, e o dote 

é legado por este último como um legado preferencial, o legado do dote estará sujeito à Lei Falcidiana, pela razão de que, 

como o casamento ainda existe, o dote é considerado como não sendo devido à mulher. Mas o que quer que tenha sido 

deduzido através da operação da Lei Falcidiana pode ser recuperado pelo marido numa acção de separação, tal como ele 

poderia recuperar todo o dote se este não tivesse sido legado à sua esposa. 

 

115. Mela diz que se uma parcela de terra que faz parte do dote tiver sido especialmente legada, e após o dote ter sido legado 

em termos gerais, a terra não será devida duas vezes, mas apenas uma vez. 

 

116. Mela acrescenta, no mesmo local, que quando um terreno que faz parte de um dote foi arrendado pelo marido durante 

um certo tempo, a esposa não o pode obter sob o legado, a menos que forneça segurança que permita ao inquilino usufruí-lo, 

desde que ela própria receba a renda. 

 

117. Ulpianus, Disputations, Livro V. 

 

Quando um marido legar um dote à sua esposa, e a cobrar-lhe um fundo fiduciário, o fundo fiduciário será estimado na 

proporção do benefício que a mulher receberá do pagamento imediato do seu dote. Celsus também diz o mesmo no 20º Livro 

do Digest. Mas se certas despesas necessárias foram incorridas, que, por operação da lei, diminuíram o dote, e tudo o que o 

marido recebeu lhe é legado, deve considerar-se que a totalidade da despesa que diminuiu o dote por lei deve ser deduzida do 
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fundo fiduciário, pois ninguém pode duvidar que a mulher é a legatária. Se, no entanto, não foi legado à esposa o dote, mas 

algo que o substitua, isto será entendido como se o dote fosse o objecto do legado. Julianus vai ainda mais longe, pois diz que 

mesmo que não se deva declarar que a propriedade foi legada em vez do dote, ainda assim será considerado como tendo sido 

deixado com essa intenção. Portanto, se a esposa foi solicitada a desistir do dote ou de algo que lhe foi deixado em vez dele, 

ela não será obrigada a fazê-lo, excepto na medida em que o tivermos declarado. Assim, se ela fosse nomeada herdeira, e 

encarregada da transferência de uma certa parte da herança, ela só seria obrigada a entregar o que excedesse o seu dote, e o 

valor do benefício que recebeu do pagamento imediato. Pois se alguém que tenha recebido um dote da sua nora deve nomear 

o seu filho seu herdeiro, e pedir-lhe que entregue a outra pessoa todos os bens que possam vir a estar nas suas mãos, e deve 

depois obter o benefício do dote através da morte da sua esposa, não será obrigado a desistir do dote que tinha recebido, pelo 

motivo de ter lucrado com isso por causa do seu casamento, e não através da vontade do seu pai. 

 

118. Uma mulher prometeu um dote de quatrocentos aureis, e deu duas parcelas de terra por duzentas, e depois deu as outras 

duzentas em notas de devedores. O seu marido, morrendo depois, deixou-lhe, em vez do seu dote, dois terrenos que não eram 

os mesmos que tinha recebido como parte do seu dote; e, para além deles, os dois terrenos pontilhados cujo valor tinha sido 

avaliado; e cobrou-lhe por um fideicomisso que ela, no momento da sua morte, entregaria à Seius todos os seus bens que lhe 

pudessem chegar às mãos. Levantou-se a questão, qual seria o montante do fundo fiduciário após a morte da mulher? Eu 

disse que a esposa, que foi encarregada de entregar tudo o que lhe chegasse às mãos sob o testamento, estava em condições 

de ser solicitada a transferir apenas o que tinha recebido após a dedução do montante do seu dote; pois tinha direito ao dote 

mais porque lhe era devido do que porque o tinha recebido como legado, com excepção do que poderia ser reclamado sob o 

fideicomisso como constituindo o benefício resultante do pagamento imediato. Assim, ela não será obrigada a entregar a terra 

que o seu marido lhe deixou em vez do seu dote, a menos que este fosse de maior valor ou extensão do que aquele que ela 

tinha trazido como tal. No entanto, ela será obrigada a renunciar a qualquer excesso, juntamente com os lucros para além do 

que lhe tinha sido deixado. Por conseguinte, terá direito ao dote com os seus lucros, e qualquer coisa que lhe tenha sido 

deixada fora disto ela terá de se render, juntamente com os lucros que obteve com o mesmo. 

 

119. Julianus, Digest, Livro XXXIV. 

 

Onde alguém legar um legado à sua esposa, como se segue: "Que o meu herdeiro dê tantos aurei a Titia, para além do seu 

dote", é evidente que ele também tencionava deixar-lhe o dote. 

 

120. Africanus, Perguntas, Livro V. 

 

Quando certas datas são fixadas para o pagamento de legados, como é costume, Africanus diz que isto não se refere ao 

legado de um dote, porque tem o seu próprio tempo de pagamento. 
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121. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Quando um dote foi legado, o herdeiro não deve ser ouvido, se quiser adiar o pagamento do mesmo à mulher por causa de 

doações que lhe foram feitas pelo marido, ou por causa de outras despesas que não as que, por operação da lei, diminuem um 

dote, pois uma coisa é que um dote seja diminuído pelas despesas necessárias, e outra é que seja retido por causa de um 

penhor; uma vez que é apenas que a mulher deve contribuir com a sua parte do endividamento pelo qual foi dado como 

garantia. 

 

122. Labeo, On the Last Epitomes de Javolenus, Livro II. 

 

Onde o seguinte foi inserido num testamento, "Que o meu herdeiro dê à minha mulher a soma de cinquenta aurei, que chegou 

às minhas mãos através dela e muito mais em vez do seu dote", Alfenus Verus diz que Servius era da opinião que, embora o 

dote fosse composto apenas por quarenta aurei, cinquenta eram, no entanto, devidos, porque uma soma adicional de 

cinquenta foi acrescentada. 

 

123. Do mesmo modo, quando um marido fez um legado à sua esposa, que não lhe tinha trazido nenhum dote, nos seguintes 

termos: "Que o meu herdeiro dê a soma de cinquenta aurei, em vez do dinheiro que recebi da minha esposa por meio do 

dote", Ofilius, Cascellius, e os alunos de Servius afirmam que o legado é devido a ela; e por isso deve ser considerado 

semelhante ao caso em que um escravo, que está morto, foi legado a alguém, ou uma centena de aurei foi deixada no seu 

lugar. Isto é correcto, porque com estas palavras não se considera o dote em si, mas sim o dinheiro em vez dele, como tendo 

sido legado. 

 

124. Papinianus, Perguntas, Livro XVIII. 

 

Um pai legou ao seu filho deserdado o dote que tinha recebido da sua nora. Se o herdeiro do pai apresentar uma excepção por 

má fé, não será obrigado a pagar o legado, a menos que lhe seja dada segurança de que será indemnizado no caso de o 

casamento ser dissolvido. 

 

125. Mas se, antes de o legado ter sido pago ao filho, a mulher tiver de recuperar o seu dote, o filho irá em vão intentar uma 

acção para recuperar o legado. 

 

126. Se, no entanto, a Lei Falcidiana for aplicável ao legado do dote contra o filho deserdado, e a mulher devesse ter 

ratificado o pagamento, ser-lhe-á concedida uma acção equitativa pontual, com base no montante do legado que o herdeiro 

reteve. Mas se ela não o ratificar, o herdeiro deve ser defendido contra ela pelo marido, que prometeu que o faria, mas se este 
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último for o único a ser obrigado a empreender a defesa, será concedida uma acção contra o herdeiro, pelo montante 

reclamado ao abrigo da Lei Falcidiana, se a segurança não for fornecida. 

 

127. Mas, se a esposa deveria obter o divórcio do filho antes de o legado ser pago, embora ainda não possa assegurar o seu 

dote, a acção do filho não será, no entanto, adiada por essa razão; porque quando se decidiu que o dote lhe deveria ser pago 

nessa altura, também se considerou que tal não deveria ser feito a menos que ele se tornasse herdeiro de uma parte dos bens 

do seu pai, e que, após a dissolução do casamento, e ele tivesse aceite os bens, teria sido admitido a receber o dote antes da 

distribuição. 

 

128. Se a segurança para a defesa do herdeiro deveria ter sido negligenciada por engano, e o filho deveria receber o dote sob 

um fideicomisso, o fideicomisso não pode ser reclamado novamente como não tendo sido devido; pois a necessidade de 

fornecer a segurança causa atraso, e não torna isso não devido, o que na realidade era devido. Por conseguinte, não será 

injusto conceder alívio ao herdeiro. 

 

129. Mas e se o herdeiro do pai não fosse solvente? Não poderia ser concedida legalmente uma acção pontual pretoriana à 

mulher contra o seu marido; pois o seu dote não deveria ser perdido apenas porque o herdeiro não deu segurança por engano? 

 

130. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

Um homem legou uma soma de dinheiro, em vez do dote dela, à sua esposa, que lhe tinha trazido o seu dote em escravos. 

Tendo os escravos morrido durante a vida do marido, a sua mulher morreu depois de ele o ter feito. O direito de acção para 

recuperar o legado passará por lei ao seu herdeiro, uma vez que a vontade do marido deve ser executada. 

 

131. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

"Desejo que a Quinta Corneliana, e quaisquer bens que a minha esposa me trouxe no momento do seu casamento, e que 

foram avaliados, lhe sejam devolvidos em espécie". Sustentei que o referido pedaço de terra que tinha feito parte do dote, 

mas que não tinha sido avaliado, não parecia ter sido excluído, mas que todo o dote tinha sido legado, e que não o valor da 

propriedade avaliada, mas a propriedade em si tinha sido deixada no estado em que poderia ser encontrada. 

 

132. Scaevola, Perguntas, Livro VIII. 

 

Se uma parcela de terra com o valor de cem aurei for deixada a Seia, em vez do seu dote, e o mesmo for concebido para 

Maevius, a mulher pode recuperar, além disso, a quantia que a Lei Falcidiana vai tirar de Maevius, porque não são, por assim 

dizer, legatários conjuntos do mesmo, uma vez que há mais no dote da mulher do que no resto da terra. 
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133. Paulus, Opiniões, Livro VII. 

 

Seia, quando casou com Lucius Titius, deu-lhe cem aurei a título de dote, e chamou em Quintus Mucius, que não pagou nada, 

mas estipulou a devolução do dote, caso o casamento fosse dissolvido pela morte da esposa. Seia, no momento da sua morte, 

desde que a sua vontade assim o determine: "Desejo que a soma de tantos aurei seja dada ao meu marido, Lucius Titius, a 

quem tenho muitas obrigações, para além do que lhe dei como dote". Pergunto, se quando Quintus Mucius Mucius instaurou 

um processo contra Lucius Titius através de uma acção fundada na estipulação, poderia o marido derrotá-lo, estabelecendo os 

termos do testamento? A resposta foi que, se Quintus Mucius fez a estipulação sob a direcção de Seia, e não com o propósito 

de fazer uma doação, ele será responsável perante os herdeiros da mulher, e portanto Quintus Mucius será barrado por uma 

excepção. Se, no entanto, Seia lhe permitiu fazer a estipulação como doação, ele estará na mesma posição de quem tinha 

estipulado mortis causa, e portanto deve ser dito que neste caso poderia ter sido acusado da execução do fideicomisso. 

 

134. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

Onde um marido que tinha recebido um dote da sua esposa em dinheiro, e outros bens que tinham sido avaliados, lhe fez um 

legado como se segue: "Se a minha esposa, Seia, pudesse mostrar ao meu herdeiro todos os bens contidos no seu contrato 

pontoal, e pagar-lhe a quantia que o seu pai me deu por ela, a título de dote, desejo que lhe sejam pagos dez denários para 

além desta soma". Como havia bens consideráveis pertencentes ao dote que estavam desgastados pelo uso e que não existiam 

no momento da morte do marido, levantou-se a questão de saber se o legado deveria ser pago sob uma condição 

aparentemente impossível. Respondi que a condição parece ter sido cumprida, se o que restava da propriedade dada como 

dote tivesse chegado às mãos do herdeiro. 

 

135. Labeo, Abridgment of Probabilities de Paulus, Livro I. 

 

Paulus: Se um filho sob controlo paterno, que tivesse uma esposa de quem tivesse recebido um dote, se tornasse depois chefe 

de família, e, como é costume, legasse o dote a ela, o legado ainda seria devido, mesmo que não se tivesse tornado herdeiro 

do seu pai. 

 

136. Scaevola, Digest, Livro XV. 

 

Theopompus, tendo feito um testamento, nomeou as suas duas filhas e o seu filho herdeiros iguais à sua herança, e inseriu a 

seguinte disposição num codicilo: "Desejo que a minha filha, Crispina, seja casada com alguém que os meus amigos e 

familiares aprovem; e Pollianus, que conhece as minhas intenções, providenciará o seu dote, na proporção das partes iguais 

da minha herança que lhe deixei a ela e à sua irmã". Pollianus, tendo prestado juramento ao marido da rapariga, declarou que 
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o seu pai tinha pretendido que a jovem filha recebesse tanto, a título de dote, como a mais velha. Pergunto se os co-herdeiros 

serão obrigados a dar a mesma quantia à filha mais nova, para além da sua parte da propriedade. A resposta foi que o 

magistrado, que tinha a jurisdição do caso, deveria decidir que a mesma quantia, depois de ter sido retirada da maior parte da 

herança, seria dada à filha mais nova, a título de dote. 

 

137. Gaius, Concerning Legacies under the Praetorian Edict, Book II. 

 

Embora se estabeleça que os bens que o herdeiro é obrigado a entregar, e que tenham sido penhorados ou hipotecados 

publicamente, devem ser libertados, ainda assim, quando um marido tenha recebido bens deste tipo a título de dote, e os 

tenha legado, o seu herdeiro não será obrigado a libertá-los, a menos que o testador tenha desejado especialmente que isso 

fosse feito. 

 

138. Paulus, On Vitellius, Livro II. 

 

Um certo homem recebeu um dote da mãe da sua esposa, e, depois de ter entrado numa estipulação com ela, deixou o dote à 

sua esposa pelo seu testamento. Tendo surgido a questão de saber se a esposa poderia recuperar o montante do dote, Scaevola 

foi da opinião de que não parecia ser necessário devolver à mãe o que tinha sido dado à esposa; ou por outras palavras, ele 

sustentou que, a menos que a esposa pudesse provar claramente que este era o desejo do testador, não parecia que ele 

tencionava sobrecarregar os herdeiros com um duplo pagamento do dote. 

 

139. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

Um homem fez um legado à sua esposa, como se segue: "Que a minha mulher tire do grosso dos meus bens tudo o que eu 

tiver obtido para o seu uso, e o que ela me tiver dado". Pergunto se deve ser considerado que um legado preferido do seu dote 

tinha sido legado. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, o legado do dote também deveria ser entendido 

como significando, a menos que se provasse que a intenção do testador era outra. 

 

140. "Dou à minha mulher Titia, o dinheiro que me chegou às mãos como dote, ou foi estipulado como tal, o que é 

evidenciado por dois instrumentos de pontos, devidamente selados, e ascende à soma de cem aureis". Colocou-se a questão 

de saber se a mulher pode recuperar ambas as somas. A resposta foi que não parece haver qualquer razão para que ela não o 

possa fazer. 

 

 

 

 



2012 

 

Título. 5. Quanto à opção ou escolha dos artigos legados como legado. 

 

 

 

 

141. Ulpianus, On Sabinus, Livro II. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Caecilius Proculus, que, onde uma escolha de escravos fosse legada, o 

legatário poderia seleccionar três. 

 

142. The Same, On Sabinus, Livro XX. 

 

Sempre que a escolha da escolha de um escravo é legada, o legatário pode escolher qualquer um que deseje. 

 

143. Quando um escravo é legado em termos gerais, o direito de selecção também pertence ao legatário. 

 

144. Portanto, quando é dada uma opção, e o legatário escolhe um escravo pertencente a outro, ou um homem livre, deve ser 

considerado se ele perdeu o seu direito de selecção. Penso que ele não o fez. 

 

145. Quando um legatário, a quem foi deixada a escolha de uma centena de medidas de vinho, selecciona vinagre, não é, ao 

fazê-lo, considerado como tendo perdido o seu direito de selecção, se o testador não incluiu o vinagre sob a cabeça do vinho. 

 

146. The Same, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Este, naturalmente, será o caso, se ele tiver de seleccionar o vinagre antes de o vinho lhe ser mostrado, e antes de este ser 

provado. 

 

147. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Onde a escolha de uma taça é deixada como legado, se o legatário fizer uma selecção antes de todas as taças lhe terem sido 

mostradas, considera-se que ele ainda conserva o seu direito; a menos que tencionasse escolher uma das taças que viu quando 

soube que havia outras. 

 

148. Africanus, Perguntas, Livro V. 
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A regra acima mencionada aplica-se não só quando isto ocorre através da fraude do herdeiro, mas também quando acontece 

por qualquer outro motivo. 

 

149. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

A escolha de vários escravos é legada. Para que a venda dos escravos pertencentes à propriedade não seja impedida enquanto 

o legatário faz a sua escolha, é dever do Pretor decretar que, a menos que ele faça uso do seu direito dentro de um certo 

tempo fixado por este último, não terá direito a uma acção para recuperar o legado. Mas e se, depois de decorrido o tempo, e 

antes de o herdeiro ter vendido os escravos, o legatário desejar fazer uma selecção? O Pretor está habituado a designar um 

tempo, para que o herdeiro não sofra qualquer perda. Que curso deve ser seguido, se o tempo prescrito pelo Pretor tiver 

expirado, o herdeiro deve manumitar alguns ou todos os escravos? Não seria o Pretor obrigado a manter a sua liberdade? A 

acção não deve ser recusada onde tudo permanece intacto. A mesma regra aplicar-se-á quando o herdeiro tiver cedido alguns 

dos escravos, ou vendido alguns deles, após o tempo prescrito ter decorrido. 

 

150. Paulus, Perguntas, Livro X. 

 

Além disso, se o herdeiro tiver vendido alguns dos escravos e mantido outros, o legatário não deve ser ouvido se desejar fazer 

a sua selecção a partir dos escravos retidos pelo herdeiro, uma vez que este último já se desfez dos escravos pertencentes à 

propriedade. 

 

151. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Onde a escolha de um escravo lhe for deixada, e os restantes me forem legados, deve ser mantido pelo Pretor que, a menos 

que faça uma selecção dentro de um certo tempo, o direito de acção será perdido. 

 

152. Onde, de quatro pulseiras, as duas que eu possa escolher, me são legadas, ou apenas duas são deixadas; ou onde, em 

primeiro lugar, havia apenas duas; o legado é válido. 

 

153. Onde a escolha de um único escravo for legada a si e a mim, e eu fizer a minha selecção, e não mudar de ideias, e você 

seleccionar o mesmo escravo, ele pertencerá a nós dois em comum. Se, contudo, eu morrer, ou ficar louco, antes de fazer a 

sua escolha, o escravo não nos pertencerá em comum, porque, como perdi a cabeça, não sou considerado como tendo dado o 

meu consentimento. A regra mais equitativa, neste caso, será que, como já fiz a minha escolha, os escravos nos pertencerão 

como co-proprietários. 
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154. Se a escolha dos artigos depositados com outra pessoa me for legada, posso apresentar um processo para a produção do 

mesmo contra a pessoa com quem foi depositado; ou posso proceder contra o herdeiro para o obrigar a intentar uma acção em 

depósito contra a parte que tem a propriedade, para o obrigar a dar-me uma oportunidade de fazer a minha selecção. 

 

155. Julianus, Digest, Livro XXXII. 

 

Quando um legado é feito da seguinte forma: "Eu dou e legar Stichus a Titius, se ele não seleccionar Pamphilus", é o mesmo 

que se o legado tivesse sido, "Eu dou e legar a Titius, seja Stichus ou Pamphilus, qualquer um deles que ele possa 

seleccionar". 

 

156. Se Stichus fosse ordenado a ser livre sob uma condição, e me fosse deixada a escolha de um escravo, ou me fosse 

legado um em termos gerais, a questão surgia, qual seria a lei? Eu disse que seria mais conveniente decidir que aquele que 

concede liberdade a Stichus sob alguma condição, e depois legou a escolha dos escravos, não tinha Stichus na sua mente na 

altura; tal como está estabelecido que ele não o tinha em vista a quem concedia liberdade sem demora. De acordo com isto, 

se eu escolher ou seleccionar Stichus, o meu acto será nulo, e ainda terei o direito de fazer a minha selecção entre os outros. 

 

157. No mesmo caso, quando me for deixada a escolha de escravos, e antes de ter feito da minha selecção a condição da qual 

a liberdade de um escravo dependia falha, surge a questão, posso seleccionar Stichus ? Penso que deve ser adoptada a opinião 

de Mucianus, pela qual se considera que a liberdade em si, e não a mera concessão da mesma que foi resolvida, anula um 

legado. Assim, se a condição da qual dependia a concessão da liberdade falhar durante a vida do testador, ou após a sua 

morte, e antes da entrada da herança, o legado será válido; para a liberdade que é concedida em absoluto, bem como onde é 

deixada sob uma condição, entra em vigor no momento em que a herança é entrada, e portanto posso seleccionar Stichus. 

 

158. The Same, Digest, Livro XXXIV. 

 

Onde um escravo é legado em termos gerais a Pamphilus, o escravo de Lucius Titius, e depois o senhor de Pamphilus 

manumita-o após o tempo em que o legado se torna devido, e Titius reclama o escravo, o legado de Pamphilus é extinto, 

porque não há escravo pertencente à herdade que possa ser seleccionado. Se, no entanto, Tito rejeitar o legado, fica 

estabelecido que Pamphilus pode fazer a sua escolha de um escravo que lhe tenha sido legado; pois embora pela manumissão 

de Pamphilus duas pessoas, Tito e Pamphilus, sejam legatários constituídos, ainda assim, o legado de uma e a mesma coisa 

lhes é deixada, e se Tito o reivindicar, a opção de Pamphilus é extinta, e se o rejeitar, Pamphilus pode fazer a sua selecção. 

 

159. The Same, Digest, Livro XXXVI. 
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Se Eros for legado a Seius, e um pedaço de terra a Eros, e depois a opção de um escravo for deixada a Maevius, e ele 

escolher Eros, só a terra pertencerá a Seius, uma vez que na altura em que a propriedade foi entrada ele era o único a quem o 

legado poderia pertencer. Pois, onde um dos dois co-proprietários de um escravo lhe deixa um legado, todo o legado 

pertencerá ao outro co-proprietário, pois ele é o único que pode adquirir o legado através do escravo no momento em que este 

se torna devido. 

 

160. The Same, On Minicius, Livro I. 

 

Quando um escravo é legado em termos gerais, a melhor opinião é que todos os herdeiros, se a escolha lhes for deixada, 

devem dar o mesmo escravo, e se não estiverem de acordo, serão responsáveis nos termos da vontade. 

 

161. Paulus, On Plautius, Livro VIII. 

 

Onde a escolha de um escravo me for deixada, e o testador legar algo a Stichus sem lhe conceder a sua liberdade, o segundo 

legado só ficará onde todo o corpo de escravos for reduzido a um indivíduo, ou seja, Stichus; e o legado será válido, tal como 

se fosse legado incondicionalmente. A opinião de Catão não pode ser citada em oposição a isto, se tiver sido nomeado um 

herdeiro voluntário, pela razão de que o corpo de escravos pode ser diminuído antes da entrada da propriedade, mesmo que o 

testador morra imediatamente. No entanto, se for nomeado um herdeiro necessário, o segundo legado será nulo, de acordo 

com a regra de Catão. 

 

162. Pomponius diz que quando o comprador de um herdeiro pede que a parte a quem foi legada a escolha dos escravos faça 

a sua selecção, deve ser considerado se o Pretor deve obrigar o legatário a fazê-lo, tal como se o herdeiro nomeado fizesse tal 

exigência, pela razão de que o comprador pode realizá-la solicitando ao herdeiro. Não vejo porque é que isso não possa ser 

feito. 

 

163. Javolenus, On Cassius, Livro II. 

 

Quando é legado o direito de escolher um escravo de todo o corpo daqueles que fazem parte de uma propriedade, e o herdeiro 

manumita um deles antes de a escolha ser feita, ele não pode, entretanto, conferir-lhe a sua liberdade, mas perderá o escravo 

que manumita, porque se for escolhido pelo legatário, ele pertencerá a ele, mas se for rejeitado, tornar-se-á então livre. 

 

164. The Same, Epistles, Livro II. 
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Fiz um legado a um escravo sem lhe conceder a sua liberdade, e depois legei a Maevius a sua escolha dos meus escravos. Ele 

escolheu o mesmo escravo, e eu pergunto se o que foi legado a este último também lhe é devido. A resposta foi: não creio 

que o legado deixado ao referido escravo pertença ao seu senhor. 

 

165. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro XV. 

 

Está estabelecido que onde a escolha de certos artigos é legada, não pode ser feita antes da entrada da propriedade, e se deve 

ser feita, será nula. 

 

166. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro XVII. 

 

Onde a escolha de dois escravos é legada a Titius, e os restantes são deixados a Maevius; se o primeiro legatário não fizer a 

sua escolha, todos os escravos pertencerão a Maevius, sob o termo "o restante". 

 

167. Scaevola, Perguntas, Livro XIII. 

 

Onde um escravo é legado, Neratius diz que se Pamphilus for rejeitado, o acto será nulo, e portanto o legatário terá ainda o 

direito de selecção. 

 

168. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

"O legatário pode seleccionar um artigo de sucessão, ou um artigo de sucessão". Quando não foi feita qualquer escolha pelo 

legatário, e este morreu após o momento em que o legado era devido, foi decidido que o direito de selecção era transmitido 

ao seu herdeiro. 

 

169. Labeo, Epítomes das Últimas Obras de Javolenus, Livro II. 

 

É afirmado no Primeiro Livro de Aufidius, que quando um legado foi feito da seguinte forma: "Que ele tome e tenha para si 

qualquer cobertura para os golpes de mesa que deseje", se mencionou aqueles que desejasse, e depois, antes de os tomar, 

deveria dizer que queria outros, não pode mudar de ideias e tomar os outros; porque tinha disposto de todo o seu direito de 

selecção sob o legado pela sua primeira declaração, na qual indicava aqueles que tomaria, à medida que os artigos se 

tornassem seus imediatamente, tal como se tivesse dito que os tomaria. 

 

170. Scaevola, Digest, Livro XXII. 
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Um testador nomeou o seu filho e a sua esposa seus herdeiros, e deserdou a sua filha, mas deixou-lhe um legado de cem 

aurei, pagável quando ela casou na sua família, e fez a seguinte provisão no seu testamento: "Além disso, deixo aos seus dez 

escravos, para serem seleccionados pela sua mãe, Sempronia, a quem desejo ser seleccionado pela referida Sempronia, minha 

esposa, imediatamente após a entrada da minha propriedade. Desejo que os referidos escravos sejam dados à minha filha 

quando ela se casa com a família, e se algum dos escravos morrer antes dela se casar, então desejo que outros, também 

escolhidos pela sua mãe, Sempronia, sejam dados em seu lugar, até que o número total dos referidos escravos chegue às suas 

mãos, mas se a sua mãe, Sempronia, não os seleccionar, então ela própria pode escolher aqueles que ela possa desejar". 

Tendo a mãe feito a selecção, surgiu a questão de saber se a descendência dos escravos nascidos antes do seu casamento 

pertenceria à rapariga, para além dos dez originais. A resposta foi que, como o testador tinha adiado o legado dos escravos 

até ao momento do casamento, qualquer descendência das escravas nascidas entretanto não pertenceria à filha. Foi também 

perguntado se a sua mãe, Sempronia, teria direito ao uso e usufruto das referidas escravas antes do casamento da filha. A 

resposta foi que não havia nada no caso em questão que explicasse por que razão não deveriam pertencer inteiramente à mãe. 

 

171. The Same, Digest, Livro XVII. 

 

Um marido por um codicilo deixou à sua mulher certas terras em confiança, e também quatro pratos de prata que ela poderia 

seleccionar. Levantou-se a questão se ela poderia fazer a sua selecção de todos os pratos que foram encontrados na altura da 

morte do testador. A resposta foi que ela o podia fazer. 

 

 

 

 

Título. 6. No que diz respeito aos legados de trigo, vinho e azeite. 

 

 

 

 

172. Ulpianus, On Sabinus, Livro XX. 

 

Onde o vinho é legado, qualquer vinagre que o chefe de família guardou com o seu vinho está também incluído. 

 

173. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Onde as provisões são deixadas a uma pessoa, e o vinho a outra, todas as provisões pertencem ao primeiro legatário, com 

excepção do vinho. 
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174. Quando uma centena de frascos de vinho lhe for deixada para ser seleccionada como desejar, poderá instaurar um 

processo sob a vontade para obter a oportunidade de provar o vinho; ou poderá trazer um processo para obrigar o vinho a ser 

produzido, ou para recuperar quaisquer danos que possa ter sofrido por não lhe ter sido permitido prová-lo. 

 

175. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Se uma centena de medidas de vinho deve ser legada a alguém, não deixando nenhuma para a propriedade, o herdeiro pode 

comprar e entregar vinho, mas não pode entregar vinagre que foi encontrado entre o vinho do testador. 

 

176. Onde o vinho é legado, vamos ver se o legatário também tem direito aos recipientes em que está contido. Celsus diz que 

onde o vinho é legado, mesmo que os recipientes não possam ser incluídos no legado, são considerados para serem legados; 

não porque façam parte do vinho, na mesma medida em que a perseguição constitui uma parte de um copo ou de um espelho, 

mas porque é provável que a intenção do testador fosse a de que desejava que os recipientes fossem acessórios do vinho; e 

por isso diz que é habitual dizermos que temos mil frascos, referindo-se à quantidade do vinho. Não creio que esta opinião 

esteja correcta com referência aos barris, de modo que onde o vinho é legado, os barris também serão devidos; especialmente 

se estiverem presos na adega, ou se for difícil movê-los devido ao seu tamanho. No entanto, com referência a cubas, ou 

pequenos recipientes, penso que estão incluídos, e serão devidos, a menos que estejam igualmente fixados de forma imóvel 

no solo, e estejam lá como utensílios pertencentes ao mesmo. Nos casos em que o vinho é legado, considero que não estão 

incluídos sacos de cabedal nem garrafas. 

 

177. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Onde uma certa quantidade de óleo, sem mencionar a qualidade, é legada, não é prática perguntar que tipo de óleo o testador 

estava habituado a utilizar, ou que tipo de óleo os homens normalmente utilizam nesse bairro. Por conseguinte, o herdeiro 

tem a liberdade de dar ao legatário óleo de qualquer tipo que ele deseje. 

 

178. Julianus, Digest, Livro XV. 

 

Quando foi legado um certo número de medidas de vinho a partir do obtido na Herdade Semproniana, e foi obtida uma 

quantidade menor, foi decidido que mais não era devido, e que as seguintes palavras, "Que foi obtido", funcionavam como 

uma espécie de limitação do legado. 

 

179. Próculus, Epístolas, Livro V. 
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Quando um herdeiro é acusado da entrega de vinho, será obrigado a entregar o que quer que esteja contido em vasos ou 

jarros, mesmo que não tenha sido feita qualquer menção a vasos. Além disso, embora o vinho possa ter sido deixado com os 

vasos e jarros, ainda assim, aquilo que está contido nos barris também é considerado como tendo sido deixado; tal como 

quando um testador legou todos os seus escravos com a sua peculiaridade de cada um deles, aqueles que não têm 

peculiaridade são considerados como tendo também sido legados. 

 

180. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

Um certo indivíduo encarregou o seu herdeiro de dar à sua esposa vinho, azeite, cereais, vinagre, mel e peixe salgado. 

Trebatius disse que o herdeiro não era obrigado a entregar mais de cada artigo à mulher do que desejava, uma vez que não 

era indicado quanto de cada artigo devia ser dado. Ofilius, Cascellius, e Tubero pensam que toda a quantidade dos referidos 

artigos que o testador deixou foi incluída no legado. O Labeo aprova isto, e está correcto. 

 

181. "Que o meu herdeiro entregue a Lucius Titius uma centena de medidas de trigo, pesando cada uma cem libras". Ofilius 

defende que nada é legado, e Labeo concorda com ele, uma vez que o trigo deste tipo não existe; opinião que penso ser 

verdadeira. 

 

8. Pomponius, Epístolas, Livro VI. 

 

Quando um herdeiro é acusado da entrega de vinho contido em barris, e é culpa do legatário não o ter recebido, o herdeiro 

assumirá a responsabilidade se derramar o vinho; e se o legatário trouxer um processo para recuperar o vinho do herdeiro, foi 

considerado que ele seria barrado por uma excepção por má fé, se ele não pagar o montante dos danos sofridos pelo herdeiro 

por causa do seu atraso. 

 

182. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Onde alguém legar vinho, tudo é incluído que, tendo tido origem na videira, mantém a natureza do vinho. Se, no entanto, for 

feito hidromel, este não será devidamente incluído no termo vinho, a menos que o chefe de família tivesse essa intenção. E, 

de facto, como a bebida chamada zythum, que é feita em algumas províncias a partir de trigo, cevada, ou pão, não será 

incluída, assim nem a cerveja nem o hidromel são incluídos. Mas qual seria o caso do vinho misturado com outras 

substâncias? Penso que não será incluído, a menos que a intenção do testador fosse que o fosse. É evidente que o vinho 

misturado com mel, ou seja, vinho muito doce, será incluído; e a bebida feita de uvas passas será também, a menos que a 

intenção fosse outra. O vinho novo, cozido e condimentado, não está incluído, porque se assemelha bastante a um composto. 

O vinho feito de água e uvas está evidentemente incluído. A bebida de marmelos, e quaisquer outras bebidas não derivadas 

da videira, não estão incluídas no termo vinho, da mesma forma que o vinagre não se enquadra nessa categoria. Nenhuma 
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destas coisas será incluída no termo vinho, se não tiverem sido classificadas como tal pelo testador. Sabinus, contudo, 

declarou que tudo será incluído sob a denominação de vinho que o testador considerou como tal. Portanto, o vinagre que o 

testador considerou como vinho, bem como o zythum, a cerveja, e todas as outras bebidas que, de acordo com o gosto e uso 

do homem, são classificadas como vinho, serão incluídas. Se todo o vinho que o testador possuía se tivesse tornado azedo, o 

legado não se extinguirá. 

 

183. Se alguém deve legar vinagre, não será incluído o vinagre que o testador guardou como vinho. Os frutos conservados 

em vinagre serão incluídos, porque se encontram sob a cabeça do vinagre. 

 

184. Do mesmo modo, quando alguém legar vinho que tinha em sua posse, e este deve posteriormente tornar-se azedo, 

mesmo que tenha sido subsequentemente colocado com o vinagre pelo testador, será incluído com o vinho que foi legado, 

porque este foi designado como vinho no momento em que o testamento foi executado. Isto também é verdade, a menos que 

se oponha à intenção do testador. 

 

185. Onde o vinho que veio da propriedade do pai do testador é legado, isso só é considerado como tendo sido deixado que o 

primeiro guardou como vinho, e não o que o seu pai considerava ser tal. Além disso, quando é legado vinho pertencente a 

uma peculiaridade, isso inclui apenas o que os escravos consideravam como vinho. Qual é a razão para esta distinção? É 

porque o vinho do pai do testador já começou a pertencer-lhe, mas que fazia parte do peculiar permaneceu para uso dos 

escravos. 

 

186. A mesma regra aplica-se onde o vinho velho é legado. 

 

187. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

A idade do vinho quando legado é estabelecida de acordo com o costume do testador, ou seja, quantos anos considerou 

necessário para tornar o vinho velho, ou seja, se este não fosse conhecido. 

 

188. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Entende-se por "vinho velho" o que não é novo, ou seja, o vinho do ano anterior será incluído sob o termo "velho". 

 

189. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Pois onde as pessoas não concordam com esta opinião, qualquer fim, ou qualquer começo, pode ser tomado para designar a 

idade do vinho. 
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190. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

"Que o meu herdeiro dê a So-e-So, todos os anos, dez medidas de vinho do que se obtém de uma propriedade assim". 

Sabinus pensa que onde não foi feito vinho durante um ano, o herdeiro deve fornecer a quantidade ao legatário a partir do 

rendimento do ano anterior. Esta opinião também adopto, se não for contrária à intenção do testador. 

 

191. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Onde o vinho é legado, inclui também os recipientes, onde não são tais que estão reservados para uso constante, por exemplo, 

frascos e medidas. 

 

192. Proculus, Epístolas, Livro II. 

 

Um homem legou o seu vinho e os recipientes que o contêm. Trebatius nega que qualquer vinho, que esteja em barris, esteja 

incluído; e sustenta que a intenção do testador foi diferente do que está expresso nas suas palavras, e, além disso, os barris 

não são classificados como recipientes de vinho. Embora os barris não estejam incluídos no termo "recipientes de vinho", 

ainda assim, não concordo com Trebatius na sua opinião de que o vinho incluído nos barris, ou seja, que não se encontra em 

recipientes, não é legado. Penso, no entanto, que é verdade onde o vinho é legado a qualquer pessoa com os recipientes, que 

as medidas e frascos para os quais é extraído também são legados ao legatário; pois deitamos vinho em frascos e medidas, de 

modo a que possa permanecer neles, até que o solicitemos para uso; e, mais uma vez, vendemo-lo juntamente com os 

referidos frascos e medidas. Colocamo-lo, contudo, em barris, com uma intenção diferente, ou seja, a fim de o extrair dos 

mesmos para dentro de frascos e medidas, ou para o vender sem os barris. 

 

193. The Same, On the Last Works of Labeo, Livro III. 

 

Um certo testador guardava vinho de Surrentum em urnas de barro, e legou-o a si em frascos. Labeo e Trebatius deram como 

sua opinião que todo o vinho contido nas urnas foi legado. 

 

194. Onde os vinhos adocicados são legados, e nenhuma outra designação está contida no testamento, todos os seguintes são 

incluídos no legado, nomeadamente: vinho misturado com mel, vinho feito de passas, vinho novo cozido e condimentado, e 

bebidas similares, incluindo todas as feitas de uvas, figos, tâmaras, e frutos secos. 
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195. Quando um legado é legado da seguinte forma: "dou e deixo o vinho nos meus frascos, o meu vinho aminiseu e grego, e 

todas as minhas bebidas doces", Labeo pensa que nada será incluído neste último termo, excepto as bebidas que foram feitas 

misturando outras substâncias com o vinho contido nos frascos do testador. Esta opinião não rejeito. 

 

 

 

 

Título. 7. Sobre os legados de equipamentos ou implementos. 

 

 

 

 

196. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Onde um tracto de terreno mobilado com tudo é concebido, ou onde é concebido com o seu equipamento, dois legados 

separados e distintos são entendidos como tendo sido deixados. 

 

197. Quando um terreno é concebido com o seu equipamento, e foi alienado, o equipamento não pode ser recuperado de 

acordo com a vontade do falecido. 

 

198. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Onde um pai, depois de ter nomeado vários dos seus filhos seus herdeiros, legou a dois deles, como herança preferencial, a 

propriedade da sua avó, para além das suas partes dos seus próprios bens; foi considerado que os legatários teriam direito a 

partes iguais na proporção das dos co-herdeiros. 

 

199. Os presentes de terra, quando os utensílios para o seu cultivo, chamados invejkai na língua grega, não são deixados com 

ela, não são entregues ao devedor. 

 

200. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Um patrono deixou um pedaço de terra, com o seu equipamento, aos seus libertados pela sua vontade, e pediu depois num 

codicilo que os legatários, aquando da sua morte, entregassem as suas partes da terra aos sobreviventes; mas não fez qualquer 

menção ao equipamento. Foi considerado que a terra que foi concebida deveria ser considerada como se tivesse sido deixada 
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sob um fundo fiduciário; mas que o aumento de animais e escravos que entretanto se verificou, bem como as perdas causadas 

pela morte, deveriam ser incluídos no fundo fiduciário. 

 

201. Um menor de vinte anos de idade desejava um terreno com todo o seu equipamento para ser dado à sua prima, e, 

durante a sua vida, manumeu certos escravos que estavam ligados a esse terreno. Os escravos manumitted não deveriam ser 

entregues ao legatário, embora não possam obter a sua liberdade em tais circunstâncias. A mesma regra de direito aplica-se 

quando a liberdade não é obtida por qualquer outro motivo. 

 

202. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

Um certo testador tinha dois terrenos contíguos, e os bois utilizados num dos terrenos, após a conclusão da obra, foram então 

removidos para o outro. Ele legou as duas extensões, com todo o equipamento. Labeo e Trebatius pensam que os bois 

deveriam pertencer à terra onde trabalhavam, e não onde estavam habituados a permanecer. Cascellius tem a opinião 

contrária. Eu adopto a opinião de Labeo. 

 

203. Labeo, Abridgment of Probabilities de Paulus, Livro I. 

 

Se desejar conceber a alguém um terreno com o seu equipamento, não faz qualquer diferença a forma que utiliza, quer 

conceba o terreno com o seu equipamento ou o terreno e o seu equipamento, ou o terreno mobilado com o seu equipamento. 

Paulus: Sou de facto da opinião contrária, pois existe esta diferença entre legados, nomeadamente, se o testador que concebeu 

o terreno deve empregar a seguinte forma: "Deixo o terreno com o seu equipamento", e o terreno deve ser alienado, o 

projecto não terá qualquer força ou efeito; mas se utilizou uma das outras formas, será válido. 

 

204. Scaevola, Digest, Livro XVI. 

 

Uma testatrix deixou ao seu neto as terras que possuía num determinado distrito, uma vez que estavam equipadas, juntamente 

com o vinho, os cereais e um livro de contabilidade; e acrescentou as seguintes palavras: "Tudo o que se encontrar nesse 

distrito, quando eu morrer, e todos os bens de todas as descrições que lá se encontrem, ou que me possam pertencer". Tendo 

sido julgado contra um dos seus devedores, durante a vida da testatrix, ele não o satisfez. Levantou-se a questão de saber se o 

que era devido ao abrigo da decisão do tribunal pertenceria ao neto. A resposta foi que não havia nada no caso declarado que 

impedisse que ele tivesse direito a ela. 

 

205. The Same, Digest, Livro XXII. 
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Uma certa pessoa deixou ao Pardula, a quem tinha mandado construir pelo seu testamento, uma loja e um apartamento, 

juntamente com os utensílios de mercadoria e mobiliário aí contidos, e também um armazém de vinho, juntamente com o 

vinho, embarcações, utensílios, e escravos encarregados dos mesmos, que estava habituado a ter com ele. Colocou-se a 

questão de saber se Pardula poderia reivindicar todo o legado, uma vez que a casa que continha o apartamento que tinha sido 

concebido foi queimada durante a vida do testador, e foi reconstruída no mesmo local, após o lapso de dois anos, e o 

armazém que tinha sido deixado à mesma parte tinha sido alienado pelo testador, mas a venda do vinho tinha sido adiada a 

fim de obter um preço mais elevado. A resposta foi que a parte do mesmo com referência à qual o testador tinha mudado de 

ideias não era devida. 

 

206. Ulpianus, On Sabinus, Livro XX. 

 

Sabinus diz claramente nas suas obras sobre Vitellius que tudo está incluído no equipamento da terra que é utilizada para a 

aquisição, recolha e preservação das colheitas. Por exemplo, para adquirir este último, alguns escravos são empregados para 

cultivar o solo, e outros são colocados a seu cargo para os obrigar a trabalhar, e entre estes últimos estão os mordomos e 

supervisores, e, além disso, são bois, quebrados para trabalhar, e rebanhos fornecidos para adubar o solo, e alfaias e utensílios 

para o cultivo, tais como arados, enxadas, anzóis, facas de poda, garfos, e outros instrumentos deste tipo. Para a colheita das 

culturas, estão incluídos implementos tais como prensas, cestos, foices para cortar grãos, foices para cortar feno, cestos em 

que as uvas são colhidas e transportadas. Para preservar as culturas, são utilizados barris, por exemplo, mesmo que não 

possam ser enterrados no solo, e cubas. 

 

207. Em alguns distritos, por exemplo, se uma quinta é de melhor classe, são acrescentados, como acessórios, escravos que 

são carregadores, e limpadores de chão; e se há jardineiros, jardineiros de recreio. Se a terra tiver bosques e pastagens, são 

incluídos manadas de gado e os seus pastores e silvicultores. 

 

208. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Com referência aos rebanhos de ovelhas, deve ser observada a seguinte distinção, nomeadamente, que se foram criados para 

obter os lucros deles, não serão devidos sob o legado; mas tal não será o caso se os lucros da floresta não puderem ser 

adquiridos de outra forma, uma vez que estes lucros são obtidos através de rebanhos de ovelhas. 

 

209. Ulpianus, On Sabinus, Livro XX. 

 

Se os rendimentos da terra também forem constituídos por mel, as abelhas e as suas colmeias serão incluídas. 

 

210. Javolenus, On Cassius, Livro II. 
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A mesma regra aplica-se às aves que são mantidas em casas perto do mar. 

 

211. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XX. 

 

Colocou-se a questão de saber se o cereal destinado ao sustento dos escravos que cultivavam a terra faria parte do 

equipamento destes últimos. O maior número de autoridades não pensa que o faria, porque se destina a ser consumido; uma 

vez que o equipamento em geral inclui tudo o que se destina a permanecer na terra durante um tempo considerável, e sem o 

qual a posse da mesma não pode ser mantida. Os alimentos preparados para o sustento dos escravos são considerados como 

acessórios, e não como algo destinado a promover o cultivo. Penso, contudo, que os cereais e o vinho destinados à 

alimentação devem ser incluídos no equipamento, e os alunos de Servius afirmam que esta era também a sua opinião. Do 

mesmo modo, algumas autoridades consideram que o grão reservado para sementes está incluído no equipamento, e creio que 

isto é correcto, porque tem referência ao cultivo do solo, e é consumido de tal forma que é sempre substituído. O grão 

reservado à semente não difere em nenhum aspecto do destinado à alimentação dos escravos. 

 

212. Mencionámos os espigueiros, pelo facto de as culturas serem aí mantidas, e os vasos de terra, e os caixotes em que estão 

dispostos, como pertencendo à classe de coisas utilizadas para a preservação das culturas. O que quer que se destine ao 

transporte das culturas está também incluído no equipamento da terra, por exemplo, animais de carga, veículos, navios, 

barris, e sacos. 

 

213. Alfeno, no entanto, diz que se o testador fizer um legado de certos escravos que não estavam ligados à terra, aqueles que 

estavam ligados à terra não serão incluídos no equipamento da mesma, porque ele é da opinião de que nenhum animal é um 

implemento. Isto não é correcto, pois está bem estabelecido que os escravos que se encontram na terra com o objectivo de a 

cultivar estão incluídos no seu equipamento. 

 

214. Levantou-se a questão de saber se um escravo que tenha sido inquilino na terra está incluído num projecto como um 

implemento. Labeo e Pegasus sustentam muito apropriadamente que não está, porque não está no local como apanágio do 

mesmo, mesmo que estivesse acostumado a exercer supervisão sobre outros empregados no local. 

 

215. Labeo pensa que um silvicultor que tenha sido nomeado para cuidar da preservação das culturas está incluído no legado, 

mas que aquele que está encarregado da manutenção dos limites não está. Neratius, no entanto, sustenta que o é. Esta última 

opinião, presentemente, prevalece, de modo que todos os silvicultores são incluídos. 

 

216. Trebatius vai ainda mais longe, e pensa que estão incluídos o padeiro e o barbeiro que são empregados em benefício dos 

escravos das propriedades rústicas, bem como o pedreiro cujo dever é reparar os edifícios, e as escravas que cozinham o pão, 
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e que cuidam da casa, e também os moleiros empregados na propriedade e a cozinheira e a hospedeira, desde que ajudem 

qualquer escravo masculino pelo seu serviço; e também as mulheres que são fiadeiras e tecelões, e fazem roupas para os 

escravos e preparam a sua comida. 

 

217. Coloca-se, no entanto, a questão de saber se algum acessório do equipamento está incluído num legado deste último; 

para os escravos empregados em benefício dos agricultores, tais como fiadeiras, tecelões, barbeiros, fullers, e cozinheiros não 

fazem, propriamente falando, parte do equipamento da terra, mas serão eles acessórios do mesmo? Penso que os cozinheiros 

estão incluídos, bem como os fiadores e tecelões, juntamente com os outros acima enumerados, e os alunos de Servius 

afirmam que esta era também a sua opinião. 

 

218. Deve considerar-se que o testador pretendia que as esposas e filhos dos acima mencionados, e que eram membros da 

mesma família, fossem incluídos no legado; pois é incrível que ele tivesse ordenado uma separação tão cruel. 

 

219. Quando os rebanhos são pastados durante uma parte do ano na terra, e os alimentos são comprados para eles durante o 

resto do ano; ou quando a terra é cultivada durante uma parte do ano pelos escravos, e eles são contratados para pagamento 

durante a parte restante, eles serão, no entanto, incluídos no equipamento. 

 

220. Está bem estabelecido que o comissário de bordo também (ou seja, o escravo que é encarregado de ver se as contas são 

devidamente prestadas), bem como o carregador e o tropeiro, também são incluídos no equipamento. 

 

221. Incluem-se as mós, a maquinaria, o feno, a palha, o rabo utilizado para girar a roda e todos os aparelhos do lagar; o 

caldeirão de descaroçar em que o sumo da uva é cozido e temperado, e os que contêm água destinada a beber e a lavar pelos 

escravos também fazem parte do equipamento, bem como os carrinhos de mão e os carrinhos utilizados para o transporte de 

estrume. 

 

222. Cassius diz que qualquer coisa ligada ao solo não constitui qualquer parte do equipamento da terra, como canas e vimes 

antes de serem cortados, porque a terra não pode ser um equipamento em si mesma. No entanto, se forem cortados, penso que 

serão incluídos, porque servem para a produção de culturas. A mesma regra aplica-se às estacas. 

 

223. Se houver caça na terra, penso que os escravos que são caçadores e rastreadores, assim como os cães, e tudo o mais 

necessário para a caça, estão incluídos no equipamento, especialmente se a terra derivar um rendimento desta fonte. 

 

224. Do mesmo modo, se um rendimento for derivado da captura de aves, os escravos que são caçadores de aves e as suas 

redes, e qualquer outro aparelho utilizado para este fim, são incluídos no equipamento. Isto não é extraordinário, uma vez que 
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Sabinus e Cassius pensam que as próprias aves estão incluídas no equipamento da terra, por exemplo, tal como foram 

domesticadas. 

 

225. Quando um homem utiliza as mesmas alfaias em diferentes extensões de terra, levanta-se a questão, a qual delas 

pertencerá como equipamento? Penso que se a intenção do testador for clara quanto ao tracto de terra a que pretendia que 

pertencessem, eles serão cúmplices, pois os outros tractos, por assim dizer, pediram emprestados os referidos utensílios a 

este. Se a sua intenção não for clara, eles não serão cúmplices de nenhum deles, pois não podemos dividir os utensílios 

proporcionalmente. 

 

226. Qualquer mobiliário, ou outros artigos encontrados no terreno, que o proprietário pretendia colocar em melhor ordem, 

não serão incluídos no equipamento do mesmo. 

 

227. Deve ser considerado o que se encontra sob a cabeça do equipamento doméstico, onde este último é legado. Pegasus diz 

que o equipamento de uma casa inclui tudo o que é utilizado para a protecção contra o tempo, ou para a prevenção de 

incêndios; mas não o que é utilizado para fins de prazer; e, portanto, nem as telas de vidro nem os toldos que são mantidos na 

casa para fornecer contra o frio ou para mobilar sombra são devidos. Esta era a opinião de Cassius, que estava habituado a 

dizer que existia uma grande diferença entre utensílios e ornamentos, uma vez que os utensílios são artigos que são utilizados 

para a protecção da casa, e os ornamentos são coisas que contribuem para o prazer do proprietário, como por exemplo, as 

pinturas. 

 

228. Cassius pensa que as cortinas de pano usadas para evitar que os edifícios sejam afectados pelo vento ou pela chuva 

pertencem ao equipamento de uma casa. 

 

229. Pegasus e muitas outras autoridades dizem que o vinagre guardado para apagar o fogo, esfregões feitos de trapos, sifões, 

varas, escadas, tapetes, esponjas, baldes e vassouras estão incluídos. 

 

230. Se o proprietário tiver obtido azulejos ou vigas para a sua casa, estas serão incluídas no equipamento do mesmo, se se 

destinavam a esta utilização, e não foram empregadas em qualquer outra. Assim, se ele tivesse um andaime necessário para 

este fim, este também seria incluído no equipamento do edifício. 

 

231. Celsus diz, com referência às cortinas que se estendem sobre as soleiras e peitoris das janelas, e também no que diz 

respeito a coisas como as que estão suspensas das colunas, que deveriam ser classificadas como mobiliário; e Sabinus e 

Cassius são da mesma opinião. 

 

232. Tubos e ganchos de garras estão também incluídos no termo equipamento. 
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233. Do mesmo modo, varas longas utilizadas para remover teias de aranha, esponjas com que se limpam colunas, 

pavimentos e pés de mobiliário, e escadas utilizadas para lavar tectos, são utensílios, porque tornam a casa mais limpa. 

 

234. Papinianus diz, no Sétimo Livro de Opiniões, que os trabalhos de gesso ornamental, e as estátuas presas às paredes, não 

estão incluídos no equipamento de uma casa, mas fazem parte da própria casa; e, de facto, onde não estão presas a ela, não 

estão incluídas, pois estão debaixo da cabeça do mobiliário; com excepção dos relógios de latão que não estão presas às 

paredes; pois pensa que estes, tal como as cortinas de pano suspensas perante uma casa, fazem parte do seu equipamento. 

 

235. Tubos, caleiras e bacias, bem como outras coisas necessárias para as fontes, juntamente com fechaduras e chaves, 

constituem antes uma parte da própria casa do que os seus acessórios. 

 

236. Panelas de vidro, presas a uma casa, inclino-me a acreditar que lhe pertencem, pois quando uma casa é comprada, as 

panelas e as prateleiras estão incluídas na compra; quer estejam no edifício na altura, quer tenham sido temporariamente 

removidas. Se, no entanto, não tiverem sido substituídos, mas forem, no entanto, mantidos na sua posição original, serão 

abraçados no equipamento. 

 

237. Penso que as grelhas devem ser incluídas sob a cabeça do equipamento. 

 

238. Quando um terreno não é concebido com o seu equipamento, mas para que possa ser fornecido com ele, levanta-se a 

questão de saber se se inclui mais do que se o terreno tivesse sido simplesmente deixado juntamente com o seu equipamento. 

Sabinus afirmou nas suas obras sobre Vitellius, que se deve confessar que se deixa mais terreno onde é concebido para ser 

fornecido com os meios de cultivo do que onde é concebido mobilado com eles, opinião que vemos aumentar em importância 

e validade a cada dia. Consideremos, portanto, em que aspecto este legado é mais vantajoso do que o outro. Sabinus 

estabelece a regra, e Cassius, numa nota sobre Vitellius, diz que tudo o que foi trazido sobre o terreno para que o proprietário 

do mesmo possa estar melhor preparado para o seu cultivo está incluído; ou seja, o que quer que ele lá tenha para que possa 

ser fornecido mais abundantemente. Assim, por um tal legado é considerado como tendo deixado não as alfaias que 

pertencem à terra, mas as que constituem a sua própria propriedade privada. 

 

239. Assim, se a terra já fornecida com as alfaias necessárias for concebida, e o mobiliário que lá estava para uso do próprio 

testador é incluído, juntamente com o vestuário, não só o vestuário exterior, mas também aqueles que o testador estava 

habituado a usar enquanto lá estava, e mesas de marfim ou de qualquer outro material, recipientes de vidro, ouro e prata, bem 

como vinhos, se houvesse algum destinado ao seu próprio uso, e quaisquer outros utensílios; eles também serão incluídos. 
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240. No entanto, se o testador tiver recolhido certos artigos, não para seu próprio uso, mas para guarda segura, eles não serão 

incluídos. Os vinhos contidos nos armazéns também não serão incluídos. Adoptámos esta regra para que o que quer que o 

chefe de família lá tenha recolhido, como, por exemplo, num celeiro, possa não ser abraçado no legado. 

 

241. Celsus também declara, no Décimo Nono Livro do Digest, que quando os frutos são recolhidos nas instalações para 

serem vendidos, ou para qualquer outro fim que não seja o uso ou benefício do próprio terreno, não serão incluídos entre o 

equipamento do mesmo. 

 

242. Celsus diz também, no mesmo Livro, que estão incluídos os escravos que cuidam dos móveis e outros escravos deste 

tipo; ou seja, escravos domésticos, que estão empregados no terreno, com excepção daqueles que receberam a sua liberdade, 

e que estão habituados a residir no país. 

 

243. Se um testador deve conceber terras já dotadas de meios de cultivo, os jovens escravos que estão a ser instruídos no 

serviço da mesa, e que o testador estava habituado a ter lá, sempre que vinha, são abraçados no legado. 

 

244. Os membros das famílias dos escravos, ou seja, as suas esposas e filhos, estão sem dúvida incluídos na concepção da 

terra com o seu equipamento. 

 

245. Onde o terreno com o seu equipamento é concebido, está bem estabelecido que a biblioteca, e quaisquer livros sobre as 

instalações, que o chefe de família utilizava sempre que lá vinha, são incluídos. Se, no entanto, um armazém deve ser 

utilizado para o armazenamento dos livros, deve ser mantida a opinião contrária. 

 

246. Neratius, também, em resposta a Rufinus, afirmou, no Quarto Livro das Epístolas, que a concepção de um terreno com o 

seu equipamento inclui o mobiliário, os vinhos e os escravos, não só os empregados no cultivo do solo, e os cuidados com o 

mesmo, mas também os ligados ao serviço pessoal do chefe de família. 

 

247. Apenas se consideram legados os quadros que foram utilizados para o adorno da casa do campo. 

 

248. Papinianus sustenta que onde a terra é concebida com o seu equipamento não estão incluídos os escravos que lá 

estiveram apenas temporariamente, e que não tinham sido trazidos pelo testador, quer para serem empregados na terra, quer 

para o seu próprio serviço. 

 

249. A mesma autoridade foi da opinião de que onde o terreno foi concebido com o seu equipamento, e o mordomo que tinha 

a seu cargo o mesmo foi enviado de volta à província para retomar as suas antigas funções, depois de ter transaccionado o 

negócio para o qual veio, será incluído na concepção do terreno, mesmo que ainda não tenha regressado. 
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250. Diz também, onde um testador concebeu os seus jardins com o seu equipamento, que mesmo os vinhos que estavam lá 

com o objectivo de ter a mesa do proprietário melhor fornecida, estão incluídos. No entanto, se ele guardasse os vinhos em 

armazéns, de onde os transportava para a cidade, ou para outras propriedades, seria de outra forma. 

 

251. Ele sustenta também que onde uma casa foi concebida por Umbrius Primus, sob um fideicomisso, juntamente com os 

seus móveis, a Cláudio Hieronianus, um homem muito ilustre, que as mesas e os outros móveis que o chefe de família, 

estando prestes a iniciar uma viagem para assumir o procônsul de uma província, tinham sido armazenados em armazéns para 

que pudessem estar num local mais seguro, foram incluídos. 

 

252. Também deu como sua opinião que um certo antídoto contra o veneno, e outros medicamentos, juntamente com 

qualquer roupa que aí tivesse depositado devido à sua partida, foram incluídos na concepção do terreno com o seu 

equipamento. 

 

253. Também considerou, onde uma casa foi concebida com o seu equipamento e todos os direitos legais a ele inerentes, que 

os escravos da cidade, bem como os que eram trabalhadores qualificados, e cujos serviços também eram empregados noutras 

partes do terreno, não foram incluídos no legado; mas diz que o porteiro, os jardineiros, os encarregados dos quartos, os 

transportadores de água, e os escravos que só trabalhavam na casa serão incluídos. No entanto, o que ele afirma com 

referência aos trabalhadores qualificados não é verdade, se eles foram destinados ao serviço da casa, apesar de terem sido 

emprestados a outras propriedades para nelas serem empregados. 

 

254. Também dá a sua opinião de que onde uma casa é concebida com o seu equipamento, não se incluem as mesas e livros 

de marfim. Isto, porém, é falso, pois tudo na casa através do qual o proprietário poderá ser melhor fornecido e tornado mais 

confortável será incluído. Ninguém duvida que o mobiliário é algo que contribui para a comodidade do chefe de família. 

Finalmente, Neratius, no Quarto Livro de Epístolas, informa o seu irmão Marcellus que o vestuário está incluído na 

concepção de uma casa com o seu equipamento; e diz que isto é especialmente verdade no caso declarado, pois foi alegado 

que o testador que concebeu a propriedade excedia a placa de prata e as contas, pois quem excedia estas coisas não podia ter 

na sua mente quaisquer outros artigos que lá estivessem. O próprio Papinianus, contudo, diz no mesmo Livro de Opiniões, 

que onde um pai que era comerciante e corretor de dinheiro, e tinha dois filhos e tantas filhas, nomeou-os seus herdeiros da 

seguinte forma: "Eu dou e deixo aos meus filhos a minha casa, mobilada como está, e ordeno-lhes que a entreguem", pode 

perguntar-se se a mercadoria e os penhores estão contidos neste legado. Seria fácil para o juiz determinar a intenção do 

testador, examinando os seus outros bens. 

 

255. Celsus diz que quando alguém legar os escravos residentes na terra, os seus subescravos não serão incluídos, a menos 

que seja evidente que o testador também os tinha na sua mente. 



2031 

 

 

256. Papinianus defende também, no Sétimo Livro de Opiniões, que uma esposa, a quem o marido tinha deixado tudo o que 

estava na sua casa, não podia exigir que a sua filha, que era sua herdeira, entregasse as obrigações dos devedores e as notas 

de venda dos escravos que não pareciam ter sido legados, a menos que (diz ele), seja evidente que o testador tinha os 

escravos na sua mente, de modo que ele parecesse ter legado à sua esposa as provas da transferência dos referidos escravos 

que ele próprio pretendia que lhe pertencessem. 

 

257. Se alguém deveria conceber um tracto de terra "com o seu equipamento, tal como está", e depois acrescentar, 

"juntamente com os seus móveis, e os seus escravos, e tudo o resto que não foi expressamente mencionado", levanta-se a 

questão de saber se, ao acrescentar esta cláusula, diminuirá o legado, ou não. Papinianus responde que não será considerado 

como tendo sido diminuído, mas sim como tendo sido desnecessariamente aumentado por esta adição supérflua. 

 

258. Papinianus também, no Sétimo Livro de Opiniões, diz, se certos jardins com todo o seu equipamento forem concebidos 

por uma mãe para um filho, e ela também legar à sua filha os seus talheres destinados à utilização de mulheres, que a sua 

opinião é que se os referidos talheres, que ela guardava nos seus jardins, estiverem lá para sua conveniência pessoal, eles 

pertencerão à sua filha. 

 

259. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Neratius pensa que onde uma taverna com o seu equipamento é concebida, mesmo os escravos que a conduzem estão 

incluídos. Deve, no entanto, considerar-se se não existe uma diferença entre os utensílios de uma casa utilizados para beber, e 

os de um armazém para o armazenamento de vinho, uma vez que apenas os utensílios destes últimos são os seguintes: barris, 

cubas, grandes jarros, caldeirões, cântaros para despejar vinho, e que são normalmente passados ao jantar; urnas descaradas, 

medidas grandes e pequenas para líquidos, e outras coisas deste tipo; mas na palavra "taverna", como é um termo comercial, 

os escravos que transaccionam o negócio também estão incluídos. 

 

260. Neratius dá como sua opinião que quando um banho é concebido como equipado, inclui também o escravo encarregado 

do mesmo. 

 

261. The Same, On Vitellius, Livro II. 

 

O escravo empregado nos cofres para manter o fogo também está incluído. 

 

262. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 
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Onde a seguinte cláusula foi inserida num testamento, "Eu dou e deixo todos os utensílios que se destinam à realização dos 

negócios das minhas lojas, e ao fornecimento dos mesmos, e ao do meu moinho e armazém", Servius sustentou que os 

cavalos que estavam nos moinhos, e os escravos que eram moleiros, assim como os empregados nas lojas, a mulher que 

cozinhava, e a mercadoria contida na loja, eram todos considerados como tendo sido legados. 

 

263. Quando uma casa, totalmente equipada, é concebida, foi decidido que a mobília é incluída, mas não o vinho; porque 

quando uma casa é concebida já mobilada, os vinhos não podem ser entendidos como estando lá para esse fim. 

 

264. Uma escrava que foi deixada constantemente a cargo de uma casa de campo, e legada como pertencente à mesma, é 

incluída na concepção tal como um silvicultor, e pela mesma razão; uma vez que as casas requerem tutores, bem como terra, 

por um lado, para evitar que os vizinhos invadam, ou se apropriem da fruta, e por outro, para evitar que alguém remova 

qualquer propriedade contida na casa. O edifício, no entanto, é sem dúvida considerado como parte do terreno. 

 

265. Alfenus, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro II. 

 

Onde os utensílios de uma casa de campo são legados, a melhor opinião é que o mobiliário não está incluído. 

 

266. Servius deu como sua opinião, onde uma vinha e tudo o que lhe pertencia foi deixado, que não existiam coisas como 

utensílios utilizados para o cultivo de uma vinha. Cornelius, quando lhe foi pedida a sua opinião sobre este ponto, respondeu 

que as estacas, postes e enxadas são utensílios que pertencem a uma vinha; o que é correcto. 

 

267. Um certo homem deixou à sua mulher um terreno onde ele próprio residia, equipado para o cultivo tal como estava. 

Quando se aconselhava se as escravas, que eram fiadoras e tecedeiras, estavam incluídas na concepção, a resposta era que 

elas não constituíam, propriamente falando, parte do equipamento da terra; mas, como o testador que concebeu a propriedade 

vivia nela, não podia haver dúvidas de que as escravas e outras propriedades que se encontravam nas instalações para uso do 

chefe de família deveriam ser consideradas para serem abraçadas no legado. 

 

268. Marcianus, Institutos, Livro VII. 

 

Quando o atelier de um pintor é legado com o seu equipamento, a cera, as cores, e tudo deste tipo está incluído no legado, 

assim como os pincéis, os utensílios para o acabamento de azulejos encáusticos, e os frascos para óleo. 

 

269. Quando o equipamento de um pescador é legado, Aristo diz que inclui os barcos utilizados para a captura de peixe. A 

melhor opinião é que inclui também os próprios pescadores. 
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270. Onde os utensílios de um banho são legados, foi estabelecido que o escravo encarregado do banho está incluído; tal 

como onde se concebe uma madeira, o silvicultor, e onde se concebe uma adega, o escravo encarregado do mesmo, estão 

incluídos; pois os banhos não podem ser utilizados sem os banhistas. 

 

271. Paulus, On Vitellius, Livro II. 

 

Sempre que, no caso do legado das alfaias de um açougueiro, surge qualquer questão, depois de excluir a carne, deixamos as 

mesas, os pesos, os cutelos, as balanças, as facas, e os eixos como equipamento. 

 

272. Quando o equipamento de qualquer coisa é legado, é por vezes necessário ter em consideração as pessoas daqueles que 

deixam o legado; como, por exemplo, onde o equipamento de um moinho é legado, uma vez que os escravos que são os 

moleiros só serão incluídos quando o chefe de família conduzir ele próprio o negócio do moinho; pois faz uma grande 

diferença se os utensílios se destinavam ao uso dos moleiros, ou ao do moinho. 

 

273. Neratius diz que o rabo que gira a roda do moinho e a pedra do moinho não estão incluídos no equipamento que 

acompanha a transferência do terreno. 

 

274. Do mesmo modo, dizemos que as panelas e frigideiras estão incluídas no equipamento de um troço de terra, porque, sem 

elas, não se pode cozinhar, nem há muita diferença entre as panelas e os caldeirões que estão suspensos sobre o fogo; como 

neste último a água potável é aquecida, e no primeiro a comida é fervida. No entanto, se os caldeirões estiverem incluídos no 

equipamento, também os cântaros, com os quais a água é vertida nos caldeirões, ficam debaixo da mesma cabeça; e assim um 

recipiente segue outro em sucessão regular. Portanto, Pedius diz que é melhor não aderir demasiado ao significado literal das 

palavras, mas acima de tudo descobrir o que o testador pretendia designar, e depois verificar a opinião daqueles que residem 

em diferentes distritos da província. 

 

275. Quando se levanta uma questão com referência a um agricultor que é um escravo, sobre se ele está incluído como parte 

do equipamento da terra, e há qualquer dúvida sobre o assunto; Scaevola, tendo sido consultado, sustentou que o escravo 

deveria ser incluído, onde ele era o agente confidencial do seu senhor, e não cultivava a terra por um certo montante do 

rendimento da mesma. 

 

276. A mesma autoridade, tendo sido interrogada com referência à pedra de moinho inferior de um moinho, respondeu que 

também foi incluída, se fosse operada em benefício dos escravos empregados no trabalho da quinta. A parte inferior de uma 

pedra de moinho é chamada meta, e a parte superior de catillus. 
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277. Quando foi feita uma investigação com referência a um lavrador, a resposta foi que, independentemente de quem 

lavrava a terra, ou quem alimentava os bois utilizados no seu cultivo, estava incluído no legado. 

 

278. Também respondeu que os aparadores de árvores foram incluídos, se fossem especialmente considerados como estando 

ligados à terra. 

 

279. Os pastores e escavadoras também pertencem ao legatário. 

 

280. Do mesmo modo, onde uma parcela de terra é concebida da seguinte forma, "dou a Maevius o Seian Estate nas melhores 

condições em que pode ser encontrada, juntamente com todas as alfaias, rústicas e urbanas, e os escravos que lá se 

encontram", foi feita a pergunta se o grão para semente seria incluído. A resposta foi que seria certamente, a menos que o 

herdeiro pudesse provar que a intenção do testador era outra. A mesma autoridade emitiu uma opinião semelhante com 

referência ao grão reservado para a manutenção dos escravos. 

 

281. Cassius diz que no equipamento de uma lavagem de olhos de um escravo-físico, gessos, e outras coisas deste tipo estão 

incluídos. 

 

282. Um testador deixou alguns dos seus escravos, a quem mencionou pelo nome, a uma pessoa a quem tinha concebido um 

tracto de terra com o seu equipamento. Colocou-se a questão se os seus escravos restantes, que ele não enumerava, foram 

incluídos no equipamento. Cassius diz que foi decidido que, embora os escravos constituíssem parte do equipamento da terra, 

apenas aqueles que foram designados pelo nome foram considerados como tendo sido legados, pois é evidente que o chefe de 

família não pretendia que os outros fossem também classificados como tal. 

 

283. Sabinus diz que quando um tracto de terra com tudo o que nele se encontra é concebido, o próprio solo, e tudo o que 

nele é habitualmente guardado, e permanece durante a maior parte do ano, bem como os escravos que estão habituados a lá se 

instalarem com o propósito de residirem na terra, são considerados como tendo sido deixados, mas tudo o que ali foi 

concebido com o propósito de aumentar a quantidade do legado não será considerado como tendo sido legado. 

 

284. Quando um testador fez o seguinte legado: "Deixo a minha casa de campo nas mesmas condições em que eu próprio a 

possuía, juntamente com os móveis, mesas, e os escravos urbanos e rústicos que serão enviados para lá, e os vinhos que 

possam estar na referida casa no momento da minha morte, e a aurei da posse", como no dia da morte do testador ele tinha 

livros, artigos de vidro, e um pequeno lagar na casa, levantou-se a questão se estes artigos deveriam ser incluídos entre os 

enumerados no legado. Scaevola respondeu que apenas os artigos que foram especificamente mencionados faziam parte dela. 
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285. Um testador deixou a sua casa mobilada, juntamente com tudo o que estava ligado à mesma. Surgiu a questão de saber 

se o legatário tinha direito às obrigações dos devedores. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ele não tinha 

direito às mesmas. 

 

286. Paulus, Opiniões, Livro XIII. 

 

Dei como minha opinião que se, após a execução do testamento, quaisquer escravos fossem colocados pelo testador sobre a 

terra concebida para Seia, com o propósito de cultivar a mesma, pertenciam à referida terra e foram também incluídos no seu 

equipamento; embora o testador tenha enumerado os escravos que lá se encontravam no momento em que fez a concepção, 

pois mencionou-os não com o propósito de diminuir o legado, mas para o aumentar. Além disso, não há dúvida que os 

escravos que foram trazidos para a terra com o objectivo de a cultivar estão incluídos no seu equipamento. 

 

287. Paulus sustentava que nem as culturas que são armazenadas, nem um garanhão de cavalos, estão incluídas na concepção 

de uma casa de campo com o seu equipamento, mas que o mobiliário faz parte dela. Um escravo hábil na arte de construir, 

que paga ao seu dono uma certa soma de dinheiro todos os anos, não está incluído no equipamento da casa. 

 

288. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

Um testador deixou Seia, a quem tinha nomeado herdeiro de uma parte da sua propriedade, certas terras como herança 

preferida, juntamente com os agricultores que as cultivavam, e qualquer renda ainda não paga pelos inquilinos, caso ela se 

tornasse sua herdeira; e então ele fez a seguinte provisão num codicilo: "Ocorreu-me depois mencionar que desejo que Seia, a 

quem eu concebi as minhas terras, tenha também todos os utensílios agrícolas, mobiliário, gado, agricultores, rendas devidas 

pelos inquilinos, e mantimentos". Colocou-se a questão de saber se os artigos que estavam na terra e se destinavam ao uso 

diário do chefe de família, estavam incluídos no legado. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, a 

propriedade para além da terra tinha sido legada a Seia; mas que não lhe era devido mais do que o testador tinha 

especificamente mencionado no codicilo que tinha elaborado depois de se ter esquecido de o indicar claramente no seu 

testamento, e que ele mostrou que tencionava ser incluído no termo equipamento. 

 

289. Um testador concebeu ao seu libertado certas terras da seguinte forma: "Eu dou e deixo ao meu Libertador, Seius, suco-

e-extracto e suco-extracto de terras, fornecidas com implementos tal como estão, juntamente com todos os dotes, e balanços 

devidos pelos inquilinos, e também com os silvicultores, as suas esposas e os seus filhos". Levantou-se a questão se o 

escravo, Stichus, que cultivava uma das referidas extensões de terra e devia uma soma considerável de dinheiro, era devido à 

Seius nos termos do trust. A resposta foi se ele cultivasse a terra, não como um agente de confiança do seu senhor, mas para o 

pagamento de renda, como os inquilinos estrangeiros estão habituados a fazer, Seius não teria direito a ele. 
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290. "Desejo que as terras, com todos os utensílios, e a casa superior, sejam dadas ao meu filho adoptivo Gaius Seius". 

Colocou-se a questão de saber se o testador concebeu que a casa deveria ser dada, completamente mobilada. A resposta foi 

que, de acordo com os factos declarados, ele parecia ter a intenção de a dar, a menos que a parte a quem foi exigida pudesse 

mostrar claramente que a sua intenção era outra. No entanto, se ele tivesse legado o equipamento do alojamento, ou seja, do 

edifício, quaisquer escravos que fossem destinados a outros fins e cujos serviços fossem empregues noutro local não seriam 

incluídos no legado. 

 

291. Um homem deixou certas terras, desde que fossem com alfaias, juntamente com todos os bens e saldos devidos pelos 

inquilinos e agricultores, com os escravos e o gado, e incluindo as peculiaridades e o mordomo. Colocou-se a questão de 

saber se os saldos devidos pelos inquilinos que, após o seu arrendamento terem expirado e terem dado segurança, tinham 

deixado as suas quintas, seriam incluídos na concepção, sob as palavras acima mencionadas. A resposta foi que o testador 

não parecia ter estas reivindicações na sua mente. 

 

292. Com referência ao mordomo que foi legado, foi também perguntado se a sua esposa e filha foram incluídas no legado, 

uma vez que o mordomo não residia na terra, mas na cidade. A resposta foi que não havia nada no caso declarado que 

mostrasse que elas estavam incluídas. 

 

293. Foi também perguntado se um testador, depois de ter feito a sua vontade, deveria ir numa viagem a uma província, se 

aqueles escravos que, após a sua partida, ou após a sua morte, tinham voluntariamente e sem a autoridade de ninguém, se 

aproximavam dos seus familiares e conhecidos nas terras que tinham sido concebidas, foram incluídos no legado. A resposta 

foi que aqueles que estavam, por assim dizer, a passar para trás e para a frente, não foram legados. 

 

294. "Desejo que a Herdade Ticiana, munida do seu equipamento juntamente com tudo o resto que lá está, seja entregue a 

Pamphila, a minha mulher libertada, quando eu morrer". Levantou-se a questão se o escravo, Stichus, que um ano antes da 

morte do testador tinha sido retirado da terra para ser educado, e depois não regressou, seria incluído no legado. A resposta 

foi se o testador o tivesse mandado embora apenas para fins de instrução, e não o tivesse transferido da referida área de terra 

para outra, ele seria incluído. 

 

295. "Deixo à minha irmã, Tyranna, a minha propriedade grega, juntamente com o celeiro, e todos os utensílios agrícolas". 

Colocou-se a questão de saber se as pastagens, que o testador obteve ao mesmo tempo com as referidas terras, e que tinha 

sempre guardado para o uso das mesmas, foram incluídas sob a denominação, "propriedade grega", e foram abraçadas na 

concepção. A resposta foi que se ele os tivesse unido à herança grega, para que fossem incluídos sob uma denominação, eles 

fariam parte da concepção. 
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296. Onde uma casa foi deixada completamente mobilada, uma cama dourada prateada, tendo sido temporariamente 

armazenada num armazém, não foi lá encontrada no momento da morte da testatrix, Titia. Pergunto se também deve ser 

entregue ao legatário. A resposta foi que, se fosse normalmente mantida na residência, e tivesse, entretanto, sido levada para 

o armazém a fim de estar num local mais seguro, deveria, no entanto, ser entregue ao legatário. 

 

297. Onde o testador acrescentou a seguinte frase: "Tal como eu a possuí", será que isto se refere à forma como a terra estava 

equipada no momento da sua morte, ou seja, com escravos, gado, e alfaias agrícolas? A resposta foi que isto não tem 

qualquer referência aos direitos legais do legatário. 

 

298. Pomponius, Trusts, Livro I. 

 

Quando um terreno é concebido sem o seu equipamento, os barris, moinhos de azeitonas, prensas, e tudo o resto fixado ou 

construído sobre o terreno, estão incluídos na concepção; mas nenhuma destas coisas que pode ser deslocada está, com muito 

poucas excepções, incluída sob a designação de propriedade real. Quando surge qualquer questão relativa a moinhos ligados 

ao terreno, ou construídos sobre o mesmo, são considerados como partes dos edifícios. 

 

299. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Quando o terreno é concebido, "No melhor estado em que pode ser encontrado", as redes, e todos os outros aparelhos de caça 

que se referem ao equipamento, são incluídos na concepção, se o rendimento do terreno for principalmente derivado da 

perseguição. 

 

300. Onde foi concebido um tracto de propriedade real, "juntamente com os escravos e o gado, e todo o seu equipamento 

rústico e urbano, a peculiaridade adquirida pelo mordomo antes da morte do falecido, se derivou da mesma terra, é detida 

pelo maior número de autoridades para pertencer ao legatário". 

 

301. Neratius, Opiniões, Livro II. 

 

Quando se pergunta o que é o equipamento de uma loja, é habitual verificar que tipo de negócio se realiza nela. 

 

302. Paulus, Sobre Neratius, Livro III. 

 

Um terreno que tinha sido arrendado foi concebido com o seu equipamento. As alfaias que o arrendatário tinha na quinta 

estão incluídas no legado. Paulus: Isto refere-se ao que pertencia ao rendeiro, ou apenas ao que pertencia ao testador? Deve 

dizer-se que a melhor opinião é que este é o caso, a menos que nenhum dos utensílios pertencesse ao proprietário. 
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303. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

Quando o equipamento de um terreno é concebido, Tubero pensa que todo o gado que o terreno pode suportar está incluído 

no projecto. Labeo é da opinião contrária, pois diz que se, quando a terra pudesse suportar mil ovelhas, duas mil fossem lá 

mantidas, quantas delas deveríamos decidir que deveriam ser incluídas na concepção? Não deve ser feita qualquer 

investigação sobre quantas ovelhas o testador deveria ter tido para efeitos de constituir o número a incluir no projecto, mas 

sim quantas ele realmente tinha no terreno; pois a estimativa não deve ser feita a partir do número ou da quantidade que 

restou. Concordo com a opinião de Labeo. 

 

304. Um certo indivíduo, que tinha oleiros nas suas terras, empregou os serviços dos seus oleiros durante a maior parte do 

ano em mão-de-obra agrícola, e depois concebeu a terra com o seu equipamento. Labeo e Trebatius pensam que os oleiros 

não devem ser incluídos no equipamento da terra. 

 

305. Onde todo o equipamento de uma parcela de terra foi deixado, com excepção do gado, Ofilius defende indevidamente 

que os pastores e as ovelhas estão incluídos no legado. 

 

306. The Same, On the Last Works of Labeo, Livro V. 

 

Faiança, e vasos de chumbo em que se coloca terra, e flores plantadas em vasos, Labeo e Trebatius pensam que constituem 

uma parte da casa. Penso que isto é correcto, se estiverem presos à casa de modo a permanecerem sempre lá. 

 

307. Ofilius diz que os moinhos de mão devem ser classificados com bens domésticos, mas aqueles movidos pelo poder dos 

animais são inerentes à terra. Labeo, Cascellius, e Trebatius pensam que nenhum deles deve ser classificado como bens 

domésticos, mas sim como apetrechos. Penso que isto é verdade. 

 

308. Scaevola, Digest, Livro VI. 

 

Um testador deixou ao homem que o tinha criado a sua terra perto do mar, juntamente com os escravos que nela se 

encontravam, e todas as alfaias e colheitas pertencentes ao mesmo, bem como os saldos devidos pelos seus inquilinos. 

Levantou-se a questão de saber se os escravos, que eram pescadores, que estavam ligados ao serviço pessoal do testador, e 

habituados a segui-lo por toda a parte, e cujos nomes eram levados nas contas da cidade, e no momento da morte do testador 

não foram encontrados na terra que foi concebida, deveriam ser considerados como tendo sido legados. A resposta foi que, de 

acordo com os factos declarados, eles não foram legados. 
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309. Uma testatrix fez o seguinte legado a um dos seus familiares: "Desejo que a Quinta da Cornelia, desde que tudo, tal 

como está, juntamente com todos os bens pessoais e escravos, e os montantes devidos pelos inquilinos, seja entregue ao 

Titius". Esta testatrix tendo vindo, devido a um processo judicial, de África para Roma, trouxe consigo alguns escravos 

pertencentes à referida terra, a fim de poder recorrer aos seus serviços durante o Inverno. Levantou-se a questão de saber se 

os referidos escravos foram abraçados na confiança, pois alguns deles tinham sido afastados das suas funções na quinta no 

momento da viagem, e tinham deixado as suas esposas e filhos, enquanto outros tinham deixado os seus pais e mães para 

trás. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, os escravos que foram objecto do inquérito deveriam ser 

entregues nos termos do fundo fiduciário. 

 

310. Foi também perguntado se as colheitas da mesma parcela de terra que já tinham sido recolhidas e aí permaneciam no 

momento da morte da testatrix foram incluídas no trust; uma vez que era evidentemente a sua intenção demonstrar a maior 

liberalidade para com o seu parente, como foi provado pelo seu desejo de que o equilíbrio devido pelos inquilinos lhe 

pertencesse também. A resposta foi que, quando foi feita uma provisão deste tipo, só se deveria verificar se era perfeitamente 

claro que o falecido pretendia legar o bem com referência ao qual o inquérito é feito. 

 

311. Um testador concebeu uma parcela de terra como um legado preferido ao seu libertado, a quem tinha nomeado herdeiro 

de uma parte dos seus bens, como se segue: "Pamphilus, meu liberto, desejo que tenhas, como legado preferido, a minha 

propriedade Ticiana, juntamente com a minha pequena propriedade Semproniana, com todos os seus pertences, e os bens 

pessoais que lá estarão no momento da minha morte, juntamente com os escravos que residem nas referidas terras, com a 

excepção daqueles que doravante manumitarei". Como o testador tinha uma certa quantidade de vinho em barris nas referidas 

terras, todos os quais tinha vendido durante a sua vida, e cuja terceira parte do preço tinha recebido, levantou-se a questão de 

saber se o vinho que permaneceu nos barris pertenceria ao libertado nos termos do legado preferido. A resposta foi que, de 

acordo com os factos declarados, seria incluído, a menos que os co-herdeiros pudessem provar que a intenção do testador era 

outra. O testador também deixou as reivindicações no seu livro de contas, e o dinheiro que estava no referido terreno. A 

opinião com referência ao dinheiro era a mesma que foi dada acima. 

 

312. Foi feita uma concepção como se segue: "Desejo que metade do Seian Estate, que me chegou do meu pai, seja dada à 

minha irmã Septitia, tal como está actualmente, e a outra metade no estado em que pode ser encontrada no momento da 

minha morte". Levantou-se a questão se, sob as palavras acima citadas, as vigas e vigas já em posição e preparadas para 

serem inseridas no edifício, bem como o equipamento urbano e rústico, e os escravos empregados no terreno pertenceriam ao 

legatário. A resposta foi que as seguintes palavras, "tal como está", podem ter referência ao equipamento do terreno. 

 

313. Um testador concebeu certas terras da seguinte forma: "Deixo também ao meu irmão, Sempronius, ao meu cassian e 

Novian Estates, equipados tal como estão, juntamente com os seus salgueiros e bosques". Como os bosques e salgueiros não 

faziam parte das referidas terras, mas estavam em pequenas extensões adjacentes às mesmas, que o testador tinha adquirido 
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ao mesmo tempo e sem as quais as antigas terras não podiam ser cultivadas, levantou-se a questão de saber se estavam 

incluídas no legado. A resposta foi que essa propriedade só fazia parte do legado que foi especificamente designado pelo 

testador. 

 

314. The Same, Digest, Livro XXIII. 

 

Lucius Titius concebeu um pedaço de terra com todo o seu equipamento. Levantou-se a questão de como deveria ser 

entregue, quer como estava equipado no momento da morte do testador, para que qualquer escravo nascido, ou levado para a 

terra entretanto, pertencesse ao herdeiro; quer como estava equipado no momento em que o testamento foi executado; ou se 

deveria ser entregue no estado em que estava quando a terra foi reclamada, para que qualquer dos equipamentos ali 

encontrados na altura fosse em benefício do legatário. A resposta foi que, de acordo com os termos do legado, a propriedade 

encontrada no terreno no momento em que a concepção foi feita, e que estava no mesmo estado quando o testamento foi 

aberto, seria incluída no equipamento. 

 

315. Labeo, Probabilidades, Livro I. 

 

Se comprar um barco com o seu equipamento, o barco que lhe pertence deverá ser-lhe entregue. Paulus: De forma alguma; 

pois o barco de um navio não faz parte do seu equipamento, pois o barco difere dele em tamanho, mas não em espécie. É 

necessário que o equipamento de qualquer coisa seja de uma descrição diferente, seja qual for a sua natureza. Esta opinião é 

adoptada por Pomponius, no Sétimo Livro das Epístolas. 

 

 

 

 

Título. 8. Sobre os legados de peculiaridades. 

 

 

 

 

316. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Quando um escravo é legado com o seu peculiar, e é alienado, ou é manumitido, ou morre, o legado do peculiar também se 

extingue. 

 

317. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVIII. 
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Para as coisas que ocupam o lugar dos acessórios extingue-se quando a propriedade principal é destruída. 

 

318. Paulus, Sobre o Sabinus, Livro IV. 

 

No entanto, quando uma escrava é legada com os seus filhos, e ou morre, ou é alienada ou manumitida, os seus filhos 

pertencem ao legatário, porque existem dois legados distintos. 

 

319. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVIII. 

 

Quando, contudo, um escravo é legado com os seus subescravos, o legado dos subescravos continuará a existir, se o escravo 

morrer, ou se for alienado ou manumitido. 

 

5. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Quando o peculiar é legado, está bem estabelecido que o herdeiro pode cobrar quaisquer dívidas devidas ao peculiar, e ser 

obrigado a pagá-las ao legatário, para além de tudo o que ele próprio possa dever ao escravo. 

 

320. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXV. 

 

Quando um peculiar é legado que consiste em bens materiais (como, por exemplo, terras ou casas), pode ser reclamado na 

sua totalidade, se o escravo não estiver em dívida para com o seu senhor, para com os seus companheiros escravos, ou para 

com os filhos do seu senhor. Se, no entanto, ele dever alguma coisa a este último, ou às outras pessoas acima mencionadas, a 

propriedade deve ser diminuída proporcionalmente. Julianus e Celsus são da mesma opinião. 

 

321. Se um peculiar deve ser legado sem a dedução do endividamento do escravo, deve ser apreendido que o legado será 

nulo, porque o que é acrescentado é contrário à natureza do legado. Penso, contudo, que é verdade que a validade do legado 

não é prejudicada por esta adição, mas o testador também não acrescentou nada do seu montante, uma vez que a 

reivindicação do peculiar não pode ser aumentada desta forma. É evidente que se supuser que o legatário obteve a posse do 

bem, pode recorrer a uma excepção por má fé contra o herdeiro, se intentar uma acção contra ele; pois está protegido pela 

vontade do testador, que determinou que a dívida não deve ser deduzida. Se, no entanto, o senhor tivesse declarado que o que 

o escravo lhe devia devia ser dado, ou indicado que este último não lhe devia nada, o acréscimo acima mencionado será 

válido; porque um senhor pode, pela mera expressão dos seus desejos, dar ao escravo o que este lhe deve. 
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322. No entanto, onde o meu subescravo me foi legado, coloca-se a questão de saber se a peculiaridade do referido 

subescravo será a minha. Pensamos que a sua peculiaridade está incluída no legado do subescravo, a menos que isso seja 

contrário à intenção do testador. 

 

323. Quando um escravo e o seu subescravo são encaminhados para serem livres por vontade, e as suas peculiaridades lhes 

são legadas, as palavras do legado devem ser interpretadas de acordo com a intenção do testador, como se este último se 

referisse a peculiaridades separadas e distintas. De acordo com isto, um subescravo não será mantido em comum quando 

existem dois libertados, a menos que tal fosse a intenção do testador. 

 

324. Como por um lado, a dívida do escravo, isto é, o que é devido ao seu senhor, diminui o legado do peculiar; assim, por 

outro lado, o que o senhor deve ao escravo deve aumentá-lo. Um Rescript do Nosso Imperador e do seu pai, que é o seguinte, 

opõe-se, no entanto, a esta opinião: "Quando um peculiar é legado a um escravo, não é concedido a este último o direito de 

recuperar do herdeiro qualquer dinheiro que este possa dizer ter gasto na conta do seu senhor". Mas e se esta fosse a intenção 

do testador, não poderia ele então recuperá-lo? O que ele gastou para este fim deveria certamente ser sujeito a uma 

compensação com o que foi devido ao seu mestre. Será que o que o seu amo declarou por escrito era devido por ele ao 

escravo será incluído no legado da peculiaridade? Tanto Pégaso como Nérva dizem que não será. Quando Gneus Domitius 

legou à sua filha o seu peculiar, mas ele não lhe tinha pago, durante dois anos, o subsídio que estava habituado a dar-lhe, mas 

reteve-o para os seus próprios fins e declarou que devia à sua filha cinquenta aurei, Atilicinus sustentou que isto não estava 

incluído no legado. Esta opinião é correcta, pelo facto de concordar com o Rescript. 

 

325. Não só o que é devido ao mestre é deduzido do peculiar legado, mas também tudo o que possa ser devido ao herdeiro. 

 

326. Pomponius, On Sabinus, Livro VII. 

 

Se alguém se entregar ao seu credor para ser arrogado, e forem instaurados procedimentos baseados no peculiar contra o 

arrogante, penso que a mesma regra se aplicará com referência ao herdeiro. 

 

327. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXV. 

 

Finalmente, Pegasus dá como sua opinião que se um herdeiro emprestar dinheiro a um escravo, que deve ser livre sob uma 

certa condição, antes de a condição ser preenchida, o montante será deduzido por operação de lei, e cada parte individual do 

peculiar será diminuída por esta dívida. 
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328. Assim, se um escravo deve receber a sua liberdade incondicionalmente, e o herdeiro deve emprestar-lhe dinheiro, quer 

durante a vida do senhor, quer antes da entrada da propriedade, um legado do peculiar será diminuído, segundo a opinião de 

Julianus, embora o herdeiro possa nunca ter-se tornado o senhor do escravo. 

 

329. Quando um testador era proprietário dos escravos, Stichus e Pamphilus, e, depois de os ter transformado por vontade 

própria, legado a cada um deles o seu peculiar, foi decidido que o que um dos escravos devia ao seu companheiro de 

escravidão deveria ser retirado do seu peculiar, e ser acrescentado ao legado do outro. 

 

330. Quando a liberdade era concedida a um escravo se este pagasse ao herdeiro aurei, e o seu peculiar lhe fosse legado, 

também se lhe perguntava se o aurei que ele tinha pago ao herdeiro devia ser deduzido do peculiar. Sabinus defende, e isto é 

correcto, que o legado do peculato é diminuído a este ponto. 

 

331. Sabinus vai ainda mais longe, e diz que se um escravo para ser livre sob uma condição deve vender ao herdeiro um dos 

seus próprios escravos, este último deve ser deduzido do peculiar, tal como se tivesse sido vendido a um estranho. 

 

332. Consequentemente, coloca-se a questão se, se um escravo tiver feito um acordo com o seu senhor com referência ao 

preço da sua liberdade, e pagar uma parte do dinheiro, e antes de pagar o restante, o seu senhor deve morrer, e este último, 

pela sua vontade, ordenar que o referido escravo seja livre e receba o legado do seu peculiar, deve o que pagou ao seu senhor 

ser incluído no seu peculiar? O Labeo diz que deve ser deduzido dele. É evidente, se ainda não o tiver pago mas o tiver 

guardado nas suas mãos como depósito até poder pagar a totalidade da quantia, que deve ser incluído no seu peculiar. 

 

333. Do mesmo modo, quando o seu peculiar é legado a um escravo, e o herdeiro foi proibido de cobrar de um devedor a esse 

peculiar um crédito que era devido; é um facto que este deve ser deduzido do peculiar legado, ou seja, que o que foi deixado 

ao referido devedor deve ser retirado do peculiar. 

 

334. Por vezes, quando o peculiar não é legado, entende-se que isto foi feito, como se depreende do exemplo seguinte. Um 

certo homem concedeu a liberdade a um escravo se este prestasse contas, e pagasse cem aurei aos seus herdeiros. Com 

referência a isto, o Nosso Imperador, juntamente com a sua espuma, declarou num Rescript que embora o peculiar não fosse 

devido a menos que fosse legado, ainda assim, disse, se o escravo cumprisse as condições prescritas, concluiu que era 

intenção do testador manter o seu peculiar, especialmente porque lhe tinha ordenado que pagasse cem aurei do seu peculiar 

aos seus herdeiros. 

 

335. Além disso, será que devemos entender o peculiar como sendo o montante deste último no momento da morte, ou 

devemos acrescentar-lhe quaisquer adesões posteriores, ou subtrair-lhe quaisquer diminuições posteriores? Julianus diz que 

onde o peculiar é legado, deve entender-se que existe uma diferença quando foi deixado ao próprio escravo, e quando foi 
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deixado a outros. Se foi deixado a si próprio, o tempo de aquisição do legado deve ser considerado, mas se foi deixado a um 

estranho, o tempo da morte deve ser tido em conta; mas de tal forma que o aumento da propriedade que compõe o peculiar 

pode chegar às mãos do legatário; como, por exemplo, a prole de escravas, ou o aumento do gado. Qualquer adesão, porém, 

derivada do trabalho dos escravos ou de qualquer outra fonte, não será devida a ninguém mais do que à escrava a quem o 

peculiar foi legado. Julianus diz que ambos os casos devem ser decididos de acordo com a intenção do testador; pois, quando 

o seu próprio peculiar é legado ao escravo, é provável que o testador pretendesse que todo o aumento do mesmo lhe 

pertencesse, a quem, após a sua manumissão, o seu património seria investido. Este não é o caso quando o peculiar é legado a 

outro; ainda assim, pode dizer-se que a regra se aplicará se for evidente que o testador teve a mesma intenção com referência 

à outra parte. 

 

336. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Qualquer coisa que seja devida de um escravo a outro a quem o primeiro é legado com a sua própria peculiaridade, da qual o 

legatário faz parte, não é deduzida do legado, ainda que o legatário possa ser o seu companheiro-escravo. 

 

337. Se um escravo deve ferir um dos seus companheiros escravos, e, ao fazê-lo, depreciar o seu valor, Marcelo diz que não 

há dúvida que o montante devido ao senhor como danos deve ser deduzido da peculiaridade do escravo. Para que diferença 

existe se um escravo deve ferir o seu companheiro-escravo, ou cortar em pedaços, partir, ou roubar qualquer outra 

propriedade? Neste caso, a sua peculiaridade será sem dúvida diminuída, mas não em maior medida do que a quantidade real 

da lesão. 

 

338. Se, no entanto, o escravo se ferir a si próprio, ou mesmo cometer suicídio, nada deve ser deduzido do peculiar por esta 

razão. Seríamos de opinião diferente se ele levasse para a fuga, pois o montante da depreciação do seu valor, em 

consequência, deveria ser deduzido do seu peculiar. 

 

339. Pomponius, On Sabinus, Livro VII. 

 

Se desejar legar o seu peculiar ao seu escravo, ou ao seu filho como herança preferida, a propriedade incluída no peculiar 

deve ser especialmente legada, para evitar que o que ele lhe deve seja deduzido do mesmo. 

 

340. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Um peculiar também pode ser legado a alguém que não o tenha, pois tal legado pode ser feito não só de um peculiar possuído 

no momento presente, mas também de qualquer outro que possa ser adquirido posteriormente. 
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341. Julianus, Digest, Livro XXXVII. 

 

Um legado de peculiaridade é nulo onde o escravo morre durante a vida do testador, mas se ele deveria estar vivo no 

momento da sua morte, o peculiar será incluído no legado. 

 

342. Celsus, Digest, Livro XIX. 

 

A regra é diferente quando o escravo é legado com a sua roupa. 

 

343. Alfenus Verus, Digest, Livro V. 

 

Um certo indivíduo inseriu a seguinte disposição no seu testamento: "Quando eu morrer, que o meu escravo Pamphilus tenha 

para si próprio a sua peculiaridade e que seja livre". Foi-lhe perguntado se o peculiar deveria ou não ter sido legalizado a 

Pamphilus, pela razão de que lhe foi ordenado que tomasse o peculiar antes de se tornar livre. A resposta foi que não havia 

ordem a ser observada nas duas disposições, que neste caso foram unidas, e que não fazia qualquer diferença qual das duas 

foi mencionada ou escrita primeiro; e, portanto, que o peculiar foi considerado como tendo sido legalmente legado, tal como 

se o escravo tivesse sido ordenado a ser livre primeiro, e a receber o peculiar depois. 

 

344. The Same, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro II. 

 

O seu próprio peculiar foi legado a um escravo manumitted. Por outra cláusula do testamento, o testador deixou todas as suas 

escravas à sua mulher. Uma destas fez parte do peculiar da escrava que tinha sido legada, e foi decidido que ela pertencia à 

referida escrava, e que não fazia qualquer diferença que o legado tivesse sido feito primeiro. 

 

345. Africanus, Perguntas, Livro V. 

 

Stichus tinha Pamphilus na sua peculiaridade, e o mestre defendeu-o numa acção noxal, e, tendo perdido o caso, pagou o 

montante dos danos avaliados. Em seguida, manumitiu Stichus por vontade própria, e legou-lhe o seu peculiar. Levantou-se a 

questão se o que tinha sido pago por causa de Pamphilus, como danos, deveria ser deduzido do peculato de Pamphilus em si, 

ou do de Stichus. A resposta foi que a dedução deve ser feita do peculiar de Pamphilus, seja qual for a soma; isto é, mesmo 

que seja conveniente entregá-lo em satisfação do dano cometido, pois tudo o que é pago pelo senhor por conta de um escravo 

faz dele um devedor ao seu senhor. Se a peculiaridade de Pamphilus não fosse suficiente, uma quantia não superior ao valor 

de Pamphilus deveria ser deduzida da peculiaridade de Stichus. 
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346. Levantou-se a questão se Pamphilus, por alguma outra razão, devia uma soma de dinheiro ao seu mestre, e esta não 

podia ser obtida do seu peculiar, se uma quantia na medida do seu valor podia ser deduzida do peculiar de Stichus. Isto foi 

negado, pois o caso não é semelhante ao primeiro. A razão pela qual o preço do subescravo deveria ser deduzido é porque o 

próprio Stichus se tornou devedor ao seu senhor por causa da defesa do subescravo por este último. Mas, no caso proposto, 

nada pode ser deduzido do seu peculiar, porque Stichus nada deve, mas a dedução só deve ser feita para o peculiar de 

Pamphilus, que certamente não pode ser entendido como fazendo parte do seu próprio peculiar. 

 

347. Javolenus, Sobre Cassius, Livro II. 

 

Um certo indivíduo que tinha legado o peculiar do seu escravo comprometeu-se a defendê-lo em tribunal, e depois morreu. 

Foi decidido que o herdeiro não era obrigado a entregar o peculiar por causa do legado, a menos que fosse fornecida 

segurança para o indemnizar por qualquer perda resultante da defesa do escravo. 

 

348. Marcianus, Institutos, Livro VI. 

 

Se o seu próprio peculiar deve ser legado a um escravo manumitted, não há dúvida de que nenhuma acção será contra ele em 

favor dos credores do seu peculiar, mas o herdeiro não será obrigado a entregá-lo, a menos que seja fornecida uma garantia 

para o defender contra os referidos credores. 

 

349. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Quando um patrão deseja manumitar o seu escravo, e lhe ordena que lhe forneça uma lista dos bens de que é composto o seu 

peculiar, e, depois de o ter feito, o escravo recebe a sua liberdade, é evidente que qualquer bem pertencente ao peculiar que o 

escravo tenha retido da sua declaração não lhe terá sido tacitamente entregue quando foi manumitido. 

 

350. Quando a liberdade é concedida por um testamento, e o testador também legou o peculiar, e depois manumita o escravo, 

o libertado pode, nos termos do testamento, exigir que lhe sejam atribuídos os direitos de acção por reivindicações 

pertencentes ao peculiar. 

 

351. Um filho sob controlo paterno, a quem o seu pai legou o seu peculiar, manumita um escravo que fez parte do mesmo, 

durante a vida do seu pai. Este escravo tornou-se propriedade comum de todos os herdeiros, e foi removido do peculiar por 

causa da intenção do filho, porque essa parte do peculiar pertence apenas ao legatário que se verifica estar incluído no mesmo 

no momento da morte do pai. 

 

352. Marcianus, Institutos, Livro VII. 
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Num caso deste tipo, não faz diferença se o legado do peculiar foi feito primeiro, e a manumissão ilegal foi concedida depois; 

ou vice versa. 

 

353. Scaevola, Perguntas, Livro VIII. 

 

Se, após a manumissão de Stichus, o seu peculiar lhe for deixado, e um escravo pertencente a esse peculiar for legado a 

Titius, Julianus diz que a quantia deduzida do peculiar por conta da dívida devida ao senhor será acrescentada à quantia 

recebida por aquele a quem o subescravo foi legado. 

 

354. Labeo, Last Epitomes de Javolenus, Livro II. 

 

Um mestre manumitted o seu escravo pela sua vontade, e deixou-lhe a sua peculiaridade. O escravo devia ao seu amo mil 

sestércios, e pagou-os ao herdeiro. Dei a opinião de que toda a propriedade que compõe o peculiar era devida ao escravo em 

exercício, se ele tivesse pago o dinheiro que lhe devia. 

 

355. Um mestre manumitted o seu escravo, que tinha um subescravo em comum com ele, deixou ao primeiro o seu peculiar, 

e depois legou especificamente o próprio subescravo, que era tido em comum por eles, a ele e à sua mulher libertada. Defendi 

que uma quarta parte da escrava pertenceria à mulher libertada, e que os restantes três quartos pertenceriam ao libertado; que 

é também a opinião de Trebatius. 

 

356. Scaevola, Digest, Livro XV. 

 

Um senhor, pela sua vontade, legou a liberdade ao seu escravo Stichus, que transaccionava os negócios de um dos seus 

libertados, a metade dos quais o senhor era o herdeiro testamentário; uma lista de reivindicações sendo incluída entre os bens. 

O legado da liberdade dependia da condição de ele prestar contas; e ele deixou-lhe a sua peculiaridade sob um fideicomisso. 

Stichus prestou contas das somas que tinha recebido dos créditos, bem como das que tinha obtido de outras fontes, os 

devedores em nome dos quais ele próprio tinha pago aos herdeiros do seu patrono, mantendo-se ainda responsável pelas suas 

obrigações; e tendo obtido a sua liberdade, morreu. Levantou-se a questão se, em virtude da confiança, os herdeiros do 

patrono poderiam ser obrigados a atribuir aos herdeiros de Stichus os seus direitos de acção contra os devedores pelos quais 

Stichus tinha feito o pagamento, quando não havia mais nada devido por Stichus ao patrono. A resposta era que eles podiam 

ser obrigados a fazê-lo. 

 

357. Um certo testador, por vontade própria e um códice, legou aos seus escravos a sua peculiaridade, e fez a seguinte 

provisão com referência a Stichus: "Desejo que o meu escravo Stichus seja livre, e que lhe seja dada aurei, juntamente com o 
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dinheiro que ele possa ter na minha bolsa, e desejo que ele preste uma conta aos meus herdeiros. Desejo também que lhes 

seja dada a peculiaridade de todos os escravos que eu manumitei". Levantou-se a questão de saber se Stichus deveria receber 

dos herdeiros qualquer excesso para além do conteúdo da bolsa do seu senhor, que tinha gasto em seu benefício no momento 

da sua morte, pois era costume da família que, onde gastava mais do que o conteúdo da bolsa, fosse reembolsado pelo seu 

senhor pelo mesmo. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados com referência ao costume da casa, isso também 

estava incluído no peculiar legado que lhe era devido pelo seu senhor, e que este estava habituado a devolver-lhe. 

 

358. Um testador concedeu liberdade aos seus escravos, deixou-lhes certos legados, e depois prescreveu-lhes a seguinte 

condição: "Desejo que não se exija contas aos escravos a quem eu tenha legado legados, e a quem eu tenha legado legados". 

Colocou-se a questão de saber se a sua peculiaridade deveria ser considerada como tendo-lhes sido legada por esta cláusula. 

A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, a peculiaridade não foi considerada como tendo sido legada. 

 

359. Foi também perguntado se, ao abrigo desta disposição, os escravos podiam reter como parte do seu legado qualquer 

coisa que lhes fosse devida pelo seu senhor, ou se tinham algum dos seus bens nas mãos, ou se, onde eram seus inquilinos, 

lhe deviam renda. A resposta foi que a resposta já tinha sido dada. 

 

360. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Quando um escravo é legado, é desnecessário excepto a sua peculiaridade, porque, a menos que expressamente especificado, 

não está incluído no legado. 

 

361. Celsus, Digest, Livro XIX. 

 

Quando um escravo é ordenado a ser livre por um testador, e o seu peculiar é-lhe deixado, os subescravos dos seus 

subescravos são abraçados em três legados. 

 

362. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

"Que o meu filho Titius tire dos bens da minha propriedade, como legado preferido, uma casa de sucessão, e uma centena de 

aurei". Depois, sob outro artigo, o testador deixou aos seus filhos as suas peculiaridades como legado preferido. Levantou-se 

a questão, se a centena de aurei e os juros sobre o mesmo seriam incluídos no legado preferido do peculiar, juntamente com 

os livros de contabilidade contendo os montantes devidos, tanto de capital como de juros, aos outros credores. A resposta foi 

se o pai tivesse emprestado dinheiro em nome do seu filho, e tivesse creditado este último com juros sobre o mesmo, como 

poderia ser sugerido, isto também seria incluído no legado do peculato. 
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Título. 9. Sobre os legados de provisões. 

 

 

 

 

363. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Um herdeiro foi ordenado pelo testador a fornecer anualmente à esposa deste último uma certa quantidade de provisões, e no 

caso de não o fazer, ele cobrou-lhe que lhe pagasse uma quantia em dinheiro. Colocou-se a questão de saber se ela poderia 

intentar uma acção para recuperar as provisões legadas, ou se a entrega era meramente voluntária, e se as provisões não eram 

fornecidas, se poderiam ser exigidas. E, de facto, se tal legado só foi legado uma vez, e não foi pago anualmente, não há 

dúvida (como observa Marcelo no Trigésimo Nono Livro do Digest em Julianus) de que a entrega dos artigos em si não é 

necessária, mas esse processo pode ser instaurado para recuperar o montante em dinheiro. Por conseguinte, o herdeiro terá o 

direito de oferecer as provisões, ou o dinheiro, até que a emissão seja unida numa acção para recuperar o seu valor em 

dinheiro; a menos que o testador, quer por implicação, quer expressamente, indique algum outro tempo para o pagamento. 

No entanto, se o legado das provisões tiver de ser pago anualmente, deverá ainda ser fornecido em espécie todos os anos, ou, 

se não o for, o processo pelo montante devido pode ser trazido anualmente. Mas e se uma única soma de dinheiro fosse 

legada, e as provisões não fossem fornecidas no final do primeiro ano? Pode duvidar-se que a totalidade da soma seria 

pagável, tal como se todo o montante do legado das provisões fosse devido; ou deve o valor estimado das provisões a serem 

fornecidas durante o primeiro ano ser meramente tomado em consideração? Penso que a intenção do testador deve ser 

seguida, e a totalidade da soma deve ser paga imediatamente, depois de o herdeiro não ter fornecido as provisões à esposa, e 

que ele deve ser punido pela sua falta de piedade filial. 

 

364. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Quando um certo tipo de provisões é legado, juntamente com as embarcações em que estão contidas, e foram consumidas, as 

embarcações não são incluídas no legado, como no caso da peculiaridade. 

 

365. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Onde alguém legar provisões, vejamos o que é abraçado no legado. Quintus Mucius diz, no Segundo Livro do Direito Civil, 

que tudo o que possa ser comido ou bebido é considerado como fazendo parte de um legado de provisões. Sabinus diz 
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também, nos seus Livros sobre Vitellius, que tudo está incluído num tal legado que é normalmente consumido pelo chefe de 

família, a sua esposa, os seus filhos, ou os seus escravos, e que isto também se aplica aos animais de carga que se destinam 

ao uso do testador. 

 

366. Aristo, contudo, observa que algumas coisas que não são comidas ou bebidas estão incluídas no legado; por exemplo, 

aquelas que estamos habituados a utilizar com elas, como óleo, molho feito de peixe, salmoura, mel, e outros artigos deste 

tipo. 

 

367. Se forem legados artigos usados com comida, é claro (como diz Labeo no Nono Livro das suas Últimas Obras) que 

nenhum deles deve ser abraçado no legado, porque não comemos estas coisas, mas, por meio delas, estamos habituados a 

comer outras. Trebatius tem uma opinião diferente no que diz respeito ao mel, e com razão, porque temos o hábito de comer 

mel. Proculus, contudo, sustenta muito correctamente que todos os artigos deste tipo estão incluídos no legado, a menos que 

seja evidente que esta não era a intenção do testador. 

 

368. Onde é feito um legado de provisões, será que isto inclui artigos que estamos habituados a comer, ou aqueles por meio 

dos quais comemos outros? Deve considerar-se que estes últimos também estão incluídos no legado, a menos que se 

demonstre o contrário da intenção do testador. É certo que o mel é sempre classificado entre as provisões. O próprio Labeo 

não nega que os peixes, juntamente com a salmoura em que são picados, estão também incluídos. 

 

369. Todas as bebidas que o chefe de família considerado como vinho são classificadas como provisões, mas nenhuma das 

acima mencionadas está incluída. 

 

370. Ninguém duvida que o vinagre também está incluído no termo "provisões", a menos que tenha sido guardado com o 

objectivo de extinguir o fogo, pois então não pode ser comido ou bebido. Este Ofilius afirmou no Décimo Sexto Livro de 

Acções. 

 

371. O que dissemos com referência à cláusula "Destinado ao uso do testador", deve ser entendido como sendo aplicável aos 

seus amigos, aos seus clientes, e a todas as pessoas que ele tem sobre ele, mas não aos seus escravos, ou àqueles que não são 

seus acompanhantes ou ao seu povo; por exemplo, os escravos que são empregados nas suas propriedades; e Quintus Mucius 

pensa que estes só estão incluídos nos legados de provisões que não executam qualquer trabalho. Isto dá ocasião a Servius 

para observar que os alimentos para a manutenção dos tecelões masculinos e femininos são abraçados num tal legado. 

Mucius, no entanto, apenas pretende designar aqueles que estão presentes no testador. 
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372. Do mesmo modo, os alimentos destinados à subsistência de animais de carga estão incluídos no legado; mas isto não se 

aplica aos animais de carga que são utilizados pelo próprio testador e pelos seus amigos. Os alimentos para animais que são 

empregados em trabalho agrícola, ou são contratados, não estão incluídos neste legado. 

 

373. Quaisquer cereais ou vegetais que o testador tenha guardado num armazém estão incluídos num legado de provisões, 

bem como qualquer cevada para a subsistência dos seus escravos, ou das suas bestas de carga; como Ofilius declarou no 

Décimo Sexto Livro de Acções. 

 

374. Coloca-se a questão de saber se lenha, carvão e outros combustíveis com os quais se preparam os alimentos, são 

incluídos num legado de provisões. Quintus Mucius e Ofilius negam que seja este o caso, e dizem que estes não estão 

incluídos, tal como as mós não estão. Negam também que o incenso ou a cera estejam incluídos. Tutilius, contudo, sustenta 

que tanto a lenha como o carvão vegetal, se não forem guardados para efeitos de venda, ficam sob esta cabeça. Sextus e 

Caecilius também declaram que o incenso e as cera, guardados para uso doméstico, estão incluídos. 

 

375. Servius, On Mela, diz que os perfumes e papiro para cartas também devem ser classificados como provisões. A melhor 

opinião é que todos estes artigos, incluindo perfumes, devem ser incluídos, e que as folhas de papiro destinadas às contas 

diárias do testador pertencem à mesma categoria. 

 

376. Não há dúvida de que os recipientes para serviço de mesa também estão incluídos. Aristo, porém, diz que os barris não 

estão, e isto é correcto, de acordo com a distinção que fizemos anteriormente com referência ao vinho. Também não estão 

incluídos recipientes para cereais ou legumes, ou caixas, ou cestos, ou qualquer outra coisa deste tipo, que são mantidos para 

serem utilizados em armazéns ou adegas, onde são armazenadas provisões, mas apenas os artigos sem os quais não se podem 

utilizar devidamente as provisões. 

 

377. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Como os líquidos não podem ser guardados sem recipientes, levam consigo como acessórios quaisquer artigos sem os quais 

não podem ser conservados. Os recipientes, contudo, que são acessórios do legado de provisões, não são legados. Finalmente, 

depois de consumidas as provisões, os recipientes que as continham deixarão de ser devidos. Mas mesmo que as provisões 

fossem expressamente legadas com os recipientes, estes últimos não serão devidos depois de as provisões terem sido 

consumidas, ou de o legatário ter sido privado delas. 

 

378. Quando as provisões contidas num armazém são deixadas a qualquer pessoa, todas as provisões do testador não são 

objecto do legado. 
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379. Do mesmo modo, se alguém que está habituado a vender as suas colheitas deve legar provisões, não é tido como tendo 

deixado tudo o que tinha nas suas mãos como mercadoria, mas apenas o que tinha separado como provisões para si próprio. 

Mas se ele estivesse habituado a fazer uso do que tinha indiscriminadamente, apenas a quantidade que seria suficiente para o 

consumo anual de si próprio, dos seus escravos, e das outras pessoas que ele tinha a seu respeito, seria abraçada no legado. 

Sabinus diz que isto geralmente ocorre no caso de comerciantes, ou quando um armazém contendo petróleo ou vinho que 

estava habituado a ser vendido, faz parte de uma propriedade. 

 

380. Fui informado que o termo "disposições" é aplicável a todo o tipo de alimentos. 

 

381. Quando é feito um legado de provisões que se encontram em Roma, são os legados que se situam nos subúrbios, ou 

apenas os que se encontram dentro das paredes? Enquanto, de facto, quase todas as cidades estão encerradas por muros, 

Roma está encerrada pelos seus subúrbios, e a Cidade de Roma está delimitada pelos seus subúrbios. 

 

382. Quando se deixa um legado de provisões numa cidade, Labeo diz que tudo do tipo que se encontra em qualquer lugar 

deve ser considerado como legado, mesmo os artigos que se encontram num país, mas que se destinam ao consumo urbano; 

tal como chamamos aos escravos "urbanos" cujos serviços estamos habituados a utilizar fora da cidade. Se, no entanto, as 

provisões estiverem situadas fora da Cidade, serão, no entanto, consideradas como estando em Roma, e se estiverem nos 

jardins adjacentes à Cidade, aplicar-se-á a mesma regra. 

 

383. Quando as disposições, com excepção do vinho, forem legadas a qualquer pessoa, todas as disposições, excepto o vinho, 

serão consideradas como incluídas no legado. No entanto, nos casos em que foi estabelecido explicitamente num testamento 

que todas as disposições, excepto o vinho que estava em Roma, foram legadas, apenas as disposições que estavam em Roma 

foram consideradas como estando incluídas no legado. Isto foi declarado por Pomponius no Sexto Livro sobre o Sabinus. 

 

384. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Tudo o que pode ser bebido não está incluído no termo "provisões", caso contrário, seria necessário que todos os 

medicamentos que são fluidos fossem incluídos no legado. Assim, apenas estão incluídos os que são bebidos para fins 

alimentares, e os antídotos não pertencem a esta categoria; como observa Cassius muito apropriadamente. 

 

385. Certas autoridades negam que a pimenta, o amor, a semente de cominho, o assaf?dita, e outros artigos deste tipo, 

estejam incluídos nas disposições, mas esta opinião não é aceite. 

 

386. The Same, On Sabinus, Livro X. 
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Os utensílios de uma padaria, e todos os recipientes utilizados para cozinhar, não estão incluídos num legado de provisões. 

 

387. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

"Desejo que todas as minhas provisões vão para a minha mãe, ou para os meus filhos que estão com ela". Pergunto, se os 

guardiães de uma ala devem dizer que apenas as provisões contidas na sua residência foram legadas, e certos frascos de vinho 

foram encontrados nos seus armazéns, se estes estão incluídos no legado. A resposta foi que quaisquer provisões que ele 

tivesse em qualquer lugar para seu próprio uso foram incluídas. 

 

 

 

 

Título. 10. Sobre legados de bens domésticos. 

 

 

 

 

388. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Móveis, ou quaisquer utensílios domésticos pertencentes ao chefe de família, mas não incluindo artigos de prata ou ouro, ou 

vestuário, 

 

389. Florentinus, Institutos, Livro XI. 

 

Ou seja, bens móveis, mas não animais, são classificados sob esta cabeça. 

 

390. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Os seguintes são abraçados em legados de bens domésticos, nomeadamente: armários, bancos, camas de cama, camas, 

mesmo que estejam incrustados com prata, colchões, cobertores, almofadas, vasos para água, bacias, candelabros, candeeiros, 

e conchas. 

 

391. Normalmente, estão incluídos recipientes descarnados, por exemplo, aqueles que não estão fixados a nenhum lugar 

determinado. 
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392. Para além destes, estão incluídas caixas e cofres fortes. Algumas autoridades seguram muito apropriadamente que os 

armários e arcas de gavetas, se destinados ao armazenamento de roupas ou livros, não devem ser classificados como bens 

domésticos, porque os artigos para os quais foram concebidos não estão incluídos nessa categoria. 

 

393. Os recipientes de vidro para a mesa, utilizados tanto para comer como para beber, estão incluídos entre os bens 

domésticos, bem como os recipientes de barro, não só os comuns, mas também os de grande valor. Pois não há dúvida de que 

as bacias e tigelas de prata, as mesas e as camas embutidas com ouro ou prata e fixadas com jóias, estão incluídas no termo 

bens domésticos, mesmo na medida em que a mesma regra se aplica quando são inteiramente feitas destes metais preciosos. 

 

394. Existe alguma dúvida com referência a vasos de vidro iridescente, e de cristal, se fazem parte dos bens domésticos 

devido à sua raridade e valor, mas deve dizer-se que a mesma regra se aplica também a eles. 

 

395. Também não faz qualquer diferença de que material são feitos os artigos que compõem os bens domésticos, mas nem 

copos de prata, nem vasos de prata são incluídos, devido à severidade da idade, que não admite mobiliário de prata. 

Actualmente, no entanto, se um candelabro de prata for colocado entre artigos de prata, devido a uma concepção errada de 

pessoas ignorantes, será considerado como fazendo parte do mesmo, e o erro estabelecerá o direito. 

 

396. O mesmo, relativamente ao significado do equipamento. 

 

Uma carruagem de quatro rodas e as suas almofadas estão incluídas no termo bens domésticos. 

 

397. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Com referência à tapeçaria, e às outras coberturas de assentos e cadeiras, pode-se perguntar se estão incluídas debaixo da 

cabeça do vestuário, como coberturas, ou debaixo da dos bens domésticos, como almofadas, que, propriamente falando, não 

são coberturas. Penso que a melhor opinião é que devem ser classificadas como bens de uso doméstico. No que diz respeito 

aos panos ou coberturas de linho que são colocados sobre os veículos, há alguma dúvida se devem ser incluídos entre os bens 

domésticos? Deve dizer-se que deveriam antes ser classificados como bagagem para uma viagem, tal como as peles em que o 

vestuário é embrulhado e com as correias com que as referidas peles são normalmente presas. 

 

398. Alfenus, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro III. 

 

Penso que as coisas destinadas ao uso corrente do chefe de família devem ser incluídas entre os bens domésticos, onde não 

tenham um nome distinto que lhes seja próprio. Portanto, os artigos que são empregados em algum comércio, e não estão 

adaptados ao uso ordinário do chefe de família, não são incluídos no termo bens domésticos. 
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399. Pequenos blocos de escrever e livros de memorandos não são classificados como bens domésticos. 7. Celsus, Digest, 

Livro XIX. 

 

Labeo diz que o termo "supellex" deriva do costume de pessoas que, quando estavam prestes a iniciar uma viagem, estavam 

habituadas a colocar em peles os artigos que lhes seriam úteis. 

 

400. Tubero tenta explicar o termo bens domésticos como utensílios destinados ao uso diário do chefe de família, que não 

têm outra designação, como por exemplo, provisões, placa de prata, vestuário, ornamentos, utensílios destinados à agricultura 

ou a uma casa. Não é estranho que o nome tenha mudado com as maneiras dos cidadãos, e a sua utilização de artigos 

diferentes; pois, em tempos passados, os bens domésticos eram compostos por faiança, madeira, vidro ou cobre, e depois 

eram feitos de marfim, casca de tartaruga, e prata, e, actualmente, ouro e mesmo jóias são empregues como material para tais 

coisas. Assim, é necessário considerar a natureza dos artigos, e não o material de que são compostos, a fim de determinar se 

devem ser classificados como bens domésticos, placa de prata, ou vestuário. 

 

401. Servius admite que é necessário determinar a intenção da pessoa que fez o legado, e a categoria em que tinha o hábito de 

colocar os artigos legados. Se, contudo, alguém está habituado a designar como bens domésticos coisas que, sem dúvida, 

deveriam ser classificadas de outra forma (como, por exemplo, placa de prata para a mesa, capas, e togas), não se deve, por 

essa razão, considerar que os artigos que deixou estão também incluídos entre os seus bens domésticos; pois os nomes não 

devem ser derivados da opinião de indivíduos, mas do costume das pessoas em geral. Tubero diz que isto não lhe parece ser 

claro, pois pergunta de que valor são os nomes, a menos que mostre a intenção da pessoa que os utiliza. E, de facto, não creio 

que alguém dissesse algo que não pretendesse, especialmente se usasse o termo pelo qual o artigo era comummente 

designado; pois fazemos uso da fala, e ninguém deveria ser presumido a ter dito o que não tinha na sua mente. No entanto, 

embora o julgamento e a autoridade de Tubero tenha grande peso comigo, ainda assim, não discordo da opinião de Servius, 

de que um homem não deve ser considerado como tendo dito nada porque não fez uso do nome pelo qual é indicado. Pois 

embora a intenção da pessoa que fala seja preferível, e mais importante do que as suas palavras, ainda assim, ninguém é 

considerado como tendo dito nada sem discurso, a menos que, de facto, aqueles que não podem falar, e pelos seus gestos e 

pela expressão de certos sons, ou seja, por expressões inarticuladas, sejam considerados como tendo falado. 

 

402. Modestinus, Opiniões, Livro IX. 

 

Tendo um marido concebido para a sua esposa uma casa com todos os seus apetrechos, os seus utensílios, e os seus móveis, 

foi perguntado se o serviço de mesa de prata, tanto para comer como para beber, estava incluído no legado. A resposta foi 

que se algo feito de prata fosse encontrado entre os móveis, seria incluído, mas que a prata para serviço de mesa não o seria, a 

menos que o legatário pudesse provar que o testador também tinha a intenção de legar. 
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403. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Quando é feito um legado de bens domésticos, e a descrição dos artigos é, por ignorância, apresentada com minúcia 

desnecessária, não afecta o legado geral. Se, no entanto, for indicado o número dos artigos especificados, entende-se que o 

montante foi reduzido com referência ao tipo de bens domésticos referidos. A mesma regra deve ser observada quando são 

concebidos terrenos com todo o seu equipamento, e é mencionado um certo número de diferentes tipos de utensílios. 

 

404. Está bem estabelecido que tabelas de todo o tipo de material (por exemplo, as de prata ou incrustadas com prata) são 

incluídas nos bens domésticos. O costume das actuais classes etárias de camas de prata e candelabros de prata entre os bens 

domésticos; pois, como Homero diz, Ulisses ornamentou com ouro e prata uma cama de cama feita do tronco de uma árvore 

verde, pela qual Penélope reconheceu o seu marido. 

 

405. Quando um testador legou todos os seus bens domésticos, certa placa de prata que tinha sido recebida em penhor não foi 

considerada para ser incluída, porque apenas legou os seus próprios bens, especialmente porque a referida placa de prata não 

tinha sido utilizada pelo credor, com o consentimento do devedor, mas tinha-a posto de lado como garantia para o pagamento 

da obrigação, a ser devolvida quando a última fosse libertada. 

 

406. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro III. 

 

Um certo homem que estava habituado a depositar na sua conta de despesas todas as suas roupas, bem como artigos de 

diferentes tipos, como "mobiliário", legou os seus bens domésticos à sua esposa. Labeo, Ofilius e Cascellius negam muito 

apropriadamente que a roupa foi abraçada no legado, porque não se pode dizer que a roupa seja classificada como mobília. 

 

407. The Same, On the Last Works of Labeo, Livro X. 

 

Labeo e Trebatus pensam que os vasos de latão colocados sob jactos de água, e também outros artigos concebidos para o 

prazer e não para uso, não estão incluídos entre os bens domésticos. Os vasos de vidro iridescente e de cristal, que devem ser 

utilizados para beber, diz-se, devem ser classificados como bens de uso doméstico. 

 

408. Labeo, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro IV. 

 

Tal como os escravos urbanos e rústicos se distinguem, não pelo lugar onde se encontram, mas pela natureza do seu emprego, 

assim também as provisões urbanas e os bens domésticos devem ser classificados de acordo com o seu uso numa cidade, e 
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não pelo simples facto de estarem ali situados, ou noutro lugar; e faz uma grande diferença se as provisões e os bens 

domésticos que se encontram na cidade são legados, ou onde são legados como pertencendo à cidade. 

 

409. Modestinus, Opiniões, Livro IX. 

 

Ele dá como sua opinião que quando um marido legar os seus bens domésticos à sua esposa por vontade própria, nunca 

deverá ser considerado como tendo concebido para ela a residência em que os referidos bens domésticos estavam situados; e, 

portanto, não há dúvida de que, se a mulher deveria reclamar a residência para si própria, isso seria contrário à intenção do 

falecido. 

 

410. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro III. 

 

Quando um terreno é concebido, o seu equipamento não será abraçado no legado, a menos que isto tenha sido expressamente 

mencionado; pois onde uma casa é concebida, nem os seus utensílios nem os seus móveis são incluídos, a menos que isto 

tenha sido explicitamente declarado pelo testador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2058 

 

         Livro XXXIV 
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente a legados de subsistência ou alimentos. 

 

2. Relativamente a legados de ouro, prata, ornamentos, jóias, perfumes, vestuário, tapeçaria e estátuas. 

 

3. Relativamente ao legado de uma exoneração de responsabilidade. 

 

4. Relativamente ao cancelamento ou transferência de legados e fideicomissos. 

 

5. Relativamente a assuntos duvidosos. 

 

6. Relativamente aos legados feitos a título de penalidade. 

 

7. Sobre a regra de Catão. 

 

8. Considerando disposições testamentárias que são consideradas como não tendo sido escritas. 

 

9. Quanto àqueles que são privados dos seus legados como sendo indignos deles. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo aos legados de subsistência ou alimentos. 
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Ulpianus, On All Tribunals, Livro V. 

 

Onde a manutenção é legada, pode-se dizer que a água também está incluída no legado, se o legado for feito na região onde a 

água é normalmente vendida. 

 

1. Marcianus, Institutos, Livro VIII. 

 

Quando alguém legar manutenção aos escravos que tenha legado, mesmo que os próprios escravos tenham sido legados, e os 

legatários tenham sido solicitados a manumentá-los, serão admitidos ao benefício da confiança; como o Divino Severus e 

Antoninus declararam num Rescript. 

 

2. E mesmo que a propriedade de onde provém a manutenção deva ser confiscada ao Tesouro, a manutenção deve ser 

fornecida, tal como se tivesse passado a qualquer sucessor, seja ele quem for. 

 

3. Ulpianus, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro II. 

 

Quando são feitos legados para manutenção aos libertados, os juízes estão habituados a dividir com estes últimos 

proporcionalmente ao número de herdeiros, para que não sejam obrigados a obter de cada um deles os seus meios de 

subsistência em pequenas quantidades; e esta divisão deve ser mantida, tal como se o próprio chefe de família tivesse 

dividido os libertados. Adoptaram a prática de seleccionar um herdeiro, por quem os meios de subsistência devem ser 

fornecidos, quer de acordo com os desejos do falecido, quer de acordo com o seu próprio julgamento, como mostram os 

seguintes Rescritos: "Envio-vos uma cópia da petição que me foi apresentada pelos Libertadores de Favilla, pelo facto de 

muitas pessoas, nos seus testamentos, ordenarem que sejam fornecidas aos seus Libertadores, as quais, por serem de 

pequenas quantias, são reduzidas a quase nada quando há vários herdeiros de uma herdade. Assim, penso que agirá 

correctamente, se, após ter convocado os herdeiros de Favilla, ou os seus representantes, decidir a qual deles será entregue 

uma soma de dinheiro, a partir do interesse pelo qual a manutenção do referido libertado poderá ser paga. Aquele que receber 

este dinheiro deverá fornecer uma garantia àqueles que o contribuírem, para que, no caso de qualquer um dos referidos 

libertados morrer, ou se, de qualquer outra forma, deixar de ser cidadão, reembolsará tanto do capital como o cálculo pro 

rata". O Divino Pio declarou, como se segue num Rescript dirigido a um certo Rubrius Telesphorus: "Os cônsules, depois de 

terem convocado todos aqueles que foram encarregados de vos fornecer a manutenção nos termos do trust, determinarão se 

todos os legatários receberão o que lhes é devido de um dos herdeiros, ou se a distribuição será feita pro rata, e quem será 

notificado, e por quem isto será feito. Se algo lhe for devido pelo testador por este motivo, o Tesouro também seguirá o 

mesmo caminho; e saiba agora que as acções dos que se encontram em situação de insolvência não farão aumentar o ónus 

dos restantes herdeiros". 
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4. Modestinus, Opiniões, Livro X. 

 

"Desejo que as terras que tenho na ilha de Chios sejam dadas aos meus homens e mulheres livres que, durante a minha vida, 

manumitei por minha vontade ou pelo meu codicilo, ou a quem possa manumitar daqui em diante, para que possam obter 

deles a sua comida e vestuário, como fizeram enquanto eu vivia". Pergunto que significado têm estas palavras; significam 

que os próprios libertados obterão o seu apoio das referidas terras, ou que receberão do herdeiro os seus alimentos e 

vestuário, para além do que for obtido das terras? E ficou a propriedade ou o usufruto das terras? Se a propriedade foi 

deixada, e uma soma superior ao que é necessário para o fornecimento de alimentos e vestuário deve ser obtida dos 

rendimentos das terras, será que o excesso pertencerá ao herdeiro do patrono? E se alguns desses libertados morrerem, as 

suas acções passarão para os beneficiários sobreviventes do trust; e se morrerem após o tempo designado para que o trust 

entre em vigor, as suas acções pertencerão aos seus herdeiros, ou reverterão para os herdeiros do testador? Modestinus 

respondeu: "Parece-me que estas terras, e não apenas o usufruto nas mesmas, foram deixadas aos libertados, a fim de que eles 

pudessem ter o controlo total sobre elas; e, portanto, se algo mais do que o necessário para o seu sustento for obtido a partir 

dos rendimentos das referidas terras, isto pertencerá ao libertado. Mesmo que um dos beneficiários do trust morra antes de 

este entrar em vigor, a sua parte pertencerá aos outros beneficiários, e aqueles que morrerem depois de o trust se tornar 

operacional transmitirão as suas partes aos seus herdeiros". 

 

5. Lucius Titius, por sua vontade e sem impor qualquer condição, ordenou que a comida e o vestuário fossem fornecidos aos 

seus libertados e às suas mulheres libertadas pelos seus filhos que eram seus herdeiros. Pergunto se o dito libertado deveria 

instituir procedimentos sem comunicar com os filhos do seu patrono, se eles podem obter a sua comida e vestuário. 

Modestinus respondeu que não havia nada no caso declarado para impedir que o processo fosse trazido por eles, onde o 

legado foi incondicionalmente legado por vontade própria. 

 

6. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

As seguintes palavras foram inseridas num testamento: "Fornecereis comida a todos os nossos libertados de acordo com o 

vosso julgamento, pois sabeis com que afecto os considero". Também, noutro lugar, o testador disse: "Eu comprometo 

Prothymus, Polychronius, e Hypatius, aos vossos cuidados, para que eles possam viver convosco, e peço-vos que os forneçais 

de comida". Pergunto se deve ser dada comida a todos eles, ou apenas àqueles que ele recomendou aos seus herdeiros, e 

ordenou que residissem com eles. Modestinus respondeu que, de acordo com o caso declarado, a subsistência era deixada a 

todos os libertados, cuja quantidade devia ser determinada pelo julgamento de um bom cidadão. 

 

7. Javolenus, Sobre Cassius, Livro II. 
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Onde a manutenção é legada, a comida, o vestuário e o alojamento estão incluídos, porque sem estes o corpo não pode ser 

sustentado; mas as coisas que têm referência à instrução não são abraçadas no legado, 

 

8. Paulus, Opiniões, Livro XIV. 

 

A menos que se prove que o testador pretendia o contrário. 

 

9. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Foi decidido que quando o capital de uma soma de dinheiro, destinada ao sustento dos libertados, foi deixado como legado 

preferencial a um dos vários herdeiros, de acordo com a vontade do falecido, ele não pode ser obrigado a dar segurança para 

entregar aos seus co-herdeiros as acções de qualquer um dos libertados que possam morrer. Por conseguinte, neste caso, 

nenhuma acção com base em dinheiro não devido mentirá, nem será concedida uma acção pretoriana, mesmo após a morte de 

todos os libertados. O caso é diferente, porém, quando o herdeiro foi instruído para fazer uma distribuição do legado; para 

este assunto apenas requer uma atenção momentânea, mas a necessidade de fornecer apoio estende-se por meses e anos, e é 

também uma fonte de problemas para a parte responsável pelo mesmo. 

 

10. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Um testador, tendo nomeado dois herdeiros, inseriu a seguinte disposição no seu testamento: "Peço-te, Gaius Seius, do que 

quer que obtenhas dos meus bens, que dês a cada um dos meus filhos adoptivos uma aurei, e desejo que retenhas uma soma 

igual nas tuas mãos, a fim de os apoiar com os respectivos juros; e que pagues o restante a Numerius, o nosso liberto 

comum". A opinião emitida foi que, embora Gaius Seius não pudesse vender a propriedade da propriedade, porque tinha sido 

nomeado outro herdeiro, ainda assim tinha o direito de reclamar o dinheiro que foi deixado aos filhos adoptivos para que 

pudesse ficar com ele e pagá-lo a eles, sujeito às disposições da Lei Falcidiana; mas isto não se aplicará a qualquer excesso 

da soma legada. 

 

11. Pensei que se uma padroeira deixasse a um certo libertado vinte aureis, pagáveis anualmente, e uma certa quantidade de 

trigo e vinho a ser entregue todos os meses, o benefício de um fundo sob o qual ela legasse a outros a mesma quantidade de 

comida e vestuário que tinha tido o hábito de os fornecer durante a sua vida, poderia ser legalmente reivindicado. 

 

12. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Quando um dos vários herdeiros foi instruído a tomar uma certa soma de dinheiro como herança preferida, para ser utilizada 

com o propósito de apoiar os libertados do testador, foi decidido que o herdeiro do herdeiro também deveria ser autorizado a 
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receber a referida herança preferida. Se, no entanto, o próprio herdeiro deveria ter vários herdeiros, os desejos do falecido 

parecerão, à primeira vista, ter sido ignorados, mas nenhum outro caminho deveria ser adoptado. Pois, e se o testador não 

quisesse acusar os outros herdeiros, e tendo em mente o bem-estar dos seus libertados, e desejando que a distribuição fosse 

feita silenciosa e honrosamente por um partido que fosse solvente, preferiu que isso fosse feito por um único membro do 

agregado familiar? Portanto, a manutenção deve ser fornecida por todos os herdeiros do herdeiro supracitado. 

 

13. Quando um escravo é manumimado incondicionalmente pelos termos de um fideicomisso, o sustento deve ser fornecido 

pelo tempo passado, mesmo que tenha obtido a sua liberdade depois dos outros, e o herdeiro não estivesse em falta na sua 

concessão; pois a causa do atraso deve ser apurada quando se levanta uma questão com referência aos juros devidos sob um 

fideicomisso, mas não quando se trata do próprio fideicomisso. 

 

14. Quando a pensão alimentar foi deixada a uma filha, cujo montante deve ser determinado de acordo com o julgamento de 

um cidadão de confiança, dei como minha opinião que o legado de que o filho, que era o herdeiro, era acusado deveria 

corresponder ao dote a pagar no momento do seu casamento, que o pai tinha deixado à sua dita filha a quem tinha deserdado, 

de acordo com o seu aumento de idade, e não na proporção do valor dos seus bens. 

 

15. Paulus, Perguntas, Livro X. 

 

Um certo indivíduo a quem tinha sido legado apoio, pagável anualmente, tendo sido condenado às minas, foi depois 

restituído aos seus direitos pelo favor do Imperador. Defendi que tinha recebido legalmente o apoio durante os anos 

anteriores, e que tinha direito a ele para os que se lhe seguiram. 

 

16. The Same, Opinions, Livro XIV. 

 

Lucius Titius deixou comida e vestuário para o apoio dos seus libertados, dedicando anualmente uma certa soma de dinheiro 

a esse fim, e fez a seguinte provisão na última parte do seu testamento: "Deixo em confiança as terras de sucessão e de 

sucessão e as terras de sucessão em benefício dos meus ditos libertados, para que possam receber a manutenção acima 

mencionada dos rendimentos dos mesmos". Levantou-se a questão, se em algum momento o rendimento das referidas terras 

deveria ser inferior ao necessário para fornecer alimentos e vestuário aos libertados, se os herdeiros não deveriam ser 

sobrecarregados com a compensação da deficiência; ou se, em qualquer ano, deveria haver um excesso, teriam eles direito a 

isso para fornecer o que perderam durante o ano anterior? Paulus respondeu que a comida e o vestuário devem ser 

inteiramente fornecidos aos libertados do falecido, e que o testador não pretendia que o legado que lhes legou aumentasse ou 

diminuísse, porque depois desejava que as referidas terras fossem detidas a título de penhor, para que os libertados pudessem 

receber o seu sustento a partir dos rendimentos do mesmo. 
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17. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

Um homem legou trezentos aurei a Gaio Seius, para que, por interesse da referida soma, pudesse fornecer aos seus libertados 

comida e roupa, como tinha especificado; mas depois, por um codicilo, proibiu que a referida soma fosse dada a Gaio Seius, 

mas desejou que fosse paga a Publius Maevius. Pergunto se Maevius foi obrigado a executar a confiança em benefício dos 

libertados. Respondi que Maevius, de acordo com a intenção do testador, parecia ser acusado dos deveres pelos quais a 

referida soma de dinheiro foi deixada, que lhe foram transferidos pelo codicilo; a menos que pudesse provar que outras 

obrigações lhe tinham sido impostas pelo testador, que não estão actualmente em discussão. 

 

18. O Imperador Antoninus Pius ao Libertador da Sextia Basilia, Saudação: "Embora os termos do testamento indiquem que 

lhe será fornecida comida e vestuário enquanto residir com Cláudio Justo, ainda assim, penso que a intenção do falecido era 

que isto lhe fosse dado após a morte de Justo". A opinião expressa foi que esta cláusula deve ser entendida no sentido de que 

o requisito de prestar apoio será perpétuo. 

 

19. Eu próprio fui consultado com referência à seguinte cláusula num testamento: "E desejo que eles permaneçam sempre 

convosco". Pergunto, onde é que os homens libertados foram manumitted pelo herdeiro, e permaneceram com ele durante 

muito tempo, mas finalmente partiram porque os serviços que ele lhes exigia eram demasiado severos; se teriam direito ao 

apoio com o qual ele se recusou a fornecê-los, a menos que ele tivesse o benefício dos seus serviços. A resposta é que, de 

acordo com os factos declarados, ele seria obrigado a fornecer-lhes apoio. 

 

20. Ulpianus, Trusts, Livro II. 

 

Mela diz que quando a manutenção é legada a um rapaz ou a uma rapariga, ela deve ser fornecida até que ele ou ela atinja a 

idade da puberdade. Isto, no entanto, não é correcto, pois só devem ser fornecidos enquanto o testador o desejar, e se a sua 

intenção não for evidente, devem ser apoiados para toda a vida. 

 

21. Mas se a manutenção for legada até à idade da puberdade, e se alguém desejar seguir o costume anterior com referência a 

rapazes e raparigas, é informado que Adriano decidiu que os rapazes devem ser apoiados até ao seu décimo oitavo ano, e as 

raparigas até ao seu décimo quarto ano. O nosso Imperador declarou num Rescript que esta regra promulgada por Adriano 

deve ser observada. Mas embora a idade da puberdade não seja normalmente fixada desta forma, ainda assim, não é ilegal 

que seja assim estabelecida na instância individual da questão do apoio, onde o afecto natural está envolvido. 

 

22. Quando um testador legar a manutenção na mesma medida em que a forneceu durante a sua vida, só deve ser feita tal 

provisão como estava habituado a fazer no momento da sua morte. Portanto, se diferentes quantidades foram fornecidas em 

momentos diferentes, essa quantidade deve ser considerada que foi fornecida imediatamente antes da morte do testador. Mas 
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qual seria o caso se o testador fornecesse menos no momento em que fez a sua vontade, e mais no momento da sua morte, ou 

vice-versa? Neste caso, deve ser considerado que o montante deve ser regido pelo que ele forneceu por último. 

 

23. Um certo homem legou aos seus libertados comida e água por um fideicomisso. O conselho foi tomado com referência ao 

fideicomisso, uma vez que a questão foi levantada naquela parte de África ou do Egipto onde a água foi vendida. Por 

conseguinte, declarei que o benefício a ser derivado do fideicomisso dependia do facto de a parte que o deixou ter ou não 

cisternas, e de ter ou não sido incluído no fideicomisso a fim de prever qualquer montante que o beneficiário pudesse ter de 

pagar pela água para si próprio, e se o fideicomisso não parecia ser nulo, uma vez que não era o legado de uma servidão 

sobre um pedaço de terra em benefício de uma pessoa que não era possuidora de um que o conjugava; pois embora o desenho 

de água, e o direito de conduzir gado para a água, seja uma servidão pessoal, ainda assim, é nulo se deixado a alguém que 

não seja proprietário de propriedade vizinha. Sob a mesma cabeça é classificado o direito de transportar cargas, ou de prensar 

uvas, ou de debulhar trigo e outros grãos nas instalações de outra pessoa; mas neste caso, o direito de obter água é legado em 

benefício da própria pessoa. 

 

24. Scaevola, Digest, Livro XVII. 

 

Um testador, tendo nomeado o seu filho seu herdeiro, por um codicilo, encarregou-o do pagamento da renda de aurei a Seia, 

e providenciou um filho adoptivo como se segue: "Desejo que quarenta aurei sejam dados ao meu filho adoptivo, Maevius, 

cuja soma peço a Seia que se encarregue, e que pague a Maevius os juros sobre o mesmo à taxa de cinco por cento ao ano, 

até ele atingir a idade de vinte anos; e peço-lhe também que se encarregue dele, e que o crie". A questão surgiu, se Se Seia, 

depois de ter recebido o seu legado, se recusasse ou negligenciasse a tomar conta do dinheiro deixado em benefício do filho 

adoptivo, se seria obrigada a assumir a obrigação de lhe dar apoio desde o momento da morte do testador. A resposta foi que, 

de acordo com os factos declarados, ela seria obrigada a prestar apoio, uma vez que tinha sido acusada da execução do 

fideicomisso. Foi também perguntado se o herdeiro de Seia seria obrigado a prestar apoio a Maevius até ao seu vigésimo ano 

de vida? A resposta foi que lhe seria exigido que o fizesse. 

 

25. Um testador legou à sua concubina oito escravos pertencentes à sua sede no país, e ordenou-lhe que lhes fornecesse 

comida como se segue: "Desejo que os referidos escravos que legei, como acima referido, sejam fornecidos com comida 

pelos meus herdeiros, tal como o foram durante a minha vida". Como os escravos durante a vida do testador foram sempre 

empregados em trabalho agrícola durante a colheita, e quando os grãos foram debulhados, e, com excepção do mordomo 

responsável pela terra nessa altura, nunca receberam qualquer alimento fornecido pelo seu senhor; surgiu a questão de saber 

se o herdeiro seria obrigado a fornecer a concubina, também nessa altura, ou seja, durante a época da colheita e debulha, com 

provisões para os referidos escravos pertencentes à quinta. A resposta foi que isto deve ser deixado ao tribunal competente 

para o caso. Cláudio: Isto é razoável, pois se os escravos fossem empregados da mesma forma por uma concubina, como o 
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tinham sido pelo testador, não seria necessário que os alimentos fossem fornecidos durante o tempo em questão. Se, no 

entanto, tivessem sido legados para serviço na cidade, os alimentos devem ser-lhes fornecidos. 

 

26. Titia, no momento do seu falecimento, forneceu a seguinte informação no seu testamento: "Desejo que a comida e o 

vestuário que me habituei a fornecer-lhes durante a minha vida sejam dados a todos os meus homens e mulheres livres". 

Como durante a sua vida só forneceu comida e roupa a três deles, o que foi demonstrado pelos seus relatos, levantou-se a 

questão de saber se o seu herdeiro poderia ser processado pelos restantes libertados, ou se só seria responsável pelos três que, 

segundo os relatos da testatrix, teriam recebido anteriormente comida e roupa. A resposta foi que ele seria responsável por 

todos. 

 

27. The Same, Digest, Livro XVIII. 

 

Um certo testador legou comida e vestuário aos seus homens livres. Surgiu a questão, uma vez que o testador tinha ordenado 

que a confiança fosse libertada por Moderatus, um dos seus herdeiros, que ele mencionou pelo nome, se Moderatus seria o 

único responsável para que os seus herdeiros não fossem responsáveis após a sua morte. A resposta foi que os seus herdeiros 

seriam responsáveis. 

 

28. Uma testatrix deixou aos seus homens e mulheres libertos, que ela também manumou pelo seu testamento e codicilo, 

manutenção adequada, tal como ela tinha fornecido durante a sua vida, e também ordenou que certas terras fossem dadas a 

todos eles. Levantou-se a questão de saber se o liberto de um liberto do pai da testatrix, a quem ela estava habituada a dirigir-

se da seguinte forma: "Ao nosso liberto, o filho de Rufinus", deve ser admitido a partilhar o legado. Uma carta foi também 

enviada por ela aos magistrados da sua cidade natal, na qual ela solicitava que lhe fosse pago um salário com fundos 

públicos, pelo facto de ele ser médico, e declarava que ele era o seu libertado. A resposta foi que este ponto deveria ser 

decidido pelo tribunal competente na matéria; e que o libertado poderia ser admitido a participar no benefício do fundo, se a 

testatrix, durante a sua vida, lhe tivesse dado apoio; caso contrário, não poderia. 

 

29. Um testador legou aurei à sua mulher libertada, Basílica, que desejava manter nas mãos dos seus libertos Epictetus e 

Callistus, para ser paga à Basílica com juros à taxa de cinco por cento, até atingir a idade de vinte e cinco anos, para que 

pudesse ser apoiada pelos juros do dinheiro de acordo com a sua idade. Levantou-se a questão de saber se a Basílica tinha 

direito a apoio sob outra cláusula da mesma vontade, pela qual o testador, em termos gerais, deixava comida, vestuário e 

alojamento aos seus homens e mulheres libertos. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ela não teria direito 

a ele, a menos que se pudesse provar que lhe foi dado juntamente com os outros. Cláudio: Porque o testador pretendia que o 

interesse de uma soma de dinheiro, que lhe legou especialmente, como um legado preferido, fosse empregue para o seu 

sustento. 
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30. Um certo indivíduo, que detinha todos os seus bens em parceria com a sua esposa há mais de quarenta anos, deixou-a e a 

um neto por um filho seu, herdeiros de partes iguais dos seus bens, e providenciou o seguinte: "Deixo também aos meus 

homens livres, que manumei durante a minha vida, o que me habituei a fornecer-lhes". Levantou-se a questão de saber se os 

escravos que tinham sido manumatados por ambas as partes enquanto a sociedade existia, e que se tinham tornado os 

libertados dos seus co-proprietários, poderiam, nos termos do trust, reclamar toda a quantia que estavam habituados a receber 

durante a vida do marido. A resposta foi que eles não tinham direito a mais do que aquilo que o marido estava habituado a 

fornecer como sua parte. 

 

31. The Same, Digest, Livro XIX. 

 

Um testador deixou certos escravos para a guarda de um templo, e encarregou o seu herdeiro de um legado em seu benefício, 

como se segue: "Peço, e cobro-vos em memória de mim, que dêem e forneçam aos meus criados de libré que deixei para 

cuidar do templo, sugar-e-quanta quantidade de comida, todos os meses, e sugar-e-quanta quantidade de roupa todos os 

anos". Como o templo ainda não tinha sido erguido, surgiu a questão se os escravos tinham direito a receber o seu legado a 

partir do dia da morte do testador, ou a partir do momento em que o templo foi concluído. A resposta foi que seria dever do 

juiz obrigar o herdeiro a equipar os escravos com o que lhes restava até que o templo fosse construído. 

 

32. The Same, Digest, Livro XX. 

 

Um homem legado aos seus libertados, a quem tinha legado pela sua vontade, ten aurei, pagável mensalmente, pelo seu 

sustento; e depois, em termos gerais, legado por um códice sete aurei a todos os seus libertados, pagável mensalmente pela 

comida, e ten aurei, pagável anualmente, com a finalidade de lhes fornecer roupa. Levantou-se a questão de saber se os 

herdeiros eram acusados de um fideicomisso nos termos do testamento, e de outro sob o codicilo, em benefício dos 

libertados. A resposta foi que, no caso declarado, havia uma razão pela qual o herdeiro não devia fornecer o que restava do 

codicilo, pois pelos legados contidos neste último, o testador parece ter revogado os relativos aos alimentos que tinha legado 

pelo seu testamento. 

 

33. Um testador tendo manumimado os seus escravos pela sua vontade, deixou-lhes, em confiança, alimentos para a sua 

manutenção anual, se eles deveriam residir com a sua mãe. A mãe sobreviveu três anos ao seu filho, mas não forneceu aos 

libertados nem comida nem vestuário, porque não exigiram a execução do fideicomisso; e a filha, que posteriormente se 

tornou herdeira da mãe, durante os catorze anos que viveu, não foi candidata ao pagamento do legado pelos escravos. 

Levantou-se a questão de saber se, após a morte da filha, os libertados poderiam exigir do último herdeiro, tanto para o 

passado, como para o futuro, os legados que lhes tinham sido deixados para lhes fornecer alimentos e vestuário. A resposta 

foi que, se a condição tivesse sido cumprida, não havia nada no caso declarado que os impedisse de apresentar a reclamação. 
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34. Um testador desejou que o Stichus fosse manumitido pelos seus herdeiros, e ordenou que a comida e o vestuário lhe 

fossem fornecidos pela Seius, se residisse com ele, e depois acrescentou as seguintes palavras: "Também lhe peço, Seius, 

quando atingir a idade de vinte e cinco anos, que compre uma comissão no exército para ele, se ele não o deixar antes dessa 

idade". Como Stichus obteve imediatamente a sua liberdade, e Seius morreu antes de atingir a idade de vinte e cinco anos, 

surgiu a questão de saber se a comissão no exército deveria ser comprada para Stichus por aqueles que adquiriram a 

propriedade de Seius; e se foi decidido que isto deveria ser feito, se deveria ser comprada sem demora, ou na altura em que 

Seius teria completado os seus vinte e cinco anos, se ele tivesse sobrevivido. A resposta foi que, como foi decidido que a 

comissão deveria ser comprada, não era necessário que isso fosse feito antes do tempo fixado pelo testador ter expirado. 

 

35. Onde os seus filhos póstumos, juntamente com o pai e a mãe de um testador, foram nomeados seus herdeiros, e então ele, 

tendo feito uma substituição, manumitiu os escravos que eram seus mordomos, e legou-lhes a sua peculiaridade, bem como 

uma soma anual para a sua subsistência, e também deixou legados a alguns dos seus libertados, e a estranhos; e finalmente, 

uma filha que lhe nasceu, depois da sua vontade ter sido executada, inseriu a seguinte disposição num codicilo: "Desejo que 

qualquer bem que, antes deste tempo, eu tenha legado a alguém, lhes seja dado; e peço-lhes que entreguem a terceira parte do 

mesmo à minha filha Petina". Tendo sido feita uma substituição pupilar, ele desejava que os homens libertados que não 

tinham chegado à puberdade e a quem o testador tinha encarregado os seus pais de libertar, recebessem, para além do legado 

de comida e vestuário, tanto quanto os tinha deixado em dinheiro. Como a sua filha sobreviveu à abertura do testamento e do 

codicilo, mas depois morreu, e transmitiu aos seus herdeiros a confiança pela qual foi encarregada de entregar a terceira parte 

do legado, levantou-se a questão de saber se a terceira parte da comida e vestuário também poderia ser reclamada nos termos 

da confiança. A resposta foi que não podia ser reivindicada. Foi igualmente perguntado se a terceira parte da propriedade 

legada em fideicomisso pelo codicilo pertenceria à filha. A resposta foi que não o faria. Foi também perguntado se a 

disposição incluída na substituição pela qual os libertados que ainda não tinham chegado à puberdade teriam novamente 

direito a tanto quanto lhes tinha sido deixado em dinheiro, e se a terceira parte do legado legado por testamento tinha sido 

deduzida, o cálculo deveria ser feito de modo a que dois terços do montante, para além do que foi deixado pelo códice, 

fossem pagos; a terceira parte do legado que o testador desejava deveria pertencer à sua filha. A resposta foi que a totalidade 

do montante mencionado na substituição deveria ser paga. 

 

36. Um certo testador deixou comida e roupa em confiança aos seus libertados, e acrescentou: "Desejo que eles, os meus 

libertados, residam onde o meu corpo está enterrado, para que todos os anos possam celebrar o aniversário da minha morte, 

no meu túmulo, na ausência das minhas filhas". Levantou-se a questão de saber se deveria ser dado apoio a um dos libertados 

que, após a morte do testador, não se apresentou aos herdeiros, e se recusou a residir perto do túmulo. A resposta foi que não 

lhe devia ser prestado apoio. 

 

37. The Same, Digest, Livro XXII. 
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A seguinte disposição foi inserida num testamento: "Desejo que a comida, e tudo o mais que estava acostumado a dar aos 

meus libertados, seja fornecido pelos meus herdeiros". Um dos referidos libertos, com o consentimento do seu patrono, 

esteve ausente durante quatro anos antes da morte do testador, com o objectivo de transaccionar os seus negócios privados, e 

por isso não recebeu, no momento da morte do testador, a comida que anteriormente tinha recebido. No entanto, o patrono 

deixou-lhe um legado de cinco aurei pela mesma vontade, tal como fez com os outros, a quem tinha manumimitado durante a 

sua vida. Colocou-se a questão de saber se este libertado tinha também direito à comida e a outros artigos que foram legados 

aos restantes libertados. A resposta foi, porque não? 

 

38. The Same, Opinions, Livro III. 

 

"Que Stichus, o neto da minha enfermeira, seja livre, e eu também desejo que lhe seja paga todos os anos aurei de tenra 

idade". Então o testador, tendo reservado certos créditos em seu benefício, legou ao referido Stichus a sua esposa e filhos, e a 

estes últimos o que lhes tinha fornecido durante a sua vida; e depois, sob outra cabeça, mandou dar a todos os seus libertados 

o que ele, enquanto vivia, estava acostumado a fornecer-lhes. Pergunto se Stichus, para além do seu legado, terá direito à 

manutenção. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ele não o fará. 

 

39. O mesmo testador tendo encarregado o município de uma cidade de prestar apoio aos seus libertados de ambos os sexos, 

a serem pagos a partir de certas terras que lhe tinha concebido; pergunto se o subsídio diário e o vestuário que o testador 

tinha, enquanto vivia, dado a Stichus e à sua esposa e filhos, lhes deveriam ser dados pelo herdeiro nomeado, ou pelo 

município. A resposta é que, de acordo com a interpretação mais liberal do testamento, deve dizer-se que devem ser 

fornecidos pela cidade. 

 

40. Titia legou o usufruto de um pedaço de terra a Maevius, e encarregou-o de pagar a Pamphila e Stichus uma centena de 

sestércios por ano, do rendimento da referida terra, enquanto viveram; pergunto se, após a morte de Maevius, o herdeiro de 

Titia será obrigado a prestar apoio. A resposta é que não havia nada no caso declarado que exigisse que fosse fornecido pelo 

herdeiro de Titia, ou pelo herdeiro do legatário; a menos que fosse claramente provado que o testador pretendia que fosse 

fornecido após a extinção do usufruto, desde que a quantia obtida do usufruto fosse suficiente. 

 

41. Uma mãe, tendo nomeado o seu filho seu herdeiro, concedeu liberdade ao seu escravo Pamphilus, sob um fundo 

fiduciário, e legou-lhe cinco aurei com o objectivo de lhe fornecer comida, e cinquenta aurei, pagáveis anualmente, pela sua 

roupa, na condição de que ele vivesse com o seu filho. Pergunto se o apoio deve ser providenciado após a morte do filho. A 

resposta é que, se a condição foi cumprida, deve ser fornecida após a morte do filho. 

 

42. Ulpianus, Trusts, Livro II. 
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Quando é legado um subsídio diário ou comida, é claro que nem alojamento, nem vestuário, nem calçado, devem ser 

fornecidos, uma vez que o testador só tinha o fornecimento de comida na sua mente. 

 

43. Valens, Trusts, Livro I. 

 

Quando a manutenção é deixada pelos termos de um fideicomisso, e a quantia não é declarada, o que o falecido estava 

habituado a fornecer ao legatário deve ser aprendido antes de qualquer outra coisa ser feita, e então o que ele deixou a outros 

do mesmo nível deve ser verificado. Se nenhuma destas coisas puder ser descoberta, a quantia deve então ser determinada de 

acordo com os meios do falecido, e o afecto que ele nutria pela parte para cujo benefício o fideicomisso foi criado. 

 

44. Um testador, que já tinha obrigações de prestar apoio aos libertados do seu irmão, legou-lhes certas vinhas pela sua 

vontade, com o seguinte aditamento "Que possam tê-los a fim de se abastecerem de alimentos". Se ele lhes deixasse estas 

vinhas em vez do apoio que estava obrigado a prestar, não deveriam ser transferidas nos termos do fundo fiduciário, a menos 

que os herdeiros fossem libertados das obrigações impostas pelo testamento; pois se isto não fosse feito, e se ele depois 

fizesse o processo sob o testamento, o herdeiro poderia proteger-se por uma excepção com base em fraude; ou seja, se as 

vinhas não valessem menos do que a quantia fornecida para apoio. O aditamento, "Que possam tê-los a fim de se 

abastecerem de alimentos", mostra antes a razão para fazer o legado, do que uma intenção de estabelecer um usufruto. 

 

45. Paulus, Sobre Neratius, Livro IV. 

 

Se lhe for pedido para educar alguém, pode ser obrigado a fornecer-lhe as necessidades da vida. Paulus: Porque é que o 

âmbito de um legado de apoio é mais amplo onde se afirma que o vestuário e o alojamento estão incluídos? Este não é o caso, 

pois ambos são iguais. 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre legados de ouro, prata, ornamentos, jóias, perfumes, vestuário, tapeçaria e estátuas. 

 

 

 

 

46. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 
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Onde o vestuário em geral é deixado a uma pessoa, e o vestuário de mulher separadamente para outra, o vestuário de mulher 

será retirado e entregue à parte a quem foi especialmente legado, e o restante pertencerá à outra. A mesma regra aplica-se 

com referência a artigos de prata incluídos em ornamentos, onde ornamentos adequados para mulheres são legados a uma 

pessoa, e todos os artigos de prata são legados a outra pessoa. Do mesmo modo, onde duas estátuas de mármore lhe são 

deixadas, e depois todo o mármore pertencente ao testador é deixado a outro legatário, nenhuma estátua de mármore, excepto 

aquelas duas, lhe é deixada. A mesma regra aplica-se quando os escravos urbanos de um testador são legados a si, e o 

administrador do testador é legado a mim. 

 

47. Quando um herdeiro é instruído a entregar um certo peso de prata a alguém, é exonerado de responsabilidade por 

operação da lei se lhe pagar dinheiro, desde que o dinheiro seja do mesmo valor que a prata; o que é correcto, se um certo 

tipo de prata não tiver sido legado. 

 

48. Africanus, Perguntas, Livro II. 

 

Onde alguém lhe ordenou que comprasse certos ornamentos para uso da sua esposa, e ele então, como é costume, deixou à 

sua esposa tudo o que tinha providenciado para o seu uso; e você, após a morte do testador e enquanto não soubesse que ele 

estava morto, faça a compra, a mulher não terá direito aos ornamentos, uma vez que as palavras empregadas têm referência à 

hora da morte do testador. Se, no entanto, fizer a compra durante a vida do testador, mas após a morte da sua esposa, não se 

poderá considerar indevidamente que o legado será nulo, uma vez que não se pode verdadeiramente afirmar que os 

ornamentos foram fornecidos para o uso de alguém que já está morto. O mesmo deve ser dito no caso de uma mulher ainda 

viva, mas que tenha sido divorciada, quando se pergunta se ela tem direito ao que foi comprado após o seu divórcio, uma vez 

que não parece ter sido providenciado para o seu uso como esposa. 

 

49. Celsus, Digest, Livro XIX. 

 

Um certo homem deixou à sua esposa tudo o que tinha providenciado para o seu uso, e obteve dela o divórcio antes da sua 

morte. Proculus diz que ela não terá direito à propriedade, porque parece que esta lhe foi retirada. Isto, porém, é uma questão 

de facto, pois mesmo que ele a tenha repudiado, não poderia ter tido a intenção de a privar do legado. 

 

50. Paulus, On the Edict, Book LIV. 

 

Um certo indivíduo enviou os seus libertados para a Ásia com o propósito de comprar roxo, e pela sua vontade legou a sua lã 

púrpura à sua esposa. Servius deu como sua opinião que os bens que o Libertador tinha comprado durante a vida do testador 

lhe pertenciam. 
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51. Africanus, Perguntas, Livro II. 

 

O seguinte está contido no Segundo Livro de Perguntas de Phuphidius: "Se uma mulher lhe deve ordenar que compre pérolas 

para seu uso, e você deve fazê-lo após a sua morte, mas enquanto pensava que ela ainda estava viva," Atilicinus nega que as 

pérolas tenham sido deixadas a uma pessoa a quem a mulher fez o seguinte legado: "Deixo todas as jóias que foram ou serão 

obtidas para o meu uso", pois não se pode considerar que tenham sido obtidas para o seu uso, uma vez que ela já estava morta 

no momento em que a compra foi feita. 

 

52. Marcellus, Opiniões. 

 

Seia acusou o seu herdeiro, Publius Maevius, de um legado, como se segue: "Dou e legei a Antonia Tertylla um peso tão 

grande de ouro, e as minhas grandes pérolas colocadas com jacintos". Ela desfez-se depois das pérolas, e no momento da sua 

morte não deixou nenhuma entre as suas jóias. Pergunto se o herdeiro, nos termos do trust, será obrigado a fornecer o valor 

dos bens que não fazem parte da propriedade. Marcelo responde que não lhe será exigido que o faça. 

 

53. Pergunto também, se se pode provar que Seia converteu o seu colar de pérolas e jacintos em algum outro tipo de 

ornamento, que depois se tornou mais valioso através da adição de outras jóias e pequenas pérolas, se o legatário pode exigir 

as referidas pérolas e jacintos; e se o herdeiro será obrigado a retirá-las das outras jóias e a entregá-las. Marcellus responde 

que a exigência não pode ser feita. Pois como pode um legado ou uma confiança ser mantida quando o que é dado por um 

testamento não mantém o seu carácter original? Pois o legado é, por assim dizer, extinto, de modo que, entretanto, se perde 

de vista, e, portanto, por este desmembramento e alteração da intenção da testatrix também parece ter sido alterada. 

 

54. Lucius Titius fez a seguinte disposição no seu testamento: "Acuso o meu herdeiro a erguer um pórtico público na minha 

cidade natal, no qual desejo que as minhas estátuas de prata e mármore sejam colocadas". Pergunto se o legado é válido. 

Marcelo responde que é, e que o legado do trabalho, e das outras coisas que o testador desejava que ali fosse colocado, 

pertencerá ao município, pois entendeu que a cidade receberia algum adorno do mesmo. 

 

55. Paulus, On Plautius, Livro VIII. 

 

Quando um legado é feito da seguinte forma: "Que o meu herdeiro seja encarregado de dar a minha roupa e placa de prata", o 

que quer que tenha pertencido ao testador quando este executou a sua vontade será considerado como tendo sido legado; pela 

razão de que o tempo presente é sempre entendido como tendo sido destinado, onde algo mais não está incluído; pois quando 

ele diz: "A minha roupa e placa de prata", pelo pronome "meu" ele indica o presente e não o futuro. A mesma regra aplicar-

se-á quando alguém faz um legado de "Meus escravos". 
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56. The Same, On Plautius, Livro IX. 

 

Plautius: Uma mulher fez um legado como se segue: "Eu cobro ao meu herdeiro, seja ele quem for, que dê as minhas roupas, 

os meus artigos de higiene e os meus ornamentos femininos a Titia". Cassius diz, se não for possível determinar qual era a 

intenção da testatrix, que toda a sua roupa será considerada como tendo sido legada, de acordo com os termos do testamento. 

Paulus: Javolenus diz a mesma coisa, porque, como ele observa, é provável que a testatrix pretendia limitar o seu legado a 

jóias, às quais ela deu a designação de "ornamentos femininos". Pode dizer-se, além disso, que o termo "feminino" não é, de 

acordo com a forma correcta de falar, aplicável nem a vestuário nem a artigos de higiene. 

 

57. Modestinus, Regras, Livro IX. 

 

Quando um certo peso de ouro ou prata é legado, e o tipo não é indicado, não o material em si, mas o seu valor no momento 

presente deve ser entregue. 

 

58. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro V. 

 

Quintus Mucius diz que quando o chefe de família legar à sua esposa vasos, vestuário, ou qualquer outra coisa, como se 

segue, "Que tenha sido comprado e fornecido para o seu uso", é considerado como tendo legado o que foi obtido para ela 

individualmente e não para o seu uso comum. Pomponius: Isto é verdade, não só quando os artigos foram adquiridos para o 

uso tanto do marido como da esposa, mas também quando isto foi feito para o dos seus filhos, ou de qualquer outra pessoa; 

como tal disposição parece indicar que a propriedade foi adquirida para uso privado da própria esposa. Mas quando Quintus 

Mucius declarou que se incluem vasos, roupas, ou qualquer outra coisa, a falsidade do que declarámos parece estar 

estabelecida; uma vez que, em regra, há uma grande diferença quando artigos deste tipo são geralmente ou especialmente 

legados, pois se forem legados em termos gerais (como, por exemplo, "Que foram adquiridos para uso da minha mulher"), a 

sua explicação está correcta. Se, no entanto, o assunto do legado deve ser descrito da seguinte forma: "Que tenha sido 

adquirido ou destinado ao seu uso", pelo qual uma determinada peça de vestuário foi indicada, embora tenham sido 

acrescentadas as palavras "Que eu tenha adquirido ou destinado ao seu uso"; pelo facto de não ter sido comprada nem 

destinada, nem lhe ter sido dada para seu uso, o legado será sem dúvida válido, porque quando um determinado artigo é 

deixado, uma falsa descrição do mesmo não anula o legado; tal como se o seguinte tivesse sido escrito, "Stichus, que comprei 

na venda de Titius"; pois se o testador não o comprou de todo, ou o comprou noutra venda, o legado será, no entanto, válido. 

É evidente que se o legado foi legado da seguinte forma: "Os vasos, ou roupas, ou artigos, destinados ao uso da minha 

mulher", então a opinião de Quintus Mucius também será correcta neste caso. Deve ser observado que mesmo que os artigos 

mencionados pertencessem a outro, mas o testador tivesse a impressão de que eram seus, o herdeiro será obrigado a fornecê-

los. 

 



2073 

 

59. Próculus, Epístolas, Livro V. 

 

Onde alguém legar ouro, prata, e pérolas que se encontram no ouro, ouro em que nem jóias nem pérolas se encontram no 

ouro serão consideradas como tendo sido legadas. 

 

60. Papinianus, Perguntas, Livro XVII. 

 

Se o herdeiro desfigurar um quadro que foi legado, e entregar a tábua sobre a qual foi pintado, pode dizer-se que uma acção 

ainda ficará sob a vontade, porque o legado consistiu num quadro e não numa tábua. 

 

61. Scaevola, Digest, Livro XV. 

 

Um certo homem fez um legado à sua esposa, como se segue: "Desejo que todos os artigos de toilete e jóias, e tudo o mais 

que eu tenha dado ou doado à minha esposa, ou adquirido, ou feito para seu uso durante a minha vida, lhe sejam dados". 

Colocou-se a questão de saber se uma carruagem de quatro rodas para dormir, juntamente com as suas mulas, de que a esposa 

sempre fez uso, estava incluída no legado. A resposta foi que, se tivesse sido adquirida para o seu uso, ela tinha direito a ela. 

Foi também perguntado se, sob a mesma cláusula, as peças de vestuário que o testador tinha adquirido para as escravas ou 

para as ninhadas da sua esposa também lhe deviam ser dadas. A resposta foi que lhe deviam ser dadas. 

 

62. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Se eu legar uma estátua, e depois adicionar-lhe um braço tirado de outra, a estátua inteira pode ser reclamada pelo legatário. 

 

63. Scaevola, Digest, Livro XV. 

 

Um testador legou um certo tipo de ouro e prata a Seia, e fez-lhe o seguinte pedido: "Peço-lhe, Seia, no momento da minha 

morte, que lhe entregue qualquer ouro ou prata que lhe tenha especificamente legado, a So-and-So, meus escravos, e o 

usufruto da referida propriedade será suficiente para si enquanto viver". Levantou-se a questão de saber se o usufruto do ouro 

e da prata deveria ser dado apenas ao legatário. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, a propriedade dos 

artigos foi também legada nos termos do fideicomisso. 

 

64. The Same, Digest, Livro XVIII. 

 

Uma mãe nomeou a sua filha herdeira enquanto ela ainda estava sob controlo paterno, substituiu o seu pai Maevius por ela, e 

fez a seguinte disposição no seu testamento: "Quem quer que seja o meu herdeiro, encarrego-o de não vender nenhuma das 
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minhas jóias, ou os meus artigos de ouro ou de prata, ou as roupas, que utilizo; mas que sejam guardadas para a minha filha". 

Tendo a filha recusado aceitar o legado, e o pai, que era o herdeiro sob a substituição, tendo morrido no estado, levantou-se a 

questão de saber se ela ainda poderia exigir a execução do fundo. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, 

pareceu que a execução do fideicomisso legalmente confiado ao sucessor do pai. Cláudio: Porque, pelo termo "guardar", que 

foi utilizado pela testatrix, o fideicomisso parece ter sido adiado até que a parte para cujo benefício foi criado deveria ser 

libertada do controlo paterno. 

 

65. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXI 

 

Quando uma jóia colocada num anel, ou quaisquer outros ornamentos ou artigos que estão unidos são legados, isto está de 

acordo com a lei, e devem ser separados e entregues ao legatário. 

 

66. Scaevola, Digest, Livro XXII. 

 

Um testador deixou a décima parte dos seus bens, os seus escravos, e certos artigos de prata que especificou, à sua esposa, e 

encarregou os seus herdeiros de lhe darem os seus anéis e as suas roupas, tal como se fossem propriedade privada dela. Se 

estas coisas não lhe pertencessem realmente, colocava-se a questão de saber se ela teria direito a elas em virtude do legado. A 

resposta foi que parecia que o testador pretendia legá-los a ela, a menos que o contrário pudesse ser provado pelo herdeiro. 

 

67. O mesmo testador, sob os termos de um fundo fiduciário, encarregou a sua esposa de transferir para o seu filho adoptivo 

comum o que quer que fosse que lhe chegasse às mãos pela sua vontade. Levantou-se a questão de saber se o herdeiro seria 

obrigado a entregar ao referido filho adoptivo qualquer bem que o testador soubesse que pertencia à sua esposa, e que ele lhe 

ordenou que lhe fosse entregue. A resposta foi que, se os artigos fossem propriedade dela, o herdeiro não seria obrigado a 

entregá-los, mas se fossem adquiridos em virtude do legado ele seria obrigado a entregá-los. 

 

68. Uma certa mulher sob uma confiança inserida no seu testamento e depois por um codicilo, deixou especialmente vários 

tipos de vestuário e prataria que declarou ter feito ela própria, ou ter em sua posse. Colocou-se a questão de saber se 

quaisquer outros artigos não encontrados entre os bens da herança pertenceriam aos legatários. A resposta foi que apenas 

aqueles que fossem encontrados ali pertenceriam aos legatários. 

 

69. Ulpianus, On Sabinus, Livro XX. 

 

Quando ouro ou prata é legado, qualquer ouro ou prata que tenha sido deixado é incluído no legado, quer seja fabricado ou 

não. Está, contudo, bem estabelecido que o dinheiro, que é cunhado, não está incluído no legado. 
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70. Assim, se um certo peso de ouro ou prata for legado, a quantidade do mesmo é considerada como tendo sido deixada a 

granel, e o legado como não tendo qualquer referência a vasos. 

 

71. No entanto, se uma centena de peso de prata fabricada for legada, o legado é devido em prata fabricada. Por isso, foi 

perguntado por Celsus se os pequenos vasos deveriam ser excluídos. Ele foi da opinião de que não podiam ser excluídos, 

mesmo que a escolha dos mesmos tivesse sido deixada ao herdeiro. 

 

72. Celsus, no Décimo Nono Livro de Perguntas, pergunta também onde é legada uma centena de pesos de prata, se as juntas 

de chumbo devem ser não soldadas, para que a prata possa ser pesada. Tanto Proculus como Celsus dizem que deve ser 

pesada após a remoção do chumbo, pois a prata é entregue aos compradores sem ser vendida, e o peso da mesma é tido em 

conta; o que é uma opinião razoável. 

 

73. É evidente que quando são legados pequenos recipientes de prata, por exemplo, placas quadradas, o chumbo com o qual 

são soldados vai com eles. 

 

74. Do mesmo modo, quando se legam artigos de prata, coloca-se a questão de saber se se inclui qualquer ornamentação de 

ouro unida a ela. Pomponius, no Quinto Livro do Sabinus, diz que faz uma grande diferença se lhe é legado um certo peso de 

prata manufacturada, ou apenas prata manufacturada. Se um certo peso de prata for legado, não será incluído; se a prata 

manufacturada for legada, será incluída, como qualquer coisa unida a qualquer tipo de artigos de prata é, por assim dizer, um 

acessório ao mesmo; tal como a trança de ouro e a púrpura fazem parte do vestuário. Pomponius, nos Livros das Epístolas, 

diz que a trança está incluída num legado de roupa, mesmo que não seja costurada a ela. 

 

75. Celsus afirma também, no Décimo Nono Livro do Digest e no Sétimo dos Comentários, que onde o ouro for legado, não 

serão devidos artigos que sejam dourados, nem ornamentação de ouro em placa de prata. 

 

76. Estão os anéis de ouro incluídos sob o termo "ouro"? Quintus Saturninus diz, no Décimo Livro do Édito, que eles estão 

incluídos. 

 

77. É evidente que uma cama de prata não está incluída sob o termo artigos de prata, nem qualquer outro mobiliário de prata, 

se o testador não o considerou como tal. Sei que decidi que este era o caso com referência a um fecho de prata, porque o 

chefe de família não o considerava como parte dos seus artigos de prata. E, nem candelabros, nem lâmpadas de prata, nem 

pequenas imagens guardadas em casa, nem estátuas de prata, podem ser incluídas sob o termo "artigos de prata". Nem são 

incluídos espelhos fixados nas paredes e que as mulheres utilizam para a sua casa de banho, desde que não os considerem 

como fazendo parte dos seus artigos de prata. 
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78. Quando é feito um legado de artigos de prata, Quintus Mucius diz que os recipientes de prata estão incluídos; como, por 

exemplo, pratos de fricção, jarras de óleo, tigelas, bacias, e outros utensílios deste tipo que, contudo, não são classificados 

como móveis. 

 

79. Onde vasos são legados a qualquer pessoa, não só estão incluídos os que se destinam a comer e beber, mas também os 

que são utilizados para apoiar algo, como, por exemplo, pires e bandejas. Os aparadores em que são guardados estão também 

incluídos, pois o termo "vasos" é um termo geral, pelo qual designamos recipientes para guardar vinho, bem como os 

utilizados para fins de refrigeração. 

 

80. A expressão "prata não fabricada", inclui matéria-prima, ou seja, tal como não foi trabalhada. Mas e se alguma mão-de-

obra tiver sido gasta com a prata, mas ainda não tiver sido concluída? Pode haver alguma dúvida, neste caso, sobre se seria 

ou não abrangido pelo termo "prata não fabricada", mas penso que o termo "prata fabricada" será mais aplicável. Seria 

certamente fabricada, e seria incluída sob essa designação, se estivesse nas mãos do ourives para ser adornada com ouro. 

Onde a ornamentação com ouro foi iniciada, deveria ser incluída sob o termo adornado com ouro? Penso que deveria ser, se a 

ourivesaria de prata tivesse sido legada, e a ornamentação em ouro não tivesse sido concluída. 

 

81. Quando um legado é feito de artigos de prata para a mesa, isso só será devido ao legatário que o testador incluiu no seu 

próprio serviço de mesa, ou seja, tal como ele usou para comer e beber. Assim, existe alguma dúvida quanto à bacia para 

lavar as mãos; ainda assim, penso que seria incluída, porque tem referência ao serviço da mesa. É certo que, se o testador 

tivesse panelas ou caldeirões de prata, ou utensílios de cozinha, ou quaisquer outros artigos utilizados para fins culinários, 

pode ser duvidado se estes serão incluídos no legado. É minha opinião que tais coisas pertencem antes ao equipamento da 

cozinha. 

 

82. Vamos agora discutir as jóias colocadas em ouro e prata. Sabinus diz que elas são acessórias do ouro e da prata, uma vez 

que as coisas mais pequenas são acessórias das que são maiores. Isto está correctamente afirmado, pois como por vezes não 

conseguimos determinar qual dos dois artigos é acessório, devemos considerar qual deles é utilizado para ornamentar o outro, 

uma vez que o acessório segue o principal. Portanto, jóias inseridas em copos, ou em placas de ouro ou prata, são acessórios 

do mesmo. 

 

83. No que diz respeito às coroas das mesas, as suas jóias são acessórias às coroas, e estas últimas são acessórias às mesas. 

 

84. A mesma regra aplica-se às pérolas colocadas em ouro, pois se as pérolas forem inseridas no ouro com o objectivo de o 

ornamentar, elas serão acessórios; se o contrário acontecer, o ouro será acessório das pérolas. 

 

85. A mesma regra aplica-se a jóias colocadas em anéis. 
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86. As jóias são de material transparente. Servius distinguiu-as das pedras preciosas, como afirma Sabinus nos seus Livros 

sobre Vitellius, pela razão de as jóias serem transparentes; como, por exemplo, esmeraldas, crisólitos e ametistas, enquanto 

que as pedras preciosas são de natureza diferente, como, por exemplo, obsidianas, e as que se encontram perto de Veii. 

 

87. Sabinus diz também que as pérolas não devem ser classificadas como jóias nem como pedras preciosas, o que tem sido 

frequentemente estabelecido, porque a concha sobre a qual são encontradas é formada e cresce perto do Mar Vermelho. 

 

88. Além disso, Cassius diz que os recipientes de vidro iridescente não são classificados como jóias. 

 

89. Onde o ouro é legado, são incluídos vasos desse metal, e onde as jóias são legadas, os vasos com pedras preciosas 

constituem parte do legado. De acordo com isto, quando vasos de ouro ou de prata são incrustados com jóias, são acessórios 

do ouro ou da prata; como devemos considerar qual dos artigos foi destinado à ornamentação do outro, e não qual deles é o 

mais valioso. 

 

90. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando as jóias são colocadas em ouro, para serem mais facilmente conservadas, dizemos então que o ouro é acessório das 

jóias. 

 

91. Pomponius, On Sabinus, Livro VII. 

 

Com referência aos recipientes de prata utilizados para beber, pode surgir uma dúvida se os utilizados apenas para beber 

efectivamente, ou se são utilizados para a preparação de bebidas, como, por exemplo, coadores, e pequenos jarros estão 

incluídos. A melhor opinião é que eles também devem ser incluídos. 

 

92. Onde são legados perfumes, não só os que são utilizados para o prazer, mas também os que empregamos na doença como 

comagena, essências destiladas de lírios, rosas e mirra, bem como nardo puro, que as mulheres utilizam com o objectivo de 

parecerem mais elegantes e limpas. 

 

93. Cassius diz, com referência às bacias utilizadas para lavar as mãos que, quando lhe foi pedido o seu conselho, deu-o 

como sua opinião onde havia dois legatários, a um dos quais foram legados recipientes para comer, e ao outro para beber, 

estes deveriam ser considerados como acessórios ao serviço de mesa de comida. 

 

94. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXII. 
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Sob o termo vestuário está incluído qualquer tecido que tenha sido tecido, mesmo que não tenha sido cortado, ou seja, 

confeccionado. O material é classificado como tecido, que ainda não está completamente tecido, ou acabado. Por 

conseguinte, onde qualquer pessoa legar uma peça de vestuário, nem a urdidura nem a trama de uma teia serão incluídas. 

 

95. The Same, On Sabinus, Livro XLIV. 

 

Não faz diferença se a peça de vestuário ou o vestuário é legado. 

 

96. Sob o termo "vestuário" estão incluídos todos os bens feitos de lã, linho, seda ou algodão, que se destinam a ser usados ou 

usados como vestuário, cintos, capas, envoltórios, tapetes, ou capas, e quaisquer desenhos, riscas, ou bordados costurados a 

tais artigos, são classificados como acessórios dos mesmos. 

 

97. O vestuário destina-se ao uso de homens, mulheres ou crianças, ou é comum a ambos os sexos, ou é usado por escravos. 

O que é peculiar aos homens é tal como é concebido para o uso do chefe de família, por exemplo, togas, túnicas, pequenas 

capas, mantos militares, e outras coisas desta descrição. As roupas peculiares às crianças, são tais que não são utilizadas para 

outros fins, como por exemplo, o praetexta toga, túnicas curtas, capas gregas, e capas como as que compramos para os nossos 

descendentes. O vestuário feminino é aquele destinado ao uso da mãe da família, e que um homem não pode usar facilmente 

sem censura; como por exemplo, vestidos, mantas, mantas, túnicas, capas, cintos e capuzes, que são concebidos mais para 

proteger a cabeça do que para fins de ornamento, véus, e capas de viagem. Estes são comuns a ambos os sexos que tanto 

mulheres como homens usam indiscriminadamente, tais como capas, capas e outras peças de vestuário deste tipo, que tanto 

um homem como a sua esposa podem usar sem se tornarem sujeitos a comentários desfavoráveis. As vestes de escravos são 

tais que se destinam a vesti-los, por exemplo, capas, túnicas, vestidos de linho, capas, envoltórios, bata de bata, e outros 

artigos desta descrição. 

 

98. Quando o vestuário é legado, pode também consistir em peles; 

 

99. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 

 

Como algumas pessoas têm túnicas e túnicas feitas de peles. 

 

100. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIV. 

 

Isto é provado pelo facto de certas nações, por exemplo os sarmatianos, se vestirem de peles. 
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101. Aristo diz que os recipientes para vestuário, e as coberturas dos assentos, estão também incluídos num legado deste tipo. 

 

102. Os filetes com pérolas, assim como as fivelas, devem ser mais classificados como ornamentos do que como vestuário. 

 

103. A tapeçaria que é usada ou para reclinar, ou como cobertura, é também abraçada num legado de vestuário. Não penso 

que os panos e as caixas utilizadas para cavalos devam ser considerados como vestuário. 

 

104. Panos com os quais embrulhar as coxas ou pernas e bonés de feltro estão incluídos sob o termo vestuário, porque através 

deles uma porção do corpo é revestida. As meias de feltro também estão incluídas, porque são utilizadas para proteger os pés. 

 

105. As almofadas estão também incluídas no termo vestuário. 

 

106. Quando alguém faz uso da expressão "A sua roupa", é evidente que significa aquilo que ele próprio tem para seu próprio 

uso. 

 

107. Os colchões são também vestuário. 

 

108. As peles de cabras e cordeiros são roupas. 

 

109. Pomponius, no Livro Vinte e Segundo sobre o Sabinus, diz muito apropriadamente que onde o guarda-roupa de uma 

mulher é legado as vestes de bebés e jovens raparigas também estão incluídas, pois o termo "mulher" significa todas as 

pessoas do sexo feminino. 

 

110. Os ornamentos próprios da mulher são aqueles com que ela se decora, como por exemplo, brincos, pulseiras, colares, 

anéis (com excepção dos usados para os selos), e todos os artigos que são concebidos para nenhum outro fim a não ser o 

adorno do corpo, a que também pertencem as bugigangas de ouro, jóias e pedras preciosas, pelo facto de não terem outra 

utilidade. Os artigos higiénicos consistem naquelas coisas através das quais uma mulher se torna mais asseada e limpa. Entre 

eles estão incluídos espelhos, urinóis, unguentos, recipientes para conter estes últimos, e outros artigos do mesmo tipo, 

utensílios de banho, e baús. Os seguintes são classificados como ornamentos, nomeadamente, filetes, coifas, pequenos 

capuzes, vestidos de cabeça, alfinetes com pérolas que as mulheres estão habituadas a ter, e pequenas redes para o cabelo. 

Uma mulher pode estar limpa e ainda não ser adornada, como é o caso das que se lavaram no banho, e ainda não vestiram os 

seus ornamentos; e, por outro lado, uma mulher pode surgir do seu sono decorada com os seus ornamentos, mas ainda assim 

não estará limpa. 
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111. Pode dizer-se que as pérolas, onde não estejam soltas, ou quaisquer outras pedras preciosas onde possam ser facilmente 

separadas dos seus enfeites, são incluídas entre os enfeites. No entanto, quando as pedras preciosas, pérolas ou jóias ainda são 

ásperas, não serão consideradas como ornamentos, a menos que a intenção do testador fosse outra, quando desejava que 

artigos deste tipo destinados a ornamentação fossem incluídos na classe e sob o nome de ornamentos. 

 

112. As pomadas, tais como são utilizadas em doenças, não se encontram debaixo da cabeça dos artigos de casa de banho. 

 

113. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 

 

Embora existam certos artigos de vestuário destinados a embelezar e não a cobrir o corpo, ainda assim, por serem designados 

pelo nome de vestuário, devem ser considerados como pertencendo à categoria de vestuário, e não à de ornamentos. Da 

mesma forma, está bem estabelecido que esses artigos devem ser classificados como ornamentos que as mulheres utilizam 

para aumentar a sua beleza, e adornar-se a si próprias; e não faz diferença se algumas dessas coisas forem utilizadas para 

outros fins (como capuzes e outros toucadores), pois embora protejam o corpo, continuam a ser consideradas como 

ornamentos e não vestuário. 

 

114. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIV. 

 

Quintus Mucius, no Segundo Livro sobre o Direito Civil, diz que a placa de prata deve ser classificada como prata 

manufacturada. 

 

115. Levanta-se a questão onde se faz um legado de toda a prata de um testador, se a sua moeda de prata também deve ser 

considerada para ser incluída no legado. Penso que isto não deve ser feito, pois ninguém ordinariamente classifica o seu 

dinheiro como artigos de prata. Do mesmo modo, onde a prata fabricada é legada, não penso que as moedas sejam incluídas, 

a menos que pareça claramente que a intenção do testador era outra. 

 

116. Onde toda a prata do testador foi legada, não há dúvida de que qualquer prata que possa ter sido colocada com ele para 

guarda não será devida ao legatário, pela razão de que o que ele não pode reivindicar como seu não é considerado como 

pertencente a ele. 

 

117. Quando um legado de ouro ou prata manufacturada for legado a alguém, e tiver sido quebrado ou danificado, não será 

incluído no legado; pois Servius é de opinião que o ouro ou prata manufacturada deve ser considerada como tal que podemos 

utilizar convenientemente, mas que os recipientes de prata que estejam quebrados ou danificados, não se encontram debaixo 

desta cabeça, e devem ser classificados como prata manufacturada. 
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118. Quando um legado é feito a qualquer um de todo o ouro que possa pertencer ao testador aquando da sua morte, este 

pode reclamar todo o ouro que este possuía na altura. No entanto, quando uma distribuição dos seus artigos de ouro foi feita 

pelo testador, torna-se então uma questão importante verificar em que termos o legado foi expresso. Se o ouro manufacturado 

for legado, onde qualquer coisa foi feita do ouro, tudo lhe pertencerá a quem o legado foi deixado, quer tenha sido destinado 

ao uso do testador, quer ao de outra pessoa; como, por exemplo, vasos de ouro, ornamentos, selos, jóias para mulheres, e 

todos os outros artigos desta descrição. No entanto, quando o ouro não manufacturado for legado, que tem um carácter tal 

que não pode ser utilizado sem ser trabalhado, e que o testador considerou como ouro não manufacturado, será considerado 

como tendo sido legado. Mas se for legado ouro ou prata gravada, o testador será considerado como tendo deixado pela sua 

vontade aquilo em que qualquer desenho é traçado, como, por exemplo, artigos feitos em Philippi, e também medalhas, e 

outras coisas deste tipo. 

 

119. Onde a prata é legada, não creio que os recipientes utilizados como recipientes para descargas do intestino estejam 

incluídos, porque não são classificados como artigos de prata. 

 

120. Qualquer pessoa pode definir correctamente a prata fabricada como não a granel ou em folhas, ou que não consista em 

peças incrustadas, ou em móveis, artigos de casa de banho, ou ornamentos pessoais. 

 

121. Alfenus Verus, Digest, Livro VII. 

 

Quando a prata destinada ao uso do testador é deixada por vontade de qualquer pessoa, juntamente com o seu guarda-roupa e 

o seu mobiliário, levanta-se a questão para que uso estes artigos parecem destinar-se; se a prata destinada ao serviço diário de 

mesa do chefe de família se destinava, ou se as mesas de prata e outras coisas do mesmo tipo que o testador não usava 

continuamente, mas estava habituado a emprestar para jogos, e em outras ocasiões importantes foram referidas. A melhor 

opinião é que a prata só está incluída em tal legado que foi concebido para o serviço de mesa normal do testador. 

 

122. Florentinus, Institutos, Livro XI. 

 

Quando material de outra descrição é inserido em ouro ou prata, e o legado consiste em ouro ou prata manufacturados, o que 

quer que seja inserido neles será devido ao legatário. 

 

123. A fim de determinar qual dos dois materiais é acessório, a intenção e o costume do testador, bem como o uso que fez do 

artigo em questão, devem ser averiguados. 

 

124. Paulus, On the Allotment of Freedmen. 
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Quando alguém deixa um legado como se segue, "dou e deixo à minha mulher os seus artigos de higiene, os seus 

ornamentos, ou tudo o que adquiri para o seu uso", está bem estabelecido que tudo é devido. Do mesmo modo, quando um 

legado é feito da seguinte forma, "dou e deixo ao Titius o vinho que tenho na cidade, ou no porto", ele terá direito a todos 

eles; pois a palavra "ou" é introduzida com o objectivo de alargar o âmbito do legado. 

 

125. Labeo, Epítomes das Últimas Obras de Javolenus, Livro II. 

 

Um certo homem deixou um prato grande, um de tamanho médio, e outro ainda mais pequeno, como se segue: "Deixo para 

So-e-So o meu prato mais pequeno". Foi considerado que o prato de tamanho médio era legado, se não aparecesse qual o 

prato que o testador pretendia designar. 

 

126. Paulus, On Vitellius, Livro II. 

 

Onde a prata fabricada é legada, o legado incluirá os ornamentos de metal dourado adicionados aos pés dos recipientes de 

prata, e todos os outros artigos que podem ser trazidos sob a mesma categoria. 

 

127. Sob o termo "ouro manufacturado" estão incluídas as jóias colocadas em anéis, mesmo que pertençam aos anéis. 

Pequenas taças incrustadas com ouro, e pérolas que são colocadas nas jóias das mulheres para que o brilho do ouro possa ser 

realçado, estão também incluídas sob a cabeça de ouro manufacturado. Adornos de ouro que são inseridos em pedras 

preciosas e placas de prata, e que podem ser não soldados, diz Gaius, estão incluídos no legado; mas Labeo não adopta a sua 

opinião. Tubero, no entanto, diz que o legado inclui tudo o que o testador classificou como ouro, caso contrário, artigos de 

prata dourada e vasos de qualquer outro material encerrado em ouro não devem ser classificados como ouro. 

 

128. Quando os recipientes de prata utilizados para comer ou beber são legados, e surge qualquer dúvida sobre a qual destas 

classes pertencem, o costume do testador deve ser tomado em consideração; mas este não é o caso quando é certo que um 

artigo não pertence a nenhuma das classes. 

 

129. Um certo oficial do triarii deixou à sua esposa alguns artigos de prata para serem utilizados enquanto comia, e, como o 

testador incluiu entre os seus vasos de prata utilizados tanto para comer como para beber, levantou-se a questão de saber se 

estes também foram abraçados no legado. Scaevola deu a sua opinião de que eram. 

 

130. Do mesmo modo, onde foi levantada uma questão com referência ao seguinte legado: "Que a minha querida filha, além 

disso, tire do grosso da minha propriedade, e a deixe ter para seu uso todo o meu guarda-roupa, juntamente com o ouro, e 

tudo o mais destinado ao uso de mulheres", uma vez que a testatrix estava envolvida em negócios, foi perguntado se não só a 

prata que estava na sua casa ou na sua sala de guerra para seu próprio uso era deixada, e também se aquilo que ela tinha no 
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seu local de trabalho poderia ser considerado prata para o uso de mulheres, e se seria incluído no legado. A resposta era se a 

testatrix tivesse uma placa de prata destinada ao seu próprio uso, a que ela guardava para efeitos de venda não teria sido 

legada, a menos que a parte que a reclamou pudesse provar que ela também o tinha na sua mente quando fez o legado. 

 

131. Neratius relata que Proculus era da opinião de que onde os vasos de electrum eram legados, não fazia diferença a 

quantidade de prata ou electrum que os vasos em questão continham. Mas como se poderia decidir se a prata era acessória à 

prata, ou a prata ao electrum? Isto podia ser prontamente determinado a partir do aparecimento dos vasos. Se a questão ainda 

se mantiver em dúvida, deve ser apurada em que classe a parte que fez o testamento estava acostumada a incluir os referidos 

vasos. 

 

132. Labeo, pelo seu testamento, fez um legado especial do seu guarda-roupa à sua esposa Neratia, como se segue: "Todos os 

seus artigos de toilette, e todos os seus ornamentos destinados ao uso das mulheres, toda a lã, linho, e pano roxo tingidos de 

várias cores, tanto acabados como inacabados, etc.". Esta multiplicação desnecessária de termos não altera a natureza da 

propriedade, porque Labeo mencionou a lã, e depois muitos artigos de lã de diferentes cores, tal como se a lã deixasse de ser 

tal depois de tingida, pois mesmo que a expressão "de várias cores" tivesse sido omitida, a lã de diferentes cores continuaria a 

ser devida, se não estivesse claro que a intenção do falecido era outra. 

 

133. Titia legou à Septicia os seus artigos de casa de banho destinados à utilização de mulheres. Esta última compreendeu 

que as jóias e os colares com gemas e pérolas, e os anéis, juntamente com as peças de uma cor, bem como as de cores 

diferentes, lhe foram deixados. Colocou-se a questão de saber se todas estas coisas estavam incluídas sob a cabeça dos artigos 

de casa de banho. Scaevola respondeu que, de acordo com os factos declarados, apenas os recipientes de prata que eram 

utilizados no banho seriam incluídos nos artigos de WC para uso feminino. 

 

134. Mais uma vez, onde um testador legou brincos com duas grandes pérolas e duas esmeraldas, e depois removeu as 

pérolas, levantou-se a questão se os brincos seriam devidos depois de as pérolas terem sido removidas. A resposta foi que 

ainda seriam devidos se os brincos permanecessem, mesmo que as pérolas tivessem sido removidas deles. 

 

135. Também deu uma opinião semelhante noutro caso, em que um homem fez um legado de um colar composto de trinta e 

quatro pedras cilíndricas, e um número igual de pérolas circulares, e depois removeu quatro dos cilindros, e seis das pérolas. 

 

136. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro IV. 

 

Não há diferença entre as expressões vestuário para homens, e vestuário para homens, mas a intenção do testador por vezes 

cria dificuldades, se ele próprio estava habituado a fazer uso de algum vestuário que também era adequado para mulheres. 

Por conseguinte, deve, por todos os meios, verificar-se se a peça de vestuário legada era a que o testador tinha na sua mente, 
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e não a que se destinava efectivamente ao uso de mulheres, ou de homens. Porque Quintus Mucius diz que conhecia um certo 

Senador que tinha o hábito de usar roupa de mulher à mesa, e que, se ele legasse uma peça de vestuário usada por mulheres, 

não seria considerado como tendo na sua mente uma que ele próprio estava acostumado a usar, como se fosse uma peça 

adequada ao seu sexo. 

 

137. The Same, On Quintus Mucius, Livro IX. 

 

Quintus Mucius disse que se o chefe de família legasse todo o seu ouro à sua esposa, ela não teria direito ao que ele tinha 

dado a um ourives para ser fabricado, ou a qualquer outro que lhe fosse devido e que não tivesse sido devolvido pelo ourives. 

Pomponius: Esta opinião é, em parte, verdadeira e, em parte, falsa. Pois com referência ao ouro que lhe era devido, não pode 

haver dúvida; por exemplo, se ele tivesse contratado por um certo número de libras de ouro, o ouro a que tinha direito nos 

termos do contrato não pertenceria à sua esposa, uma vez que ainda não se tinha tornado propriedade do seu marido; pois ele 

legou-lhe o que lhe pertencia, e não o que ele tinha o direito de cobrar por uma acção judicial. No que diz respeito ao ourives, 

a opinião é incorrecta, se a parte lhe deu o metal para que ele pudesse fazer algo por ele; uma vez que, embora o ouro 

estivesse nas mãos do ourives, isto não altera a sua propriedade, uma vez que continua a ser propriedade de quem o deu, e ele 

só é obrigado a compensar o ourives pelo seu trabalho, pelo que chegamos à conclusão de que a esposa ainda terá direito a 

ele. Se, no entanto, ele deu o metal ao ourives, não para que algum artigo pudesse ser fabricado a partir dele, mas a partir de 

outro ouro, então, como a propriedade do metal é transferida para o ourives, porque se considera ter havido uma troca, este 

ouro não passará para a esposa. 

 

138. Quintus Mucius diz também que se um marido, tendo um peso de ouro de cinco libras, fizer um legado da seguinte 

forma: "Que o meu herdeiro entregue à minha esposa qualquer ouro que eu possa ter adquirido para seu uso", mesmo que o 

marido tenha vendido uma libra de ouro, e, no momento da sua morte, não mais do que quatro libras devem ser encontradas, 

o herdeiro será obrigado a fornecer as cinco libras inteiras, uma vez que os termos utilizados são indicativos da época actual. 

Esta opinião, na medida em que se aplica à obrigação legal, é correcta; ou seja, o herdeiro é responsável por força da lei. 

Deve, contudo, lembrar-se que se o testador alienou a referida libra de ouro, porque desejava diminuir o legado à sua esposa, 

então a intenção alterada do falecido permitirá que seja invocada uma excepção baseada na má-fé, de modo que se a mulher 

insistir em trazer um processo para recuperar as cinco libras de ouro, poderá ser impedida por uma excepção nesse terreno. 

Mas quando o testador se desfez do ouro, tendo sido obrigado a fazê-lo por necessidade, e não porque desejasse diminuir o 

legado, então as cinco libras de ouro serão devidas à mulher por operação da lei, e uma excepção com base na má fé não 

valerá nada ao herdeiro contra o reclamante. 

 

139. Quando um testador faz um legado à sua esposa da seguinte forma: "Deixo à minha esposa qualquer ouro que possa ter 

sido adquirido para seu uso", Quintus Mucius diz muito apropriadamente que esta cláusula contém em si mesma a 
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designação e a prova do legado. Portanto, se o testador alienou uma libra de ouro, não mais do que quatro libras de peso 

continuarão a ser devidas por operação da lei, e não será necessário considerar por que razão o testador se desfez dele. 

 

140. Paulus, Opiniões, Livro XIV. 

 

"Desejo que cinco libras de peso de ouro sejam dadas a Titia, com quem sempre vivi sem qualquer desacordo". Pergunto se 

os herdeiros serão obrigados a fornecer o ouro inteiramente em espécie, ou a pagar o valor do mesmo; e que quantia devem 

pagar. Paulus responde que ou o ouro em questão deve ser fornecido, ou o preço do mesmo, seja para o que for que possa ser 

comprado. 

 

141. Também pergunto se, tendo-se juntado a questão no caso acima mencionado, e tendo o Pretor decidido que o ouro em si 

deve ser fornecido, se os tutores de um menor, que é o herdeiro contra quem o decreto foi proferido, e que requereu ao 

sucessor do Pretor um decreto para a restituição completa da sua ala, serão ouvidos com referência ao referido decreto. 

Paulus respondeu que o Pretor tinha proferido uma decisão adequada que, onde o ouro tinha sido legado, ordenou que a 

quantidade do mesmo fosse entregue. 

 

142. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

"Eu cobro aos meus herdeiros que entreguem à minha querida Seia qualquer taça de ouro que ela possa seleccionar". Como 

os bens da propriedade não incluem nada além de taças, cálices, pequenas medidas, ou recipientes para beber, pergunto se 

Seia pode fazer a sua colecção a partir destes artigos. A resposta foi: uma vez que a palavra "taça" é aplicável a tudo o que se 

destina a beber, ela pode fazer a sua selecção a partir deles. 

 

143. Paulus, Opiniões, Livro XXI 

 

Dei como minha opinião que a roupa de mulher não está incluída no termo "ornamentos", e que um erro do herdeiro não 

altera a lei. 

 

144. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Titia, pela sua vontade e um codicilo, especialmente legado sob um trust vários artigos de prata e de vestuário. Pergunto se 

qualquer outra propriedade para além daquela que pode ser encontrada entre os bens da herança será incluída no legado. A 

resposta é que o que for encontrado será incluído, e que a segurança deve ser fornecida para entregar o saldo, caso este seja 

encontrado. 
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145. "Desejo que os meus mantos Tabian, e três túnicas com as suas capas, também sejam entregues à Sempronia-Pia, sejam 

seleccionados por ela própria". Pergunto se Sempronia terá o direito de fazer a sua selecção das diferentes túnicas e capas de 

todas as roupas da falecida, ou seja, de todo o seu guarda-roupa. A resposta é que se as túnicas com as capas fossem deixadas 

em separado, ela só poderia fazer a sua escolha entre as do mesmo tipo; mas se não fosse esse o caso, o herdeiro teria o 

direito de as fornecer de todo o guarda-roupa, ou de lhe pagar o seu valor avaliado. 

 

146. Seia fez a seguinte disposição no seu testamento: "Se eu, eu próprio, deveria ser impedido de o fazer pela incerteza dos 

assuntos humanos, desejo, e dirijo que o busto de um deus, de cem libras de peso, seja colocado pelos meus herdeiros num 

templo sagrado, com uma inscrição que inclua o meu nome, e declarando que o fiz erguer na minha cidade natal". Como não 

havia outros presentes neste templo excepto alguns de bronze ou prata, levantou-se a questão se os herdeiros de Seia seriam 

obrigados a fornecer uma prata, um ouro, ou um busto de bronze. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, um 

de prata deveria ser ali colocado. 

 

147. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

Quando artigos de higiene destinados a mulheres são legados a uma esposa, Ofilius e Labeo deram como opinião que ela só 

terá direito aos que lhe foram dados pelo seu marido para seu próprio uso. Se isto fosse interpretado de outra forma, 

resultariam grandes danos quando um ourives ou um ourives faz um tal legado à sua esposa. 

 

148. Onde um legado foi legado da seguinte forma: "Deixo a So-e-So a prata que pode ser encontrada na minha casa no 

momento da minha morte", Ofilius defende que a prata depositada junto do testador ou emprestada a ele, não deve ser 

incluída. Cascellius é da mesma opinião com referência à prata que foi emprestada. Labeo pensa que o que foi depositado 

com ele será devido ao legatário, se foi deixado com ele para sempre como um tesouro, e não apenas para guarda temporária; 

porque as palavras "que podem ser encontradas na minha casa no momento da minha morte", devem ser entendidas como 

significando o que estava normalmente lá. Aprovo esta opinião. 

 

149. Átius diz que Servius sustentava que onde um testador deixou a uma certa pessoa a prata "que poderia ter na sua 

propriedade toscana quando morresse"; isso também foi incluído no legado, que, antes da morte do testador, tinha, por sua 

direcção, sido levado da cidade para a propriedade toscana. O caso, porém, seria diferente se tivesse sido removido sem a sua 

ordem. 

 

150. Scaevola, Digest, Livro XVII. 

 

Um testador legou ao seu médico, que residiu com ele e o acompanhou em todas as suas viagens, entre outras coisas, o 

seguinte: "Desejo que a prata, que é usada nas minhas viagens, lhe seja dada". Como o testador esteve ausente em diferentes 
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ocasiões em assuntos públicos, levantou-se a questão de saber qual a prata que deveria ser considerada como incluída neste 

legado. A resposta foi que isso seria incluído, o que o testador tinha em sua posse no momento em que fez o seu testamento. 

 

151. Um legado foi feito por um marido à sua esposa da seguinte forma: "Deixo à minha esposa, Sempronia, além disso, os 

artigos de prata utilizados no banho". Colocou-se a questão se a prata que o testador estava habituado a usar no banho nos 

dias de festa era abraçada no legado. A resposta foi que toda ela foi considerada como tendo sido legada. 

 

152. Uma mulher, na altura da sua morte, fez o seguinte legado dos seus ornamentos: "Desejo que todas as minhas jóias 

sejam entregues à minha amiga Seia". Ela também acrescentou no mesmo testamento: "Desejo que o meu funeral seja 

realizado de acordo com os desejos do meu marido, e quaisquer que sejam as minhas cerimónias fúnebres, desejo ter 

enterrado comigo, das minhas jóias, duas cordas de pérolas, e as minhas pulseiras de esmeralda". Quando o corpo da falecida 

foi entregue à terra, nem os seus herdeiros nem o seu marido a enterraram com as jóias, que ela ordenou que fossem 

colocadas sobre o seu corpo. Colocou-se a questão de saber se os referidos artigos pertenciam à mulher a quem ela deixou 

todas as suas jóias, ou aos seus herdeiros. A resposta foi que eles não pertenceriam aos herdeiros, mas sim ao legatário. 

 

 

 

 

Título. 3. Sobre o legado de uma exoneração de responsabilidade. 

 

 

 

 

153. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

As obrigações devidas por todos os tipos de devedores podem ser-lhes legalmente legalizadas, ainda que possam ser os 

proprietários das referidas obrigações. 

 

154. Julianus declarou que se a propriedade que é penhorada for legada por um credor ao seu devedor, o legado será válido, e 

o devedor terá direito a uma acção para recuperar o penhor antes de pagar o dinheiro devido. Neste caso, Julianus parece ter 

tido na sua mente um caso em que o devedor não lucraria com a transacção. No entanto, quando a intenção do testador era 

outra, ele pode ser libertado da obrigação, tal como se tivesse pago a dívida. 

 

155. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 
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Quando um herdeiro foi acusado de não exigir nada da garantia, pode cobrar a dívida ao devedor principal; mas quando foi 

proibido de a cobrar a este último, e a exige da garantia, Celsus pensa que será responsável perante o devedor principal nos 

termos do testamento. 

 

156. Celsus diz também que não tem dúvidas de que quando um herdeiro foi proibido de cobrar uma dívida de um devedor, o 

seu próprio herdeiro não a pode cobrar. 

 

157. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

É certo que, actualmente, uma libertação pode ser legada a um devedor. 

 

158. Mas, mesmo que o testador, no momento da sua morte, deva dar a um devedor a sua nota, penso que este último terá 

direito a uma excepção, uma vez que a entrega da nota será válida como um fideicomisso. 

 

159. Julianus, no Quadragésimo Livro do Digesto, diz que se alguém, quando estiver prestes a morrer, der uma nota da Seius 

a Titius, e lhe ordenar que a entregue à Seius após a sua morte; ou, se recuperar, devolva-lha; e então Titius deve dar a nota à 

Seius após a morte do credor, e o herdeiro deste último deve tentar cobrar a dívida, a Seius terá direito a uma excepção com 

base em fraude. 

 

160. Vejamos agora qual será o efeito deste legado. E, de facto, se a libertação de uma dívida me for deixada como único 

devedor, e se for feita uma tentativa de a cobrar de mim, posso recorrer a uma excepção; ou, se tal tentativa não for feita, 

posso intentar uma acção para obter uma exoneração de responsabilidade por meio de um recibo. Mesmo assim, embora eu 

possa ser um devedor solidário com outra parte, por exemplo, onde ambos somos devedores principais, e o testador desejava 

favorecer-me sozinho, posso intentar uma acção, não para ser exonerado de responsabilidade por um recibo, nem que o meu 

companheiro devedor possa ser exonerado contra a intenção do testador, mas que eu possa ser exonerado por um acordo. Mas 

e se fôssemos parceiros? Vamos ver se devo ser libertado por meio de um recibo; caso contrário, não seria eu sujeito a 

aborrecimento, se fosse instaurado um processo contra o meu concidadão devedor? Julianus, no Livro Trigésimo Segundo do 

Digest, afirma que se não formos parceiros, devo ser libertado por um acordo, mas se formos parceiros, isto deve ser feito por 

meio de um recibo. 

 

161. Daí a questão de saber se um parceiro deve ser considerado um legatário cujo nome não é mencionado num testamento, 

embora seja uma vantagem para ambas as partes se forem parceiros. É verdade que não só aquele cujo nome é mencionado 

num testamento deve ser considerado um legatário, mas também aquele que não é mencionado no testamento, se o testador o 

tivesse em mente no momento em que a libertação foi legada. 
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162. Ambas as partes, no entanto, são consideradas legatários neste caso. Pois se eu devo algo a Titius, e, para me favorecer, 

o legado é-lhe feito na condição de ser libertado, ninguém negará que sou legatário, como afirma Julianus no mesmo Livro; e 

Marcelo diz numa nota que o legado é legado a ambas as partes, tanto quanto ao meu credor, ainda que eu possa ser solvente, 

pois é sempre do interesse do credor ter dois devedores responsáveis pela mesma obrigação. 

 

163. Pomponius, On Plautius, Livro VII. 

 

O que deve então ser feito, uma vez que o credor pode intentar uma acção sob a sua vontade? O herdeiro não deve ter uma 

sentença proferida contra ele, a menos que lhe seja fornecida uma caução para defesa contra o devedor. Do mesmo modo, se 

o devedor deve instaurar um processo, o herdeiro nada mais deve fazer do que protegê-lo contra o credor. 

 

164. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Quando um testador tiver um principal e uma caução em dívida para com ele, e legar uma libertação ao principal, Julianus 

declara no mesmo local que o principal deve ser libertado por meio de um recibo; caso contrário, se o herdeiro deve 

processar a caução, o principal devedor será trazido para o caso de outra forma. Mas e se a caução intervir com o objectivo de 

fazer uma doação, e não tiver qualquer recurso contra o devedor principal? Ou, que curso deve ser seguido se o dinheiro 

tivesse chegado às mãos do fiador, e ele tivesse dado um fiador no seu lugar, a quem ele próprio prestou uma caução? Neste 

caso, o devedor principal deve ser libertado por acordo. Estamos, contudo, habituados a considerar que a mesma excepção 

com base no contrato a que o devedor principal tem direito deve ser concedida a caução. Dizemos que isto não se aplica, de 

forma alguma, a este caso; pois, quando um testador deixa um legado, a sua intenção é uma coisa, e a do herdeiro quando faz 

um acordo é outra. 

 

165. Se, no entanto, uma libertação deve ser legada a uma fiança, não há dúvida, como diz Julianus que a fiança deve ser 

libertada pelo acordo do herdeiro. Ainda assim, penso que, num caso deste tipo, ele deveria por vezes ser libertado por um 

recibo, se a própria parte fosse o verdadeiro devedor, ou se ele fosse um parceiro com o comitente na transacção. 

 

166. Julianus, no mesmo Livro, afirma também que se um filho sob controlo paterno se tornar devedor, e a sua libertação for 

legada ao seu pai, este deve ser exonerado de responsabilidade por um acordo, para evitar que o filho seja libertado. E 

acrescenta que faz pouca diferença se existe alguma propriedade no peculiar do filho no dia em que o legado se reveste, ou 

não, para o pai será sempre garantido por meio do legado; e sustenta que este é especialmente o caso quando o montante do 

peculiar é considerado com referência ao momento em que a sentença foi proferida. Julianus compara um marido a um pai 

em que a sua esposa, após o divórcio, lhe legou uma exoneração de responsabilidade pelo dote dela; pois ele, também, 

embora não tenha sido solvente no momento em que o legado foi adquirido, será um legatário, e diz que ambas as partes não 

podem recuperar o que já foi pago. A melhor opinião, porém, como observa Marcelo, é que o pai pode intentar uma acção, 
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pois ele ainda não era devedor quando fez o pagamento, pois o marido não o pode fazer, se tiver pago a dívida. Pois mesmo 

que alguém pense que o pai era devedor, mesmo assim, ele apenas ocupa o lugar de um devedor condicional, e não há dúvida 

de que pode recuperar o que pagou. 

 

167. No entanto, quando um herdeiro é acusado de libertar o filho, Julianus não acrescenta que o primeiro deve ser libertado, 

seja por um recibo ou por um acordo, mas parece pensar que o filho deve ser exonerado da responsabilidade, por assim dizer, 

por um recibo; que transacção seria também um benefício para o pai. Esta regra deveria prevalecer, a menos que se possa 

provar claramente que o testador pretendia o contrário, ou seja, que nem o filho nem o pai deveriam ser incomodados; pois 

neste caso ele deveria ser libertado, não por meio de um recibo, mas por um acordo. 

 

168. Julianus também diz que quando um pai se torna fiador do seu filho, e a sua libertação lhe é legada, deve ser exonerado 

de responsabilidade por um acordo, como fiador, e não como pai; e, portanto, pode ser intentada uma acção judicial contra 

ele com referência à peculiaridade. Finalmente, ele pensa que esta regra só se aplica quando o testador pretendia que ele fosse 

libertado como fiador, mas se pretendia que ele também fosse libertado como pai, ele também deveria ser exonerado de 

responsabilidade pelo peculiar. 

 

169. Javolenus, Epístolas, Livro VI. 

 

Mas, após a emancipação do filho, o pai só terá direito a uma acção na medida do que fizer parte do peculiar do seu filho, ou 

quando este tiver pago qualquer coisa em benefício do pai; uma vez que os bens que for do interesse do pai, lhe pertencerão 

em virtude do legado. 

 

170. O inquérito pode ser feito, se o pai pode intentar uma acção para este fim, com o resultado de que o filho também será 

exonerado de responsabilidade para uma acção. Algumas autoridades consideraram que o processo tem este efeito, porque se 

considera que é do interesse do pai que os seus direitos permaneçam inalterados, onde ele dá ao filho a sua peculiaridade 

após a sua emancipação. Eu, contudo, defendo a opinião contrária, e penso que nada mais deveria ser concedido ao pai nos 

termos do testamento, do que que ser-lhe exigido que pague apenas o que poderia ser cobrado pelo herdeiro. 

 

171. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Além disso, não só o que é devido pode ser remetido, mas também uma parte do mesmo, ou seja, uma parte da obrigação, 

como é afirmado por Julianus no Trigésimo Terceiro Livro do Digest. 

 

172. Quando aquele que estipulou para a entrega de Stichus, ou tenente aurei, acusa o seu herdeiro de não exigir Stichus, fica 

estabelecido que o legado é válido; mas consideremos o que ele inclui. Julianus diz que parece que uma acção pode ser 
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intentada sob a vontade de obrigar à exoneração do devedor através de um recibo, que também o libertará no que diz respeito 

à posse de aurei, porque um recibo é equivalente ao pagamento; e tal como o devedor deveria ser libertado se tivesse 

entregue a Stichus, também ele será exonerado de responsabilidade pelo recibo da Stichus. 

 

173. Se, contudo, o herdeiro deve ser cobrado para libertar o devedor do pagamento de vinte aurei, Julianus também declara, 

no Livro Trinta e Três, que o devedor deve, no entanto, ser libertado da responsabilidade por dez, como se obtivesse um 

recibo de vinte, será exonerado da responsabilidade pelo primeiro montante. 

 

174. Quando dois herdeiros tiverem sido nomeados por um devedor, e este cobrar a um deles o pagamento ao seu credor, o 

legado será válido no que diz respeito ao seu co-herdeiro, e este último terá o direito de intentar uma acção para obrigar ao 

pagamento ao credor. 

 

175. Uma libertação legada a um devedor só se torna efectiva quando o pagamento não lhe foi exigido, durante a vida do 

testador; se, no entanto, tiver sido exigida, o legado é extinto. 

 

176. Assim, Julianus pergunta, se uma libertação é legada, e o substituto de uma criança menor é acusado do mesmo, e o 

menor posteriormente exime o pagamento do que é devido, se o legado será extinto. E, como está estabelecido que um 

menor, no que diz respeito a um legado pelo qual o seu substituto é acusado, ocupa a mesma posição que um herdeiro 

acusado de um legado condicional, o resultado é que o substituto será responsável por uma acção sob o testamento, se o 

menor exigir o pagamento do crédito por parte do devedor. 

 

177. A mesma regra aplica-se quando o menor não exige o pagamento, mas apenas instaura um processo em tribunal, pois o 

substituto será obrigado a mandar julgar improcedente a acção. 

 

178. Pois se a libertação tivesse sido legada ao devedor condicionalmente, e se a emissão tivesse sido juntada, ou se o 

pagamento tivesse sido exigido antes de a condição ter sido cumprida, o devedor continuará a ter direito à sua acção sob a 

vontade de obter a libertação que lhe foi legada. 

 

179. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Podemos não só fazer um legado que liberte o nosso devedor, mas também um que liberte o nosso herdeiro e qualquer outro 

a quem quer que seja. 
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180. Um herdeiro pode ser acusado de não exigir o pagamento de um devedor dentro de um determinado prazo, mas não há 

dúvida de que não o deve libertar durante o prazo intermédio; e se o devedor morrer, a dívida não pode ser cobrada ao seu 

herdeiro dentro do referido prazo. 

 

181. Deve ser considerado se o herdeiro pode cobrar juros de penalidades pelo tempo durante o qual está proibido de exigir a 

dívida. Priscus Neratius sustentou que fazer tal exigência seria contrário à vontade, o que é correcto. 

 

182. Um legado como o seguinte: "O meu herdeiro não deve cobrar a dívida apenas a Lucius Titius", não passa ao herdeiro 

de Lucius Titius, se, durante a vida deste último, nada foi feito em oposição ao testamento pelo herdeiro que tentou cobrar-

lhe a dívida; pois sempre que os bens que são legados se prendem à pessoa do legatário, são de natureza de servidão pessoal, 

e não passam ao seu herdeiro; mas se não se prendem à sua pessoa, serão transmitidos ao seu herdeiro. 

 

183. Se as palavras que concedem a libertação se referirem a assuntos reais, o efeito é o mesmo como se o herdeiro tivesse 

sido especificamente proibido de cobrar o crédito quer do devedor, quer do seu herdeiro, uma vez que a adição do herdeiro 

não tem força ou efeito; tal como seria o caso se a própria pessoa do devedor não tivesse sido incluída. 

 

184. Aquele que é instruído a prestar contas não é considerado como tendo cumprido os desejos do testador, se não 

apresentar as suas contas, limitando-se a pagar o saldo remanescente nas suas mãos. 

 

185. Quando um herdeiro é proibido de intentar uma acção contra o agente que tratou dos assuntos do falecido, não é 

considerado em benefício do legatário, se a obrigação foi contraída pela má-fé ou pela fraude daquele que tratou do negócio, 

e o testador será considerado como tendo recebido esta opinião. Por conseguinte, se o herdeiro instaurar um processo contra o 

agente com base no negócio transaccionado, e este último intentar uma acção por vontade indeterminada, poderá ser 

impedido por uma excepção com base na fraude. 

 

186. Uma libertação também pode ser legalmente legalizada a qualquer pessoa com quem eu deixe um depósito, ou a quem 

eu faça um empréstimo para uso, ou dê bens em penhor, ou a quem seja obrigado a reparar-me o produto de um roubo. 

 

187. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Quando um herdeiro é proibido de exigir a entrega de contas, tem sido muito frequentemente declarado em rescisões que ele 

não será impedido de exigir saldos que são devidos, quando as partes os têm na sua posse, ou quando o agente que 

transaccionou o negócio tenha sido culpado de qualquer acto fraudulento. Se alguém desejar exonerar outro de 

responsabilidade também por esta conta, deverá fazer o seu legado da seguinte forma: "Que o meu herdeiro seja acusado de 
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devolver a So-and-So qualquer coisa que tenha recolhido dele por sucessão e sucessão, ou de o exonerar de responsabilidade 

ao abrigo das referidas acções". 

 

188. Julianus, Digest, Livro XXXIII. 

 

Quando um herdeiro é acusado de não cobrar nada de uma caução, e de pagar ao Titius o que o comitente deve; ele deve 

concordar em não fazer uma exigência da caução, e em ceder ao legatário os seus direitos de acção contra o devedor 

principal; tal como quando um herdeiro é acusado de não cobrar nada ao devedor principal, e de pagar a um terceiro o 

montante que a caução deve, ele deve dar um recibo ao comitente, e será obrigado a pagar ao legatário o montante fixado 

pelo tribunal como devido pela caução. 

 

189. The Same, Digest, Livro XXXVI. 

 

Se um devedor deve ordenar a libertação da sua caução pelo seu herdeiro, deve ser libertado? A resposta é que ele deve ser. 

Como os herdeiros estão sujeitos a uma acção por mandato, o inquérito também foi feito sobre se o legado não era nulo, uma 

vez que o devedor fez um legado ao seu credor. A resposta foi que, sempre que um devedor faz um legado ao seu credor, o 

legado será nulo se não for do interesse do credor intentar uma acção sob o testamento, do que uma acção fundada na 

obrigação original; pois se o Titius deveria ter instruído Maevius a prometer o pagamento de uma certa quantia de dinheiro, e 

depois deveria instruí-lo a ser libertado pela estipulação, é claro que é mais do interesse da parte que faz a promessa de ser 

libertado do que de pagar a quantia de acordo com a estipulação, e depois de intentar uma acção sob mandato. 

 

190. The Same, Digest, Livro XXXIX. 

 

Lucius Titius, que empregou Eros como seu agente, fez a seguinte provisão no seu codicilo: "Desejo que Eros seja livre, e 

desejo que ele preste contas de tudo o que fez, durante o tempo subsequente à minha última assinatura". Ele, depois, 

enquanto ainda vivo, manumitted Eros, e, ao mesmo tempo, o escravo prestou as suas contas, e o testador assinou-as até essa 

data, o que foi apenas alguns dias antes da sua morte. Os herdeiros de Lucius Titius alegaram que Eros tinha recebido certas 

somas de dinheiro, tanto enquanto ainda era escravo como depois de se ter tornado livre, e não as incluiu nas contas que 

foram assinadas por Lucius Titius. Pergunto se os herdeiros podem recolher alguma coisa de Eros pelo tempo que antecedeu 

a última assinatura de Lucius Titius. Respondi que, de acordo com os factos declarados, Eros não pode exigir a sua liberdade, 

a menos que as somas referidas lhe tenham sido especificamente remetidas. 

 

191. The Same, Digest, Book LXXXI. 
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Se um credor deve fazer um legado a um devedor do que lhe deve, e o primeiro pode proteger-se por uma excepção perpétua, 

o legado não terá força ou efeito. Se, no entanto, o mesmo devedor deve fazer um legado ao seu credor do que lhe deve, 

entender-se-á que pretendeu que o seu credor fosse libertado da operação da referida excepção. 

 

192. Ulpianus, Trusts, Livro I. 

 

A mesma regra será aplicável quando o devedor foi obrigado a efectuar o pagamento dentro de um determinado prazo, ou sob 

alguma condição. 

 

193. The Same, On the Edict, Book LXIV. 

 

Quando alguém é acusado em testamento de não cobrar uma dívida ao Titius, não pode processar nem ele nem o seu 

herdeiro; nem o herdeiro do herdeiro pode intentar uma acção; nem o pagamento da obrigação pode ser exigido ao herdeiro 

do herdeiro do devedor. O herdeiro do herdeiro do testador também pode ser acusado de não cobrar o crédito ao devedor. 

 

194. Paulus, On Plautius, Livro IX. 

 

Se eu alugar uma parcela de terreno a alguém durante cinco anos, e depois legar o que quer que o arrendatário fosse obrigado 

a fazer por mim ou a pagar-me, ou seria obrigado a pagar ou a dar-me no futuro, e o herdeiro é cobrado para permitir que o 

arrendatário o tenha ele próprio; tanto Nerva como Atilicinus dizem que se o herdeiro o impedisse de usufruir do legado, 

seria responsável por uma acção sobre o contrato de arrendamento, e se retivesse qualquer coisa resultante do contrato de 

arrendamento, seria responsável por uma acção sob o testamento; pela razão de que não faz diferença se ele exige algo ao 

arrendatário, ou se mantém a posse do mesmo, uma vez que todo o contrato de arrendamento é considerado como tendo sido 

legado. 

 

195. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

Qualquer saldo devido no contrato de arrendamento está também incluído no legado. 

 

196. Paulus, On Plautius, Livro IX. 

 

Cassius: Mesmo que um alojamento tenha sido legado desta forma, o herdeiro será obrigado a fornecê-lo gratuitamente; e, 

além disso, foi decidido que o arrendatário pode intentar uma acção baseada na vontade contra o herdeiro, a fim de ser 

exonerado de responsabilidade nos termos do seu contrato de arrendamento; opinião que é perfeitamente correcta. 
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197. Modestinus, Regras, Livro IX. 

 

Se fizermos um legado como se segue, "Que o meu herdeiro seja acusado de exonerar da responsabilidade So-and-So, que 

transaccionou o meu negócio, e de não lhe exigir nada que possa ser obrigado a pagar, ou fazer por mim," o herdeiro será 

acusado de não cobrar qualquer dinheiro ao legatário que lhe tenha sido emprestado. É, no entanto, pouco credível que, por 

um legado deste tipo, o testador pretendia que também fosse legado ao legatário o que quer que lhe fosse devido pelos seus 

escravos como sua peculiaridade. 

 

198. The Same, Opinions, Livro X. 

 

"Ao meu irmão Aurelius Sempronius". Não desejo que nenhum dos meus devedores se aborreça por causa das suas 

obrigações, nem que nada, seja principal ou juros, lhes seja cobrado enquanto viverem; e eu devolvo, livre de 

responsabilidade e liberto do penhor, a casa e as terras dos Cárpatos à parte interessada no mesmo". Modestinus dá como sua 

opinião que se o próprio devedor for processado, será protegido por uma excepção, mas que tal não será o caso no que diz 

respeito ao seu herdeiro. 

 

199. Quando Gaius Seius era adulto, recebeu Publius Maevius e Lucius Sempronius como seus tutores. Ainda em idade legal, 

o referido Gaio Seius, estando prestes a morrer, fez a seguinte disposição no seu testamento com referência aos seus 

curadores: "Que ninguém levante qualquer questão relativa aos meus curadores, pois eu próprio já tratei dos meus assuntos". 

Pergunto se os herdeiros do menor podem exigir aos curadores a prestação de contas da curadoria, uma vez que o falecido, 

como se depreende dos termos do seu testamento, reconheceu que ele próprio tinha tratado de todos os seus negócios. 

Modestinus era da opinião que se os curadores tivessem cometido qualquer acto fraudulento, ou se algum dos bens do 

testador estivesse nas suas mãos, poderia ser intentada uma acção contra eles por este motivo. 

 

200. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro XI. 

 

Se eu legar algo que me deva, quer a si próprio, quer a terceiros, e que me deva pagar, ou ser libertado por mim por qualquer 

outra razão, o legado será extinto. 

 

201. Assim, Julianus sustentou que, mesmo que um credor se torne herdeiro do seu devedor e depois morra, o legado será 

extinto; e isto é correcto, porque uma obrigação é, por assim dizer, extinta por confusão, tal como o é por pagamento. 

 

202. No entanto, quando um legado é legado sob alguma condição, e o herdeiro chega de antemão e cobra a dívida, deve ser 

emitido outro parecer; porque, enquanto a condição ainda está pendente, a prevenção do pagamento do legado ao legatário, se 
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ele ainda estiver vivo e tiver direito a recebê-lo, não depende da inclinação do herdeiro, nem, se o legatário não estiver 

legalmente apto a recebê-lo, pode o herdeiro impedir a parte que tem direito ao benefício do legado de obter o mesmo. 

 

203. Papinianus, Perguntas, Livro XIX. 

 

"Não desejo que nada do que Sempronius me deve seja cobrado". Foi decidido que o devedor, a fim de obrigar à sua 

libertação, não só tinha direito a uma excepção, mas também a uma acção ao abrigo do testamento. 

 

204. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

Um agente do qual o herdeiro foi proibido de exigir uma contabilidade, e a quem também lhe foi imputada a exoneração de 

qualquer responsabilidade por qualquer acto realizado nessa qualidade, pode ainda ser obrigado, através de uma acção de 

mandato, a pagar aos herdeiros todo o dinheiro que lhe possa ser devido por um banqueiro ao abrigo de um contrato que 

celebrou como agente, ou a ceder os seus direitos de acção contra o referido banqueiro. 

 

205. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Quando um herdeiro é solicitado a libertar o seu devedor, considera-se que isto só se aplica ao que permanece devido sobre a 

obrigação. Por conseguinte, sempre que qualquer dívida tenha sido paga antes da abertura do testamento, não será incluída no 

trust. Mas se, após a abertura do testamento, e antes da entrada da herança pelo herdeiro, que estava ciente da intenção do 

falecido, o pagamento do que é devido deve ser exigido, isto assemelhar-se-á muito a fraude, e portanto o montante pode ser 

recuperado pelo legatário. 

 

206. Paulus, Perguntas, Livro X. 

 

Onde legei ao Titius o que ele me devia, ou declarando ou não o montante, ou, por outro lado, onde faço um legado com uma 

diferença, como por exemplo: "Deixo a Titius o que lhe devo", ou "deixo a Titius uma centena de aurei, que lhe devo"; 

pergunto-lhe se acha que deve, por todos os meios, verificar se alguma coisa é realmente devida; e peço-lhe ainda que me 

informe de que forma interpreta estes assuntos, que são de ocorrência diária. Respondi que se a parte a quem o Titius está 

endividado deseja liberar a dívida, não faz diferença se ele ordena ao seu herdeiro que o liberte da responsabilidade, ou o 

proíbe de cobrar a dívida; pois, em qualquer dos casos, o devedor deve ser libertado, e em ambos os casos uma acção será a 

favor do devedor contra o herdeiro, com o objectivo de obter a sua libertação. Se o testador mencionou a soma de cem aurei, 

ou uma determinada parcela de terra como sendo devida, e puder ser provado que o legatário era o devedor, ele deve ser 

libertado. Se, no entanto, ele não deve nada, como uma falsa declaração foi feita, pode dizer-se que ele também pode intentar 

uma acção para recuperar o que está abraçado no legado. Este princípio aplica-se também nos casos em que o legado foi o 
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seguinte: "Que o meu herdeiro seja acusado de não cobrar os cem aurei que me deve", ou "Stichus que me deve". Se, no 

entanto, ele tivesse dito: "Que ao meu herdeiro seja cobrado que dê a Titius as cem aurei que ele me deve", pode afirmar-se 

que ele as pode reclamar, embora a afirmação não seja verdadeira. Contudo, não concordo de forma alguma com isto, pois o 

testador deve ter pensado que a palavra "dar" tinha referência à dívida. Por outro lado, se o devedor fizer um legado ao seu 

credor, não vejo que o legado tenha qualquer validade, se o montante não for declarado. Mas se ele deve mencionar a soma 

que reconhece dever, o legado não será válido excepto nos casos em que o seu pagamento seja mais vantajoso do que o da 

dívida. Pois se o devedor deve legar uma centena de aurei, que ele diz que deve, e ele deve-lhes, o legado é nulo. Se, no 

entanto, ele não os deve, foi considerado que o legado é válido; pois, quando é mencionada uma certa soma de dinheiro, o 

caso é semelhante àquele em que Stichus foi legado sob uma falsa declaração. Esta regra que o Divino Pio declarou num 

Rescript, onde uma certa soma de dinheiro foi legada como tendo sido recebida por meio de dote. 

 

207. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

Um tutor, tendo nomeado certos herdeiros no momento da sua morte, desejava dar à sua guarda, cuja tutela tinha 

administrado, a terceira parte dos seus bens, desde que não levantasse qualquer controvérsia com os seus herdeiros por causa 

da tutela, mas os libertasse a todos da responsabilidade com referência ao mesmo. A guarda obteve o legado, e, no entanto, 

exigiu depois aos herdeiros tudo o que tinha chegado às mãos do seu tutor a partir da venda da propriedade, ou de qualquer 

outra fonte relacionada com a tutela. Pergunto se, pelos termos do testamento, ele deveria ser excluído de intentar este tipo de 

acções. A resposta foi que, se ele recebesse o benefício do fundo fiduciário antes de cumprir a condição imposta, e depois 

procedesse à reclamação contrária aos termos do legado, uma excepção por má fé poderia ser interposta contra ele pelos 

herdeiros, a menos que ele estivesse disposto a devolver o que tinha recebido do fundo fiduciário, que lhe tinha sido 

concedido como um favor por causa da sua idade. 

 

208. Tryphoninus, Disputations, Livro VIII. 

 

Vejamos se uma pessoa a quem foi concedida uma libertação por vontade, e contra a qual está pendente uma acção sobre o 

peculiar, será considerada como ocupando a posição de legatário, se, no momento em que um legado normalmente se veste, 

nada deve ser encontrado no peculiar. Mesmo que ele ainda não seja devedor, não se segue que ele obtenha qualquer 

vantagem do legado, a menos que através da esperança de algum acréscimo futuro ao seu peculiar. Portanto, será que a sua 

condição de legatário estará em suspenso, tal como estaria se, por qualquer razão, ele devesse tornar duvidosa a expectativa 

do legado? Esta é a melhor opinião. 

 

209. Scaevola, Digest, Livro XVI. 
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Aurelius Symphorus tornou-se fiador de um certo guardião, e na sua morte fez um legado às alas deste último como se segue: 

"Deixo cinco aurei a Arellius Latinus e Arellius Felix, individualmente, quando tiverem atingido a idade de catorze anos, 

altura em que desejo ser pago a cada um deles seis denários todos os meses pelo seu sustento, e vinte e cinco denários todos 

os anos pelo seu vestuário, com o qual devem contentar-se, uma vez que a sua tutela me causou não pouco aborrecimento. 

Também cobro aos meus herdeiros que não recolham nada deles por causa da tutela, nem que retenham nada por causa deste 

legado". Levantou-se a questão, se os referidos herdeiros tinham pago alguma coisa por causa da tutela, se poderiam 

recuperá-la do herdeiro das crianças, ou do partido para o qual o testador se tinha tornado fiador. A resposta foi que, de 

acordo com os factos declarados, os herdeiros destes últimos pareciam ter sido unicamente acusados de não reclamarem nada 

por causa da tutela que Symphorus tinha administrado, e que poderia ser devida pelas alas chamadas Arellius. 

 

210. Um homem, tendo feito um testamento, legou uma libertação aos seus devedores, e depois de ter desmarcado o 

testamento e relido, executou outro em que repetiu o legado como se segue: "Confirmo cada legado feito num testamento que 

eu desvinculei, e tudo o que nele está escrito". Após a entrada da herança sob o segundo testamento, levantou-se a questão de 

saber se os devedores que tinham sido libertados pelo primeiro testamento poderiam exigir ser exonerados da 

responsabilidade pelas somas de dinheiro pelas quais tinham ficado endividados após a realização do primeiro testamento; e 

se os herdeiros interpuseram uma acção contra eles, se poderiam ser impedidos por uma excepção com base na má fé. A 

resposta foi que eles não seriam libertados. 

 

211. Titius fez o seguinte legado ao seu devedor Seius: "Eu dou e deixo dez denários à Seius. Também lhe dou cinco, além 

disto, tudo o que ele me deve tanto em capital como em juros". Ele também, numa cláusula geral, encarregou os seus 

herdeiros de dar e entregar a cada um dos legatários o que ele lhe tinha deixado. Depois, a Seius pediu mais dinheiro 

emprestado ao Titius. Pergunto se este dinheiro, que foi emprestado depois de ter sido feito o testamento, também deveria ser 

entendido como tendo sido legado à Seius. A resposta foi que, uma vez que as palavras usadas pelo testador tinham 

referência ao passado, não se deve considerar que a última soma emprestada tenha sido legada. 

 

212. Titius, tendo feito um testamento e nomeado os seus filhos seus herdeiros, expressou-se da seguinte forma com 

referência ao seu pai, que também tinha sido seu guardião: "Desejo que o meu pai Seius seja exonerado da responsabilidade 

de qualquer acção de tutela". Pergunto de que forma estas palavras devem ser entendidas, ou seja, se significam que o 

dinheiro que tinha sido obtido através da venda de bens ou da cobrança de créditos, e que o pai tinha convertido para seu 

próprio uso, ou emprestado com juros em seu próprio nome, deve ser pago aos filhos e herdeiros do testador, ou aos seus 

netos. A resposta foi que isto deve ser determinado pelo tribunal competente, pois a presunção de lei é que, devido ao afecto 

natural entretido por um filho, o pai deve ser exonerado de toda a responsabilidade, a menos que os herdeiros do testador 

possam provar que a sua intenção era outra. 
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213. Maevius, no seu testamento, desejava que um dos seus herdeiros fosse exonerado da responsabilidade de uma acção de 

tutela, com as seguintes palavras: "Não desejo que lhe seja exigido um relato da tutela que Julianus Paulus administrou com 

Antistius Cicero, e desejo que ele seja exonerado de toda a responsabilidade por causa da mesma". Pergunto, se algum 

dinheiro derivado da tutela deve permanecer nas suas mãos, se pode ser cobrado a ele. A resposta foi que não havia nada no 

caso indicado por que razão o dinheiro que pertencia à guarda e permanecia nas mãos do tutor deveria ser considerado como 

tendo sido legado. 

 

214. Um testador fez a seguinte disposição no seu testamento: "Desejo que o meu parente Titius seja libertado de todas as 

dívidas que me deva, e além disso dou-lhe aurei;" e ele inseriu o seguinte num codicilo: "Desejo, além disso, que o meu 

herdeiro liberte o meu parente e devedor, Titius, do pagamento de juros sobre qualquer dinheiro que ele me deva durante a 

sua vida. Se o meu herdeiro tentar cobrar-lhe os referidos juros contrariamente aos meus desejos, então desejo que os 

referidos juros sejam pagos ao Titius pelos meus herdeiros, enquanto ele viver". Como o testador tinha evidentemente a 

intenção de aumentar em vez de diminuir o legado, levantou-se a questão de saber se os seus herdeiros seriam, nos termos da 

confiança, susceptíveis de obrigar o Titius a libertá-lo de todo o endividamento. A resposta foi que, de acordo com os factos 

declarados, o legado que o testador tinha legado parecia, em primeiro lugar, ter sido diminuído. 

 

215. Quando um legado testamentário foi feito da seguinte forma: "Desejo que tudo o que a Seius me deve, ou pelo qual 

prometi a minha fé por ele, lhe seja dado", pergunto se apenas o que era devido no momento em que o testamento foi 

executado foi legado, ou se o montante que depois foi acumulado a título de juros, foi incluído no legado. A resposta foi que 

o testador pretendia que todas as obrigações do devedor fossem canceladas pelo fideicomisso. 

 

216. Stichus, depois de ter sido legalizado por testamento, o testador deixou-lhe um pedaço de terra com todo o seu 

equipamento, juntamente com outros bens, e acrescentou o seguinte "Proíbo qualquer conta a ser prestada por ele, porque 

tem os registos na sua posse". Colocou-se a questão de saber se Stichus seria obrigado a pagar qualquer soma de dinheiro que 

lhe restasse nas mãos da administração da sua administração. Eu respondi que Stichus não era responsável por esse motivo. 

Cláudio: Ninguém, após a sua manumissão, é responsável por qualquer acto por ele cometido durante a servidão, e foram 

tomados conselhos com referência à determinação da lei quanto ao que é devido. Assim, os herdeiros podem reter o saldo 

restante nas suas mãos, juntamente com o peculiar, ou pode ser deduzido do peculiar se este último for legado. 

 

217. "Desejo que os cem aurei que depositei com Apronianus permaneçam nas suas mãos até o meu filho atingir a idade de 

vinte anos, e proíbo qualquer juro sobre esse dinheiro a ser cobrado dele". Levantou-se a questão de saber se Apronianus 

poderia, nos termos do trust, manter que a soma supracitada não lhe foi cobrada antes do tempo prescrito pelo testador. A 

resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ele poderia fazer valer tal pretensão. 
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218. Um testador nomeou as suas filhas seus herdeiros, e acusou-as de um fideicomisso, como se segue: "As minhas filhas, 

não exigem que Gaius Seius preste qualquer conta para a administração dos meus bens, que ele geriu no seu banco, ou fora 

dele, até ao momento da minha morte, e liberta-o de toda a responsabilidade com referência a isso". Como o referido Gaius 

Seius tinha a seu cargo todos os bens do testador na altura da sua morte, e tinha investido o mesmo no seu banco, e fora dele, 

levantou-se a questão de saber se ele seria obrigado a prestar uma conta aos herdeiros do testador. A resposta foi que, de 

acordo com os factos declarados, tinha sido legada uma libertação, mas o tribunal tinha de decidir o que devia ser feito nestas 

circunstâncias. 

 

219. Um testador nomeou, como seu herdeiro, o seu antigo tutor, juntamente com o seu próprio irmão e algumas outras 

pessoas, e legou ao seu referido tutor aurei, que este último tinha gasto por sua conta e por conta do seu irmão. Colocou-se a 

questão da validade da confiança, no que diz respeito ao tutor. A resposta foi que, se o testador tivesse deixado a quantia 

devida sob um fideicomisso, a execução do fideicomisso não poderia ser exigida. 

 

220. O inquérito também foi feito se o legado se revelasse nulo, no que diz respeito ao tutor, se seria válido com referência ao 

irmão do testador; uma vez que era também para seu benefício, bem como para o da parte que tinha administrado a sua tutela. 

A resposta foi que o legado era válido no que diz respeito ao irmão, uma vez que ele foi libertado da sua dívida. 

 

221. Foi também perguntado se o tutor deveria ser ouvido se concordasse em aceitar o fundo fiduciário, desde que certas 

cláusulas do testamento fossem permitidas, e outras fossem rejeitadas, alegando, como razão, que o montante especificado no 

fundo fiduciário era inferior ao que ele tinha adiantado para as despesas. A resposta foi que ele não foi impedido pelos termos 

do testamento de reclamar tudo o que pudesse provar que lhe era devido. 

 

222. Um testador fez o seguinte legado: "Eu dirijo a soma de cinquenta aurei, que pedi emprestada à minha mulher numa 

nota a ser utilizada nos meus negócios, para lhe ser paga pelos meus herdeiros". Levantou-se a questão de saber se o fundo 

fiduciário se manteria se o marido provasse ser efectivamente o devedor da sua esposa. A resposta foi que se o 

endividamento existisse o fundo fiduciário seria nulo. 

 

223. Perguntou-se também se a execução do fideicomisso poderia ser exigida, se a esposa, tendo trazido processo para cobrar 

o dinheiro devido, devesse perder o caso. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ela podia exigir a execução 

do fideicomisso, porque era evidente que a dívida não era devida por qualquer outro motivo. 

 

224. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

Quando um testador tem dois devedores principais, e acusa o seu herdeiro de libertar ambos, e um deles não é capaz de 

receber um legado, e eles não são sócios; o herdeiro deve transferir o seu direito de acção do devedor que não pode levar o 
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legado para aquele a quem a lei confere este benefício, e por este procedimento duas coisas acontecerão, ou seja, aquele que 

não pode receber o legado participará no benefício, e aquele que o pode receber, será libertado. Se, no entanto, os devedores 

forem parceiros, aquele que estiver incapacitado beneficiará necessariamente através do outro que pode receber o legado, e 

será libertado através de um recibo; pois o mesmo acontecerá mesmo que o testador tivesse ordenado que o único com direito 

a receber o legado fosse libertado. 

 

225. The Same, Perguntas, Livro X. 

 

O queixoso ou o réu, tendo acusado o seu herdeiro de não tomar uma decisão no Tribunal dos Centumvirs, levantou-se a 

questão quanto ao efeito disto sobre o legado. Decidiu-se que este último só era válido quando o adversário do testador 

tivesse um caso mau, para que fosse vencido num concurso com o herdeiro; pois então o herdeiro não só seria obrigado a 

entregar o bem que era objecto do processo, mas também a pagar todas as despesas de litígio ao legatário. Mas se ele tivesse 

um bom caso, não parece haver nada no legado, nem mesmo as despesas, como algumas autoridades têm defendido. 

 

226. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

Um credor fez o seguinte legado ao seu devedor: "Desejo que tudo o que me é devido por Gaius Seius, e que ele garantiu 

através da penhora dos seus jardins, lhe seja dado pelos meus herdeiros". Se o testador, durante a sua vida, tivesse recebido 

qualquer pagamento da Seius, pergunto se este poderia ser reclamado como devido sob o legado. A resposta foi que, de 

acordo com os factos declarados, não poderia ser reclamado. A mesma parte solicitou novamente um parecer, alegando que o 

testador, antes de fazer o códice pelo qual deixou o legado, tinha recebido quase todo o capital e juros da dívida, de modo que 

apenas uma parte muito pequena da dívida permaneceu, e perguntou se teria direito de acção de cobrança por causa da 

cláusula, "tudo o que me é devido que está relacionado com o passado". A resposta foi que, com referência aos factos 

declarados em primeiro lugar, a minha opinião estava correcta; mas no que diz respeito aos factos declarados posteriormente, 

algo tinha sido acrescentado, e a questão deve ser decidida pelo tribunal, que deve verificar se o testador, tendo esquecido 

que o dinheiro tinha sido pago, tinha tomado esta disposição; ou porque o pagamento foi sem o seu conhecimento; ou se 

tinha agido de forma intencional, pois desejava que o montante devido, e não o direito de exigir uma libertação, fosse legado. 

 

227. Um testador, entre outros, fez o seguinte legado ao seu libertado: "Se ele transaccionou algum negócio para mim durante 

a minha vida, proíbo que lhe seja exigida qualquer contabilidade para o efeito". Levantou-se a questão de saber se ele seria 

obrigado a entregar aos herdeiros os livros em que as contas eram mantidas, bem como quaisquer somas que permanecessem 

nas suas mãos, tal como demonstrado pelos registos de receitas e despesas. A resposta, com referência ao assunto em 

questão, foi que o herdeiro tinha também o direito de reclamar o que o mordomo tinha emprestado aos seus companheiros 

escravos que faziam parte da herança, montantes esses, gastos em benefício do seu senhor, deveriam ser deduzidos do saldo 

que tinha nas suas mãos. 



2102 

 

 

228. Titia, que tinha tido dois guardiães, fez a seguinte provisão no seu testamento: "Não desejo que se exija do primeiro um 

relato da minha tutela que Publius Maevius e Lucius Titius administravam". Levantou-se a questão de saber se algum 

dinheiro que permanecesse nas suas mãos da administração da tutela poderia ser cobrado a ele. A resposta foi que não havia 

nada no caso declarado que levasse a crer que o dinheiro que pertencia à guarda, e que permanecia nas mãos do tutor, fosse 

legado. 

 

229. Foi também perguntado se o companheiro tutor também deveria ser considerado como tendo sido libertado. A resposta 

foi que o companheiro tutor não foi libertado. 

 

230. "Com referência a Gaius Seius, que tem sido especialmente merecedor, não desejo que nada que ele me deva em notas, 

ou por conta, ou o que quer que me tenha pedido emprestado, ou quaisquer obrigações que eu possa ter contraído em seu 

benefício, seja exigido dele ou dos seus herdeiros". Pergunto se apenas foi legado o montante de dinheiro devido no 

momento em que foi feito o testamento, ou se algum dos juros que se acumularam sobre o referido montante posteriormente, 

foi incluído no legado. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, parecia que o testador pretendia que todas as 

obrigações da Seius devidas a si próprio fossem cumpridas em virtude do fundo fiduciário. 

 

231. Foi também perguntado, depois de uma obrigação ter sido renovada e de o montante da dívida ter aumentado, se o que 

era devido nos termos do antigo contrato ainda seria incluído no legado; ou quando uma renovação tivesse sido feita, e a 

parte se tivesse tornado, por assim dizer, num novo devedor, poderia ser processada pelo aumento do montante. A resposta 

foi que só se considerava ter sido legado aquilo que a parte devia na altura, mas se o testador ainda aderisse à sua intenção 

original, o legado incluiria todo o endividamento existente no momento da sua morte. 

 

 

 

 

Título. 4. Relativo ao cancelamento ou transferência de legados e fideicomissos. 

 

 

 

 

232. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando um testador, tendo legado o direito de conduzir gado através da sua terra, não concede o direito de passagem, não 

omite nada do legado, pela razão de que o direito de conduzir gado não pode existir sem o direito de passagem. 
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233. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando é concebida uma parcela de terra, uma reserva pode ser feita da seguinte forma: "Não dou nem deixo a So-e-So 

qualquer outro direito ligado à referida terra, excepto o usufruto da mesma", para que o usufruto possa constituir o legado. 

 

234. O usufruto, no entanto, pode ser reservado, de modo a que apenas a mera propriedade seja deixada. 

 

235. Da mesma forma, uma parte do terreno legado pode ser reservada. 

 

236. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Se alguém fizer a seguinte disposição testamentária: "Eu dou e invento uma parcela de terra ao Titius, e se o Titius morrer, 

que o meu herdeiro seja acusado de a dar ao Seius", a concepção é considerada para ser legalmente transferida. Mesmo que a 

parte a quem foi deixada em primeiro lugar esteja morta no momento da transferência da propriedade, a Seius terá direito à 

mesma. 

 

237. Se alguém fizer um legado a Titius da seguinte forma: "Que o meu herdeiro dê um artigo de sucessão a Titius, ou se 

Titius morrer antes de o receber, que o dê a Sempronius", de acordo com a estrita construção da lei, o herdeiro parecerá estar 

vinculado a ambas as partes, ou seja, a Sempronius e ao herdeiro de Titius. Se, contudo, o herdeiro do testador estiver em 

falta na entrega da propriedade a Titius, o direito de exigir o legado será transmitido aos seus herdeiros, e Sempronius não 

terá direito a ele; mas se não deveria ter havido falta, Sempronius, e não os herdeiros de Titius, terá então direito a receber o 

legado. Mas se Titius morrer antes do tempo em que o legado se veste, Só Sempronius terá direito a ele. 

 

238. O mesmo deve ser dito quando uma herança é deixada em fideicomisso em benefício de um rapaz, e a sua mãe torna-se 

legatária se ele morrer antes de obter a herança, de modo que se ele morrer antes do momento em que a mãe terá direito a ela; 

mas se ele morrer depois, o benefício do fideicomisso passará para os herdeiros da criança, tal como se tivesse havido 

incumprimento na própria execução do fideicomisso. 

 

239. Onde, no entanto, alguém fizer um legado como se segue: "Que o meu herdeiro entregue bens de sucessão a Titius, e se 

não o fizer, que o entregue a Sempronius", Sempronius só terá direito ao legado, se no momento em que este se revestir, 

Titius for incapaz de o adquirir. 

 

240. Se alguém fizer um legado como se segue: "Que o meu herdeiro dê ao Titius um pedaço de terra, e se Titius alienar o 

mesmo, que o meu herdeiro o dê ao Seius", o herdeiro será acusado de ambos os trusts; pois Titius não é acusado da 
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confiança se alienar a terra, mas o herdeiro é acusado do projecto a ele. Por conseguinte, o herdeiro, ao apresentar uma 

excepção por má fé, deve providenciar para si próprio e segurança exacta do Titius para não alienar a terra. 

 

241. Se alguém reservar mais do que ele deixa, a sua reserva será válida; como, por exemplo, se ele deve legar vinte aurei, e 

reservar quarenta. 

 

242. Se um testador legar o usufruto de certas terras, e reservar o direito de passagem, a sua reserva é nula, mas o legado não 

será invalidado, tal como quando uma pessoa deixa a propriedade da terra, reservando o direito de passagem, o legado não 

será diminuído. 

 

243. Se um testador legar um legado separadamente a duas pessoas com o nome de Titius, e depois priva uma delas do 

legado, mas não é claro qual delas é, ambas terão direito ao legado; tal como quando, ao fazer um legado, não é aparente a 

qual das duas partes é legado, dizemos que o legado não é legado a nenhuma delas. 

 

244. Quando um pedaço de terra foi concebido para o Titius absolutamente, e depois lhe foi deixado sob uma condição, e 

finalmente foi privado dele, como se segue: "O meu herdeiro não dará ao Titius o pedaço de terra que lhe deixei 

condicionalmente", não terá direito a ele sob nenhuma das duas disposições, a menos que o testador declare expressamente 

que desejava que ele recebesse absolutamente o legado. 

 

245. Vejamos se a condição da qual um legado, uma propriedade, ou a liberdade de um escravo depende, pode ser revogada. 

Julianus diz que, no caso da liberdade de um escravo, a remoção da condição não lhe confere imediatamente a liberdade. 

Papinianus, também, no Décimo Sétimo Livro de Perguntas, diz que, de um modo geral, a condição não pode ser revogada, 

pois sustenta que uma condição não é dada mas é imposta, e o que é imposto não pode ser retirado, pois isto aplica-se apenas 

ao que é dado. É, contudo, melhor que se considere a significação das palavras, em vez das próprias palavras; e, como as 

condições podem ser impostas, também elas podem ser revogadas. 

 

246. Quando um testador, pela sua vontade, deixou cem aurei a Titius e lhe fez o seguinte legado num codicilo: "Que o meu 

herdeiro dê a Titius cinquenta aurei, e não mais", o legatário não pode reivindicar mais de cinquenta aurei. 

 

247. Não só os legados, mas também os fideicomissos podem ser revogados, mesmo por mero desejo. Assim, pergunta-se se 

será devida uma confiança no caso de ter surgido uma inimizade entre as partes. Se, de facto, a inimizade estiver relacionada 

com uma infracção capital ou for de carácter extremamente grave, o que foi legado será considerado como tendo sido 

revogado; se, no entanto, a infracção for leve, o trust continuará a existir. Em conformidade com isto, podemos incluir 

legados, e uma excepção por má-fé pode ser arquivada. 
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248. The Same, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Se as partes devem renovar a sua amizade, e o testador deve arrepender-se da sua anterior resolução, o legado ou confiança 

que ficou será restaurado na sua totalidade, pois a vontade do falecido foi alterável até ao último momento da sua vida. 

 

249. Gaius, Sobre o Édito Urbano, Livro II. 

 

Tal como um legado pode ser retirado de uma pessoa, assim também pode ser transferido para outra, por exemplo, como se 

segue: "Eu dou e deixo à Seius o que legei ao Titius". Esta cláusula contém uma privação tácita do legado, no que diz 

respeito a Titius pessoalmente. 

 

250. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

A transferência de um legado é feita de quatro maneiras. Pode ser transferida substituindo uma pessoa por outra; ou isto pode 

ser feito pela parte que a ordenou, para que outra a conceda; ou onde um tipo de propriedade é deixado em vez de outro, 

como aurei de posse em vez de um pedaço de terra; ou onde o legado era absoluto, e é transferido sob uma condição. 

 

251. Se, no entanto, eu der a Maevius o que já dei a Titius, embora seja costume sustentar que ambos são encarregados da 

entrega da mesma propriedade, ainda assim, a melhor opinião é que, neste caso, o primeiro legatário é privado do legado, 

pois onde eu disser: "Que a Seius seja encarregada de dar o que eu encarreguei o Titius de dar", considerar-se-á que eu disse 

que o Titius não entregará a propriedade. 

 

252. Do mesmo modo, quando são legados aurei em vez de um terreno, certas autoridades pensam que o primeiro legado não 

é revogado; mas, de facto, é, pois o último testamento é o que deve ser levado a efeito. 

 

253. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Quando o legado de um artigo é feito a alguém sob uma condição, e o mesmo artigo já foi absolutamente deixado a outro, o 

primeiro legado não é considerado como tendo sido absolutamente revogado, mas apenas no caso de a condição do segundo 

dever ser cumprida. Se, contudo, era intenção do testador que o primeiro legado fosse, em todas as circunstâncias, cancelado, 

tal deve ser considerado como tendo sido feito. 

 

254. Julianus, Digest, Livro XXXII. 
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Portanto, se aquele para quem o legado foi transferido morrer durante a vida do testador, este não pertencerá, no entanto, à 

pessoa que foi anteriormente privada do mesmo. 

 

255. Julianus, Disputations, Livro V. 

 

Se alguém, depois de ter deixado uma centena de aurei a uma pessoa absolutamente, lhe legou a mesma soma 

condicionalmente, e pretendia deixar-lhe esta segunda soma, o que lhe deixou absolutamente será imediatamente devido, e o 

que lhe foi legado sob a condição será pago se a condição for cumprida. No entanto, quando, por ter mudado de ideias, lhe 

deixou a mesma soma sob uma condição, o legado absoluto pode ser considerado como tendo-se tornado condicional. Assim, 

se no mesmo testamento pelo qual legou uma centena de aurei, deixou depois cinquenta, e pretendia que estes cinquenta 

constituíssem um novo legado, será devido uma centena e cinquenta aurei. Mas se ele pretendia que o legado consistisse em 

apenas cinquenta aurei, apenas cinquenta serão pagáveis. A mesma regra aplicar-se-á quando isto foi feito por meio de um 

codicilo. 

 

256. Julianus, Digest, Livro XXXVII. 

 

Quando um legado é absolutamente legado a Titius, e ele é privado dele sob uma determinada condição, e morre enquanto a 

condição está pendente, embora a condição deva falhar, o legado não pertencerá ao herdeiro de Titius; pois onde um legado 

uma vez dado é retirado sob uma condição, o efeito é o mesmo como se em primeiro lugar tivesse sido deixado sob a 

condição oposta. 

 

257. Quando um legado é feito da seguinte forma: "Que o meu herdeiro pague aurei a Titius, e se ele não os deve pagar a 

Titius, que pague a referida aurei a Sempronius," se Titius morrer antes do dia em que o legado se veste, Sempronius pode 

legalmente reclamar o legado, pois deve ser entendido como tendo sido transferido para ele. 

 

258. The Same, Digest, Book LIV. 

 

Quando um testador deixa um escravo, em termos gerais, e reserva Stichus, ele não anula o legado, mas enfraquece-o; 

 

259. Ulpianus, On Sabinus, Livro L. 

 

Uma vez que o legatário não pode seleccionar Stichus. 

 

260. Marcianus, Institutos, Livro VI. 
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O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que quando um testador, induzido por algum motivo ou outro, no 

seu último testamento mencionou um dos seus libertados como sendo de carácter extremamente mau, foi considerado como 

tendo-o privado de tudo o que lhe tinha sido deixado anteriormente. 

 

261. Florentinus, Institutos, Livro XI. 

 

Legados que são nulos quando concedidos, não são tornados válidos ao serem suprimidos; como, por exemplo, após ter 

nomeado o senhor de um escravo seu herdeiro, o testador priva condicionalmente o referido escravo de um legado absoluto 

que ele lhe tinha feito do mesmo. Pois quando um legado absoluto é tirado pela imposição de uma condição, é considerado 

como tendo sido legado sob a condição contrária, e por isso é confirmado. Isto, porém, não se aplica quando o legado que foi 

suprimido não era válido em primeiro lugar. 

 

262. As mesmas razões pelas quais um legado se torna nulo quando legado, fazem com que a sua supressão também não 

tenha força ou efeito; como, por exemplo, se se privar um legatário de uma parte do seu direito de passagem, ou se se ordenar 

que um escravo seja apenas parcialmente livre. 

 

263. Paulus, On the Allotment of Freedmen. 

 

Quando um escravo legado por um testador é alienado, e depois readquirido por ele, não será devido ao legatário, contra o 

qual uma excepção por má fé pode ser interposta. É evidente, porém, que ele não será barrado por ela se o legatário puder 

provar que o testador renovou a sua intenção de lhe dar o escravo. 

 

264. O mesmo, sobre a Lei de Codicils. 

 

Não faz diferença se o legado contido no testamento é apagado, ou retirado. 

 

265. Celsus, Digest, Livro XXII. 

 

Nada impede um testador de corrigir, alterar, ou revogar um testamento anterior por um testamento posterior. 

 

266. Modestinus, Differences, Livro VIII. 

 

Se um testador, durante a sua vida, der a outro a propriedade que tinha legado, o legado será absolutamente extinto, nem 

fazemos qualquer distinção se ele se desfez da sua propriedade por necessidade, ou meramente por inclinação; de modo que 

se ele a deu por necessidade, o legado ainda será pagável, mas se ele se desfez meramente por inclinação, não será pagável. 
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Esta distinção, contudo, não se aplicará a um partido que faça uma doação por liberalidade, pois ninguém é liberal quando 

impelido pela necessidade. 

 

267. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Modestinus deu como sua opinião que se o falecido, ao privar Maevius de um legado que lhe foi legado, não tencionava 

revogar a confiança com que foi acusado, os herdeiros podem ser processados em virtude da confiança; e esta opinião deve 

ser aprovada. 

 

268. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro I. 

 

Embora eu possa transferir um legado a uma pessoa que não tenha o direito de o receber sob a minha vontade, ou legar o 

legado sem a concessão de liberdade ao meu próprio escravo, mesmo que não tenham direito a recebê-lo, este não será pago à 

pessoa que foi privada do mesmo. 

 

269. Licinius Rufinus, Regras, Livro IV. 

 

Só ele pode ser privado de um legado a quem foi legado, e portanto, se um legado deve ser feito ao filho ou ao escravo de 

outro, o pai ou o senhor não podem ser privados dele. 

 

270. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Um herdeiro nomeado para uma parte de uma propriedade também recebeu um legado pelo testamento. O testador 

considerou-o depois com intenso ódio, e pretendia fazer outro testamento que ele começou, mas não pôde terminar, e passou 

a festa sem o mencionar. Os seus direitos de acção como herdeiro não lhe poderiam, de facto, ser negados, mas se ele 

reclamasse o legado, poderia ser impedido por uma excepção com base na má fé. 

 

271. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

Um pai, tendo dividido a sua propriedade entre os seus filhos, desejava que a sua filha recebesse a soma de trezentos aurei, 

derivados do lucro que obteve com as vantagens de que desfrutava como Centurião chefe do Triarii; e depois utilizou este 

dinheiro na aquisição de uma parcela de terra. Apesar deste facto, os irmãos e co-herdeiros da irmã continuarão a ser 

obrigados a executar o fundo, pois o que foi utilizado em benefício do testador não poderia ser considerado como tendo sido 

consumido. Mas, como tinha repartido a sua propriedade entre os seus filhos, ele pretendia que tudo o que não tivesse sido 

dividido lhes pertencesse em comum; e por isso foi decidido que as terras que tinham sido adquiridas por meio de fundos 
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derivados do escritório no exército também deveriam ser divididas, para que a filha pudesse receber a sua parte da 

propriedade a partir do montante pago pelas referidas terras. Este também seria o caso, se o dinheiro tivesse sido incluído no 

património da propriedade. 

 

272. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Quando um legado legado legado sob uma condição é transferido para outra parte, considera-se que foi transferido sujeito à 

mesma condição, a não ser que não estivesse ligado à pessoa do primeiro legatário. Pois se alguém deve legar propriedade à 

sua esposa, desde que esta tenha filhos, e o legado deve ser transferido, a condição que estava necessariamente ligada à 

pessoa da primeira mulher não será considerada como tendo sido repetida. 

 

273. Um pai concebeu os seus jardins com todos os seus pertences à sua filha, e depois apresentou alguns dos escravos 

pertencentes aos referidos jardins à sua esposa. Quer tenha confirmado ou não a doação, os seus últimos desejos terão 

precedência sobre o legado à sua filha. Mas mesmo que a doação não deva ser válida, mesmo assim o pai será entendido 

como tendo diminuído o legado da sua filha. 

 

274. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Um testador deixou a um dos seus herdeiros um pedaço de terra como legado preferido, e depois ordenou que certos direitos 

de acção, até ao montante da compra do referido pedaço de terra, fossem cedidos a outro. Posteriormente, tendo vendido a 

terra sem causar qualquer prejuízo à parte com direito à mesma como legado preferencial, colocou o preço recebido pelo 

mesmo entre os bens da sua propriedade. Dei como minha opinião que os direitos de acção não deveriam ser cedidos ao seu 

co-herdeiro. 

 

275. Paulus, Perguntas, Livro IX. 

 

Onde um legado foi legado a um escravo com a sua liberdade, e ele foi depois vendido, e o legado da sua liberdade foi 

revogado, embora tal revogação seja nula com referência a um escravo pertencente a outro, ainda assim, o comprador não 

terá direito ao legado. Há uma razão nisto, pois a revogação será válida, uma vez que o escravo pode ser readquirido, tal 

como o legado do legado é válido quando é feito a alguém que, no momento em que o testamento foi feito, pertencia ao 

testador, mas que, após ter sido vendido, obteve a sua liberdade através de um codicilo. 

 

276. Qual seria o caso se o testador, durante a sua vida, manumitasse um escravo a quem tinha dirigido para ser livre pela sua 

vontade, e depois revogasse a sua concessão de liberdade através de um codicilo? Vamos ver se a mera revogação da sua 

liberdade anularia o legado. Algumas autoridades pensam que o faria, mas uma disposição supérflua não afecta um legado. 
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277. The Same, Perguntas, Livro XXV. 

 

Quando um escravo é legado, e algo lhe é deixado, e depois deve ser vendido, e privado do que lhe foi legado, a revogação 

será válida, porque o legado terá efeito se o escravo for readquirido. 

 

278. Quando um escravo é legado, e é manumitido durante a vida das partes, e é privado do seu legado, a privação não terá 

qualquer força ou efeito; portanto, pode levar o legado que lhe foi legado, pois, mesmo que deva ser novamente reduzido à 

escravatura, o seu legado não será reavivado, pois é considerado como um homem novo. 

 

279. Valens, Trusts, Livro V. 

 

Se eu vos legar certos bens, e vos pedir que os entreguem ao Titius, e depois vos deixar os mesmos bens sob um trust, mas 

não vos pedir que os entreguem a ninguém, coloca-se a questão de saber se está em vosso poder seleccionar o bem sob os 

termos do segundo trust, a fim de evitar a execução do primeiro. Ficou estabelecido que é melhor ter em consideração a 

última disposição do testamento. 

 

280. Paulus, Sentenças, Livro III. 

 

Um libertado que recebeu um legado pela primeira parte do testamento foi depois estigmatizado pelo testador como ingrato 

no mesmo instrumento, e tendo o testador mudado de opinião, o libertado não terá direito a uma acção baseada no 

testamento. 

 

281. Scaevola, Digest, Livro XXX. 

 

Uma testatriz deixou vários artigos ao seu filho adoptivo, e depois revogou o legado de alguns deles, e encarregou o seu 

herdeiro de substituir outros no seu lugar, entre os quais desejava que lhe fossem concedidas vinte libras de ouro, como se 

segue: "Além disso, dou e legarei, e desejo que lhe sejam concedidas vinte libras de ouro". Ela acrescentou ainda: "E eu 

cobro-te, Átius, sobretudo, que cuides e protejas a tua irmã Sempronia, com o devido afecto, e se pensas que ela voltou a um 

bom modo de vida, deixa-a quando morreres as referidas vinte libras de ouro; e, entretanto, paga-lhe o rendimento dessa 

soma, ou seja, juros sobre a mesma à taxa de seis por cento". Ela transferiu depois as mesmas vinte libras de ouro para o seu 

legatário, Maevius, por um codicilo, e cobrou-lhe um fideicomisso como se segue: "Desejo que as vinte libras de ouro que 

deixei ao meu filho adoptivo, Sempronia, por minha vontade, sejam dadas a Maevius, depois de lhe ter tirado a segurança 

para pagar cinco denários todos os meses dessa soma à referida Sempronia, enquanto ela puder viver, além de cento e vinte e 

cinco denários pela sua roupa; e peço-lhe que o faça. Estou certo de que tu, Maevius, por causa do teu afecto, vais acusar o 
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teu herdeiro da tua morte de realizar os meus desejos com referência ao meu filho adoptivo". Colocou-se a questão se 

Maevius, como legatário, seria, na altura da sua morte, obrigado a pagar as vinte libras de ouro à Sempronia, como o herdeiro 

Átius tinha sido acusado de fazer. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ele não podia ser obrigado a pagar-

lhe as vinte libras de ouro; mas que as outras coisas que lhe tinham sido cobradas em benefício do filho adoptivo deviam ser 

fornecidas por Maevius e pelo seu herdeiro, enquanto o referido filho adoptivo vivesse. 

 

282. Titia, por vontade própria, nomeou a sua libertada Seia, que era também sua irmã adoptiva, herdeira de uma décima 

segunda parte dos seus bens. Ela deixou certas terras ao seu liberto Pamphilus sob um fideicomisso, entre as quais estavam 

certos campos em grande parte, designados como sendo próximos de Colon; e depois, por carta, deu também outras 

propriedades ao mesmo liberto, na qual se referiu a Seia e Pamphilus da seguinte forma: "Aos meus herdeiros, Saudação. 

Desejo que tudo o que a seguir se refere seja levado a cabo, bem como quaisquer disposições que já tenha tomado com 

referência a Pamphilus. Se a minha irmã adoptiva, Seia, não se tornar minha herdeira da parte da minha herança para a qual a 

nomeei, desejo que todas as terras perto de Colon lhe sejam dadas". Como a mulher libertada Seia rejeitou a parte da herança 

que lhe foi deixada por vontade, e seleccionou o que lhe tinha sido dado pelo codicilo, surgiu a questão, se Pamphilus deveria 

reclamar a mesma terra nos termos do fundo fiduciário, se poderia ser impedido por uma excepção com base na má fé. A 

resposta foi que os trusts com referência às terras, ou seja, àquelas que estavam situadas perto de Colon, foram considerados 

como tendo sido transferidos para a mulher libertada Seia. 

 

283. Um testador solicitou aos seus herdeiros que, se morresse numa província, sessenta aurei fossem dados a Lucius Titius, 

para que ele pudesse tomar conta do seu corpo, e trazê-lo de volta para o seu país. Ele também acrescentou o seguinte: "Se 

sobrar alguma coisa da referida soma de dinheiro, desejo que lhe seja dada". No mesmo dia, dirigiu um codicilo aos seus 

herdeiros, nos seguintes termos: "Se eu morrer na província ou na minha viagem, peço-lhe que mande levar o meu corpo para 

a Campânia, e que o coloque no túmulo dos meus filhos". Levantou-se a questão de saber se o testador, por esta disposição, 

privou tacitamente Lucius Titius de qualquer coisa que restasse da soma de sessenta aurei acima mencionada. A resposta foi 

que ele deveria ser considerado como tendo sido privado da mesma. 

 

284. Um pai nomeou as suas filhas pelos seus herdeiros de testamento a partes desiguais dos seus bens, e pelo mesmo 

testamento fez uma divisão de quase todos os seus bens, e depois acrescentou o seguinte: "Todos os meus bens restantes, bem 

como quaisquer responsabilidades ligadas aos meus bens, pertencerão apenas às minhas duas filhas, Prima e Secunda, ou 

qualquer uma delas que sobreviva". Posteriormente, por um codicilo, fez uma divisão muito diferente dos seus bens entre 

elas do que tinha feito por sua vontade, e alguns deles não foram deixados especificamente a ninguém. Colocou-se a questão 

de saber se as filhas, Prima e Secunda, poderiam, nos termos do testamento, afirmar que só elas tinham direito à propriedade 

que não foi especificamente legada a ninguém pela última disposição que o seu pai fez da sua propriedade. A resposta foi que 

ele não parecia ter revogado todo o seu testamento, mas apenas tinha feito alterações com referência a certos bens que ele 

tinha alienado de uma maneira diferente. 
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285. Uma mãe fez a seguinte disposição numa carta relativa a um legado e uma parte dos seus bens legados ao seu filho: 

"Como sei que o meu filho Priscillianus está à beira da morte, considero justo e apropriado legar ao meu irmão Marianus, e 

ao meu marido Januarius, partes iguais da parte dos meus bens que dei ao meu filho; e, no caso de ele morrer, dou e deixo, e 

desejo ser-lhes entregue qualquer outra coisa, além disso, que lhe possa deixar". Priscillianus viveu até depois da abertura do 

testamento, e depois morreu da mesma doença. Colocou-se a questão de saber se o legado que lhe restava, nos termos da 

confiança, pertenceria a Januarius e Marianus. A resposta foi que se poderia considerar que, se o filho morresse da mesma 

doença da qual sofria na altura, o legado seria absolutamente transferido para aqueles em relação aos quais o inquérito foi 

feito. 

 

286. The Same, Digest, Livro XIV. 

 

Um testador que tinha nomeado o seu filho herdeiro para uma parte da sua propriedade deixou-lhe também duas extensões de 

terra com os escravos e todas as alfaias pertencentes à mesma. Deixou também várias coisas à sua esposa, bem como aos 

escravos Stichus e Damas. Mas, tendo verificado que não havia nenhum administrador encarregado de uma das propriedades 

concebidas para o seu filho, enviou Stichus, e nomeou-o superintendente do cultivo das referidas terras, e encarregou-o das 

contas relacionadas com as mesmas. Colocou-se a questão de saber se Stichus pertenceria à sua mulher ou ao seu filho. A 

resposta foi que, como o testador estava atento aos assuntos para os quais foi fornecido no seu testamento, Stichus, como 

mordomo, pertenceria à terra para a qual foi transferido, e que a esposa não o poderia reclamar nos termos do fundo 

fiduciário. 

 

287. Um certo indivíduo legou quatro campos à sua mãe, que ele tinha nomeado herdeira de uma parte dos seus bens, e 

encarregou-a de entregar dois dos referidos campos ao seu sogro; e depois, por um codicilo, suprimiu o trust que tinha criado 

em benefício do seu sogro. Colocou-se a questão de saber se os dois campos referidos pertenceriam à mãe como um legado 

preferido. Respondi que não havia nada no caso em questão que explicasse por que razão não deveriam pertencer-lhe. 

 

288. Seia, pela sua vontade, fez um legado de cinco libras de ouro. Titius acusou-a de ter ordenado a morte do seu pai. Após 

a acusação ter sido feita, Seia executou um codicilo, mas não privou o seu enteado Titius do legado anteriormente 

mencionado, e ela morreu antes de ser ouvida a acusação. Tendo o caso prosseguido para julgamento, foi decidido que o pai 

de Titius não perdeu a sua vida por causa de qualquer acto criminoso de Seia. Como ela não privou Titius do legado que lhe 

tinha dado por vontade própria, pergunto se deve ser pago a Titius pelos herdeiros de Seia. A resposta foi que, de acordo com 

os factos declarados, não lhes era devido. 

 

289. Um certo indivíduo, entre outras coisas, legou a sua peculiaridade à sua filha, que estava sob o seu controlo. Depois de 

ter feito o seu testamento, cobrou dinheiro pertencente à sua filha a um devedor deste último, e utilizou-o por sua própria 
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conta. Pergunto se a filha pode, com este fundamento, intentar uma acção contra os herdeiros do seu pai. A resposta foi que 

se ela puder provar que ele o fez sem a intenção de a privar do legado, ela pode intentar a acção. 

 

290. Venuleius, Acções, Livro X. 

 

É fácil tirar ou acrescentar qualquer coisa a um legado, onde apenas uma soma de dinheiro foi legada, mas no que diz 

respeito a certos bens corpóreos, é mais difícil expressar isto por escrito, e é provável que a divisão seja ininteligível. 

 

291. Quando a liberdade legada aos escravos lhes é retirada, nada se ganha ao privá-los especificamente do seu legado. 

 

 

 

 

Título. 5. Sobre assuntos duvidosos. 

 

 

 

 

292. Papinianus, Opiniões, Livro VII. 

 

Um testador deixou o Maevian, ou o Seian Estate ao Titius. Uma vez que foram mencionados nos registos vários terrenos sob 

o nome de Maevian Estate, respondi que não parecia que o falecido pretendia que todos esses terrenos fossem incluídos no 

projecto, desde que o valor do Seian Estate não fosse muito diferente do da Maevian Estate. 

 

293. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Quando um legado é legado ou é criado um trust em benefício dos cidadãos de uma cidade, considera-se que este foi deixado 

à cidade. 

 

294. Paulus, Opiniões, Livro XIV. 

 

Quando uma frase é ambígua, não a podemos interpretar de ambas as maneiras, mas apenas de acordo com a intenção do 

testador. Portanto, quando alguém disse algo que não pretendia dizer, não disse o significado das palavras, porque essa não 

era a sua intenção; nem disse o que pretendia, porque não fez uso de linguagem adequada para esse fim. 
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295. The Same, Opinions, Livro XIX. 

 

Paulus era da opinião que, quando um legado é legado dependente do cumprimento de uma condição, deve sem dúvida ser 

pago a certas pessoas ou incertas de tal forma que uma acção para obrigar à execução da confiança mentirá. 

 

296. The Same, Opinions, Livro XIX. 

 

Paulus também deu como sua opinião que, quando o nome do beneficiário de um trust não está inserido no testamento, não 

há dúvida de que nenhuma pessoa, certa ou incerta, tem direito ao benefício do trust. 

 

297. Gaius, Trusts, Livro I. 

 

Uma certa pessoa, tendo sido enviada para o exílio, fez um testamento, e após ter nomeado um herdeiro e feito legados a 

várias pessoas, acrescentou o seguinte "Se qualquer um dos meus herdeiros ou outros amigos que mencionei neste 

testamento, o meu testamento, ou qualquer outra pessoa, deve obter a minha lembrança do Imperador, e eu devo morrer antes 

de poder manifestar-lhe a minha gratidão, desejo que uma tal soma de dinheiro seja dada pelos meus outros herdeiros a quem 

o fizer". Um dos herdeiros que ele tinha nomeado obteve a sua recordação, mas antes que o testador soubesse, ele morreu. A 

questão levantou-se quanto à execução do fundo fiduciário. Julianus, tendo sido consultado, deu como sua opinião que o 

fideicomisso deveria ser executado; e mesmo que a parte que obteve a chamada do testador não fosse seu herdeiro nem 

legatário, mas um dos seus amigos, que este último tinha direito ao benefício do fideicomisso. 

 

298. Se alguém lhe cobrar que entregue os seus bens ao seu herdeiro póstumo, ou a um estranho; 7. Marcianus, Trusts, Livro 

III. 

 

Ou se ele vos nomear seu herdeiro juntamente com o seu filho póstumo, ou legar legados a ambos, ou fazer-vos beneficiários 

de um fideicomisso; 

 

299. Gaius, Trusts, Livro I. 

 

Pergunta-se se o filho póstumo, quer tenha nascido ou não, poderia impedir-vos de lucrar com a vossa quota-parte do 

património. Penso que é mais correcto afirmar que se o filho póstumo não nascer, ele não lhe permitirá participar na herança, 

mas a totalidade da mesma lhe pertencerá, tal como se lhe tivesse sido inteiramente deixada em primeiro lugar; mas se ele 

nascer, ambos terão direito ao que ficou para cada um, e se nascer uma criança, terão direito a metade da herança; se 

nascerem duas, terão direito a uma terceira; e se nascerem três crianças de uma só vez (pois também nascem trigémeos), 

terão direito a uma quarta da herança. E, mesmo no nosso tempo, Serapias, uma mulher alexandrina, foi apresentada ao 
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Adriano Divino com os seus cinco filhos, que ela tinha tido num único nascimento. No entanto, onde mais de três filhos 

chegam ao mundo ao mesmo tempo, o evento é considerado um prodígio. 

 

300. Quando um certo homem, depois de ter nomeado vários herdeiros, encarregou um deles, sob um fideicomisso, de 

entregar a parte da propriedade que pudesse vir a estar nas suas mãos a qualquer um dos seus co-herdeiros que pudesse 

seleccionar no momento da sua morte, é absolutamente certo que este fideicomisso é válido; uma vez que não é deixado à 

discrição do herdeiro de quem o pedido foi feito, se ele deve ou não entregar a propriedade, mas a quem ele prefere entregá-

la. Pois faz uma grande diferença se o testador o coloca no poder do mandatário que deseja entregar, ou não entregar certos 

bens, ou se, depois de lhe ter imposto a necessidade de os entregar, lhe concede sozinho a escolha irrestrita da distribuição. 

 

301. Quando são nomeados co-herdeiros para quotas desiguais de um bem, colocou-se a questão de saber se o herdeiro 

deveria ser obrigado a dar a cada um quotas iguais, ou apenas quotas proporcionais àquelas para as quais são nomeados 

herdeiros. Decidiu-se que se o testador determinasse que um dos seus herdeiros entregasse a sua parte aos seus co-herdeiros, 

se estes lhe pagassem uma certa soma de dinheiro, para a qual fossem designados para contribuir igualmente; pareceria justo 

que porções iguais do bem lhes fossem dadas em virtude do fideicomisso. Se, contudo, na distribuição desse dinheiro, o 

testador pretendia que contribuíssem com partes desiguais, para que pudessem corresponder às partes da herança a que 

tinham direito, pareceria razoável que, nos termos do trust, o bem lhes fosse entregue na proporção das suas respectivas 

partes da herança. 

 

302. Paulus, Sentenças, Livro II. 

 

Quando uma doação é feita entre marido e mulher, e aquele a quem foi feita morre antes do outro, o bem reverte para aquele 

que o deu. Se ambas as partes morrerem ao mesmo tempo, a fim de decidir a questão, considerou-se que a doação era válida, 

e que este era especialmente o caso, porque o doador que podia reclamar a propriedade não sobreviveu. 

 

303. Tryphoninus, Disputations, Livro XXI. 

 

Um testador, que tinha dois filhos menores, substituiu o Titius por aquele que poderia morrer primeiro. Ambos pereceram ao 

mesmo tempo num naufrágio. Levantou-se a questão de saber se a propriedade passaria para o substituto, e a qual dos dois 

menores seria considerado o herdeiro. Eu disse que se os irmãos tivessem morrido no curso ordinário da natureza, o irmão 

daquele que morreu primeiro tornar-se-ia seu herdeiro ab intestato, e o substituto sucederia ao segundo; no entanto, ele teria 

direito à herança daquele que morreu primeiro, uma vez que foi incluída na do outro. Na pergunta proposta, porém, onde 

ambos pereceram ao mesmo tempo, e como nenhum dos dois irmãos sobreviveu ao outro, deveria considerar-se que ambos 

morreram por último, ou que nenhum deles morreu por último, porque a decisão sobre qual deles morreu por último dependia 

do facto de um deles ter morrido primeiro? A opinião anterior, no entanto, de que o substituto é o herdeiro de ambos os 
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menores, deve prevalecer. Pois onde um testador, que tem apenas um filho, nomeia um substituto para aquele que morre por 

último, não é considerado como tendo feito uma substituição inválida; tal como se entende o parente mais próximo onde 

existe apenas um que não precede ninguém, e neste caso, como nenhum dos irmãos sobreviveu ao outro, ambos são 

considerados como tendo morrido primeiro e último. 

 

304. Onde um filho e o seu pai perderam a vida na guerra, e a mãe reclamou os bens do filho por ter morrido por último, e os 

familiares do pai declararam que o filho morreu primeiro, o Adriano Divino decidiu que o pai morreu primeiro. 

 

305. Se um libertado morrer ao mesmo tempo que o seu filho, a herança passa por operação da lei ao patrono do libertado 

intestate, a menos que se prove que o filho sobreviveu ao pai. Consideramos que este é o caso por causa do respeito ligado ao 

direito de mecenato. 

 

306. Quando um marido e uma esposa morrem ao mesmo tempo, e uma estipulação com referência ao dote foi feita, desde 

que se estabeleça que este deve pertencer ao marido, se a mulher morrer durante o casamento, isto terá efeito, se não for 

provado que ela sobreviveu ao marido. 

 

307. Se Lucius Titius perder a sua vida ao mesmo tempo que o seu filho que tinha atingido a idade da puberdade, e que ele 

tinha nomeado o seu único herdeiro por sua vontade, entende-se que o filho sobreviveu ao pai, e será seu herdeiro sob o 

testamento, e a herança do filho passará para os sucessores deste último, a menos que o contrário possa ser provado pelos 

herdeiros do pai. Se, contudo, o filho, que pereceu com o pai, não tivesse atingido a idade da puberdade, considera-se que o 

seu pai o sobreviveu, a menos que o contrário possa ser provado pelos herdeiros do pai. 

 

308. Ulpianus, Disputations, Livro VI. 

 

Onde um legado foi deixado a um dos meus parentes que pode ascender primeiro ao Capitólio, e diz-se que dois deles o 

fizeram ao mesmo tempo, e não é evidente qual deles chegou primeiro, será que o legado será impedido de produzir efeitos? 

Ou, pode-se perguntar, qual é a regra se o testador fez um legado "àquele que lhe deve erigir um monumento", e vários deles 

erigem um; ou se é feito um legado a alguém que é mais velho de duas pessoas, e ambos têm a mesma idade; ou se um 

legado é legado pelo testador ao seu amigo Sempronius, e há duas pessoas com o mesmo nome que têm a mesma estima? 

Mas se um legado for legado a dois homens com o mesmo nome, por exemplo, a dois chamados Sempronius, e um deles for 

depois privado do legado, e não aparecer qual deles era o significado; será o legado extinto, no que diz respeito a ambas as 

partes, ou será a sua revogação nula? Esta questão pode também surgir quando a liberdade é deixada a vários escravos com o 

mesmo nome, ou a alguns entre eles. A melhor opinião é que, em todos estes casos, os legados e as concessões de liberdade 

devem entrar em vigor, mas quando a revogação tem lugar, ela afecta todas as partes. 
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309. É evidente que se uma escrava deve receber a sua liberdade ao abrigo da seguinte disposição: "Que seja livre, se o 

primeiro filho que tiver é um macho", e se ela der à luz um macho e uma fêmea num único nascimento, e for certo qual 

nasceu primeiro, não deve haver dúvidas em relação à sua condição; isto é, se será livre ou não; nem deve haver dúvidas em 

relação à da menina, pois se nasceu depois do rapaz, será livre. Se, no entanto, houver alguma incerteza a este respeito, e não 

puder ser removida por investigação judicial, nos casos em que haja dúvidas, é melhor adoptar a opinião mais equitativa, e 

presumir que a criança do sexo masculino nasceu primeiro, para que o escravo possa obter a sua liberdade e que a sua filha 

nasça livre. 

 

310. Julianus, Digest, Livro XXXVI. 

 

Sempre que um usufruto é legado aos homens livres, e a propriedade da propriedade ao último sobrevivente, o legado é 

válido, pois penso que, neste caso, a propriedade é deixada sob a seguinte condição "Se ele deve ser o último sobrevivente". 

 

311. The Same, Digest, Livro V. 

 

Sempre que haja qualquer cláusula ambígua na fraseologia de uma acção ou excepção, é mais conveniente compreendê-la de 

forma a que o bem a que se refere seja antes preservado do que perdido. 

 

312. O mesmo, Sobre Ambigüidades. 

 

Quando um homem que tinha depositado duzentos aurei fez o seguinte legado, "deixo à Seius trezentos aurei, além dos 

duzentos que depositei com ele", estas duas somas, tomadas separadamente, têm uma certa designação, mas onde são 

tomadas em conjunto, dão origem a ambiguidade. Deve, contudo, considerar-se que não trezentas, mas quinhentas aurei são 

devidas, porque as duas somas são unidas. 

 

313. Quando alguém faz um legado da seguinte forma: "Que o meu herdeiro dê a Átius, juntamente com Dion, o escravo de 

Maevius, a propriedade Seian", há alguma dúvida se a terra também foi deixada a Dion, ou se Dion foi legada juntamente 

com a terra. É melhor manter que não só a terra, mas também o escravo Dion foi deixado, e especialmente se o testador não 

tinha uma boa razão para legar um legado a Dion. 

 

314. Onde enquadramos uma estipulação como se segue: "Se não fornecerem um escravo, ou um pedaço de terra, prometem 

pagar cem aurei?" A pena será devida, quer a estipulação seja executada ou não; ou seja, a estipulação será vinculativa, quer 

nem um nem o outro acto seja executado. É evidente que a mesma regra se aplicará onde várias coisas que desejamos que 

sejam feitas são especificamente mencionadas, e estipulamos o seguinte: "Se alguma destas coisas não for feita", ou, por 

exemplo, "Concorda em comparecer em tribunal para Stichus, Damus, e Eros? Se um deles não for representado, promete 



2118 

 

pagar a renda de aurei?" É necessário que a parte compareça por todos eles, a fim de que os termos da estipulação possam ser 

cumpridos. Ou que o caso possa ser mais claramente declarado, suponhamos que a estipulação deve ser redigida da seguinte 

forma: "Promete pagar a ten aurei se não comparecer para Stichus, Damus, e Eros? Pois não podemos ter dúvidas, neste caso, 

de que todos eles devem ser representados. 

 

315. Há uma diferença entre as duas estipulações seguintes: "Pagar-se-á tanto se uma coisa ou outra não for feita", ou "Se 

uma das coisas que foi acordado não for feita, pagar-se-á tanto se for feita", pois embora seja verdade que uma ou outra deve 

ser feita, não é, por esta razão, verdade que uma ou outra das duas coisas não deve ser feita, pois ambas as propostas podem 

ser verdadeiras, embora sejam opostas uma à outra; porque quando o significado não é geral, mas tem referência a alguma 

questão específica, se alguma delas for verdadeira, torna toda a cláusula verdadeira. Tal como, por outro lado, duas cláusulas 

contendo afirmações opostas são ambas falsas ao mesmo tempo; por exemplo, quando algumas crianças de um testador 

morrem depois de atingirem a puberdade, e outras morrem antes de atingirem essa idade, uma vez que, por um lado, é 

incorrecto dizer que todas elas morreram abaixo da idade da puberdade, e, por outro, também é incorrecto dizer que todas 

elas morreram depois dessa idade. Isto resulta porque o significado é tomado num sentido geral, e neste caso, se alguma coisa 

é falsa, torna toda a cláusula falsa. Por conseguinte, deve ser averiguado qual é o objecto do inquérito, pois se eu disser uma 

coisa, ou se não se deve fazer uma coisa, deve ser perguntado se alguma coisa não foi feita ? O efeito da primeira proposta é 

que nenhuma das coisas deve ser feita; o da segunda, que ambas devem ser feitas. No primeiro caso, não será vantajoso para 

a pessoa não ter feito uma das duas coisas, se ela fez a outra; e no segundo, não lhe será vantajoso se ela provar que fez uma 

das duas coisas, se ela não fez a outra. 

 

316. Por isso, se alguém deveria colocar o seguinte interrogatório: "Fez alguma daquelas coisas de que é acusado" e a parte 

diz que não o fez, ele quer dizer: "Não fiz nenhuma daquelas coisas de que sou acusado", ou seja, "não fiz nenhuma delas". 

 

317. Quando alguém insere várias coisas numa estipulação, uma das quais deseja que seja feita, deve emoldurar a estipulação 

como se segue: "Promete que uma coisa assim, ou uma coisa assim, será feita, e se nenhuma delas for feita, pagará uma 

quantia assim?" 

 

318. Além disso, se o chefe de família inserir no seu testamento o seguinte: "Se um filho ou uma filha me nascer, que ele ou 

ela seja meu herdeiro; mas se nem um filho nem uma filha devem tornar-se meus herdeiros, que Seius seja meu herdeiro", ele 

não declara com suficiente clareza o seu propósito se pretendia nomear um herdeiro estrangeiro, apenas no caso de nem o seu 

filho nem a sua filha deverem tornar-se seus herdeiros; pois isto deve ser expresso da seguinte forma: "Se nem o meu filho 

nem a minha filha se devem tornar meus herdeiros". Por vezes, porém, a cláusula anterior torna-se necessária; como, por 

exemplo, quando alguém que tem um filho e uma filha deseja fazer de ambos seus herdeiros, e se apenas um deles deve 

tornar-se seu herdeiro, nomear um estranho com ele ou ela, ou se nenhum deles deve tornar-se seu herdeiro, substituir um 

estranho. Essa opinião, no entanto, deve ser adoptada, o que parece corresponder mais à intenção do testador, de modo que se 
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lhe nascer um filho ou uma filha, um estranho não será admitido na sucessão, a menos que o testador declare expressamente 

que tal deve ser feito. 

 

319. Marcianus, Institutos, Livro VI. 

 

Se alguém deve fazer a seguinte provisão no seu testamento: "Que o meu herdeiro pague dez solidi às testemunhas que 

selaram o meu testamento", Trebatius sustenta que o legado é válido. Pomponius também considera isto verdade, porque a 

própria vontade é confirmada pela produção das testemunhas. Esta opinião parece-me correcta. 

 

320. The Same, Rules, Book II. 

 

Há certos assuntos em que no início é difícil chegar a uma conclusão, mas no final o que foi feito parece ser claro; como, por 

exemplo, onde foi feito um legado, e, enquanto o legatário delibera se o aceitará ou não, o herdeiro transfere o bem em 

questão para um terceiro. Neste caso, a transferência será nula se o legatário decidir aceitar o legado; mas se o legatário a 

rejeitar, a transferência será válida. O caso seria o mesmo se o herdeiro emprestasse dinheiro pertencente à herança que foi 

legada; pois se o legatário não o rejeitasse, seria considerado que o herdeiro tinha emprestado dinheiro pertencente a outra 

pessoa, mas se o legatário rejeitasse a herança, seria considerado como tendo emprestado o seu próprio dinheiro. Mas e se o 

dinheiro fosse despendido? A mesma regra aplicar-se-ia, de acordo com as circunstâncias do caso. 

 

321. A mesma regra, Regras, Livro III. 

 

Quando consideramos o caso de pessoas que morrem ao mesmo tempo, bem como a discussão de outros assuntos; por 

exemplo, quando uma mãe estipulou que o dote da sua filha deveria ser-lhe devolvido pelo marido, se a sua filha deveria 

morrer durante o casamento, e a mãe morreu ao mesmo tempo que a sua filha, coloca-se a questão de saber se uma acção 

baseada na estipulação seria a favor do herdeiro da mãe. O Divino Pio declarou num Rescript que a estipulação não 

permitiria que tal acção fosse intentada, porque a mãe não sobreviveu à filha. Perguntou-se também se um estranho que 

estipulasse a devolução de um dote deveria morrer ao mesmo tempo que o marido, ou ao mesmo tempo que a esposa por 

conta da qual ele entrou na estipulação, poderia ele transferir o direito de acção para o seu herdeiro? 

 

322. Paulus, On Plautius, Livro XII. 

 

A mesma regra aplica-se quando um dote é deixado como legado preferencial a uma esposa, e ela morre ao mesmo tempo 

que o seu marido. 

 

323. Marcianus, Regras, Livro III. 
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No caso seguinte, em que um menor e o seu irmão, que era seu herdeiro necessário, e foi substituído por ele, morreu ao 

mesmo tempo, levanta-se a questão de saber se o irmão seria o herdeiro do seu irmão ou não. Além disso, quando dois 

herdeiros necessários foram substituídos um pelo outro, e pereceram juntos, ambos serão considerados como herdeiros do 

testador, ou um deles será o herdeiro do outro, ou seja, se lhes tivesse sido pedido que entregassem a herança um ao outro no 

momento da sua morte? Em casos deste tipo, se morrerem ao mesmo tempo, e não parecer qual deles foi o primeiro a perder 

a sua vida, um deles não será considerado como tendo sobrevivido ao outro. 

 

324. No entanto, com referência à Lei Falcidiana, se um mestre morrer ao mesmo tempo que os seus escravos, estes últimos 

não serão considerados como fazendo parte do seu património no momento da sua morte. 

 

325. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXV. 

 

Quando um legado é legado a familiares, e os referidos familiares perderam os seus direitos como tal, mas continuam a ser 

cidadãos, deve dizer-se que têm direito ao legado, pois eram membros da família no momento em que o testamento foi 

executado. É certo que se alguém não era um membro da família quando o testamento foi feito, mas tornou-se um por 

arrogância, na altura da morte do testador, terá, ainda mais, direito ao legado. 

 

326. Se alguém deve fazer um legado à sua parentela, é o mesmo que se o tivesse feito aos seus parentes. 

 

21. Paulus, On Plautius, Livro XII. 

 

Como o Senado, no tempo do Divino Marco, permitiu que fossem feitos legados a corporações, não há dúvida de que se um 

legado for feito a um organismo que tenha o direito legal de se reunir, este último terá direito a ele. No entanto, um legado 

deixado a um que não tem direito a reunir não será válido, a menos que seja especialmente deixado aos membros que o 

compõem, pois estes últimos serão então autorizados a receber o legado, não como uma associação, mas como indivíduos 

separados. 

 

327. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Quando existe qualquer ambiguidade de linguagem, a validade de uma transacção dependerá da intenção das partes; por 

exemplo, se devo estipular para Stichus, e existem vários escravos com esse nome; ou para um escravo em geral; ou para 

algo a ser entregue em Cartago, e existem duas cidades assim chamadas; e em todos os casos em que surjam dúvidas, deve 

considerar-se que o contrato foi feito de boa fé para ser executado no local onde era mais conveniente, a menos que seja claro 

que foi redigido de forma contrária à lei. 
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328. Javolenus, On Cassius, Livro V. 

 

Uma mãe perdeu a sua vida num naufrágio ao mesmo tempo que o seu filho que tinha atingido a idade da puberdade. Se não 

for possível determinar qual deles morreu primeiro, é mais natural supor que o filho tenha vivido mais tempo. 

 

329. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Quando uma mulher morre num naufrágio, ao mesmo tempo que o seu filho, que tem menos de uma idade de puberdade, 

entende-se que o filho perdeu a sua vida primeiro. 

 

330. Marcellus, Digest, Livro XI. 

 

Decidiu-se que quando qualquer declaração, ambígua ou mesmo incorrecta, é feita em testamento, deve ser interpretada 

favoravelmente, e de acordo com o que se supõe ter sido a intenção do testador. 

 

331. Celsus, Digest, Livro XXII. 

 

"Que seja libertado a quem eu possa dizer ao meu herdeiro que desejo que me seja dada a sua liberdade, e que o meu herdeiro 

seja acusado de dar uma soma tão grande a quem eu designarei". Os desejos do testador devem ser realizados, se a identidade 

do escravo que ele tinha na sua mente puder ser estabelecida de qualquer forma. 

 

332. The Same, Digest, Livro XXVI. 

 

Sempre que se colocar qualquer questão quanto à intenção das partes numa estipulação, a ambiguidade deve ser interpretada 

contra o estipulador. 

 

333. Modestinus, Regras, Livro I. 

 

Quando um homem desejava que um dos seus escravos fosse manumitido, e não aparece qual deles o testador que pretendia 

ser libertado, nenhum deles terá direito à liberdade nos termos do trust. 

 

334. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro III. 
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Um certo indivíduo que era proprietário do escravo Flaccus, que era um fuller, e Philonicus, que era padeiro, deixou à sua 

esposa o padeiro Flaccus; e levantou-se a questão de saber qual dos escravos era devido, e se ambos não estavam incluídos 

no legado. Foi considerado, em primeiro lugar, que aquele escravo foi legado a quem o testador pretendia que fizesse parte 

do legado. Se isto não pudesse ser apurado, deveria então ser feita uma investigação para saber se o senhor sabia os nomes 

dos seus escravos. Se este fosse o caso, o escravo seria então devido a quem mencionou pelo nome, mesmo que tivesse 

cometido um erro com referência ao seu comércio. No entanto, quando os nomes dos escravos lhe eram desconhecidos, o 

padeiro deveria ser considerado como o sujeito do legado, tal como se o seu nome não tivesse sido mencionado. 

 

335. Scaevola, Digest, Livro XVIII. 

 

Um testador manumitted vários escravos pela sua vontade, e entre eles Sabina e Cyprogenia, quando cada um deles tinha 

atingido a idade de trinta anos, e logo que se tornaram livres, ele desejava que lhes fosse dada uma certa soma de dinheiro; e 

fez a seguinte provisão, na qual ambos os escravos foram incluídos: "Desejo que seja dada a cada um deles a posse de aurei a 

Sabina e a Ciprogénia, quando atingirem a idade acima referida, e, além disso, desejo que a posse de aurei seja paga a cada 

um deles todos os anos, para o seu sustento, enquanto viverem". Colocou-se a questão de saber se o apoio deveria ser 

fornecido a todos os escravos manumitted, ou apenas à Sabina e à Ciprogénia. A resposta foi que, de acordo com os factos 

declarados, o apoio parecia ter sido legado a todos eles. 

 

 

 

 

Título. 6. Sobre os legados feitos a título de pena. 

 

 

 

 

336. Africanus, Perguntas. 

 

Quando um filho sob controlo paterno ou um escravo é nomeado herdeiro, e o testador também legou ilegalmente ou 

insultuosamente um legado que funcionará como penalidade contra o pai ou o amo, foi considerado que o legado não tem 

força ou efeito; para cada legado incluído num testamento que é motivado por um desejo de vingança, quer seja deixado a um 

herdeiro ou a qualquer outra pessoa que deriva o benefício da última vontade do testador, deve ser considerado nulo. 

 

337. Marcianus, Institutos, Livro VI. 
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A vontade do testador distingue uma penalidade de uma condição, e se é uma penalidade, uma condição, ou uma 

transferência que é referida no legado, deve ser verificada a partir da intenção do falecido. Isto foi declarado pelo Divino 

Severus e Antoninus num Rescript. 

 

 

 

 

Título. 7. Sobre a regra de Catão. 

 

 

 

 

338. Celsus, Digest, Livro XXXV. 

 

A Regra de Catão é declarada da seguinte forma: "Qualquer legado que seria nulo se o testador morresse imediatamente após 

fazer o seu testamento não será válido, não importa quanto tempo depois ele possa morrer". Esta regra não se aplica em 

certos casos. 

 

339. Mas, e se alguém deveria fazer um legado como se segue: "Que suceda e tal soma seja paga ao Titius, se eu morrer 

depois dos Kalends". Será que devemos questionar com referência a isto? Pois, neste caso, se o testador morrer 

imediatamente, é melhor manter que o legado não foi legado de modo algum, do que legado ilegalmente. 

 

340. Do mesmo modo, se um pedaço de terra que lhe foi deixado era seu no momento em que o testamento foi executado, e o 

senhor o alienou durante a vida do testador, terá direito ao legado, mas não terá direito a ele se o testador morrer 

imediatamente após ter feito o seu testamento. 

 

341. Paulus, On Plautius, Livro IV. 

 

Se, no entanto, um legado deve ser feito da seguinte forma: "Se a minha filha se casar com Titius", considera-se válido se ela 

se casar no momento da morte do testador, mesmo que no momento em que o testamento foi feito ela não fosse núbil. 

 

342. Papinianus, Perguntas, Livro XV. 

 

A Regra de Catão não é aplicável nem às heranças nem aos legados, cuja data de aquisição não deve ser referida à data da 

morte do testador, mas sim à da aceitação da herança. 
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343. Ulpianus, On Sabinus, Livro X. 

 

Está bem estabelecido que a Regra de Catão não é aplicável às nomeações condicionais de herdeiros. 

 

344. The Same, On Sabinus, Livro XXII. 

 

A Regra de Catão não se aplica às novas leis. 

 

 

 

 

Título. 8. Considerando as disposições testamentárias que são consideradas como não tendo sido escritas. 

 

 

 

 

345. Julianus, Digest, Livro LXXVIII. 

 

Se alguém tiver sido solicitado a escrever o legado de um testamento ou um legado em testamento, levanta-se a questão de 

saber se o referido legado do testamento ou o legado será considerado como não tendo sido escrito; e também se sob uma 

nomeação feita desta forma, um herdeiro pode ter um substituto. A resposta foi que a parte da herança sobre a qual pediu 

conselho pertence ao substituto, pois quando o Senado fixou as penas da Lei Corneliana contra uma pessoa que, em 

testamento, se nomeou herdeiro ou legatário de uma herança, também é considerado como tendo, da mesma forma, invalidou 

nomeações de carácter inveigualável, como por exemplo, o seguinte: "Que Titius seja meu herdeiro da mesma parte da 

propriedade para a qual ele próprio me nomeou por seu testamento", pois disposições deste tipo são consideradas como se 

não tivessem sido inseridas no testamento. 

 

346. Alfenus Varus, Digest, Livro V. 

 

Quando o significado de qualquer disposição testamentária não pode ser determinado, é como se não tivesse sido escrita, mas 

as outras disposições continuarão a ser válidas. 

 

347. Marcianus, Institutos, Livro XI. 
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Qualquer coisa para além de um legado de manutenção que seja deixado a um criminoso condenado às minas é considerado 

como não tendo sido escrito, mas não é confiscado ao Tesouro, porque o legatário é o escravo de uma pena, e não o escravo 

do Imperador. O Divino Pio declarou isto num Rescript. 

 

348. Se um herdeiro ou legatário, que foi nomeado, for condenado às minas após a execução do testamento, a herança ou o 

legado não será confiscado ao Tesouro. 

 

349. Do mesmo modo, se algo for deixado ao escravo de outro, e este for depois comprado pelo testador, o legado será 

extinto; pois quaisquer legados que forem transferidos para um local de onde não possam ser originários são considerados 

como não tendo sido escritos. 

 

350. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

Quando um legado é feito a alguém numa altura em que este já está morto, considera-se que não foi escrito. 

 

351. Além disso, quando um legatário está no poder do inimigo no momento em que a vontade é feita, e não regressa do 

cativeiro, o legado é considerado como não tendo sido escrito. Isto também foi afirmado por Julianus. 

 

352. Paulus, Perguntas, Livro XII. 

 

Quando alguém se nomeia herdeiro num testamento pelo qual é instruído a entregar a herança a outra pessoa, a confiança 

com o seu fardo continuará a ser-lhe imposta, mesmo que o que ele fez seja considerado como não tendo sido escrito. A 

mesma regra também se aplica ao testamento de um soldado. 

 

 

 

 

Título. 9. Quanto àqueles que são privados dos seus legados como sendo indignos deles. 

 

 

 

 

353. Marcianus, Institutos, Livro VI. 
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O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que um libertado a quem a propriedade tinha sido legada pela 

vontade do seu patrono deveria ser privado do seu legado ou confiança como sendo indigno dele, se, após a morte do seu 

patrono, o acusasse de ter estado envolvido em alguma transacção ilegal, embora pudesse ter merecido uma recompensa por 

o ter feito. 

 

354. The Same, Institutes, Livro XI. 

 

Se um filho emancipado, tendo sido transmitido, exigir a posse da herança do seu pai, em oposição à sua vontade, e entrar na 

herança como substituto de uma criança com idade inferior à puberdade, será totalmente privado da herança, que será 

confiscada ao Tesouro. 

 

355. Mais uma vez, se alguém, ao contrário da lei, casar com uma esposa numa província onde exerce qualquer emprego 

público, o Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que não poderia reter nada que pudesse ter adquirido por 

vontade do seu pai; tal como no caso de um tutor que se casa com a sua ala feminina em violação do Decreto do Senado. 

Portanto, em ambos os casos, se a pessoa for nomeada herdeira de toda a propriedade, e entrar na mesma, haverá motivo para 

confiscação pelo Tesouro, pois será privada da propriedade como sendo indigna da mesma. 

 

356. Por outro lado, contudo, esta regra não se aplicará quando uma mulher tiver casado com um homem que esteja a 

administrar um cargo público numa província, nem com uma ala feminina que tenha casado ilegalmente com o seu tutor; mas 

é melhor considerar que ela pode tomar sob vontade, e não deve ser rejeitada como indigna de o fazer. 

 

357. A mesma regra aplicar-se-á quando alguém entregar a totalidade da propriedade, ou uma parte da mesma, de algum 

parente que tenha o direito de suceder, mas que não saiba que ainda vive, pois será privado da propriedade como sendo 

indigno. 

 

358. The Same, Rules, Book V. 

 

O Divino Pio decidiu que uma pessoa era indigna (como afirma Marcelo no Décimo Segundo Livro do Digest), que se 

provou claramente ter permitido que a mulher por quem foi nomeado herdeiro morresse por sua própria negligência e culpa. 

 

359. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

Papinianus, no Quinto Livro de Perguntas, diz que quando alguém acusa um herdeiro de forjar uma nomeação num 

testamento, não será privado de um legado com o qual o seu co-herdeiro, a quem não perturbou, foi acusado. 
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360. Paulus, On the Rights of the Treasury. 

 

Depois de um legado ter sido aceite, ainda será lícito provar que o testamento foi forjado, e também será correcto alegar que 

é nulo; mas não será permitida qualquer alegação de que é inofensivo. 

 

361. Aquele que afirma que um testamento é nulo e perde o seu caso não é excluído de qualquer disposição feita em seu 

favor. Portanto, qualquer pessoa que, tendo obtido um legado, alega depois que o testamento foi forjado, deve perder o que 

recebeu ao abrigo do mesmo. No entanto, com referência àquele que recebeu o legado, e nega que o testamento é válido, o 

Divino Pio fez a seguinte declaração num Rescript: "Embora os familiares de Sophro tenham recebido o seu legado do 

herdeiro devidamente nomeado, ainda assim, se tiverem boas razões para supor que o herdeiro não tem direito à herança, e 

que esta lhes pertence pela lei da intestacia, podem reclamá-la ao abrigo da referida lei. Será determinado pelo tribunal, após 

exame adequado, se devem ou não ser excluídos da herança, após a devida consideração das suas pessoas, da sua categoria e 

da sua idade". 

 

362. Ficou bem estabelecido que quando um tutor tiver sido nomeado, e se desculpar de administrar a sua confiança, perderá 

tudo aquilo a que tinha direito nos termos do testamento. Se, contudo, já o tiver obtido, não lhe será permitido desculpar-se a 

si próprio. Penso que esta regra não se aplicará a quem recebeu apenas um legado, e tendo sido solicitado pela mãe do menor 

a tornar-se sua tutora, prefere desculpar-se; pois, neste caso, não fez nada contrário à vontade do falecido. Mas o legado que 

foi recusado ao tutor não passará para o Tesouro, mas será deixado ao filho cujos interesses tenham sido abandonados pelo 

legatário. 

 

363. Se um pai ou um mestre atacar um testamento, uma acção ser-lhe-á negada, onde o legado é deixado ou ao seu filho ou 

ao seu escravo, se obtiverem alguma vantagem do mesmo. Deve ser dada uma opinião diferente quando o referido legatário 

tenha recebido o único benefício do legado. 

 

364. Quando alguém com direito a um legado é solicitado a manumitar o seu escravo, e qualquer coisa é dada ao escravo 

pelo testamento, deve ser dito que o acto do senhor não prejudicará o escravo; e ele deve ser comprado pelo Tesouro para ser 

manumitido, desde que o senhor esteja disposto a vendê-lo; mas aquele que se recusou a receber sob o testamento não pode 

ser obrigado a fazê-lo. 

 

365. Se um filho sob controlo paterno alega que a vontade é forjada, consideremos se uma acção deve ser recusada ao seu 

pai. Penso que se ele fez a acusação contra a vontade do seu pai, uma acção não deve ser negada a este último. 

 

366. Se alguém a quem sou acusado de pagar um legado sob um fundo fiduciário disser que o testamento é forjado, eu serei 

obrigado a pagar o legado ao Tesouro. 
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367. Quando alguém que alega que um testamento é forjado torna-se herdeiro do legatário, ou do herdeiro que é nomeado, 

deve ser considerado que as suas declarações não o prejudicarão. 

 

368. O caso é semelhante quando uma pessoa alega que um testamento é inofensivo. 

 

369. Deve ser demonstrada indulgência à pessoa que faz a acusação por causa da sua idade, e especialmente se o seu tutor ou 

curador desejar provar que o testamento é forjado, ou inofensivo. Isto os Imperadores Severus e Antoninus declararam num 

Rescript. 

 

370. Uma acção deve ser recusada àqueles que prestaram testemunho a favor de um partido que alegou que o testamento foi 

forjado. Isto foi decretado pelo Divino Severus. 

 

371. Algumas autoridades pensam, e muito apropriadamente, que deve ser recusada uma acção àqueles que ajudaram o 

acusador, ou que se tornaram fiadores para ele. 

 

372. Algumas autoridades pensam que um Governador que declarou um testamento a ser forjado é indigno, se o herdeiro que 

foi nomeado ao abrigo do mesmo ganhar o caso em recurso. 

 

373. Em todas as instâncias, os requisitos do seu gabinete serão desculpa suficiente para o Advogado do Tesouro que prestou 

assistência aos projectos do acusador. 

 

374. Quando alguém atacar o testamento do comitente, deverá ser excluído dos benefícios do segundo, bem como dos 

concedidos por um codicilo posteriormente executado, ainda que estes possam não ser confirmados por ele. A mesma regra 

não deve ser seguida quando a parte ataca o segundo testamento ou o codicilo, porque, neste caso, não se considera que ele 

tenha impugnado a validade de ambos os instrumentos. 

 

375. Consideremos se um escravo que tentou quebrar a vontade pelo seu testemunho deve ser privado da liberdade que lhe 

foi concedida pelo referido testamento. Ele não é digno de obter o benefício da confiança, e no que diz respeito à sua 

liberdade, o Divino Pio decidiu que ele deveria ser privado dela. 

 

376. Quando um partido é nomeado tutor, ele não pode, alegando que o testamento foi forjado, ser dispensado de servir nessa 

qualidade, mas pode ser excluído do benefício do legado. 

 

377. Quem recebeu de um testador uma doação mortis causa não se assemelha, a este respeito, a um legatário. 
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378. O caso é diferente com aquele que, nos termos de um testamento, é orientado para receber algo de um legatário, ou de 

um escravo que deve ser libertado condicionalmente, pois pode ser excluído como sendo indigno. 

 

379. O Divino Pio e Marcus decidiram que em tais circunstâncias o herdeiro nomeado deveria ser excluído do benefício da 

Lei Falcidiana. 

 

380. Todos aqueles que forem rejeitados como sendo indignos serão excluídos da participação na recompensa que, segundo o 

Édito do Divino Trajano, deve ser dada àqueles que se acusarem a si próprios. 

 

381. Marcellus, Digest, Livro XXII. 

 

Foi declarado pelo Imperador num Rescript que um herdeiro não deve reter a quarta parte de uma propriedade se se 

apropriou de algum dos bens da mesma; e, portanto, se o falecido deixou uma herança de quatrocentos aurei, e o herdeiro 

deve abstrair uma centena deles, e reter um quarto dos trezentos, ou seja, setenta e cinco, e dar aos legatários duzentos e 

cinquenta, deve também dar-lhes setenta e cinco dos cem que roubou, e o restante, ou seja, vinte e cinco, será confiscado ao 

Tesouro. 

 

382. Modestinus, Differences, Livro VI. 

 

Se alguém alegar que a vontade de Titius é forjada, e não provar a sua alegação, não será impedido de se tornar herdeiro do 

herdeiro de Titius, porque não tem sucesso directamente na herança de Titius. 

 

383. The Same, Rides, Livro IX. 

 

Sempre que um herdeiro tenha sido declarado indigno, e privado de uma herança, quaisquer direitos de acção que possam ter 

sido fundidos não podem ser restituídos à sua condição original. 

 

384. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XIV. 

 

Se o ódio mortal deveria ter surgido entre um legatário e o testador, e deveria ser provável que este último não estivesse 

disposto a que aquele a quem um legado, ou o benefício de um fideicomisso foi legado, gozasse do benefício do mesmo, a 

melhor opinião é que o legado não pode ser reivindicado por ele. 
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385. Mais uma vez, sempre que ele tenha abusado aberta e publicamente do testador, e tenha feito discursos maliciosos 

contra ele, a mesma regra será aplicada. 

 

386. No entanto, quando a condição civil do testador for a causa da controvérsia, levantada pelo legatário, este último não 

terá direito ao que lhe resta, o que, neste caso, será imediatamente confiscado ao Tesouro. 

 

387. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro XV. 

 

É culpado de uma fraude contra a lei que concorda tacitamente em entregar o que lhe resta, ou qualquer outra coisa, a uma 

pessoa que está legalmente proibida de tomar sob a sua vontade, quer dê um instrumento escrito para o efeito, quer se 

comprometa a fazê-lo através de uma simples promessa. 

 

388. Quando alguém foi acusado de entregar determinados bens a alguém que possa tomar sob vontade, e que, à data da 

morte, tenha sido proibido de o fazer, não tenho dúvidas de que, embora a confiança se tenha extinguido, deve continuar a 

pertencer a quem lhe foi pedido para entregar o bem, porque não se considera que tenha sido cometida qualquer fraude por 

ele, a menos que se vincule com referência ao que sabia que ocorreria; ou seja, que entregaria o bem ao beneficiário mesmo 

que pudesse estar legalmente incapacitado de o receber. 

 

389. Tem-se considerado muito correctamente que se o pai de um filho que está sob o seu controlo fizer um acordo tácito, 

isto não deve prejudicar o filho, porque ele é obrigado a obedecer ao seu pai. 

 

390. Papinianus, Perguntas, Livro XV. 

 

Sempre que um herdeiro tenha celebrado um acordo tácito ilegal, não pode valer-se da Lei Falcidiana com referência à parte 

que foi objecto do contrato fraudulento. Esta regra foi estabelecida pelo Senado. No entanto, quando a parte da herança para a 

qual foi nomeado herdeiro for maior do que aquela que aceitou entregar fraudulentamente, ele pode reter o quarto falcidiano 

do excesso da sua parte sob o testamento. 

 

391. O mesmo, Perguntas, Livro XVI. 

 

Quando um certo homem nomeou herdeiros que não tinha o direito de escolher, embora uma designação deste tipo não seja 

válida, e o primeiro testamento não é quebrado em consequência, ainda assim, o Senado há muito decretou que os herdeiros 

que tinham direito à herança sob o último testamento do falecido deveriam ser privados do mesmo como indignos. Isto o 

Divino Marco decidiu com referência a uma pessoa cujo nome o testador tinha apagado do seu testamento, depois de este ter 

sido executado, pois ele enviou o caso aos Prefeitos do Tesouro Público. O legado deixado pelo testamento, no entanto, 
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permaneceu intacto. Com referência aos legados preferidos legados legados ao herdeiro, pode surgir uma questão quanto à 

intenção do testador, e estes legados não lhe serão recusados, a não ser que pareça claramente que a intenção do testador era 

outra. 

 

392. The Same, Questions, Book XXXII. 

 

Claudius Seleucus ao seu amigo, Papinianus, Saudação. Maevius, tendo sido condenado por adultério com Sempronia, casou 

com a referida Sempronia, que não tinha sido condenada pela ofensa, e ele, aquando da sua morte, nomeou-a sua herdeira. 

Pergunto se o casamento foi legal, e se a mulher poderia ser admitida na sucessão. Respondi que um casamento deste tipo 

não podia subsistir, e que a mulher não tinha direito ao benefício da herança, mas o que restava pelo testamento seria 

confiscado ao Tesouro. Embora num caso deste tipo a mulher devesse nomear o seu marido como seu herdeiro, consideramos 

que ele deveria ser privado da herança como sendo indigno da mesma. 

 

393. The Same, Questions, Book XXXIII. 

 

Quando uma mulher tem vivido com um soldado como sua concubina, mesmo que o referido soldado deva morrer dentro de 

um ano após a sua alta, depois de ter feito um testamento a favor da mulher, dei-lhe recentemente como minha opinião que 

ela não pode usufruir do benefício de tal testamento executado de acordo com a lei militar, e o que quer que lhe resta 

pertence ao Tesouro. 

 

394. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Um herdeiro que alegue que um codicilo é falso, e não prove o seu caso, não será privado da propriedade. Se, no entanto, o 

seu co-herdeiro foi acusado pelo mesmo códice de um fideicomisso em seu benefício, uma acção para obrigar à execução do 

fideicomisso ser-lhe-á recusada. Portanto, se o falecido fez uma distribuição dos seus bens entre os seus herdeiros através do 

codicilo, a parte que afirma que é forjada reterá a sua parte hereditária, excepto se lhe tiver sido deixado um legado em 

fideicomisso; mas ele não pode usufruir do benefício da Lei Falcidiana, se, na parte da herança que ele perdeu, houver bens 

suficientes para compensar a parte falcidiana que ele perdeu sob o justo princípio da compensação. 

 

395. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Onde, por um segundo testamento, um pai fez uma substituição pupilar dos seus sobrinhos pelo seu filho, que tinha idade 

inferior à puberdade, e que já tinha sido nomeado co-herdeiro deste último, e os referidos sobrinhos, substituídos após a 

morte do menor, acusaram a sua mãe de ter produzido um filho espúrio, a fim de obter a herança por intestacia, respondi que 
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se perdessem o seu caso deveriam ser privados da parte da herança a que tinham direito pela substituição, porque um decreto 

com referência ao testamento não tinha sido proferido a seu favor. 

 

396. Como não é considerado uma vergonha para uma mulher tornar-se concubina de um homem que não é seu patrono, uma 

acção para recuperar o que lhe foi deixado pela sua vontade não será negada àquele que manteve uma mulher como 

concubina. Os nossos mais ilustres imperadores tomaram esta posição no caso de Cocceius Cassianus, um homem da mais 

alta patente, que tinha favorecido muito Rufina, uma mulher nascida livre, a quem ele era muito apegado, e cuja filha tinha 

referido no seu testamento como sua filha adoptiva, e que tinha nomeado co-herdeira com a sua neta, embora se tenha 

verificado posteriormente que ela era ilegítima. 

 

397. Foi decidido pelo Divino Marco que quando um testador, tendo desvinculado o seu testamento, apagasse o nome de um 

herdeiro por ter mudado de opinião, e, em consequência disso, a sua parte fosse julgada perdida ao Tesouro, este facto não 

prejudicaria os legatários com referência a quem a intenção do testador permanecesse inalterada, e, portanto, que a parte do 

referido herdeiro iria para o Tesouro com todos os seus encargos. 

 

398. The Same, Opinions, Livro XIII. 

 

Defendi que um herdeiro que, tendo conhecimento do assassinato do falecido, não conseguiu vingar a sua morte deveria ser 

obrigado a entregar todos os lucros da herança, sem poder exigir legalmente que os direitos de acção que tinham sido 

fundidos quando ele obteve a herança fossem restituídos à sua condição anterior. No entanto, se o herdeiro tiver sido 

enganado pela sua ignorância do crime, terá direito à mesma defesa, como possuidor de boa-fé, no que diz respeito aos lucros 

recolhidos antes do surgimento da controvérsia; e neste caso, a sua exigência de que os direitos de acção que foram fundidos 

sejam restituídos à sua condição anterior não será feita indevidamente. 

 

399. The Same, Opinions, Livro XV. 

 

Dei como minha opinião que uma pessoa que fraudulentamente se comprometeu a executar um fundo fiduciário poderia ser 

obrigada a entregar também os lucros que tinha recolhido antes da instauração de um processo judicial; pois não é 

considerado como possuidor de boa-fé; tal como acontece com aqueles que detêm bens que são reclamados pelo Tesouro. 

Defendi que, após a controvérsia surgida com referência à execução de um fideicomisso desta descrição, o valor dos lucros 

anteriormente recolhidos, juntamente com os juros sobre o mesmo, deveria ser entregue; e isto aplica-se a todos os lucros 

pelos quais foi pago um preço, mas se a parte tivesse utilizado os lucros ela própria, apenas o seu valor sem juros deveria ser 

reembolsado. O Divino Severus, num caso deste tipo, decretou graciosamente que apenas os lucros da propriedade, e não os 

juros sobre o mesmo, seriam devidos sem qualquer distinção do momento em que tinham sido cobrados. Esta é a prática 

actual. 
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400. Quando todos os bens de um património foram confiscados ao Tesouro por causa da execução de um fideicomisso 

fraudulento, não é correcto que o herdeiro permaneça sujeito ao ónus das dívidas do património. A mesma regra aplica-se 

quando a morte do testador não é vingada. Se, no entanto, o herdeiro tiver sofrido qualquer perda ao entrar na herança através 

da fusão de direitos de acção ou de servidões, não será considerado digno da reparação. 

 

401. Um herdeiro, tendo sido nomeado para uma parte de uma herança, recebeu a concepção de um terreno, e concordou em 

entregar o que tinha recebido a uma pessoa que era legalmente incapaz de receber o mesmo. Embora a concepção não fosse 

legal, no que diz respeito à sua parte, ou seja, a parte a que tinha direito como herdeiro, ainda assim, dei como minha opinião 

que o seu direito à terra não era prejudicado, pois nem o Estado de direito nem a diferença de posse podiam realizar a divisão 

da vontade do testador. 

 

402. Paulus, Opiniões, Livro XVI. 

 

Se os herdeiros nomeados forem privados da propriedade porque o testador, tendo mudado de opinião, desejava fazer outro 

testamento e foi impedido por eles de o fazer, será considerado como tendo revogado totalmente o seu anterior testamento. 

 

403. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

Um marido que não vingar a morte da sua esposa será privado do seu dote como sendo indigno. 

 

404. Paulus, Sentenças, Livro III. 

 

As partes das propriedades dos homens livres que perderam as suas vidas em circunstâncias suspeitas, que são devidas a 

patrões que negligenciam vingar a sua morte, serão confiscadas ao Tesouro. Para todos os herdeiros, bem como para aqueles 

que ocupam a posição de herdeiros, é exigido, por uma questão de dever, vingar a morte do defunto. 

 

405. Tryphoninus, Disputations, Livro V. 

 

Pela melhor das razões, pode afirmar-se que um tutor que alega em nome da sua guarda que um testamento é forjado ou 

inofensivo, mas não consegue provar o seu desacordo, não perde o seu legado. E mesmo que acuse um libertado do pai da 

sua guarda de um crime capital, em nome deste último, não será excluído da posse da herança em oposição aos termos do 

testamento, porque os requisitos do seu dever, e a sua responsabilidade como tutor, devem desculpá-lo; nem pode alguém 

condenar um tutor por acusação maliciosa que faça uma acusação em nome da sua ala, e não através de qualquer inimizade 

entretida, mas, talvez, induzida pelas representações da mãe da ala, ou por instigação dos libertados do pai. Se um tutor acusa 
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alguém de um crime em nome da sua pupila, e não processa o caso, porque, entretanto, a pupila chegou à idade da puberdade, 

não se deve dizer que ele se tornou responsável pelo Decreto Turpillian do Senado, pois os direitos são distintos, ainda que 

vários estejam unidos na mesma pessoa, pois os direitos de um tutor são uma coisa, e os de um legatário outra; e quando um 

tutor traz uma acusação, não em seu próprio nome, mas no da sua ala, não merece punição. Finalmente, a propriedade 

deixada a uma guarda por um testamento em tais circunstâncias é perdida, a menos que seja preservada por ordem do 

Imperador; a tal ponto é ele o defensor, e, por assim dizer, o patrono dele que faz a acusação. Sabinus diz a mesma coisa nas 

suas obras sobre Vitellius. 

 

406. Gaius, On Implied Trusts. 

 

Onde qualquer herdeiro, tendo sido tacitamente solicitado pela vontade de um testador a entregar a alguma pessoa sem direito 

a receber uma quarta parte da herança a que tem direito ao abrigo da Lei Falcidiana, haverá também fundamento para a 

aplicação do Decreto do Senado; pois não há muita diferença entre um trust deste tipo e um trust em que um herdeiro é 

acusado de dar propriedade que recebeu de uma herança a uma parte incapaz de a receber. 

 

407. Papinianus, Perguntas, Livro XVIII. 

 

Quando um filho nega que a vontade do seu pai é válida, uma vez que a controvérsia diz respeito à legalidade do 

instrumento, e não ataca as disposições testamentárias feitas pelo seu pai, nem o acusa de qualquer ofensa, reterá o que lhe 

foi deixado pelo falecido. 

 

408. The Same, Opinions, Livro XIV. 

 

Quando um genro nomeia o seu sogro como seu herdeiro, o único incentivo do afecto paterno não permitirá qualquer suspeita 

de ligação com a execução implícita do fundo fiduciário. 

 

409. Cláudio, no Trigésimo Livro do Digest on Scaevola, observa que se a parte a quem foi feito um legado ilegal morrer 

durante a vida do testador, o legado não será confiscado ao Tesouro, mas permanecerá nas mãos daquele que foi acusado da 

execução do fideicomisso. 

 

 

 

 

 

 



2135 

 

           Livro XXXV 
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente às condições testamentárias e designações, as suas razões e as suas modificações. 

 

 

2. Relativamente à Lei Falcidiana. 

 

3. Onde se diz ter sido legado a alguém mais do que é permitido pela Lei Falcidiana. 

 

 

 

 

 

Título. 1. No que respeita às condições e designações testamentárias, suas razões e suas 

modificações. 
 

 

 

0. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro III. 

 

São impostos tempos ou condições incertos aos legados que são legados; e se isto não for feito, produzem efeito de imediato, 

a menos que, pelo seu próprio carácter, estejam dependentes de alguma condição. 

 

(1) Quando uma determinada data é prescrita para o pagamento de um legado, mesmo que a hora ainda não tenha chegado, os 

herdeiros podem, no entanto, pagá-la, porque é certo que será devida. 
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(2) Quando o tempo é incerto, como no exemplo seguinte, "Que o meu herdeiro pague aurei quando morrer", pois a data da 

sua morte é incerta, portanto, se o legatário morrer antes dele, o legado não passará para o seu herdeiro, pela razão de que o 

tempo não chegou durante a sua vida, embora seja certo que o herdeiro morrerá algum tempo ou outro. 

 

(3) Uma condição é inserida num legado, por exemplo, onde fazemos o seguinte legado: "Que o meu herdeiro dê o escravo à 

criança nascida de Arescusa", ou "Que o meu herdeiro dê as colheitas que possam ser recolhidas numa herdade de sucessão", 

ou "Que o meu herdeiro dê ao Seius o escravo que eu possa não ter legado a mais ninguém". 

 

2. Ulpianus, On Sabinus, Livro V. 

 

Há certas condições que podem ser preenchidas mesmo durante a vida do testador, por exemplo, "Se um navio deve vir da 

Ásia", pois a condição será considerada preenchida quando o navio chegar. Há outras que só podem ser cumpridas após a 

morte do testador, como "Se ele deve pagar-lhe aurei, se ele deve ascender ao Capitólio". Pois antes de alguém poder ser 

considerado como tendo cumprido a condição, deve saber que a mesma foi inserida no testamento; pois se a cumprir 

involuntariamente, não seria considerado como tendo cumprido o desejo do testador. 

 

0. The Same, On Sabinus, Livro VI. 

 

Foi estabelecido que quando condições impossíveis são prescritas por um testamento serão consideradas como nulas. 

 

(256) Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando os legados são legados a pessoas a quem um mecenas é obrigado a pagá-los, o Pretor deve regular a condição de 

modo a que os montantes recebidos pelo mecenas e pelos herdeiros nomeados, em conformidade com a condição prescrita 

pelo testamento, sejam proporcionais às respectivas quotas dos legatários. 

 

4. Quando a seguinte disposição foi incluída num testamento, "Se um filho não nascer a Titius dentro dos próximos cinco 

anos, que o meu herdeiro pague aurei à Seia," e que Titius morra antes desse tempo, Seia não terá imediatamente direito à 

aurei, porque a palavra "então" significa a data de expiração dos cinco anos. 

 

5. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Uma ala pode obedecer a uma condição sem a autoridade do seu tutor. Que ninguém fique apreensivo pelo facto de, quando a 

condição tiver sido cumprida, ele poder, em alguns casos, tornar-se o herdeiro necessário, uma vez que se tornará tal pelo 

direito de controlo paterno, e não pelo cumprimento da condição. 
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(1) Do mesmo modo, um escravo ou um filho sob controlo paterno pode cumprir uma condição sem a ordem do seu pai ou 

do seu senhor, porque ninguém é defraudado pelo seu próprio acto. 

 

0. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Uma pena não é imposta por testamento a um herdeiro ou legatário ou a qualquer pessoa que lucre de alguma forma pela 

última vontade do testador, se lhe for ordenado que erga um monumento de acordo com o julgamento de alguém, e se aquele 

que deve ser consultado não estiver vivo, ou não puder estar presente, ou não estiver disposto a dar o seu conselho. 

 

(1) Quando um herdeiro foi dirigido a manumit certos escravos, e alguns deles morreram antes da execução do testamento, 

Neratius deu como sua opinião que o herdeiro não tinha cumprido a condição, mas não decidiu se este último era capaz de 

cumprir a condição, ou não. Servius, contudo, sustentou que, onde estava escrito o seguinte: "Se a minha mãe e a minha filha 

me sobrevivessem," e um deles morreu, a condição não tinha falhado. A mesma regra é também afirmada por Labeo. Sabinus 

e Cassius pensam que quando as condições consideradas impossíveis são inseridas num testamento, devem ser consideradas 

como não tendo sido escritas, e esta opinião deve ser adoptada. 

 

7. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

A vantagem derivada da ligação muciana é aparente em condições onde algo não deve ser feito; como, por exemplo, "Se ele 

não deve ascender ao Capitólio", "Se ele não deve manumitar Stichus", e em outros casos do mesmo tipo. Esta opinião foi 

defendida por Aristo, Neratius, e Julianus, e é também confirmada por uma Constituição do Divino Pio. O remédio acima 

mencionado foi tomado não só para se aplicar a legados, mas também a heranças. 

 

8. Quando uma esposa nomeia o seu marido, a quem tinha prometido o seu dote, herdeiro de uma parte dos seus bens, "Se ele 

não exigir, ou não exigir o dote que lhe prometi," o marido deve notificar o seu co-herdeiro de que está pronto a dar um 

recibo pelo dote, ou a fornecer uma garantia de que não o reclamará, e ele pode então entrar na herança. Se, contudo, o 

marido for nomeado herdeiro de toda a herança, sob a mesma condição, e não houver ninguém a quem ele possa fornecer tal 

garantia, ele não será impedido de entrar na herança por esta razão. Pois a condição será considerada preenchida por operação 

de lei, porque depois de ele ter entrado na herança, não há ninguém contra quem ele possa intentar uma acção para recuperar 

o dote. 

 

9. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 
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Onde alguém faz um legado como segue: "Que o meu herdeiro pague uma soma tão grande à minha mulher, enquanto ela 

permanecer com o meu filho", e a mulher, desejando evitar o seu patrono, deixa o bairro, mas ainda mantém a intenção de 

manter os seus filhos com ela, Trebatius e Labeo dizem que ela terá direito ao legado, porque não deve ser obrigada a estar 

sempre com os seus filhos; mas a única questão é se ela tem a intenção e o desígnio de não mandar o seu filho embora, e se 

não é seu dever manter o seu filho com ela enquanto ele é criado. 

 

10. Ulpianus, On Sabinus, Livro XX. 

 

Onde um marido legou um legado à sua esposa pagável quando ela teve filhos, estamos habituados a dizer que ele não tinha 

na sua mente aqueles filhos que a sua esposa já tinha na altura em que ele fez o seu testamento. 

 

0. The Same, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

A seguinte condição, "Eu deixo a minha filha, quando ela é casada", significa que a pessoa que executou o testamento 

pretendia que a condição só deveria ser cumprida, e que não fez diferença quando isso foi feito. Portanto, se a filha se casar 

após a realização do testamento, e durante a vida do testador, a condição será considerada cumprida, e especialmente quando 

for de tal carácter que só deve ser cumprida uma vez. Todas as uniões materiais, no entanto, não trazem o cumprimento de 

uma condição; por exemplo, quando uma rapariga que ainda não é nubilar é casada, ela não cumpre a condição. Dizemos que 

a mesma regra se aplicará se ela se casar com alguém com quem não possa estar unida de acordo com a lei. Mas pode surgir 

alguma dúvida se ela pode cumprir a condição casando-se depois, tal como se não tivesse casado da primeira vez? Se o 

testador tivesse tido em mente o primeiro casamento da sua filha, penso que a condição falhou; ainda assim a interpretação 

indulgente deve ser dada de que, como a condição ainda não foi cumprida, ela não falhou. 

 

12. Onde um legado foi legado sob a seguinte condição: "Se um navio deve chegar da Ásia", e o navio deve chegar no 

momento em que a vontade foi feita, mas o testador ignorou o facto; deve ser dito que a condição foi cumprida. Isto também 

deve ser dito quando um legado é deixado a qualquer pessoa: "Quando ele chega à puberdade". 

 

13. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Onde já foram feitas aquelas coisas que foram impostas como condição, e o testador estava ciente de que podem ser feitas 

uma segunda vez, as partes devem esperar até que sejam feitas uma segunda vez. Se, contudo, o testador não souber disto, os 

legados serão devidos imediatamente. 

 

0. Também deve ser lembrado que as condições normais devem ser cumpridas após a morte do testador, se tal for necessário 

para cumprir as disposições do testamento, como, por exemplo, "Se ele deve ascender ao Capitólio", e outras deste tipo. 
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Condições inusitadas podem também ser cumpridas durante a vida do testador, por exemplo, "Se o Titius deve tornar-se 

Cônsul". 

 

0. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Quando um legado é feito da seguinte forma: "Como o meu filho mais velho tirou a aurei do meu peito, que o meu filho mais 

novo tire a mesma quantidade da maior parte da minha propriedade", o legado será devido, porque foi deixado para que a 

condição das crianças pudesse ser igualada. E é evidente que este é o caso, pois onde algo é legado por alguma razão, refere-

se ao passado, mas aquele que é deixado a título de penalidade tem referência ao futuro. 

 

(23) Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando uma herança é deixada a alguém sob esta condição, "Se ele pagar uma certa quantia a um menor, ou a uma pessoa 

insana", o legatário será considerado como tendo cumprido a condição se pagar o dinheiro ao curador ou ao tutor da parte 

interessada. 

 

23. Pomponius, On Sabinus, Livro VIII. 

 

"Que Titius seja meu herdeiro, se ele erigir estátuas na cidade". Se ele estiver disposto a erigir as estátuas, mas as autoridades 

municipais não lhe fornecerão um lugar para esse fim, Sabinus e Proculus sustentam que ele se tornará herdeiro, e que a 

mesma regra de direito se aplica a um legado. 

 

(23) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Quando um legado é legado sob a seguinte condição: "Se ela deve casar na minha família", a condição é considerada 

cumprida logo que a cerimónia de casamento tenha sido realizada, embora a mulher ainda não tenha entrado na câmara da 

cama do seu marido, por consentimento e não por coabitação constitui casamento. 

 

256. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Relativo aos Testamentos. 

 

Quando surgirem questões relacionadas com assuntos alheios à vontade, estas devem receber uma interpretação justa e 

liberal; mas as que surgirem relacionadas com a própria vontade devem ser determinadas em estrita conformidade com as 

regras da lei escrita. 

 

(1) O mesmo, No Édito do Pretor Relativo a Legados. 
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Uma designação é incorrecta quando é feita da seguinte forma: "Deixo o escravo Stichus, que comprei de Titius, a 

propriedade Tusculana que me foi apresentada pela Seius", pois se for conhecido a que escravo ou a que propriedade o 

testador se referiu, não será material se aquele a quem ele disse que tinha comprado lhe foi realmente dado, ou se o que ele 

indicou lhe tinha sido doado, ele de facto tinha comprado. 

 

18. Portanto, quando um escravo é legado da seguinte forma: "Deixo ao Titius o meu cozinheiro Stichus, o meu sapateiro 

Stichus", embora o escravo não possa ser nem cozinheiro nem sapateiro, ele pertencerá ao legatário, se se verificar 

positivamente que o testador o tinha em mente quando ele fez o legado. Pois mesmo que o erro seja cometido na designação 

da pessoa do legatário, mas seja claro a quem o testador pretendia fazer o legado, será tão válido como se nenhum erro 

tivesse sido cometido. 

 

19. Esta regra com referência a uma falsa designação é ainda mais aplicável quando a razão é incorrectamente declarada, 

como, por exemplo, como se segue, "dou uma herança de sucessão a Titius, porque ele teve a seu cargo o meu negócio". Do 

mesmo modo, "Que o meu filho Titius receba, como legado preferido, um pedaço de terra, porque o seu irmão tirou uma 

soma de aurei do meu peito", pois mesmo que o irmão não tenha tirado a referida soma de dinheiro do cofre, o legado será 

válido. 

 

20. Mas se o legado for mencionado em termos que imponham uma condição, por exemplo, como se segue, "Eu dou uma 

parcela de terra a Titius, se ele transaccionou o meu negócio", "Que o meu filho Titius receba uma parcela de terra, como 

legado preferido, se o seu irmão tirou cem aurei do meu peito", o legado será válido se o legatário transaccionou o negócio, 

ou o seu irmão tirou cem aurei do peito. 

 

21. Quando um legado for legado a alguém dependente da sua realização de algum acto, como, por exemplo, erguer um 

monumento ao testador, ou construir alguma obra pública, ou dar um banquete ao povo da cidade, ou pagar parte do legado a 

outro, o legado será considerado como tendo sido legado sob uma certa modificação. 

 

19. The Same, On the Provincial Edict, Livro XVIII. 

 

Quando a propriedade é deixada a alguém sob a condição de não fazer algo, este deve dar segurança por meio do Bond 

muciano àquele a quem o legado ou a propriedade pertencerá sob a Lei Civil, se a condição não for cumprida. 

 

20. Ulpianus, Disputations, Livro V. 
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A intenção do falecido ocupa o primeiro lugar nas condições prescritas por ele, e controla as condições. Assim, com 

referência ao seguinte: "Se a minha filha se casar com Titius", foi considerado que a data da morte do testador não deveria ser 

sempre considerada, mas que o tempo para o cumprimento da condição poderia ser prolongado para além desse 

acontecimento, onde este era o desejo do testador. 

 

0. A cláusula seguinte, "Se o primeiro deve ser meu herdeiro, que seja cobrado para pagar", não deve ser considerada como 

implicando uma condição; pois o testador parece ter mais a intenção de indicar quando o legado deve ser pago do que de 

inserir uma provisão, a menos que pretendesse impor uma condição; por conseguinte, não se deve considerar o seguinte para 

prescrever uma condição: "Eu dou e legar o que me é devido em Éfeso". Se, contudo, um legado é feito da seguinte forma: 

"Se o primeiro não deve ser meu herdeiro, que o segundo seja cobrado para pagar", e o primeiro se torna herdeiro, o legado 

não será devido. Se o primeiro deve entrar na herança, juntamente com o segundo, não pode haver qualquer dúvida de que a 

condição não foi cumprida. 

 

1. Se um herdeiro, tendo obtido a posse de uma herança contrária às disposições do testamento, receber a parte que lhe é 

devida por lei, o seu co-herdeiro não será obrigado a pagar-lhe qualquer legado que lhe tenha sido legado sob a seguinte 

condição: "Se o meu herdeiro não deve ser meu herdeiro". 

 

2. Se o primeiro herdeiro for acusado de um legado da seguinte forma: "Se o segundo não deve ser meu herdeiro, que pague a 

Titius vinte aurei", e, da mesma forma, se o segundo herdeiro for acusado de um legado a Titius da seguinte forma: "Se o 

primeiro não deve ser meu herdeiro", e ambas as partes se tornarem herdeiros, a condição do legado não será cumprida. Se 

um dos herdeiros obtiver a herança, e o outro não, o legado será devido. 

 

22. Marcellus comenta como segue sobre Julianus, Digest, Livro XXVII. 

 

Não temos dúvidas que as condições desonrosas devem ser reenviadas àqueles que as impuseram. 

 

Entre estas encontram-se, de um modo geral, as que exigem um juramento. 

 

0. Julianus, Digest, Livro XXXI. 

 

Faz uma grande diferença se a condição é de facto ou de direito. Para condições como as seguintes: "Se um navio deve 

chegar da Ásia", "Se Titius deve tornar-se Cônsul", embora possam não ser cumpridas, impedem o herdeiro de entrar na 

propriedade, enquanto ele não tiver conhecimento de que continuam por cumprir. Aqueles, porém, que se referem a questões 

de direito, só precisam de ser incumpridos quer o herdeiro esteja ou não ciente do facto. Por exemplo, quando alguém pensa 

que está sob controlo paterno, quando na realidade é o chefe de família, pode adquirir uma herança. Portanto, quando alguém 
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é nomeado herdeiro de uma parte de uma herança, embora possa não saber se o testamento foi aberto ou não, ainda pode 

entrar na herança. 

 

(23) The Same, Digest, Livro XXXV. 

 

Sempre que um legado é feito a uma esposa sob a condição de não se casar, e ela é encarregada de entregar a propriedade 

legada ao Titius se ela se casar, está bem estabelecido que se ela se casar pode reclamar o legado, e não será obrigada a 

executar o fideicomisso. 

 

23. The Same, Digest, Book XLIII. 

 

Quando um testador ordenou ao seu legatário que pagasse a sua herança aos seus dois herdeiros, e que tomasse para si um 

determinado pedaço de terra, a melhor opinião é que o herdeiro não pode dividir a condição, a menos que o legado também 

seja dividido. Portanto, embora possa ter pago cinco aurei a um dos herdeiros, não pode reclamar nenhuma parte da terra a 

menos que pague os cinco restantes ao herdeiro que entra na herdade; ou se a rejeitar, paga a totalidade dos dez àquele que só 

a aceita. 

 

23. The Same, Digest, Livro XXXV. 

 

Foi estabelecido pelo Direito Civil que uma condição é sempre considerada cumprida quando a parte interessada em não a ter 

feito se opõe ao seu cumprimento. Muitas autoridades estenderam a aplicação desta regra a legados e à nomeação de 

herdeiros. Alguns juristas também consideraram muito correctamente que, em casos deste tipo, as estipulações se tornam 

operativas quando são feitas tentativas pelo promotor para impedir que o estipulador cumpra a condição. 

 

26. The Same, Digest, Book LXIX. 

 

Quando um marido deixa os seus bens à sua mulher, e esta tem filhos, e a mulher, depois de obtido o divórcio, tem filhos por 

outro homem, e então, tendo o segundo casamento sido dissolvido, ela regressa ao seu primeiro marido, a condição não é 

entendida como tendo sido cumprida, pois é provável que o testador não tenha tido na sua mente os filhos que, durante a sua 

vida, tinham sido gerados por outro homem. 

 

0. The Same, Digest, Livro LXXXII. 

 

A cláusula seguinte, "Se ele deve pagar vinte aurei ou jurar que vai realizar um determinado acto", inclui uma condição que 

tem duas partes. Assim, se alguém deve ser nomeado herdeiro sob a condição de jurar que pagará a sua posse de aurei, ou 
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erguer um monumento, embora lhe seja permitido, nos termos do Édito, receber a herança ou o legado, ainda assim será 

obrigado a fazer o que lhe foi ordenado para jurar que faria, uma vez que apenas o juramento pode ser remetido. 

 

(23) Quando o mesmo bem for legado a uma pessoa absolutamente, e a outra condicionalmente, ou quando um herdeiro for 

nomeado absolutamente, e outro sob uma condição, e a condição falhar, metade do legado ou da herança reverterá a favor do 

herdeiro ou do legatário a quem o legado ou a herança foi absolutamente legado, desde que a parte aceite a sua parte do 

mesmo. 

 

23. Alfenus Varus, Digest, Livro V. 

 

Um certo indivíduo, no seu testamento, providenciou que um monumento, como o de Publius Septimius Demetrius que se 

encontra na Via Salarial, lhe fosse erigido, e se tal não fosse feito, que os seus herdeiros deveriam ser sujeitos a uma multa 

considerável. Como não foi possível encontrar um monumento a Publius Septimius Demetrius, mas havia um erigido a 

Publius Septimius Damas, e era suposto que a parte que fez o testamento pretendia que lhe fosse erigido um monumento 

como o acima referido, os herdeiros pediram conselho quanto ao tipo de monumento que seriam obrigados a erigir, e se 

seriam sujeitos à pena se não o fizessem, porque não conseguiam encontrar um para usar como padrão. A resposta foi que se 

fosse possível determinar que tipo de monumento a parte que fez o testamento pretendia designar, mesmo que não o tivesse 

descrito no seu testamento, este deveria ainda assim ser erigido de acordo com o que pretendia indicar. Se, contudo, a sua 

intenção não fosse conhecida, a pena não teria força ou efeito, pois não foi encontrado nenhum monumento que pudesse 

servir de padrão para aquele que ele ordenou que fosse erigido; mas os herdeiros devem, no entanto, erigir um monumento 

que corresponda, em todos os aspectos, à riqueza e ao estatuto do falecido. 

 

23. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livro III. 

 

Um testador fez o seguinte legado à sua filha: "Se a minha filha, Átia, deve casar com o consentimento de Lucius Titius, que 

o meu herdeiro lhe dê uma soma tão grande". Tendo Tício falecido antes do testador Átia casar, levantou-se a questão de 

saber se ela teria direito ao legado. A resposta foi que ela o faria. 

 

1. "Que a minha mulher Átia leve o rapaz Philargyrus e a rapariga Agathea dos escravos que me pertencerão no momento da 

minha morte". O testador vendeu Agathea, que ele possuía na altura em que fez o testamento, e depois comprou outras 

escravas, a uma das quais deu o nome de Agathea. Levantou-se a questão de saber se ela deveria ser considerada como tendo 

sido legada. A resposta foi que ela deveria ser. 

 

2. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro I. 
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A seguinte condição, "se deve ascender ao Capitólio", deve ser entendida como significando se deve ascender ao Capitólio o 

mais cedo possível. 

 

3. The Same, On Minicius, Livro I. 

 

Se uma propriedade inteira me deve ser legada separada e absolutamente, e a si condicionalmente, e se deve morrer antes de 

a condição ter sido cumprida, não serei obrigado a cumpri-la, pois mesmo que a condição falhe, a parte que poderia ter 

reclamado irá acumular-se para mim. 

 

4. Africanus, Perguntas, Livro II. 

 

A seguinte disposição foi inserida num testamento: "Que Stichus e Pamphila sejam livres, e se devem ser unidos em 

casamento, que o meu herdeiro seja acusado de lhes pagar cem aurei". Stichus morreu antes de o testamento ter sido aberto. 

A resposta foi que" o direito à parte de Stichus foi extinto, e que, como parecia que Pamphila não tinha cumprido a condição, 

a sua parte permaneceria, portanto, na posse do herdeiro. Se, contudo, ambos tivessem vivido, e Stichus se tivesse recusado a 

casar com ela enquanto a mulher estava pronta para casar com ele, ela teria direito à sua parte do legado, mas o direito de 

Stichus à sua parte seria extinguido. Pois onde um legado é legado a qualquer pessoa, como se segue: "Que o meu herdeiro 

pague cem aurei a Titius, se ele se casar com Seia", e Seia deveria morrer, entende-se que Titius não cumpriu a condição. 

Mas se ele próprio morrer, não transmitirá o legado ao seu herdeiro, porque pela sua morte a condição é entendida como não 

tendo sido cumprida. No entanto, se ambos estiverem vivos, e ele se recusar a casar com ela, pela razão de a condição falhar 

através do seu acto, ele não poderá obter o legado; mas se a mulher não estiver disposta a casar com ele, e ele estiver disposto 

a casar com ela, ele terá direito a isso. 

 

5. O mesmo, Perguntas, Livro IX. 

 

Embora as palavras, "Render as suas contas", não tenham outro significado senão o de pagar o saldo que lhe era devido, 

ainda assim, se menos do que é devido for pago por um escravo que deve ser livre sob uma certa condição, por culpa do 

herdeiro, e não por causa de qualquer fraude cometida pelo escravo, e se for considerado que prestou as suas contas de boa 

fé, ele tornar-se-á livre; e, a menos que esta regra seja cumprida, nenhum escravo que seja manumumitido sob uma condição 

poderá alguma vez obter a sua liberdade, se, por falta de conhecimento, pagar menos do que deveria ter pago. Isto deve ser 

entendido como referência aos casos em que um escravo é ordenado a prestar as suas contas, e, através de algum erro mas 

sem intenção fraudulenta, fá-lo de tal forma que o seu senhor também pode ser confundido com referência ao seu cálculo. 

 

6. Marcianus, Institutos, Livro VI. 
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Uma falsa designação não beneficia o legatário, o beneficiário do trust, ou um herdeiro que tenha sido nomeado; por 

exemplo, onde" o testador se refere incorrectamente ao seu irmão, à sua irmã, ao seu neto, ou a qualquer outra coisa. Isto foi 

previsto pelo Direito Civil, assim como pelas Constituições do Divino Severus e Antoninus. 

 

7. Onde, no entanto, surgir uma controvérsia com referência a várias pessoas com o mesmo nome, essa pessoa será admitida 

à sucessão que possa provar que o falecido tinha uma referência a ele. 

 

8. Quando um legado é feito a alguém como a um libertado, ou seja, ao mencioná-lo entre outros libertados, ele não deve 

perder o legado pela razão de que depois pode ter recebido um anel de ouro do Imperador, pois a sua dignidade é aumentada, 

e a sua condição não é alterada, como foi declarado pelo Divino Severus e Antoninus num Rescript. 

 

9. Se alguém legar um bem como se segue: "Se ele me pertencer no momento da minha morte", e não for encontrado nesse 

momento, o valor avaliado do referido bem não será considerado como tendo sido legado. 

 

10. Mas, e se alguém, por sua vontade, proporcionar o seguinte: "Eu dou e legar Stichus e Pamphilus a Titius, se eles me 

pertencerem na altura da minha morte", e se ele alienar um deles, poderá o outro ser reclamado pelo legatário? Foi decidido 

que ele poderia ser reivindicado, pois esta cláusula, embora esteja no plural, deve ser entendida tal como se o testador tivesse 

dito separadamente: "Eu dou e deixo Stichus se ele deveria ser meu na altura da minha morte". 

 

11. Florentine, Institutos, Livro XI. 

 

Quando um legado é feito a alguém especificamente, como, por exemplo, a Lucius Titius; não faria diferença se ele o 

designava desta forma, ou mencionando as suas características físicas, o seu ofício, emprego, relação, ou afinidade; pois uma 

designação deste tipo toma geralmente o lugar do nome, nem tem qualquer consequência se é falsa ou verdadeira, desde que 

se saiba positivamente a quem se referia o testador. 

 

12. Existe esta diferença entre designação e uma condição: uma designação refere-se geralmente a algo que já foi feito, uma 

condição a algo que vai ter lugar. 

 

13. Pomponius, Regras. 

 

A mais fácil de várias condições das quais a liberdade depende é considerada a que conduz mais directamente à liberdade, 

embora possa ser, por natureza, mais dura e mais difícil de cumprir do que as outras. 

 

14. Marcellus, Opiniões. 
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Publius Maevius fornecido pela sua vontade, como se segue: "Eu dou e legar, e cobro a quem quer que seja meu herdeiro 

para pagar ao filho da minha irmã Gaius Seius, quarenta aurei para as suas despesas durante o seu Consulado". Seius foi 

nomeado Cônsul durante a vida de Maevius, e deu o presente ordinário, e depois, nos Kalends de Janeiro, assumiu as funções 

do Consulado, e depois Maevius morreu. Pergunto se a Seius teria direito aos quarenta aurei. Marcelo respondeu que o faria. 

 

15. Titia fez a seguinte disposição com referência a certas terras que tinha deixado a Septitia por sua vontade: "Acuso-te, 

Septitia, de dar ao meu filho as mesmas terras quando ele tiver atingido a idade de dezasseis anos. Se, no entanto, o meu 

referido filho não tiver atingido a idade de dezasseis anos, encarrego-te de entregar as referidas terras a Publius Maevius e 

Gaius Cornelius". Como Septitia morreu, e o filho também morreu durante o seu décimo quinto ano, pergunto se a confiança 

deve ser executada, e os herdeiros de Septitia devem ser obrigados a entregar as terras a Publius Maevius e Gaius Cornelius, 

o filho que não completou o seu décimo quinto ano. Marcelo respondeu que Septitia tinha transmitido aos seus herdeiros o 

mesmo direito que ela própria tinha sobre a terra; pois seria contrário à intenção da testatrix que a execução do fideicomisso 

fosse imediatamente exigida, pois nesse caso os substitutos obteriam mais benefícios do que o rapaz, quer através de Septitia, 

quer através dos seus herdeiros. As palavras utilizadas pela testatrix parecem, de facto, indicar que o fideicomisso deveria ser 

executado logo que o seu filho morresse, mas não é provável que ela pretendesse que o benefício fosse usufruído pelos 

substitutos mais cedo do que poderia ter sido pelo seu filho. O aspecto do caso não mudou em nada porque Septitia morreu 

primeiro, pois mesmo que o rapaz tivesse vivido, os herdeiros de Septitia não poderiam ter sido processados por ele mais 

cedo do que a própria Septitia poderia ter sido. 

 

16. Paulus, Sobre a Lex Fufia Caninia. 

 

Se alguém fizer um legado a um escravo, a quem ele próprio não poderia manumitar, sob a condição de que "o seu legatário 

deve manumitá-lo", o legatário não será excluído de receber o legado, mas não pode ser obrigado a manumitar o escravo, 

uma vez que só se é obrigado a executar a vontade do testador, quando, pelos seus termos, nada deve ser feito contrariamente 

à lei; e esta opinião foi declarada por Neratius. O legatário não será privado do legado, uma vez que o testador preferiu que 

obtivesse o benefício do escravo em vez de que o seu próprio herdeiro o tivesse. 

 

17. O mesmo, sobre a Lei de Codicils. 

 

Se eu disser no meu testamento, "Eu legarei a So-e-So tanto quanto legarei a Titius pelo meu codicilo", embora o legado só 

seja explicitamente mencionado pelo codicilo, ainda assim é válido nos termos do testamento, e apenas a quantidade inserida 

no codicilo será devida. Para legados como os seguintes foram sustentados pelos antigos, nomeadamente, "Que o meu 

herdeiro dê a So-e-So uma quantia igual à que lhe declararei numa carta, ou que obterei através de tal acção". 
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18. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro I. 

 

Quando uma condição tem referência a uma determinada classe de pessoas, e não a indivíduos que são bem conhecidos, 

pensamos que se refere a todo o testamento, e a todos os herdeiros que foram nomeados; mas quando a condição só tem 

referência a determinados indivíduos, devemos considerá-la como relativa apenas ao grau em que as referidas partes foram 

nomeadas herdeiras. 

 

19. Quando uma cláusula foi inserida num testamento prevendo que um "edifício pode ser erigido no Foro", e não está 

declarada em que Foro, Labeo diz que se não aparecer qual foi a intenção do falecido, o edifício deve ser erigido no Foro da 

cidade em que a parte que fez o testamento residiu. Aprovo também esta opinião. 

 

20. The Same, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

Se o seu vizinho, em determinados dias, o impedir de utilizar uma auto-estrada quando desejar viajar sobre ela a fim de 

cumprir uma condição, e não for culpado por não intentar uma acção contra ele para o impedir, esses dias não serão incluídos 

no tempo imposto pela condição. 

 

21. Um certo homem fez o seguinte legado: "Se Publius Cornelius deve pagar ao meu herdeiro as despesas em que incorri 

com referência à Seian Estate, então que o meu herdeiro entregue a Seian Estate a Publius Cornelius". Cascellius disse que o 

legatário deveria também pagar ao herdeiro o preço da terra. Ofilius nega que o preço esteja incluído no termo "despesas", 

mas que apenas as despesas que a parte pagou da terra depois de esta ter sido comprada. Cinna tem a mesma opinião, e 

acrescenta que as despesas devem ser tidas em conta sem deduzir os lucros. Penso que esta é a melhor opinião. 

 

22. Um testador legou uma centena de aurei ao Titius, e depois fez a seguinte disposição no seu testamento: "Que o meu 

herdeiro dê as somas de dinheiro que legei, se a minha mãe morrer". Titius sobreviveu ao testador, e morreu durante a vida 

da mãe. Ofilius deu como sua opinião que, após a morte da mãe, os herdeiros de Titius tinham direito ao legado, uma vez que 

este não tinha sido deixado sob uma condição, mas tinha sido legado absolutamente em primeiro lugar, e o momento do seu 

pagamento tinha sido acrescentado posteriormente. Labeo diz: "Vamos ver se esta opinião não é falsa", porque não faz 

diferença se um legado é feito da seguinte forma: "Que o meu herdeiro pague ao meu legatário o dinheiro que lhe legei, se a 

minha mãe morrer", ou, nestes termos, "Que ele não pague o dinheiro, a menos que a minha mãe morra", pois, em qualquer 

dos casos, o legado é dado ou retirado sob uma condição. Aprovo o parecer do Labeo. 

 

23. Um mestre legou cinco aurei ao seu escravo, como se segue: "Que o meu herdeiro pague ao meu escravo Stichus, a quem 

ordenei que fosse livre por minha vontade, os cinco aurei que lhe devo por causa disso". Namusa diz que Servius deu como 
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sua opinião que o legado do escravo era nulo, porque um senhor não pode ficar em dívida para com o seu escravo. Penso que, 

de acordo com a intenção do testador, a dívida deveria antes ser considerada natural do que civil, e esta é a prática actual. 

 

24. Um marido, que não tinha recebido terra pontilhada, fez a seguinte disposição testamentária: "Que o meu herdeiro dê à 

minha mulher a Quinta da Cornelia, que ela me deu como dote", Labeo, Ofilius, e Trebatius sustentaram que a concepção da 

terra era, no entanto, vinculativa, porque como a Quinta da Cornelia realmente existia, a falsa designação não afectou a 

concepção. 

 

25. Thermus Junior mencionou no seu testamento os nomes de certas pessoas por cujos conselhos desejava que um 

monumento fosse erigido para si próprio, e depois fez o seguinte legado: "Que o meu herdeiro pague a Lucius, Publius, e 

Cornelius mil aurei com o propósito de erigir o meu monumento". Trebatius deu como sua opinião que isto é exactamente o 

mesmo que se o legado tivesse sido feito na condição de que o partido desse segurança para a erecção do monumento com o 

referido dinheiro. Labeo concorda com a opinião de Trebatius, porque era intenção do testador que a soma fosse utilizada 

para a erecção de um monumento. Tanto Proculus como eu aprovamos esta opinião. 

 

26. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

Quando um legado é legado sob uma condição, não se torna pagável de uma só vez, mas apenas depois de a condição ter sido 

cumprida, e por isso não pode, entretanto, ser transferido pelo herdeiro. 

 

27. Africanus, Perguntas, Livro II. 

 

Um legado foi legado a um filho sob controlo paterno, sujeito à condição de ele permanecer no poder do seu pai. Foi 

considerado que o legado parecia ter sido legado ao pai, e que este o podia reclamar em seu próprio nome. A mesma regra de 

direito aplica-se quando um legado é feito desta forma a um escravo. A prova desta alegação é que, embora as provisões 

devam ser legadas aos escravos de Titius, não há dúvida de que o legado pertence ao senhor e não aos escravos. 

 

28. Paulus, On Plautius, Livro VIII. 

 

Plautius: Um herdeiro foi acusado pelo testador, que era um homem livre, de vender toda a propriedade e reservar aurei da 

posse para si próprio. O patrono do falecido reclamou subsequentemente a posse da herança em oposição à vontade, e tomou 

a parte da mesma a que tinha direito por lei. Proculus e Cassius dizem que o beneficiário pode recuperar do herdeiro uma 

soma proporcional ao que ele próprio pagou. Paulus: Esta é a prática actual, pois como herdeiro, através do pagamento de 

fideicomissos e legados, é exonerado de responsabilidade pelo Pretor, pelo que também ele deve receber a sua parte do 

mesmo. 
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29. O caso é diferente quando se aplica a Lei Falcidiana, e reduz o montante dos legados, uma vez que em casos deste tipo 

nada pode ser recuperado, porque a condição foi inteiramente cumprida. 

 

30. Do mesmo modo, o direito de pagamento é restrito quando a parte a quem foi feito o legado não pode ficar com a 

totalidade da parte da herança que lhe pode ser deixada, pois a melhor opinião é que ele deve pagar uma parte, e que aqueles 

que também devem pagar uma parte cujas acções foram aumentadas pelo montante que lhe foi tirado a quem lhe foi deixado 

mais do que é permitido por lei. 

 

31. Neratius, no Primeiro Livro de Opiniões, afirma que quando dois herdeiros foram nomeados, e um deles é solicitado a 

entregar-lhe a propriedade, e lhe é pedido que pague uma certa quantia ao Titius, e o herdeiro se aproveita do benefício da 

Lei Falcidiana para entregar a propriedade, não é injusto que pague ao Titius tanto menos quanto o herdeiro lhe deve pagar. 

 

32. The Same, On Plautius, Livro IX. 

 

Quando alguém é obrigado a pagar uma certa quantia a um herdeiro, e este último é um escravo pertencente a outro, não deve 

pagar a quantia ao senhor, pois mesmo que algum outro herdeiro tivesse sido nomeado, e obrigado a pagar a quantia aos 

herdeiros de Titius, esta deve ser paga ao próprio escravo, porque as coisas que já foram feitas não passam para o senhor; tal 

como quando estipulo para mim ou para o escravo de Titius, o pagamento deve ser feito, não para Titius, mas para o seu 

escravo. Estas opiniões são correctas. 

 

33. Onde, no entanto, uma parte é condenada a pagar ao herdeiro, vamos ver se o pagamento deve ser feito ao seu senhor. 

Segue-se neste caso que o pagamento deve ser feito ao escravo. 

 

34. É certo que um escravo que deve ser livre sob alguma condição deve pagar ao seu senhor. 

 

35. Por outro lado, um legatário que é acusado de pagamento ao senhor não cumpre a condição ao dar o montante ao escravo, 

a menos que o senhor consinta. Pois ninguém pode cumprir a condição num caso deste tipo, se eu for ignorante ou não 

quiser. 

 

36. Quando uma propriedade é devolvida em conformidade com o Decreto Trebelliano do Senado, deve ser entregue ao 

herdeiro para que a condição possa ser cumprida, e não deve ser devolvida por este último ao abrigo do trust. 

 

37. Quando um herdeiro entra numa herança que suspeita ser insolvente, e a devolve ao fiduciário, pode surgir uma dúvida se 

será privado da mesma, e a opinião mais equitativa é que, neste caso, não será privado de nada. 



2150 

 

 

38. Contudo, quando for nomeado herdeiro, e surgir uma controvérsia quanto ao meu direito à herança, se o legatário 

fornecer uma caução para devolver o legado no caso de a herança ser despejada, também lhe deverá ser dada caução para 

devolver o que pagou. 

 

39. Mas se lhe for ordenado que me pague a soma da posse aurei, e receba a herança, nos termos do Decreto do Senado, não 

serei obrigado a devolver-lhe a referida posse aurei, em virtude do trust. 

 

40. Quando um legado é legado a um escravo pertencente a dois senhores, sob a condição de este pagar algo ao herdeiro, 

certas autoridades sustentam que a condição não pode ser parcialmente cumprida, mas que o dinheiro deve ser pago de 

imediato. Eu, no entanto, defendo a opinião contrária. 

 

41. Quando uma parte da propriedade legada foi adquirida por um terceiro através de usucapião, duvido que a condição deva 

ser cumprida na íntegra. Penso que se pode dizer que pode ser parcialmente cumprida, de acordo com a intenção do testador. 

 

42. Plautius: Deixo uma parcela de terra a um de vários herdeiros sob a condição de que pague cem aurei aos meus herdeiros. 

Ele deve deduzir a sua parte da propriedade, e dar o restante aos herdeiros na proporção das suas respectivas partes. No 

entanto, se tivesse sido nomeado herdeiro de uma quota-parte da herança, "se pagasse a sua posse aurei aos herdeiros", só 

poderia tornar-se herdeiro pagando a totalidade da posse aurei aos seus co-herdeiros; porque não poderia ser admitido à 

sucessão antes de pagar a totalidade da soma. Pois, no caso de um escravo receber a sua liberdade por vontade própria, e de 

se tornar herdeiro de uma parte da propriedade na condição de pagar a posse de aurei aos herdeiros, foi decidido que não 

seria livre e tornar-se-ia herdeiro até ter pago a totalidade da soma da posse de aurei aos seus co-herdeiros. Paulus: Esta é a 

nossa prática no momento. 

 

43. The Same, On Plautius, Livro XVI. 

 

Julianus diz que quando um legado foi deixado a uma pessoa sob a condição de pagar o seu herdeiro aurei e o herdeiro lhe 

der um recibo pelo que lhe deve, não é considerado como tendo cumprido a condição, como faria se tivesse realmente feito o 

pagamento; mas, como foi culpa do herdeiro que a condição não tenha sido cumprida, o legado pode ser reclamado tal como 

se isto tivesse sido feito. 

 

44. The Same, On Vitellius, Livro III. 

 

Se, por exemplo, um escravo que vai ser livre sob a condição de pagar uma certa soma de dinheiro em cem dias, e o início do 

prazo não for mencionado, começará a correr a partir do dia em que a herança for inscrita, porque é absurdo afirmar que 
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começaria antes do tempo em que aquele que tinha direito ao legado pudesse recebê-lo. Esta regra aplicar-se-á a todos os 

legatários que são obrigados a pagar ao herdeiro em tais circunstâncias. Por conseguinte, o tempo para o cumprimento da 

condição pelo legatário será calculado a partir do dia em que o herdeiro foi inscrito. 

 

45. Marcellus, Digest, Livro XIV. 

 

Um mestre legou a liberdade ao seu escravo da seguinte forma: "Que ele seja livre se me pertence no momento da minha 

morte". Ele deu-lhe o legado ou a herança incondicionalmente, e depois vendeu-o. O legado ou a herança será devido ao seu 

novo amo, e o escravo pode aceitá-lo por sua ordem; pois o testador ao conceder-lhe a sua liberdade declarou expressamente: 

"Se ele me pertence", com o resultado de que, mesmo que esta condição não tivesse sido explicitamente mencionada, a sua 

liberdade seria impedida. Ainda assim, a disposição da propriedade é muito frequentemente alterada, mesmo quando o 

testador indicava especificamente algo que, se não fosse feito, continuaria a ser compreendido. 

 

46. The Same, Digest, Livro XV. 

 

Não creio que tenha chegado o momento da execução de um fideicomisso quando o beneficiário do mesmo entrou no seu 

décimo sexto ano, e a condição era quando deveria ter atingido a idade de dezasseis anos. O Imperador, Aurelius Antoninus, 

proferiu esta decisão no caso de um recurso da Alemanha. 

 

47. Celsus, Digest, Livro XXII. 

 

Quando um herdeiro é acusado de fazer um pagamento de uma soma de dinheiro, ou se um escravo é condenado a ser livre 

em dez anos, o legado será pago, ou a concessão da liberdade tornar-se-á operativa no último dia do prazo. 

 

48. Ulpianus, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro I. 

 

Quando a liberdade foi legada directamente a um escravo sob condição de este prestar contas, o Divino Pio permitiu que os 

cônsules nomeassem um árbitro para decidir o assunto com as seguintes palavras: "Os cônsules, depois de terem sido 

requeridos por vós, nomearão um árbitro para examinar as contas, e para decidir não só que equilíbrio é devido por 

Epafrodito, como também que contas e que documentos deve entregar ou mostrar aos seus senhores, e quando o julgamento 

do árbitro tiver sido cumprido, a liberdade de Epafrodito deixará de ser interferida. " 

 

49. Modestinus, Diferenças, Livro V. 
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Quando um escravo é ordenado a ser livre sob diferentes condições impostas separadamente, ele pode seleccionar a condição 

que lhe pareça ser a mais fácil de cumprir. No entanto, quando um legado é legado desta forma, o legatário deve cumprir a 

última condição imposta. 

 

50. Um escravo foi instruído a pagar ao herdeiro a sua posse e a tornar-se livre, e, pagando a quantia ao herdeiro do herdeiro, 

pode obter a sua liberdade. Publicius diz que, em circunstâncias semelhantes, esta regra não deve ser observada com 

referência a um legatário. 

 

51. O mesmo, Diferenças, Livro VII. 

 

Acontece por vezes que certas disposições de um testamento, quando explicitamente declaradas, são desvantajosas, embora 

se pudessem ser entendidas tacitamente, tal não seria o caso. Isto ocorre quando um legado é legado a alguém da seguinte 

forma: "Eu dou e legarei aurei a Titius, se Maevius subir ao Capitólio". Pois embora a escolha seja deixada a Maevius sobre 

se vai ou não ascender ao Capitólio, e portanto fazer com que o legado seja pago a Titius, ainda assim, um legado não pode 

ser legalmente legado nestes termos, nomeadamente, "dou aurei a Titius se Maevius consentir", uma vez que um legado não 

pode ser tornado dependente da vontade de outro; por conseguinte, foi dito que as disposições testamentárias especificamente 

declaradas causam danos, mas as expressas em termos gerais não o fazem. 

 

52. O mesmo, Sobre Invenções. 

 

Quando alguém ordena que um escravo seja livre se prestar contas ao herdeiro, e deve depois proibi-lo de o fazer; ele 

concede-lhe a sua liberdade por assim dizer, absolutamente, e ele terá direito a ela em virtude da vontade. 

 

53. Javolenus, Sobre Cassius, Livro II. 

 

Quando alguém ordena legados, para cujo pagamento não fixa qualquer tempo, a serem pagos em um, dois e três anos, e dá 

uma soma de dinheiro a um menor quando este chega à idade da puberdade, é declarado nos Comentários de Gaio que o 

último legado mencionado deve ser pago em um, dois ou três anos após a chegada do menino à puberdade; porque uma 

condição mais importante do que o prazo de pagamento está ligada ao legado. Penso que a opinião contrária é correcta, 

porque quando se prescreve um prazo, faz referência ao adiamento do pagamento dos legados que são devidos actualmente, 

mas não se aplica aos que são devidos no futuro, e a idade da puberdade estabelece uma certa data para o pagamento do 

legado. 
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54. A mesma propriedade foi legada a duas pessoas, se estas deviam pagar uma centena de aurei ao herdeiro. Se uma delas 

lhe pagar cinquenta, ele terá direito à sua parte do legado, e a parte de quem não pagou reverterá a favor da outra, 

dependendo do cumprimento da condição. 

 

55. The Same, Epistles, Livro XIII. 

 

Uma herança foi deixada a Maevius se ele pagasse duzentos aurei a Callimacus, que não podia tomar nada sob vontade, e o 

legatário era, no entanto, obrigado a cumprir a condição e a pagar os duzentos aurei, a fim de adquirir o direito à terra que lhe 

foi concebida, mesmo que ele não transferisse a propriedade da referida soma para a pessoa que a recebeu. Para que diferença 

faz se alguém é obrigado a pagar o dinheiro a essa pessoa, ou a depositá-lo em algum lugar, ou a atirá-lo ao mar? O dinheiro 

não pode chegar às mãos de um indivíduo deste tipo sob os termos de uma vontade, mas ele pode adquiri-lo como doação 

mortis causa. 

 

56. The Same, Epistles, Livro XIV. 

 

Quando uma propriedade é deixada a qualquer pessoa na condição de pagar a sua propriedade aurei, o devedor não pode 

obter qualquer parte da terra sem pagar a totalidade da quantia. O caso, porém, é diferente quando a propriedade idêntica é 

deixada a duas pessoas sob a mesma condição, pois neste caso, nos termos da vontade, a condição imposta às diferentes 

partes pode parecer ter sido dividida entre elas separadamente, e por isso podem, como indivíduos, cumpri-la na proporção 

das suas respectivas quotas, e receber o legado. Pois embora a soma total, de cujo pagamento o legado depende, pareça ser 

dividida pela enumeração das diferentes pessoas, a condição não pode ser dividida onde ocorre alguma ocorrência acidental, 

no caso em que o legado é deixado a uma pessoa condicionalmente, e todo o número daqueles que substituem o legatário 

deve ser considerado como constituindo apenas um indivíduo. 

 

57. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro IX. 

 

Onde um escravo foi dirigido "para realizar cinco actos para um estranho e tornar-se livre", levantou-se a questão de saber se 

a condição deveria ser entendida como significando o mesmo que onde o pagamento de uma soma de dinheiro tinha sido 

dirigido, para que, em vez da sua entrega, possamos especificar a realização de trabalho. Esta é a nossa prática actual, tal 

como quando se prevê que, se um escravo deve pagar a um estranho uma certa quantia de dinheiro a partir da sua 

peculiaridade, ele deve ser libertado, pelo que, se ele fornecer o trabalho, também lhe deve ser concedida a sua liberdade. 

Portanto, no caso indicado, o herdeiro agirá sabiamente se impedir o seu escravo de realizar o trabalho, ou seja, ao fazê-lo, o 

escravo obterá a sua liberdade, mas o estrangeiro não obterá o benefício dos seus serviços. 

 

58. The Same, On Various Passages, Book X. 
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Onde um legado é deixado a uma escrava pertencente a outra, "desde que ela se case", Proculus diz que o legado é válido, 

porque ela pode casar depois de ter sido manumada. 

 

59. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

Um legado torna-se sem efeito, se a pessoa a quem foi legado condicionalmente deve morrer antes de a condição ser 

preenchida. 

 

60. Mas e se ele não morrer, mas perder os seus direitos civis? Por exemplo, onde um legado foi feito a um determinado 

homem, "se ele se tornar cônsul", e for deportado para uma ilha, o.legado não se extinguirá entretanto, porque ele pode ser 

restituído aos seus direitos civis ? Penso que isto é extremamente provável. 

 

61. A mesma regra não pode ser aplicada quando lhe é imposta uma pena que envolve servidão, porque a servidão 

assemelha-se à morte. 

 

62. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VII. 

 

As condições relacionadas com actos são de diferentes tipos, e são susceptíveis, por assim dizer, de uma tripla divisão, ou 

seja, onde algo deve ser dado, ou algo deve ser feito, ou algo deve ocorrer; ou, por outro lado, onde algo não deve ser dado, 

ou não deve ser feito, ou não deve ocorrer. As condições de dar algo ou de realizar algum acto têm referência quer àqueles a 

quem foi feito um legado, quer a outros; a terceira classe depende da realização de algum evento. 

 

63. O Tesouro é obrigado a cumprir witli as mesmas condições pelas quais a pessoa a quem o Tesouro obteve a posse do bem 

foi obrigado; tal como pode também reclamar o bem que é objecto do legado, com quaisquer encargos inerentes ao mesmo. 

 

64. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro VIII. 

 

Quando um homem deixa um legado à sua esposa pagável no momento em que ela tem filhos, pode surgir alguma dúvida se 

o testador só tinha referência a tais filhos que poderiam nascer após a sua morte, ou se tinha na sua mente aqueles que 

também nasceram para ele após a sua vontade ter sido feita, se ele morreu enquanto o casamento continuava a existir. Penso 

que é apenas adequado que isto se aplique não apenas às crianças nascidas durante a vida do marido, mas também às que 

nasceram após a sua morte. 

 

65. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 
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Os filhos nascidos de uma mulher por outra pessoa após o falecimento do seu marido ainda poderão receber um legado, se o 

testador declarar expressamente que este deve ser o caso. 

 

66. Quando um legado foi feito de mais do que a lei permitiu a uma certa pessoa que não podia receber a totalidade da 

quantia, "se deveria pagar algo ao herdeiro", levantou-se a questão de saber se o que ele deu com o propósito de cumprir a 

condição poderia ser adquirido em virtude do legado, pelo motivo de não ter recebido o que pagou ao herdeiro; ou se o que 

pagou deveria ser considerado como excedente do legado, e portanto não terá direito a mais do que teria tido se o legado 

tivesse sido legado incondicionalmente. Julianus pensa muito apropriadamente que terá direito a tanto mais do legado como 

terá pago com a finalidade de cumprir a condição, nem faz qualquer diferença se foi instruído a fazer o pagamento ao 

herdeiro, ou a um estranho; porque após o cálculo, que é sempre obrigado a fazer, não lhe restará mais do que a quota 

autorizada pela lei. 

 

67. Quando um homem deixa um legado anual à sua esposa sob a condição de que esta não se case enquanto tiver filhos; qual 

é a regra da lei? Julianus responde que a mulher pode casar e levar o legado. Se, no entanto, o testador estipulou que ela não 

deve casar enquanto os seus filhos forem menores de idade, a regra não se aplicaria; porque o dever de cuidar dos filhos, em 

vez de permanecer no estado de viuvez, foi ordenado pelo testador. 

 

68. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

Onde um legado foi legado da seguinte forma: "Se ela não se casar com Titius," ou, "Se ela não se casar com Titius, Seius, 

nem Maevius," e finalmente um grande número de pessoas foram incluídas na proibição, considerou-se ser a melhor opinião 

que a mulher perderia o seu legado se casasse com qualquer uma delas; pois não parece que a viuvez tenha sido imposta por 

tal condição, porque ela podia muito facilmente casar com outra pessoa. 

 

69. Vejamos qual seria o caso se um legado fosse legado a uma mulher sob a condição de casar com o Titius. E, de facto, se 

ela pudesse casar honradamente com Titius, não pode haver dúvida de que seria excluída do legado, a menos que cumprisse a 

condição. Se, no entanto, o referido Titius era indigno de contrair casamento com ela, deve ser dito que ela pode casar com 

quem lhe apetecer, pela disposição benéfica da lei. Pois quando lhe foi ordenado que casasse com Titius, estava proibida de 

casar com qualquer outra pessoa, e por isso, se Titius não for digno dela, a disposição é a mesma como se tivesse sido 

declarada em termos gerais, "Se ela não se casar". E, além disso, se ela tiver um afecto genuíno, esta condição é mais difícil 

do que aquela: "Se ela não se casar", pois é proibida de casar com qualquer outra pessoa que não Titius, com quem o seu 

casamento seria desonroso. 

 

70. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 



2156 

 

 

Onde um legado é legado sob a seguinte condição: "Se ela não se casar com Lucius Titius", "Se ela não se casar com Lucius 

Titius," 

 

Julianus diz que a lei não se aplicará. 

 

71. Se, no entanto, o testador tivesse dito: "Se ele não devia casar com Aricia", deveria verificar-se se não foi cometida uma 

fraude à lei; pois se a referida Aricia era uma mulher que não podia facilmente encontrar outro homem para casar, deveria 

considerar-se que o que o testador tinha dito para efeitos de evasão se tornou nulo por operação da lei, pois uma lei que é 

benéfica para o Estado e que foi promulgada com o objectivo de aumentar a população deveria ser ajudada por uma 

interpretação favorável. 

 

72. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXII. 

 

Quando um legado é legado sob uma condição, e o herdeiro acusado morre enquanto a condição está pendente, ele deixará o 

seu próprio herdeiro acusado do legado. 

 

73. Modestinus, Opiniões, Livro X. 

 

Um herdeiro manumitted um escravo a quem foi ordenado que fosse libertado no cumprimento de uma condição, e que 

também foi feito beneficiário de um fideicomisso. Pergunto se o herdeiro foi obrigado a pagar-lhe o que lhe foi deixado sob o 

fideicomisso. Herennius Modestinus respondeu que, apesar de o herdeiro ter deixado o escravo em absoluto, deve, no 

entanto, pagar-lhe o que lhe era devido em virtude do fideicomisso que lhe tinha sido deixado nas mesmas condições, desde 

que o escravo pudesse demonstrar que as condições tinham sido cumpridas, ou que era culpa do herdeiro que isso não tivesse 

sido feito. 

 

74. Javolenus, Epístolas, Livro VII. 

 

Onde a terra foi concebida para uma certa pessoa sob a seguinte condição: "Se ele não manumitasse o seu escravo", e, se o 

manumitasse, que a concepção da terra passasse para Maevius, o legatário forneceu segurança para não libertar o escravo, 

recebeu o legado, e depois emancipava-o. Pergunto se alguma coisa é devida a Maevius. A resposta foi que se o legado 

tivesse sido o seguinte: "Se ele não manumitasse o seu escravo", e a segurança fosse fornecida, a parte poderia receber o 

legado do herdeiro, e se depois manumulasse o escravo, o acordo, tendo-se tornado operacional, ele deveria ou entregar a 

terra ao herdeiro, ou pagar-lhe o seu valor, e neste caso o herdeiro deveria entregá-la a quem o legado era devido sob esta 

condição. 
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75. The Same, On Cassius, Livro II. 

 

Quando um legado é legado para ter efeito quando uma mulher se casa, se ela já estava casada e o testador estava ciente do 

facto, as partes devem esperar por um segundo casamento, e não fará diferença se a mulher se casa novamente durante a vida 

do testador ou após a sua morte. 

 

76. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

Se o testador se expressou da seguinte forma: "Eu dou e legarei a Titius a propriedade de sucção e tal, se ele estiver 

disposto", Proculus, sobre Labeo, observa que o legado não pertencerá ao herdeiro do legatário, a menos que o próprio 

legatário o deseje, porque a condição parece estar ligada à pessoa. 

 

77. Papinianus, Perguntas, Livro XVI. 

 

Uma mãe nomeou os seus dois filhos herdeiros de certas partes dos seus bens sob a condição de que fossem emancipados, e 

deixou-os absolutamente legados de certos artigos como herdeiros preferenciais. Eles entraram na herdade. O seu pai deveria 

ser excluído do benefício do legado, porque ao emanciparem os seus filhos de acordo com os desejos dela, ele desejava que a 

última vontade da sua esposa fosse observada. 

 

78. O mesmo, Perguntas, Livro XVII. 

 

Cem aurei foram legados ao Titius, a fim de que ele pudesse comprar um pedaço de terra. Sextus Caecilius pensa que Titius 

não deveria ser obrigado a dar segurança, porque, em qualquer caso, todo o benefício do legado lhe traria. Se, contudo, o 

testador pretendia beneficiar o filho do seu irmão, que ele tinha criado, e que dificilmente era capaz de fazer negócios, deve 

considerar-se que o herdeiro estava interessado, pelo que se deve garantir que a terra seria comprada, e que não seria depois 

alienada. 

 

79. Uma centena de aurei foi deixada ao Titius, sob a condição de que "ele casaria com Maevia que é viúva". Neste caso, o 

legatário não pode ser libertado do cumprimento da condição, e por isso não será dispensado de dar segurança. Esta opinião 

não pode ser oponível com sucesso, pois se alguém prometer pagar o dinheiro ao Titius se não casar com Maevia, o Pretor irá 

recusar-lhe uma acção; pois uma coisa é um homem ser privado da liberdade do casamento por medo de uma pena, e outra é 

ser induzido a contrair matrimónio sob uma determinada condição. 
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80. Cem aurei foram legados a Titius, sob a condição de "Que ele não deixe o meu monumento", ou "Ou que resida sempre 

numa cidade assim". Pode dizer-se que não há motivo para exigir segurança através da qual o direito à liberdade possa ser 

violado. Fazemos uso de uma regra diferente com referência ao libertado de uma pessoa falecida. 

 

81. "Que o meu herdeiro dê ao meu genro Titius uma centena de aurei a título de dote pela minha filha Seia". O benefício do 

legado pertencerá a Seia porque ela começa a ter um dote; mas como o testador parecia ter na sua mente não só a mulher, 

mas também Titius a quem legou uma soma de dinheiro, é apropriado que ele próprio seja entendido como sendo o legatário, 

e por isso possa reclamar o legado. Se o herdeiro deve pagar o dinheiro através do genro, após o divórcio, ele também será 

libertado, uma vez que o pagamento foi convertido no dote. O pagamento pode ser feito legalmente ao Titius durante a 

existência do casamento, mesmo que a mulher o proíba, pois é do seu interesse que ela comece a ser doada. E se alguém 

disser que ela própria tem direito de acção e pode intentar uma acção para recuperar o dinheiro, e não desejar que este 

constitua o seu dote, não há dúvida de que ela pode ser impedida por uma excepção com base na má fé. Se o Titius ou a 

mulher morrer antes de contrair casamento, o legado pertencerá ao herdeiro. Se Titius não estiver disposto a casar com a 

mulher, o legado será válido no que lhe diz respeito pessoalmente, mas se Titius o desejar, pode ser impedido por uma 

excepção com base na má-fé. Sabinus era da opinião que se a mulher fosse casada com Titius, o legado seria devido sem 

qualquer segurança, uma vez que o dinheiro se tornaria o seu dote. A segurança de pagamento, porém, seria necessária antes 

do casamento, porque o legado, sendo absoluto, pode ser exigido. Mas se o marido perder o seu caso por sua própria culpa, e 

se se revelar insolvente, deverá a mulher ter direito a ser indemnizada contra o herdeiro pelo dinheiro que se destinava ao seu 

dote, onde ela não tinha qualquer culpa? Como tanto o marido como a mulher têm direitos de acção neste caso, a mulher 

conservará o seu se o legado não for pago ao seu marido. 

 

82. The Same, Perguntas, Livro XVIII. 

 

Onde um legado é deixado da seguinte forma: "Eu deixo a Titia, se ela não abandonar os seus filhos", as autoridades negam 

que ela possa ser legalmente obrigada a dar segurança, porque a condição pode ser cumprida mesmo que os filhos devam 

morrer. Esta opinião não foi adoptada, contudo, para uma interpretação sinistra deste tipo não deve ser oposta ao desejo da 

mãe, e obrigá-la a dar segurança. 

 

83. Quando um patrono legou uma certa soma de dinheiro ao seu libertado na condição de não abandonar os seus filhos, o 

Imperador permitiu que fosse dada uma espécie de vínculo muciano, porque seria simultaneamente perigoso e angustiante 

para um libertado que estivesse intimamente associado aos filhos do seu patrono, antecipar a sua morte. 

 

84. Titius encarregou o herdeiro que tinha nomeado de entregar a outro herdeiro os seus bens no momento da sua morte, se a 

segurança não fosse exigida pelo beneficiário do trust. O beneficiário não pode exigir uma caução muciana antes de libertar o 
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herdeiro da prestação da caução, uma vez que a condição pode ser cumprida durante a vida da parte a quem o legado foi 

legado. 

 

85. O que deverá ser feito se a seguinte cláusula for inserida no testamento: "Desejo-vos, após a minha morte, que entreguem 

os meus bens a So-and-So, de modo a que não vos seja exigida qualquer caução para a execução do fideicomisso, nem 

qualquer conta"? Destas palavras surgirá sem dúvida que a condição de dar caução não será exigida, e um certo grau de 

indulgência poderá ser exercido ao exigir uma conta, isto é, no que diz respeito à negligência; mas o herdeiro não será 

dispensado de apresentar uma em que tenha sido cometida fraude. Foi emitida uma rescisão sobre este ponto com referência 

a uma certa pessoa que tinha transaccionado o negócio do testador, e pela vontade deste último não tinha sido obrigado a 

prestar uma conta. 

 

86. "Se Se Seia se casar com a aprovação do Titius, que o meu herdeiro lhe dê um pedaço de terra". Se Se Seia se casar 

durante a vida de Titius, e ele der o seu consentimento, deve considerar-se que ela poderia receber o legado; pois é o espírito 

da lei que nada deve ser feito de modo a interferir com o casamento. Se, contudo, Titius morrer durante a vida do testador, 

deve ser concedido alívio à mulher, mesmo que a condição tenha falhado, porque, estando em suspense, não teria qualquer 

força ou efeito. 

 

87. "Eu deixo a Maevia, ao morrer, sugar - e tal um pedaço de terra, se ela não se casar". Pode dizer-se que mesmo que ela 

deva casar, terá imediatamente direito ao legado. Isto, contudo, não se aplicaria, se uma determinada data, ou qualquer outro 

tempo indefinido, devesse ser fixada para o pagamento do legado. 

 

88. É mais equitativo defender que um falso motivo não deve interferir com o pagamento de um legado, pelo facto de a causa 

da sua legação não estar incluída no legado. Geralmente, contudo, estará disponível uma excepção por má fé, se se provar 

que o testador não teria feito o legado de outra forma. 

 

89. Cassius e Caelius Sabinus dizem que uma falsa condição pode ser classificada como impossível; como, por exemplo, 

"Que Pamphilus seja livre se pagar a Titius o que lhe devo", desde que nada fosse devido a Titius. Se, contudo, após a 

execução do testamento, o testador lhe pagar o que lhe devia, a condição será entendida como tendo falhado. 

 

90. Sabinus dá como sua opinião que a falsa designação de um legado não constitui uma, por exemplo, onde um testador que 

nada tinha deixado ao Titius inseriu a seguinte disposição no seu testamento: "Que o meu herdeiro pague a Seius cinquenta 

aurei dos cem que legei a Titius". Sabinus chegou a esta conclusão após consideração da vontade do falecido que fez esta 

provisão, não com a intenção de fazer um legado, mas com o propósito de diminuir um que ele pensava já ter feito. A Seius, 

contudo, não pode obter um legado maior por causa da falsa designação do que se ela tivesse sido realmente verdadeira. 
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91. O mesmo, Perguntas, Livro XIX. 

 

Um certo território foi deixado ao Titius, "Se ele não devia ir para a Ásia", e, se ele devia ir para lá, foi deixado ao 

Sempronius. Como no caso de todas as condições que terminam com a morte dos legatários, foi decidido que uma ligação 

muciana devia ser fornecida, e o herdeiro recebeu uma ligação do Titius, e transferiu-lhe as terras. Se depois for para a Ásia, 

pode ser intentada uma acção contra o herdeiro para o obrigar, através de uma acção pretoriana, a pagar a Sempronius o que 

este podia recuperar sob a estipulação garantida pela caução que lhe tinha sido dada. Se a caução, que tinha sido tomada com 

toda a cautela, se tornar entretanto inútil, o herdeiro não será obrigado a reparar a quantia da sua própria propriedade; mas 

como não pode de modo algum ser responsabilizado, será suficiente para ele ceder os seus direitos de acção. Contudo, se o 

Titius for para a Ásia, e o Sempronius morrer antes de receber o legado, os direitos do falecido passarão para o seu herdeiro. 

 

92. O mesmo, Perguntas, Livro XXXII. 

 

O usufruto de certos bens foi legado à esposa do testador e ao Titius, desde que a mulher não se casasse. Se ela se casasse, 

enquanto Titius vivesse e permanecesse na mesma condição civil, teria direito a metade do usufruto, pois deve ser entendido 

que, nos termos da lei, ela teria direito a tanto em virtude do legado como se tivesse cumprido a condição; e se Titius, com 

referência a quem a condição realmente falhou, rejeitar o legado, a mulher não obteria qualquer vantagem. 

 

93. O mesmo, Perguntas, Livro XXXIV. 

 

Uma data incerta mencionada num testamento impõe uma condição. 

 

94. The Same, Opiniões, Livro VI. 

 

Quando um testamento foi deixado para ser executado por crianças, "Se algum deles morrer sem ser emitido", não será 

invalidado pela ficção legal da adopção. 

 

95. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

Uma avó que tinha nomeado o seu neto herdeiro para uma certa porção dos seus bens, na condição de que ele fosse 

emancipado, depois inseriu o seguinte num codicilo, "Eu também invento terras de sucessão ao meu neto, para além do que 

já lhe deixei como meu herdeiro". Considerou-se que a condição de emancipação se repetia, embora a avó não tivesse feito 

nenhuma substituição, nem em relação aos legados, nem em relação à herança. Com efeito, quando um escravo foi 

absolutamente legado a sua liberdade, mas foi nomeado herdeiro sob uma certa condição, e se não deveria ser o herdeiro, foi-
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lhe ordenado que recebesse um legado, o Divino Pio declarou num Rescript que a sua concessão de liberdade deveria ser 

considerada como repetida no legado. 

 

96. O vínculo muciano não se aplica, se o pagamento do legado for diferido por alguma outra condição. 

 

97. "Que o meu herdeiro pague cem aurei a Titius, se a minha mulher não voltar a casar". Titius foi acusado de pagar o 

dinheiro à mesma mulher, nos termos de um trust. Se a mulher se casar, pode exigir a execução do fideicomisso no dia em 

que o legado for pagável; e se for excluída do benefício do fideicomisso, o legatário não terá direito a garantias como a 

caução muciana. 

 

98. Um pai nomeou tutores para a sua filha que tinha deserdado, e ordenou-lhes que começassem a transaccionar os negócios 

da sua guarda, caso a sua mãe morresse antes de a rapariga atingir a idade da puberdade; e acusou a sua mulher, aquando da 

sua morte, de pagar à sua filha comum um milhão de sestércios. Os tutores não são considerados como tendo sido nomeados 

sob uma condição, de modo que, se, entretanto, a menina tiver adquirido qualquer outra propriedade, não serão impedidos de 

a administrar. A caução a ser executada para a execução do fideicomisso não era exigida à mãe, e que a ser exigida aos 

herdeiros para garantir o pagamento dos legados, ou a execução do fideicomisso, pode ser remetida por qualquer indicação 

do desejo do falecido. Portanto, se a condição de não exigir uma caução for prescrita no caso de um legado ou de um 

fideicomisso, este facto não os condiciona; pois se alguma das partes desejar que a caução seja prestada, e uma delas não for 

executada, a condição não falhará, pois, actualmente, ao abrigo do direito público, o herdeiro não pode ser obrigado a prestar 

uma caução contra a sua vontade, depois de ter sido decidido que pode ser dispensado de a prestar. 

 

99. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Quando uma ala ou um tutor impede o cumprimento de uma condição que faz referência à pessoa do primeiro, quer se trate 

de um legado ou de uma concessão de liberdade, a condição é considerada pelo Direito Comum como tendo sido cumprida. 

 

100. Quando duas condições tenham sido prescritas de formas diferentes, não afectará o legado se uma delas falhar, e a outra 

deverá ser cumprida posteriormente. Pois não faz diferença se as condições impostas poderiam ser executadas pela parte com 

direito ao legado, ou se estavam dependentes da ocorrência de algum evento. 

 

101. The Same, Definitions, Book I. 

 

"Que o meu herdeiro pague a Titius cem aurei na altura da morte deste último". O legado é absoluto pela razão de que não 

depende da condição, mas de um atraso; pois uma condição não pode existir em tais circunstâncias. 
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102. "Que o meu herdeiro, quando morrer, pague a Titius uma centena de aurei". Este legado é legado sob uma condição. 

Pois embora seja certo que o herdeiro irá morrer, é, no entanto, incerto se o tempo para o pagamento do legado chegará 

durante a vida do legatário, e não é certo que ele o receberá. 

 

103. Quando alguém recebe um legado depois de ter fornecido uma caução muciana, e faz algo contrário aos termos da 

caução, e a estipulação se torna operacional, deve também restituir os lucros da propriedade ao herdeiro. Neste caso, o 

legatário deve ser obrigado a dar garantias desde o início. 

 

104. Embora um usufruto a ter efeito no momento da morte do legatário, quando legado desta forma seja nulo, ainda assim, o 

remédio da caução muciana estará disponível quando o usufruto da propriedade for legado a qualquer pessoa sob a condição 

de não realizar algum acto. 

 

105. Tudo o que for feito para fugir à lei, impedindo o casamento, não tem força ou efeito, como por exemplo: "Que o meu 

herdeiro pague a Titius cem aurei se a sua filha, que ele tem sob o seu controlo, não casar", ou "Que o meu herdeiro pague a 

referida soma para sugar - e tal um filho sob controlo paterno, se o seu pai não casar". 

 

106. Scaevola, Perguntas, Livro VIII. 

 

Razões que imediatamente excluem a parte de tomar medidas não devem ser consideradas condicionais com referência a 

trusts, mas só podemos considerar aquelas como tais que causam atraso com despesas, onde o legatário pode receber o seu 

legado depois de ter fornecido uma caução. Pois não podemos dizer que os seguintes casos são semelhantes, nomeadamente, 

onde a propriedade é legada, "Se o legatário erguer um monumento", e onde é legado, "para lhe permitir erguer um 

monumento". 

 

107. Paulus, Perguntas, Livro XXI. 

 

Julius Paulus para Numphidius, Saudação. Onde o seguinte foi fornecido por um testamento: "Se Stichus deve prestar as suas 

contas, que seja livre, juntamente com a sua esposa; e que o meu herdeiro lhe pague aurei;" e Stichus deve morrer antes de 

prestar as suas contas, quer elas sejam equilibradas, quer ele deva alguma coisa, você. pergunte se a mulher se tornaria livre, 

e se devemos ter o mesmo entendimento com referência ao legado. Sendo a liberdade dependente da prestação de contas, esta 

condição é exigida ao escravo a fim de demonstrar a boa fé da sua administração, pois parece ter-lhe sido ordenado que 

prestasse contas de qualquer equilíbrio, nas suas mãos se houvesse algum, e se não houvesse nenhum, ambas as partes serão 

consideradas como tendo direito absoluto à sua liberdade; e se o escravo morrer após a entrada da herança, ambos tendo 

obtido a sua liberdade, também terão direito à herança. Se, no entanto, o escravo morrer com um equilíbrio nas suas mãos por 

explicar, a sua esposa não será considerada como tendo obtido a sua liberdade, que dependia da mesma condição que não foi 
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cumprida. No entanto, não se pode dizer, indevidamente, que enquanto Stichus foi manumitted sob uma certa condição, a sua 

esposa foi absolutamente manumitted, e que a mesma condição não se aplicava a ela, mas apenas foi mencionada através da 

necessidade de designar a sua união. 

 

108. Considera-se que uma condição foi cumprida quando a parte que ficará endividada se for cumprida é responsável por tal 

não ter sido feito. 

 

109. Callistratus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando um escravo é instruído para ser livre da seguinte forma: "Que o meu herdeiro seja acusado da entrega de um pedaço 

de terra de sucção e de tal forma ao meu escravo, se ele prestar as suas contas", vejamos se a condição tem referência à 

concessão da liberdade, ou ao legado. E, de facto, se decidirmos que apenas se refere à concessão da liberdade, não é 

necessária mais nenhuma consideração, pois o legado é absoluto, e portanto nulo. Se, no entanto, a condição foi imposta ao 

legado, como algumas autoridades muito bem defendem, torna-se legalmente exigível no preciso momento em que o escravo 

obtém a sua liberdade. Qual é então o significado das palavras: "Se ele prestar as suas contas"? Alguns juristas dizem que 

significa se ele deve prestar uma declaração do saldo nas suas mãos, tal como se não houvesse diferença entre as duas 

condições, "Se ele prestar contas do saldo restante nas suas mãos", ou, "Se ele prestar contas". Pensamos, contudo, que a 

condição não tem apenas referência ao pagamento, ou a algum acto que deva ser executado, mas que inclui ambas as coisas, 

uma vez que se o escravo apresentar o saldo do dinheiro num saco, não será exonerado de responsabilidade, uma vez que não 

era essa a intenção do testador, mas que desejava que ele prestasse as suas contas da forma como um escravo o faz 

habitualmente; ou seja, que se mostrasse primeiro as contas ao herdeiro, e depois os cálculos, a fim de se poder verificar se 

são feitas correctamente ou incorrectamente, e se os recibos que foram tirados correspondem à declaração, ou não. Desta 

forma, a investigação começa com um acto, e termina com o pagamento de dinheiro. Estas palavras significam também que 

os herdeiros podem verificar a partir do exame de cada item o que está contido nas várias contas, pois entende-se que o 

herdeiro ordenou que o mesmo fosse feito pelos seus herdeiros, o que ele próprio teria feito se estivesse vivo. Pois certamente 

não estava habituado a assinar contas, onde o seu escravo apenas lhe mostrava o saldo que lhe era devido, mas estava 

habituado a lê-las, a examiná-las e a abrir excepções; portanto, onde a liberdade é deixada a um escravo sob a condição "Se 

ele prestar as suas contas", não tem apenas o significado de que entregará ao seu herdeiro todos os títulos e documentos 

relacionados com a sua administração, mas que também lhe pagará qualquer saldo que lhe resta nas mãos. 

 

110. Paulus, Opiniões, Livro XII. 

 

Lucius Titius fez o seguinte testamento: "Que Aurelius Claudius, o filho de uma mulher de sucesso, seja meu herdeiro, se ele 

provar em tribunal que é meu filho". Paulus deu como sua opinião que o filho em questão não parecia ter sido nomeado sob 

qualquer condição que estivesse em seu poder para cumprir, e portanto que o testamento não era de força ou efeito. 
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111. The Same, Opinions, Livro XIV. 

 

"Desejo que dez denários e as suas roupas sejam dados todos os meses a homens libertados, para seu apoio, se residirem com 

o meu filho". Os ditos libertadores permaneceram na presença do filho até que este, tendo crescido, foi nomeado para um 

comando no exército, cujo resultado foi ele partir para a sua viagem, tendo deixado alguns dos seus libertadores em Roma, e 

morrido no acampamento. Levantou-se a questão de saber se o apoio deveria ser fornecido pelos herdeiros do filho. Paulus 

era de opinião que a condição não deveria ser considerada como tendo falhado, no que diz respeito aos libertados que 

continuaram a residir com o filho do falecido, uma vez que o filho tinha morrido, não foi culpa deles que não continuassem a 

residir com ele; mas se o testador tivesse desejado que o apoio fosse fornecido aos libertados que residiam com o seu filho, 

por conveniência deste último, e os libertados o exigissem contrariamente aos desejos do falecido, eles não deveriam ser 

ouvidos. 

 

112. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

Titia, tendo nomeado o seu filho, que também tinha filhos, o seu herdeiro, encarregou-o de entregar todos os seus bens aos 

seus filhos ou netos, sempre que estes os devessem reclamar, e de o fazer sem qualquer controvérsia jurídica. Pergunto se, 

com estas palavras, "sempre que a reclamarem", uma condição parece ter sido imposta à confiança. A resposta foi que não o 

faz. 

 

113. Maecianus, Trusts, Livro III. 

 

O nosso Julianus diz que quando um escravo é condenado a pagar aurei e a ser livre, e é manumitido durante a vida do seu 

proprietário, não terá direito ao legado que lhe foi deixado com a sua liberdade, a menos que cumpra a condição sob a qual 

foi concedido. Isto também se aplica a um comprador do escravo, caso este deva ser vendido. No entanto, apenas se aplica 

onde ele podia obter o legado incondicionalmente com a sua liberdade, mesmo que nenhuma condição fosse imposta ao 

pagamento do legado; como, por exemplo, onde o legado devia ser investido no momento em que ele obteve a sua liberdade. 

No entanto, quando a sua liberdade foi concedida sob uma condição, e o legado foi pago de imediato, levanta-se a questão de 

saber se o legado é válido. Pois, neste caso, não há fundamento para a aplicação da Regra de Catão, uma vez que, mesmo que 

o testador morra imediatamente após fazer a sua vontade, o legado não será absolutamente nulo, uma vez que a condição de 

que depende a liberdade do escravo pode ser cumprida antes da entrada da propriedade, e o escravo manumitted tem direito 

ao legado, a menos que seja nomeado um herdeiro necessário; pois, neste caso, o legado será absolutamente nulo por 

aplicação da lei, porque o escravo recebeu a sua liberdade sob uma condição. 

 

114. Valens, Trusts, Livro I. 
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A seguinte regra, que tem sido transmitida, nomeadamente, que quando várias condições foram impostas com referência a 

concessões de liberdade, a que é a mais facilmente cumprida, e, no caso de legados, a última, deve ser considerada. 

 

115. Gaius, Trusts, Livro I. 

 

(Ou seja, aquele que será o mais conveniente para o próprio escravo realizar). 

 

116. Valens, Trusts, Livro I. 

 

Isto faz referência não só a disposições que muitas vezes dependem de condições diferentes, mas também a disposições que 

no início são absolutamente feitas, e que depois se tornaram condicionais. Portanto, quando o herdeiro é obrigado a pagar 

algo absolutamente, ou quando o legado é absoluto, e o mesmo bem é subsequentemente legado sob uma condição, o último 

legado será válido. Se o bem for primeiro deixado sob uma condição e depois absolutamente, será pago imediatamente. Se, 

no entanto, o legado for legado em absoluto e o herdeiro for cobrado ou solicitado a pagá-lo de imediato sob uma 

determinada condição, é o mesmo que se o legado tivesse sido feito em dois lugares, de modo que, se o legatário desejar, 

pode trazer imediatamente um processo para a sua recuperação, ou pode ser reclamado pelo herdeiro quando a condição tiver 

sido cumprida, a menos que o legado só tenha sido mencionado pela segunda vez, a fim de chamar a atenção para o primeiro, 

por exemplo, "Que o meu herdeiro dê Stichus à parte a quem o legei, se ele fizer tal coisa", pois, neste caso, não se considera 

que o testador tenha tomado esta disposição com o objectivo de revogar o legado, e mudá-lo para um condicional, e se o 

legatário trouxer um processo para recuperar o bem antes de a condição ter sido cumprida, uma excepção por má-fé será um 

impedimento para prosseguir o processo. 

 

117. Gaius, Trusts, Livro I. 

 

Quando a liberdade é legada várias vezes a um escravo por um fideicomisso, não é a condição mais fácil de cumprir, mas a 

última deve ser considerada, para que o desejo final do falecido possa ter a preferência. Um Rescript do Divino Antoninus 

confirma esta opinião. 

 

118. Maecianus, Trusts, Livro II. 

 

A natureza das condições que têm referência ao futuro é tripla; algumas relacionam-se com o tempo durante o qual o testador 

pode viver, outras relacionam-se com o que se segue ao seu falecimento, e algumas relacionam-se com ambos, e a data do 

seu cumprimento pode ser certa ou indefinida. Todas estas coisas estão habituadas a ser tomadas em consideração, não só no 

caso de fideicomissos, mas também com referência às nomeações de herdeiros, e aos legados de herdeiros. Por exemplo, não 
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há dúvida de que a seguinte condição, "Se eu legar a Titia, se ela se casar comigo", deve ser cumprida durante a vida do 

testador; esta, no entanto, "Se ele comparecer ao meu funeral", só poderá ser cumprida após a sua morte. O seguinte, 

nomeadamente, "Se ela deve casar com o meu filho", pode ser cumprido ou durante a vida, ou após a morte do testador. A 

primeira e a terceira das condições mencionadas referem-se a um tempo indefinido, pois a condição será cumprida sempre 

que a rapariga se casar; mas a segunda condição tem referência a um determinado tempo. 

 

119. Ulpianus, Trusts, Livro V. 

 

Onde é pedido a uma pessoa a quem foi legado um legado que emancipe os seus filhos, deve ser obrigada a emancipar os 

seus filhos? Lembro-me de ter dito sobre este ponto que as crianças foram excluídas de exigir a execução do trust; pois o 

Pretor, agindo como fiel depositário, não protege as crianças que desejam a emancipação como escravos. Estou ciente de que 

o Papinianus também no Nono Livro de Opiniões afirmou que um pai não deve ser obrigado a emancipar os seus filhos. 

Penso, contudo, que uma regra extraordinária deveria ser estabelecida em tais casos, e que um pai deveria ser forçado a 

emancipar os seus filhos quando recebesse bens que lhe fossem deixados com o entendimento de que os emanciparia, pois as 

intenções dos testadores não deveriam ser iludidas. Assim, isto deve ser entendido da mesma forma que quando lhe foi 

legado um legado na condição de emancipar os seus filhos, para lhe permitir emancipar os seus filhos. A regra declarada pelo 

Divino Severus num Rescript, está de acordo com isto; pois quando uma certa mulher nomeou os seus netos seus herdeiros, e 

nomeou o seu filho, o seu pai, o seu co-herdeiro, e os substituiu um pelo outro, pedindo ao seu filho que emanasse os seus 

filhos, mas não lhe pediu que transferisse a herança para eles, ele foi obrigado pela autoridade do Divino Severus a 

emancipá-los, e a entregar-lhes a herança, e acrescentou-se que se ele se atrasasse a fazê-lo, seria responsável pelos juros 

sobre o montante não pago enquanto estivesse em falta; pois foi considerado que aquele que estava em falta na concessão da 

sua emancipação era culpado da mesma falta com referência à entrega do bem nos termos do trust. 

 

120. Papinianus, Opiniões, Livro VIII. 

 

Uma mãe, tendo nomeado o seu filho seu herdeiro, e designado as filhas deste último como seus co-herdeiros, encarregou-o 

de emancipar estes últimos, para que recebessem um curador do Pretor. Foi considerado que o filho foi encarregado de 

permitir que a sua filha se tornasse independente da sua autoridade, para que pudessem obter os bens da sua avó, e que não 

fazia qualquer diferença se ele adquirisse as acções das suas filhas pelo direito de substituição. 

 

121. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Quando a liberdade é legada a um escravo na condição de que este pague aurei a Titius, que não era o herdeiro, é designada 

uma certa pessoa, e, por esta razão, a condição não pode ser cumprida excepto com referência a ele. É evidente que, quando 

chegar o dia do pagamento do legado, o escravo que deve ser livre sob uma condição, de acordo com a lei que foi 
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estabelecida, terá direito ao dinheiro dependente dessa condição, e ganhará a sua liberdade sem pagamento a ninguém. O 

caso de um legatário é diferente, e a condição com referência a ele é considerada como tendo falhado se o Titius morrer antes 

de o legatário ter pago o dinheiro. 

 

122. Quando uma condição é expressa nos seguintes termos: "Que So-and-So, um escravo, seja livre, se ele pagar a aurei ao 

herdeiro", ou "Ou se ele pagar a aurei ao Titius, o herdeiro", ele obterá a sua liberdade se pagar o dinheiro não só ao herdeiro, 

mas ao herdeiro deste último. Mas se não houver sucessor do herdeiro, ele, de acordo com a lei estabelecida, obterá a sua 

liberdade sem pagamento a ninguém. 

 

123. The Same, Epitomes of Law, Livro IV. 

 

Quando um legado legado legado sob uma condição é transferido para outro, considera-se que foi transferido sob a mesma 

condição, se não foi pessoal. 

 

124. Paulus, Sobre Neratius, Livro I. 

 

O usufruto de um escravo foi legado ao Titius, e foi concedida liberdade ao escravo quando este deveria deixar de pertencer 

ao legatário. Titius morreu durante a vida do testador. A concessão da liberdade não foi válida, porque a condição não teve 

um começo. Paulus: Assim, se o Titius devia viver, e não devia poder receber o legado, deve ser dito que a mesma regra se 

aplicará; pois tudo o que não teve um começo não pode ser considerado como tendo deixado de existir. 

 

125. O usufruto de uma escrava foi legado a uma mulher enquanto ela permaneceu solteira, e a mesma escrava foi orientada 

para ser livre se ela se casasse. Se a mulher casasse com a escrava tornar-se-ia livre, porque uma concessão de liberdade tem 

mais força do que um legado. 

 

126. O mesmo, Sobre Neratius, Livro II. 

 

Um legado foi legado aos cidadãos de um município na condição de estes prestarem juramento. Esta condição não é 

impossível. Paulus: Como pode então ser cumprida ? Os funcionários por quem os assuntos da cidade são conduzidos podem 

prestar o juramento pelos cidadãos. 

 

127. The Same, On Neratius, Livro III. 

 

Os meus próprios bens podem ser-me legados sob uma condição, porque, em legados deste tipo, não deve ser considerado o 

momento em que o testamento é executado, mas o momento em que a condição é cumprida. 
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128. Papinianus, Perguntas, Livro XVIII. 

 

As condições que não são especificamente declaradas num testamento, ou seja, tais como parecem ter sido tacitamente 

incluídas nele, não condicionam os legados. 

 

129. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

Um testador legou duzentos aurei a Titia, se não devia casar, e cem a ela, se devia. A mulher casou. Ela pode reclamar os 

duzentos aurei, mas não os outros cem; pois seria absurdo que ela fosse considerada viúva e mulher casada ao mesmo tempo. 

 

130. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Um pai, pela sua vontade, designou Severiana Procula, sua filha, como esposa de aelius Philippus, um dos seus parentes. 

Deixou uma certa herança à sua dita filha, em confiança, se ela casasse com aelius Philippus, e se ela não casasse com ele, ele 

desejou que a mesma herança fosse dada a Philippus. A rapariga morreu antes de chegar à idade de casar. Dei como minha 

opinião que em condições mencionadas em testamentos a intenção, e não as palavras do testador, deveria ser considerada; e 

daí que aelius Philippus parecia ter sido feita beneficiária de um fundo fiduciário se Procula, a filha do falecido, se recusasse 

a casar com ele. 

 

131. Quando um fideicomisso é criado da seguinte forma: "Desejo que entregue os meus bens, se morrer sem filhos", de 

acordo com a intenção do testador a condição falhará se apenas um filho sobreviver ao beneficiário do fideicomisso. 

 

132. Os termos de uma condição prescrita por um testamento são considerados apenas com a finalidade de determinar a 

intenção do testador e, portanto, quando são nomeados tutores testamentários para administrar os assuntos do menor até ele 

crescer, e a condição de um fideicomisso é: "Se eles devem administrar a tutela até ele atingir o seu décimo oitavo ano", não 

será considerado como não cumprido se os tutores devem fazer com que sejam nomeados os seus curadores. 

 

133. Uma sogra deixou um fideicomisso em benefício da sua nora, sob a condição de "Que ela permaneça casada com o meu 

filho". Tendo sido obtido um divórcio sem culpa do marido após a morte da sogra, dei como minha opinião que a condição 

tinha falhado, que o dia para a execução do fideicomisso não começava antes da morte nem da esposa nem do marido, e 

portanto que não haveria fundamento para o vínculo muciano porque a condição poderia ser cumprida durante a vida do 

marido. 
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134. Quando uma prestação mensal e anual foi deixada a um libertado por um fideicomisso, sob a condição de "Desde que 

ele possa transitar o negócio da filha do mecenas", o dinheiro deve ser pago, mesmo que a filha deva proibir o libertado de 

transitar o seu negócio; mesmo assim, se ela mudar de ideias, os fideicomissos serão restituídos à sua condição anterior, pelo 

facto de existirem vários deles. 

 

135. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Um avô nomeou o seu filho e um neto por outro filho seus herdeiros, e pediu ao seu neto que, se este morresse antes de 

atingir o seu trigésimo ano, entregasse a sua parte da propriedade ao seu tio. O neto morreu dentro do período acima 

mencionado, deixando crianças. Dei como minha opinião que, por causa do afecto paterno, a condição do fideicomisso não 

foi cumprida, porque se deveria considerar que tinha sido prescrito menos do que se pretendia. 

 

136. Paulus, Perguntas, Livro IV. 

 

Onde um legado foi legado da seguinte forma: "Que suceda e tal quantia seja paga a Titius, após dez anos, se ele não exigir 

segurança aos meus herdeiros", e Titius deve morrer antes de decorrido o prazo de dez anos, ele transmitirá o legado ao seu 

herdeiro, porque a condição foi cumprida no momento da sua morte. 

 

137. The Same, Opinions, Livro XIV. 

 

O beneficiário de um fideicomisso que foi banido após a abertura do testamento e que depois foi restituído aos direitos pode 

exigir a execução do fideicomisso, onde a condição da qual o mesmo dependia foi cumprida depois de ter recuperado a sua 

posição de cidadão romano. 

 

138. Pomponius, Epístolas, Livro V. 

 

Onde, enquanto a condição estava pendente, um herdeiro deixado a um terceiro terreno concebido pelo testador sob uma 

condição, após a condição imposta pelo primeiro testamento ter sido cumprida, a propriedade da propriedade não será 

perdida pelo legatário anterior; nem o herdeiro pode tornar qualquer parte do terreno religiosa, ou impor uma servidão à 

mesma, e se ele impor uma servidão, esta será extinta quando a condição for cumprida. 

 

139. Julianus, Digest, Livro XXV. 
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Quando um legado é legado sob a condição, "Se ela não deve casar com Titius", deve ser considerado como se tivesse sido 

legado após a morte de Titius; e, portanto, o legatário terá direito a ele sem fornecer o vínculo muciano. A mulher terá direito 

ao legado, mesmo que deva casar com outra pessoa. 

 

140. Gaius, On Events. 

 

Acontece por vezes que um legado legado legado pode ser entendido como absoluto; como quando algo é deixado 

dependente da mesma condição sob a qual outro herdeiro também foi nomeado. A mesma regra aplica-se quando um legado 

é deixado sob a condição de que o herdeiro entre na herdade. Por outro lado, quando um legado é legado em absoluto, pode 

ser considerado como tendo sido condicionado; como, por exemplo, quando a propriedade legada é retirada sob uma 

condição, porque se entende que foi deixada sob uma condição oposta. 

 

141. Scaevola, Digest, Livro XIX. 

 

Um certo homem deixou uma casa a todos os seus libertados, e acrescentou as seguintes palavras: "Para que os meus 

libertados possam sempre residir na referida casa, e para que esta nunca faleça de pessoas com o meu nome, e possa 

pertencer ao último sobrevivente; e, além disso, desejo que a Propriedade Sosian seja dada aos meus ditos libertados". 

Colocou-se a questão de saber se a condição, "Que nunca possa falecer de pessoas com o meu nome", era também aplicável 

ao segundo legado. A resposta foi que se aplicava efectivamente a ela. 

 

142. The Same, Digest, Livro XX. 

 

Um herdeiro, tendo sido acusado pelo testador de aceitar cem sestércios, e entregar a sua parte da herança a Titia, seu co-

herdeiro, morreu após a entrada na propriedade; e Titia também morreu antes de pagar os cem sestércios. Levantou-se a 

questão de saber se o herdeiro de Titia, ao oferecer cem sestércios, poderia, nos termos do trust, obter a sua quota-parte da 

herança. A resposta foi que o herdeiro não podia cumprir a condição. Cláudio: A opinião de Scaevola é declarada com grande 

habilidade, onde a lei é clara; mas, ainda assim, podem surgir algumas dúvidas se, no presente caso, não foi imposta uma 

condição. 

 

143. Pomponius, Epístolas, Livro IX. 

 

Um escravo que vai ser libertado na condição de pagar uma certa soma de dinheiro a Titius tornar-se-á livre se pagar o 

dinheiro do seu peculiar, mesmo sem o consentimento dos herdeiros; mas se Titius aceitar conscientemente o dinheiro contra 

o consentimento dos herdeiros, só será considerado como possuidor, e não como proprietário, e os herdeiros, que não 

quiseram que o dinheiro fosse pago, podem privá-lo do mesmo. 
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144. The Same, Epistles, Livro XI. 

 

Um escravo que é ordenado a ser livre sob a condição de prestar contas deve demonstrar que foi honesto em todos os 

negócios por ele realizados, e que não desviou nada do que recebeu, e que não incluiu nas suas contas quaisquer despesas em 

que não tenha incorrido. Deve também pagar o que quer que as suas contas mostrem que permanece nas suas mãos a título de 

saldo, pois não pode tornar-se livre a menos que, desta forma, cumpra a condição sob a qual a liberdade lhe foi concedida. 

Contudo, não será obrigado a provar que a solvência dos devedores com quem fez contratos existia no momento da morte do 

seu mestre, mas que quando lhes emprestava dinheiro, o seu crédito era tal que teria induzido o diligente chefe de família a 

confiar neles. 

 

145. The Same, Letters, Book XII. 

 

Condições como as que se seguem, "Se devem erigir um monumento", se impostas a várias pessoas, não podem ser 

cumpridas a não ser que todas elas o façam ao mesmo tempo. 

 

146. Do mesmo modo, "Se Titius deve pagar a Symphorus e Januarius uma centena de aurei, eu deixo-lhe um pedaço de 

terra". Se Symphorus morrer, será que o projecto será extinto? Penso que deve ser interpretado desta forma, se o legatário 

deve pagar a quantia durante a vida de qualquer das partes. De acordo com a interpretação mais indulgente, deve ser dito que, 

se Symphorus morrer sem o Titius estar em falta, ele poderia reclamar metade da terra que foi concebida, se entregasse 

metade do dinheiro a Januarius. 

 

147. Surgiu uma questão com referência ao seguinte caso: Uma parcela de terra foi concebida para certas pessoas, se 

pagassem uma determinada quantia em dinheiro para despesas funerárias, e para o transporte do corpo para outra província; 

pois a menos que ambas fizessem o pagamento, nenhuma delas teria direito à concepção, uma vez que a condição não 

poderia ser cumprida a menos que ambas as partes o fizessem. No entanto, estamos habituados a fazer uma interpretação 

mais liberal em casos deste tipo, tal como quando uma parcela de terra é concebida para duas pessoas se estas pagarem aurei, 

e uma delas paga a sua parte, terá direito à sua parte da concepção. 

 

148. Priscus dá como sua opinião que um escravo que deve ficar livre sob condição de prestar contas, não o pode fazer onde 

o testador morreu, ou onde ele próprio pode estar, ou onde pode desejar prestar; mas, entretanto, deve apresentar-se à pessoa 

a quem é obrigado a prestar contas, e por todos os meios, se esta última estiver ausente em negócios para o Estado. É, 

contudo, extremamente provável que se chegue a outra conclusão num caso deste tipo, em que a posição das partes e a 

distância dos lugares devem ser tomadas em consideração. 
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149. Paulus, Do Segundo Livro da Colecção de Decisões Imperiais em Matérias Trazidas perante os Imperadores; Abraçado 

em Seis Livros. 

 

Onde um filho foi acusado pelo seu pai, "Para entregar os seus bens ao Titius, se ele próprio morrer antes de poder 

administrar os seus assuntos", e o filho morreu depois de atingir o vigésimo ano, foi declarado num Rescript que o trust deve 

ser executado. 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre a lei Falcidiana. 

 

 

 

 

150. Paulus, Sobre as Falcidias Lex. 

 

A Lei Falcidiana, pelo seu primeiro artigo, conferiu o poder de dispor de um património até três quartos do mesmo, inclusive, 

como se segue: "Os cidadãos romanos que desejem fazer um testamento após a promulgação desta lei terão o direito e o 

poder de dar e legar o seu dinheiro e os seus bens a qualquer pessoa que possam escolher, de acordo com as seguintes 

disposições". No segundo artigo, o montante dos legados que podem ser legados é estabelecido com as seguintes palavras: 

"Qualquer cidadão romano que possa executar um testamento após a aprovação desta lei terá o direito e o poder de legar uma 

soma de dinheiro tão grande quanto desejar a qualquer outro cidadão romano, de acordo com o direito público; desde que o 

legado seja deixado de forma a que os seus herdeiros recebam não menos de uma quarta parte dos seus bens nos termos do 

testamento. Aqueles a quem for dado ou legado qualquer dinheiro terão direito a receber o mesmo sem serem responsáveis 

por fraude; e um herdeiro que seja ordenado e acusado de pagar o referido dinheiro deve pagá-lo de acordo com as instruções 

prescritas". 

 

151. Devido à Lei da Cornualha, a Lex Falcidia é também considerada aplicável àqueles que morrem nas mãos do inimigo; 

pela razão que a Lei da Cornualha confirma os seus testamentos tal como se tivessem perdido a vida no seu próprio país, pelo 

que a ficção da Lex Falcidia e todas as outras relacionadas com testamentos que possam ser considerados como tendo a 

mesma aplicação estão incluídas nesta categoria. 

 

152. A Lex Falcidia não tem referência àqueles que rejeitam uma herança deixada por um testamento, a fim de obterem a sua 

posse por intestacia; mas o poder da lei pode ser aplicado por meio do Édito do Pretor. 
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153. A regra é a mesma quando a condição de prestar juramento é remetida. 

 

154. Quando um testador faz um legado ao seu escravo com a concessão da sua liberdade, esta lei aplica-se, porque o 

pagamento do legado é adiado até ao momento em que o escravo se torna livre; e este é também o caso quando a pessoa a 

quem resta a propriedade está nas mãos do inimigo ou ainda não nasceu. 

 

155. A Lei Falcidiana aplica-se também aos legados legados legados aos municípios, ou mesmo para fins religiosos. 

 

156. Mais uma vez, não se aplica apenas aos legados de bens do testador, mas também aos de bens pertencentes a outros. 

 

157. Tudo o que deve ser pago ou entregue a partir da herança do falecido está sujeito às disposições desta lei, quer seja certo 

ou incerto, e se deve ser pesado, contado ou medido; e a lei também se aplica quando o direito de propriedade é legado, 

como, por exemplo, o usufruto, ou qualquer reivindicação que possa ser devida. 

 

158. Do mesmo modo, quando um legado é legado da seguinte forma: "Que o meu herdeiro forneça à Seius provisões, e se 

não o fizer, que lhe pague a posse aurei", algumas autoridades sustentam que o legado é limitado à posse aurei, que as 

provisões só podem ser adquiridas como doação mortis causa, e que o herdeiro não pode beneficiar do benefício da Lei 

Falcidiana. Quando se afirma que as provisões devem ser fornecidas sem demora, deve ser entendido como significando após 

um período de tempo razoável. Se, no entanto, o herdeiro as fornecer depois de ter estado em falta, o legatário não terá direito 

a recebê-las, e a Lei Falcidiana não se aplicará; pois as provisões que foram legadas foram agora transformadas num legado 

pecuniário, e os dez aurei são devidos. A regra será a mesma se, no início, o legado tivesse sido feito da seguinte forma: "Se 

ele não deveria fornecer as provisões, que pague a posse aurei", pois neste caso as provisões não são objecto do legado, e se 

forem fornecidas serão adquiridas mortis causa, uma vez que a condição do legado não foi cumprida. 

 

159. Quando um usufruto é legado, como pode ser dividido, é diferente de outras servidões que são indivisíveis; e certas 

autoridades antigas estavam habituadas a considerar que todo o usufruto deveria ser avaliado, e dessa forma o montante 

incluído no legado deveria ser determinado. Aristo, porém, discorda desta opinião dos antigos, pois diz que uma quarta parte 

pode ser reservada, como no caso dos bens corpóreos. Julianus aprova muito apropriadamente esta opinião. Mas quando os 

serviços de um escravo são legados, uma vez que nem o uso nem o usufruto são considerados como estando incluídos num 

legado deste tipo, a decisão dos antigos deve necessariamente ser adoptada, a fim de que possamos apurar o que é abraçado 

no legado; porque, necessariamente, em todos os actos a realizar, uma parte deve ser deduzida para cumprir a Lei Falcidiana, 

e parte do trabalho de um escravo não pode ser entendida como existindo. Mesmo que, no caso do usufruto, se coloque a 

questão de saber quanto terá direito o legatário a quem foi dado o usufruto, e que proporção deve ser atribuída aos outros 
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legatários, para que a parte do referido legatário não possa exceder três quartos do património, deve necessariamente 

recorrer-se à regra dos antigos juristas. 

 

160. Se alguém legar ao seu credor o montante que lhe deve, o legado será nulo, se nenhuma vantagem for concedida ao 

credor; ou, se ele for beneficiado, por exemplo, por pagamento imediato, a Lei Falcidiana aplicar-se-á também com 

referência à vantagem obtida pelo credor. 

 

161. Se o legatário obteve a posse do bem legado, e não pode ser privado do mesmo porque obteve a posse do mesmo com o 

consentimento do herdeiro, que o deu enquanto trabalhava sob um erro, será concedida uma acção ao herdeiro para recuperar 

tudo para além de três quartos do valor do referido bem. 

 

162. Por vezes, torna-se absolutamente necessário que todo o legado seja pago ao legatário, se este entrar numa estipulação 

para devolver qualquer coisa que possa receber acima do montante permitido pela Lei Falcidiana; por exemplo, quando um 

menor é acusado do pagamento de legados que não excedam o montante autorizado por essa lei, pois há razões para crer que 

outros legados poderão vir a ser revelados após a morte do menor, o que, após a contribuição ter sido feita, ascenderá a mais 

de três quartos do património. A mesma regra pode ser aplicada quando os legados são legados condicionalmente sob o 

primeiro testamento, e é incerto se serão pagos ou não; e portanto, se o herdeiro estiver disposto a pagá-los sem requerimento 

ao tribunal, pode proteger os seus interesses através da estipulação acima mencionada. 

 

163. A parte obtida por um herdeiro através da substituição do seu co-herdeiro irá beneficiar o legatário, pois, neste caso, o 

herdeiro assemelha-se a um que foi nomeado absolutamente para uma parte da herança, e condicionalmente para outra. No 

entanto, quando ele se recusar a aceitar a herança, os legados que lhe são imputados não aumentarão por acréscimo; por 

exemplo, quando forem legados especificamente, e não em termos gerais, como "Quem quer que seja meu herdeiro". 

 

164. Se a quota do meu co-herdeiro se esgotar, a minha permanece intacta, e se eu reclamar a sua, Cassius pensa que as duas 

quotas devem ser fundidas. Proculus, no entanto, defende o contrário. Neste caso, Julianus concorda com Proculus, opinião 

que considero ser a mais correcta. O Divino Antonino, contudo, terá decidido que ambas as acções devem ser unidas no 

cálculo do que é devido ao abrigo da Lei Falcidiana. 

 

165. Se eu arrogar o meu co-herdeiro após a entrada da herança, não há dúvida de que as acções devem ser separadas, tal 

como se eu me tornasse herdeiro do meu co-herdeiro. 

 

166. Se um legado, pagável anualmente, for legado ao Titius pelo facto de haver vários legados, e que são condicionais, 

haverá motivo para o fornecimento da caução mencionada no Édito, a fim de garantir a devolução de qualquer quantia 

recebida para além do permitido pela Lei Falcidiana. 
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167. Certas autoridades sustentam que o pagamento do que é naturalmente devido à herança e não pode ser exigido não deve 

ser exigido, e não deve ser contabilizado como parte do património. Julianus, no entanto, pensa que estas reivindicações irão, 

de acordo com as circunstâncias, ou aumentar o montante do património ou não o aumentar, e se pago, este pode ser 

adquirido pelo herdeiro através do direito hereditário, e por isso seria incluído na distribuição do património. 

 

168. Quando um devedor se torna herdeiro do seu credor, embora possa ser exonerado de responsabilidade em virtude da 

fusão daí resultante; ainda assim, como se considera ter recebido uma herança maior por esta conta, o montante do seu 

endividamento deve ser calculado, embora possa ter sido extinto pela sua aquisição da herança. 

 

169. Coloca-se a questão de saber se as despesas incorridas com a erecção de um monumento devem ser deduzidas. Sabinus 

pensa que devem ser deduzidas se se tornar necessário erguer o monumento. Marcelo, tendo sido consultado sobre se as 

despesas de um monumento que o testador ordenou que fosse erigido deveriam ser deduzidas como parte das dívidas da 

herança, respondeu que não deveriam ser deduzidas nesta conta mais do que as despesas do funeral. Para o caso é diferente 

em relação às despesas incorridas para a erecção de um monumento, uma vez que não é necessário, como o são o funeral e o 

enterro. Portanto, a pessoa a quem o dinheiro é legado para a erecção de um monumento deve sofrer a dedução ao abrigo da 

Lei Falcidiana. 

 

170. Marcellus, Digest, Livro XXII. 

 

Não deve ser permitida uma soma maior do que a que será suficiente para a erecção de um monumento comum. 

 

171. Paulus, Sobre a Lei Falcidiana. 

 

Quando um herdeiro é nomeado e vende a herança, que é insolvente, seria muito difícil persuadir alguém de que não era 

solvente, uma vez que encontrou um comprador. Se isto for um facto, porém, os legatários não terão direito a nada, porque o 

herdeiro parece ter lucrado mais com a loucura do comprador do que com a herança do falecido. Por outro lado, se ele vender 

a propriedade da herança por um preço demasiado baixo, isto não prejudicará os direitos dos legatários e, portanto, se o 

herdeiro tiver feito um bom negócio, deverá usufruir do benefício da mesma. 

 

172. Se, no entanto, uma pessoa que não é solvente deve fazer legados, e o herdeiro deve concordar com os credores em não 

os pagar na totalidade, e, em virtude deste acordo, poder reter algo da herança, ainda assim, os legatários não terão direito a 

nada, porque o herdeiro obteve o dinheiro não da herança, mas através do acordo com os credores. 
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173. Do mesmo modo, se um legado pagável anualmente a um município for legado, e se surgir uma questão com referência 

à Lei Falcidiana, Marcelo pensa que só deve ser considerado como tendo sido legado tanto quanto será uma soma que, com 

quatro por cento de juros, proporcionará os pagamentos anuais do legado. 

 

174. Papinianus, Perguntas, Livro XVI. 

 

Tendo-me sido concebido um terreno sob uma condição, o herdeiro do testador nomeou-me seu herdeiro enquanto a 

condição do legado estava pendente, e a condição foi subsequentemente cumprida. Ao considerar a aplicação da Lei 

Falcidiana neste caso, a terra será entendida como sendo minha, não por direito hereditário, mas em virtude do legado. 

 

175. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

Um legado deixado a uma cidade pelos termos de um legado ou de um fideicomisso não é válido quando consiste no que 

deve ser pago em virtude de uma promessa já feita. Portanto, se o testador, pela disposição da sua vontade, exceder o 

montante do que era devido, apenas o excesso será diminuído pela Lei Falcidiana, pelo que o credor não pode ser acusado de 

um fideicomisso como legatário. Se, Tiowever, o legado estiver dependente da chegada de uma determinada data, ou do 

cumprimento de alguma condição, a estimativa da vantagem não deve ser feita, mas a totalidade do montante legado pode ser 

exigida; e mesmo que o tempo de pagamento deva chegar, ou a condição deva ser cumprida durante a vida do testador, o que 

em primeiro lugar era válido não se tornará nulo. 

 

176. Venuleius, Estipulações, Livro XIII. 

 

Se um homem se tornar herdeiro da sua esposa, e incorrer em despesas para o seu funeral, não será considerado como tendo 

gasto a totalidade da quantia como seu herdeiro, mas deverá contribuir proporcionalmente na medida em que for 

pecuniariamente beneficiado, depois de ter deduzido o que era devido por causa do dote. 

 

177. Papinianus, Perguntas, Livro VII. 

 

Ao considerar a aplicação da Lei Falcidiana com referência ao legado de uma servidão, como uma servidão não pode ser 

dividida, o legado da mesma não precisa de ser inteiramente entregue, a menos que seja oferecido um valor apreciado de uma 

parte da mesma. 

 

178. O mesmo, Perguntas, Livro XIV. 
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Quando um dos vários herdeiros for encarregado de pagar uma dívida da herança, e a aplicação da Lei Falcidiana for 

considerada, aqueles que receberam legados não terão em conta a referida dívida que só o herdeiro deve pagar. 

 

179. O mesmo, Perguntas, Livro XIX. 

 

Foi decidido com referência à Lei Falcidiana que, após a colheita das colheitas que tinham amadurecido à data da morte do 

testador, aumentam o valor da propriedade como fazendo parte da terra, que é considerada como tendo valido mais nessa 

altura. 

 

180. Não é admitida qualquer distinção em relação ao tempo, no que diz respeito ao filho por nascer de uma escrava. Isto não 

é irrazoável, porque como a criança ainda não veio ao mundo, não pode ser devidamente chamada de escrava. 

 

181. The Same, Perguntas, Livro XX. 

 

Qualquer coisa para além do quarto estabelecido pela Lei Falcidiana que vá para as mãos do herdeiro, não o vincula para 

além dos outros três quartos, no que diz respeito à quantidade dos legados; como, por exemplo, no caso da herança de um 

menor, em que aquele que se torna herdeiro do pai do referido menor é substituído pelo filho deserdado. 

 

182. The Same, Questions, Book XXIX. 

 

Ao estimar o montante devido ao abrigo da Lei Falcidiana, qualquer propriedade que tenha sido retida pelo herdeiro em 

qualquer altura é incluída no quarto dos bens a que ele tem direito. 

 

183. Quando um escravo se tornar livre sob uma determinada condição, e a condição for cumprida a qualquer momento, o 

herdeiro não será considerado como tendo sofrido qualquer perda, no que diz respeito ao seu quarto interesse no referido 

escravo. Se, contudo, a condição não for cumprida, deve ser adoptada uma opinião contrária, e o valor do escravo deve ser 

estimado em relação ao seu valor no momento da sua morte. 

 

184. O Imperador Marcus Antoninus decidiu que os herdeiros que tenham sido privados da sua parte de uma herança não 

serão responsáveis por uma soma maior para os legados do que o restante. 

 

185. Quando um certo indivíduo foi condenado a ser banido após o confisco de metade dos seus bens, e depois de ter 

interposto recurso fez um testamento e morreu, e, após a sua morte, foi decidido que o seu recurso foi indevidamente 

interposto, levantou-se a questão de saber se a metade dos seus bens que tinham sido confiscados ao Tesouro devia ser 

considerada como uma dívida, e a metade restante devia constituir por si só a sua herança; ou se seria necessário chegar ao 
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alívio do herdeiro. Parece que deveria ser concedida a remissão ao herdeiro, como a intenção do testador que aceitou o 

recurso, e o seu desejo evidente justifica esta opinião. 

 

186. No caso de um escravo manumitted por um testamento morrer antes da entrada da herança, entende-se que o herdeiro 

deve suportar a perda. Mas como pode ser estimado o seu valor, quem, se tivesse vivido, não poderia ser avaliado? Para 

aqueles que, no momento da morte do seu senhor, são atacados por uma doença que lhes dá a certeza de que não podem 

viver, e que depois morrem, foi decidido que a perda deve ser suportada pelo herdeiro. O caso também não é diferente em 

relação àqueles que estão sob o mesmo tecto quando o amo foi morto pelos seus escravos. 

 

187. Vamos examinar qual é o efeito da regra comum, nomeadamente: "Mas uma parte falcidiana pode existir na vontade de 

um pai e dos seus filhos menores". Pois, embora o substituto possa ter sido encarregado da distribuição da propriedade 

deixada pelo menor, quando ele se tornar herdeiro só será responsável por ela como uma dívida comum; ainda assim, por 

causa de outros legados deixados pela substituição pupilar, haverá motivo para contribuição. Assim, pode acontecer que o 

substituto não possa reter nada dos bens do pai, ou que ele possa obter muito mais do que o quarto a que tem direito por força 

da Lei Falcidiana. Mas e se a herança do menor não for suficiente para pagar os legados, enquanto que a do pai teria sido 

suficiente para pagar aqueles a quem ele legou? O substituto será certamente obrigado a empregar o seu quarto para o seu 

pagamento, uma vez que o pai fez os legados da sua própria herança, e não faz diferença que o pagamento não possa ser 

exigido para além do património da herança por qualquer vontade; pois neste caso, os legados deixados sob a substituição 

pupilar são entendidos como tendo sido legados, por assim dizer, condicionalmente, pelo testamento original. 

 

188. Quando um testador faz uma substituição de duas pessoas pelo seu filho, e cobra a cada uma delas o pagamento de um 

legado, surge a questão: pode o substituto reclamar pessoalmente a parte falcidiana que o menor não possui, ou haverá apenas 

um substituto para o menor? Qualquer pessoa pode (em conformidade com o que já foi estabelecido com referência à regra 

estabelecida que rege as propriedades), dizer facilmente que a Lei Falcidiana não se aplicará, e que a acção pode ser intentada 

contra o outro substituto por um montante superior à sua parte. A opinião contrária é, no entanto, a melhor, uma vez que se 

deve considerar que ele tem o direito de deduzir o seu quarto, tal como se ele se tivesse tornado herdeiro do seu pai; pois é a 

partir disto que os bens do pai e a distribuição dos legados derivam da sua forma e origem, de modo que quando existem 

vários substitutos, e a pessoa do menor não deve ser considerada, deve-se recorrer ao significado da nomeação. Mas o que 

diremos em relação ao outro substituto que não foi acusado, para que, se o menor morrer antes de pagar os legados com que 

foi onerado, e estes ascenderem a mais de três quartos da herança, será ele autorizado a deduzir a parte falcidiana de todos 

eles? Mas ele ainda tem a quarta, e não se pode chegar à mesma conclusão que no caso da outra nomeação. Mais uma vez, se 

negarmos que isto deve ser feito, deve ser considerado que tal curso é contrário à regra geral. Portanto, existe uma diferença, 

uma vez que aquele que foi acusado em seu próprio nome pode reter o quarto como se tivesse sido nomeado herdeiro, e o 

outro substituto, que não foi acusado, embora a sua parte possa ser aumentada, não pode ser processado pela totalidade do 

montante, devido à confusão na estimativa. O resultado disto é que se a segurança com referência à parte falcidiana foi 
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fornecida ao menor, isso irá beneficiar ambas as partes; ou seja, no que diz respeito ao montante que cada um poderá reter 

para si próprio. 

 

189. Quando um testador nomeou um co-herdeiro com o seu filho menor, levantou-se a questão: de que forma deveria ser 

determinada a parte autorizada pela Lei Falcidiana, e qual era o significado da regra ordinária que deveria ser aplicada 

separadamente aos diferentes legados? Eu disse que, com referência a qualquer legado com o qual um pai cobrou ao seu 

filho, bem como àqueles com os quais cobrou um substituto, não pode ser feita qualquer separação, uma vez que estes devem 

ser sujeitos a uma estimativa comum e ambos devem contribuir por sua vez; mas quando os legados com o pagamento dos 

quais um herdeiro estrangeiro é cobrado são legados, não podem ser misturados com os outros, e portanto o substituto terá 

direito a uma quarta parte da parte que foi dada ao menor, embora ele possa ter direito à sua própria parte como herdeiro 

nomeado. Outra regra, porém, é aplicável quando um herdeiro é nomeado para diferentes partes de uma herança; pois neste 

caso, os legados serão fundidos não menos do que se ele tivesse sido nomeado, mas uma vez para uma quota que é composta 

por várias; e não faz qualquer diferença se ele foi nomeado herdeiro das várias quotas absolutamente, ou em condições 

diferentes. 

 

190. Quando alguém substitui um herdeiro que foi nomeado em vez do seu filho deserdado, e o acusa do pagamento de um 

legado pelo segundo testamento, os legados são necessariamente fundidos; e por isso Julianus diz que aqueles com o 

pagamento do substituto são válidos, porque ele é o herdeiro do pai. 

 

191. O mesmo, Perguntas, Livro XXX. 

 

Quando um devedor, que nomeou o seu credor seu herdeiro, solicita que, ao estimar a soma reservada pela Lei Falcidiana, a 

sua obrigação não seja incluída com os legados aos legatários, não há dúvida de que a vontade do falecido pode ser 

sustentada em tribunal, mediante a apresentação de uma excepção por fraude, quando o montante devido ao abrigo da Lei 

Falcidiana deve ser determinado. 

 

192. The Same, Questions, Book XXXVII. 

 

Quando um escravo empreende a execução de uma confiança implícita sob a direcção do seu senhor, foi decidido que, por ter 

sido obrigado a obedecer ao seu senhor, terá direito ao benefício da Lei Falcidiana. 

 

193. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Um pai nomeou a sua filha, que foi separada do marido, herdeira de uma parte dos seus bens, e encarregou-a de entregar ao 

seu irmão e co-herdeiro a parte que tinha recebido, depois de ter deduzido a sexta parte do mesmo. Ao determinar o montante 
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a ser reservado ao abrigo da Lei Falcidiana, será que o dote estaria sujeito a contribuição? Se o pai, com o consentimento da 

sua filha, não reclamasse o seu dote, eu dei como minha opinião que ela teria direito à parte falcidiana por direito hereditário, 

mas ela teria direito ao dote por direito próprio, pois este não deveria ser incluído no património do seu pai. 

 

194. Uma avó, tendo nomeado os seus netos herdeiros, cobrou a alguns deles, sem ter deduzido o montante a que tinham 

direito por força da Lei Falcidiana sob outro testamento, o pagamento de todo o legado aos seus irmãos e co-herdeiros. Dei 

como minha opinião que o fundo foi criado legalmente, mas que o montante com o qual foi cobrado seria também sujeito a 

contribuição. 

 

195. Não é correcto, quando foi nomeado um substituto para dois menores com idade inferior à da puberdade, e se tornou 

herdeiro de ambos, que a Lei Falcidiana se aplique à herança de apenas um deles; se, fora da propriedade do outro menor, ele 

reter a quarta parte da herança do pai que passou aos seus filhos. 

 

196. Se, contudo, um irmão, que é legítimo, se tornar herdeiro do outro, e for substituído pelo sobrevivente, a parte da 

herança do pai que o filho sobrevivente recebe por intestacia não será sujeita a contribuição para a parte falcidiana, mas o 

substituto só pode reter a quarta parte do que o menor que teve um substituto adquirido. 

 

197. The Same, Opinions, Livro XIII. 

 

Quando uma dívida tiver sido remetida por um acordo mortis causa, o devedor deve contribuir para o montante devido ao 

abrigo da Lei Falcidiana, e este pode ser retido pelo herdeiro mediante a apresentação de uma réplica de facto. 

 

198. Quando um irmão nomeou a sua irmã herdeira, e a acusou de uma doação que desejava fazer a outro, que estipulava 

com ela que ela não se aproveitaria da Lei Falcidiana, e se o fizesse, que lhe pagaria uma certa quantia em dinheiro, uma vez 

que foi bem estabelecido que as leis não podem ser violadas por qualquer acordo celebrado por particulares, a irmã terá 

direito, por lei pública, a reter a parte falcidiana, e uma acção baseada na estipulação será recusada à outra parte. 

 

199. Nos casos em que foram legados legados anuais, foi decidido que um herdeiro será, no entanto, autorizado a reter a 

porção falcidiana, porque durante o primeiro e segundo anos pagou ao legatário sem fazer qualquer dedução. 

 

200. Quando um avô estava em dívida para com o seu neto devido à administração da sua tutela, e este último se tornou 

depois o único herdeiro do seu avô, se a Lei Falcidiana fosse aplicável, foi considerado que o montante, juntamente com as 

outras dívidas, devia ser deduzido do património da herança. Não faz diferença se o avô, que era também o tutor, cobrou ao 

seu herdeiro, se este morresse antes de atingir uma certa idade sem ter filhos, para entregar a herança, bem como os seus 

próprios bens a terceiros; pois não se considerou que a herança devia ser deduzida desta dívida, e foi praticamente admitido 
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que tal dedução não devia ser feita, pois o falecido indicou que o seu herdeiro devia ter os seus próprios bens. É evidente que 

se a condição do fundo fiduciário fosse cumprida, e os lucros da herança recolhidos após a morte do avô, deveriam ser 

imputados a uma soma igual do dinheiro devido à tutela; mas o herdeiro só teria direito a reter a quarta parte da propriedade 

do neto, que o avô lhe deixou aquando da sua morte. 

 

201. Quando um pai foi acusado de um fundo fiduciário em benefício do seu filho, pela vontade da mãe deste último, fundo 

fiduciário que não tinha executado, ele desejava que fosse feita uma compensação contra o mesmo da herança que deixou ao 

seu filho. Se fosse feito um cálculo para determinar o montante devido ao abrigo da Lei Falcidiana, aquilo a que o filho tinha 

direito deveria ser imputado ao quarto que tinha efectivamente obtido dos bens do seu pai, e só podia deduzir o excesso dos 

três quartos do que era devido aos herdeiros. 

 

202. O que quer que o herdeiro seja obrigado a entregar a um marido a partir de doações feitas por ele à sua esposa, não será 

considerado como parte da sua herança; uma vez que a mulher, longe de se tornar mais rica, é considerada como tendo-se 

tornado mais pobre nessa medida. Mais uma vez, quando se verifica qualquer diminuição das doações pelas quais o herdeiro 

é responsável, a perda não será suportada pelo marido. 

 

203. Ao fixar o montante devido nos termos da Lei Falcidiana, o herdeiro não pode ser obrigado a dar um recibo pelas 

colheitas das terras deixadas condicionalmente nos termos de um fideicomisso; e se não tiver sido encarregado de entregar as 

colheitas ao beneficiário do fideicomisso, terá direito a um quarto, e os lucros do quarto dos bens do falecido que lhe 

pertenciam no momento da sua morte. Também não faz qualquer diferença quando a Lei Falcidiana começa a funcionar, pois 

embora comece a aplicar-se ao fideicomisso imediatamente após as condições terem sido cumpridas; ainda assim, os lucros 

do quarto devem ser deixados na posse do herdeiro a partir do momento da morte do testador. 

 

204. Quando um filho nomeou a sua mãe herdeira, e a legou, sob um fideicomisso, uma soma para compensar a deficiência 

do que lhe devia ter deixado, mas não o fez; o que lhe restava pode ser diminuído pelo montante da parte falcidiana, e a mãe 

pode receber o dinheiro que lhe restava para além do quarto da parte. 

 

205. No cálculo da quarta a ser reservada ao abrigo da Lei Falcidiana, a quantia não pode ser diminuída pela estimativa feita 

pelo testador, tal como o herdeiro não pode ser totalmente privado dela. 

 

206. Scaevola, Perguntas, Livro III. 

 

Se um herdeiro entregar apenas certos artigos dos vários que foram legados, ele pode reter toda a parte falcidiana do resto, e 

pode interpor uma excepção por má fé contra o legatário, mesmo com referência à propriedade que já entregou. 
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207. Se apenas um artigo tiver sido legado, e uma parte do mesmo tiver sido entregue, o herdeiro pode reservar toda a porção 

falcidiana do restante. 

 

208. The Same, Perguntas, Livro VI. 

 

Se um soldado deve fazer um codicilo, e morrer no prazo de um ano após a sua dispensa, os legados legados pelos seus 

militares, de acordo com a lei militar, devem ser integralmente pagos, mas considera-se que os legados deixados pelo seu 

codicilo devem ser pagos após a parte das Falcidianas ter sido deduzida. Este assunto deve ser explicado da seguinte forma: 

Se o testador tiver quatrocentos aurei e legar quatrocentos pela sua vontade, e cem pelo seu códice, da quinta parte (ou seja, 

oitenta, a que o legatário teria direito pelo códice se não estivesse sujeito à Lei Falcidiana), o herdeiro terá direito a reter um 

quarto, ou seja, vinte aurei. 

 

209. Paulus, Perguntas, Livro XI. 

 

Um filho sob controlo paterno que tinha servido no exército, na sua morte, acusou o seu pai de dar a Titius o seu castrense 

peculiar. Levantou-se a questão de saber se o herdeiro poderia deduzir um quarto dele. Eu disse que a Lei Falcidiana, tal 

como interpretada pelo Divino Pio, também incluía as sucessões de intestinos onde tinham sido criados trusts; mas no caso 

afirmava que o peculiar não fazia parte da herança, embora eu sustentasse que onde um herdeiro estrangeiro fosse nomeado 

se tornaria uma parte da herança pela sua entrada na mesma. Pois quando o peculiar permanece nas mãos do pai, o seu antigo 

direito continua a existir, e a propriedade continua a ser peculiar. Nem isto é contrário pelo facto de a Lei Falcidiana se 

aplicar aos testamentos daqueles que morrem nas mãos do inimigo, uma vez que a ficção da Lei Corneliana cria tanto a 

propriedade como o herdeiro. No entanto, não duvido que o pai também deva usufruir do benefício da lei; pois se, de facto, 

lhe for exigido que entregue a propriedade como tendo pertencido ao chefe da família, o herdeiro nomeado, não tendo 

entrado na propriedade por vontade própria, pode ser processado pelos legatários em conformidade com os termos do Édito. 

 

210. A consequência disto é que se o pai, entretanto, obtiver o quarto e os lucros do mesmo, podemos aplicar o Decreto 

Trebelliano do Senado, e podem ser intentadas acções equitativas para que o bem possa tornar-se parte da herança após a 

restituição ter sido feita. 

 

211. Scaevola, Perguntas, Livro VIII. 

 

Quando um herdeiro é acusado de vender um terreno por cinco aurei, que vale dez, não há dúvida de que os cinco aurei 

estarão sujeitos ao funcionamento da Lei Falcidiana. 

 

212. The Same, Perguntas, Livro IX. 
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Se o meu escravo, depois de ter sido nomeado meu herdeiro, for acusado de um legado em meu benefício, e adquirir uma 

propriedade para mim, Msecianus nega que o legado deva estar sujeito à Lei Falcidiana porque não é válido. 

 

213. Paulus, Perguntas, Livro XII. 

 

Quando uma ala que tenha tomado emprestado a aurei sem a autoridade do seu tutor recebe um legado do seu credor na 

condição de que a mentira pague ao seu herdeiro a aurei da posse que tomou emprestada, e o fizer num único pagamento, 

tanto cumprirá a condição como será libertado de uma obrigação natural, de modo a que a Lei Falcidiana se aplique também 

ao dinheiro pago ao herdeiro; embora tal não fosse o caso se tivesse sido pago apenas com a finalidade de cumprir a 

condição. Além disso, isto é considerado um pagamento a tal ponto que se o legado for rejeitado, ou o escravo Stichus, que 

foi legado, morrer, a ala não poderá recuperar nada. 

 

214. Se eu e o meu escravo formos nomeados herdeiros de partes desiguais de uma propriedade, e os três quartos da parte do 

escravo não forem esgotados pelo pagamento de legados, aqueles legatários em cujo favor sou acusado serão beneficiados, 

em oposição à Lei Falcidiana, pelo montante que me vier a sair da parte do escravo em excesso da parte Falcidiana da sua 

parte. Por outro lado, se um escravo for legado ao meu escravo, e a propriedade aurei me for legada, a parte falcidiana do 

escravo não será, em conformidade com a Lei Falcidiana, deduzida da propriedade aurei que me foi legada, pois reterei a 

quarta parte da pessoa do escravo, mesmo que a minha parte do legado não se esgote. 

 

215. O mesmo, Perguntas, Livro XVII. 

 

"Nesennius Apollinaris a Julius Paulus". O caso seguinte ocorreu de facto. Titia nomeou as suas três filhas herdeiras para 

partes iguais dos seus bens, e deixou-as acusadas de legados em benefício umas das outras, mas acusou uma delas de tal 

forma que a Lei Falcidiana se aplicaria também aos seus co-herdeiros como aos estranhos a quem outros bens foram 

legados". Pergunto se a Lei Falcidiana é aplicável contra os seus co-herdeiros que foram eles próprios acusados de legados 

em seu benefício, e, se não deveria ser aplicável, e ela é impedida por uma excepção com base na má fé, como pode ser feito 

o cálculo da parte falcidiana contra os legatários estrangeiros? Respondi que o que é recebido de um co-herdeiro, como 

legado, não beneficia o legatário ao libertá-lo da operação da Lei Falcidiana. No entanto, quando um herdeiro que é obrigado 

a pagar um legado exige algo da mesma pessoa nos termos do testamento, não deve ser ouvido, se quiser usufruir do 

benefício da Lei Falcidiana contra a referida pessoa, se o que tem direito a receber sob a vontade do testador, for igual ao que 

deseja deduzir do legado. Com referência aos outros legatários, é evidente que o herdeiro não será obrigado a submeter à 

operação da Lei Falcidiana tudo o que pagar ao seu co-herdeiro, mas apenas o que efectivamente lhe der, ou seja, se não 

receber nada dele. 
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216. Quando um escravo é nomeado herdeiro por alguém, e o seu senhor é acusado de um fideicomisso e o escravo de um 

legado, o cálculo deve ser feito primeiro com referência ao legado, e depois o fideicomisso será libertado do que resta. O 

senhor, no entanto, só será responsável pelo que lhe vier a ser entregue, e, além disso, só receberá o que restar após a dedução 

do legado. É evidente que a Lei Falcidiana será aplicada. 

 

217. Mas se o senhor que foi nomeado herdeiro não aceitar a herança e ordenar ao seu escravo, que foi substituído por ele, 

que o faça, os legados com os quais o próprio senhor foi acusado devem primeiro ser pagos, e depois, depois de reservar a 

parte falcidiana, deve ser feito o pagamento daqueles com os quais o escravo foi acusado. 

 

218. Quando uma libertação da sua obrigação é legada a um devedor, mesmo que este último não possa ser solvente, todo o 

legado deve ser calculado, embora o legado do crédito não possa aumentar a herança, excepto em caso de pagamento. 

Portanto, se a Lei Falcidiana for aplicável, o que foi legado ao devedor será considerado como tendo aumentado o valor do 

legado. Os outros legados também serão diminuídos por este, e serão diminuídos pelos outros; pois o devedor é considerado 

como tendo recebido o legado pelo simples facto de ter sido libertado da sua responsabilidade. 

 

219. No entanto, quando o crédito é legado a um terceiro, o legado é nulo, e não será responsável pela sua contribuição com 

os outros. 

 

220. Scaevola, Perguntas, Livro XV. 

 

Quando me for concebido um terreno com direito de passagem, e, após a dedução da parte falcidiana, o valor estimado do 

direito de passagem for maior, terei direito ao terreno sem ónus, e o direito de passagem será extinto. Se, no entanto, o direito 

de passagem for legado, e a propriedade se revelar insolvente, o direito de passagem não será devido. Quando a terra e o 

direito de passagem são ambos concebidos, deve também ser considerado se o herdeiro terá direito a fazer, de um ou de 

outro, uma dedução inferior ao valor do direito de passagem. A rigor, pode dizer-se que, neste caso, o devedor não só terá 

direito a todo o tracto de terra, como também poderá apresentar uma excepção por má fé, a fim de obter o que lhe falta, para 

que não possa ter mais do que aquilo que pode ser reclamado ao abrigo da Lei Falcidiana. Assim, o direito de passagem só se 

perderá quando os requisitos da Lei Falcidiana forem superiores ao seu valor. 

 

221. Paulus, Opiniões, Livro XIV. 

 

Paulus diz que quando uma propriedade pertencente a uma herança tiver sido abstraída pelo herdeiro, e o montante devido ao 

abrigo da Lei Falcidiana tiver de ser determinado, a estimativa será feita tal como se o que foi tomado tivesse sido incluído na 

herança. 
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222. A mesma autoridade dá a entender que a descendência das escravas nascidas antes do dia em que o fideicomisso entrou 

em vigor pertencerá aos herdeiros que foram acusados da execução do fideicomisso; e quando surgir uma questão com 

referência à Lei Falcidiana, um quarto do valor das crianças e um quarto do interesse sobre o mesmo deve ser calculado. 

 

223. A mesma autoridade dá a entender que quando um legado de propriedade pertencente ao herdeiro é legado, quaisquer 

lucros dos referidos bens, que tenham sido recolhidos por ele após o dia em que o fideicomisso se tornou operacional, não 

podem ser acusados contra o quarto do herdeiro, mesmo que ele não seja obrigado a entregá-los ao beneficiário do 

fideicomisso. 

 

224. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

Uma mulher nomeou o seu marido e o seu filho herdeiros para partes iguais dos seus bens. Levantou-se a questão se, ao 

calcular a parte permitida pela Lei Falcidiana, a parte do marido que tinha chegado às suas mãos a partir da mesma herança 

através do seu filho deveria ser cobrada. A resposta foi que, se por nomeação do seu filho, ele tivesse recebido tanto quanto 

era suficiente para a parte falcidiana, nada deveria ser deduzido nessa conta. 

 

225. Um testador legou uma herança ao seu libertado, e cobrou-lhe por um fideicomisso para pagar a aurei da posse a Seia, 

todos os anos. Levantou-se a questão, se a Lei Falcidiana diminuísse o legado do libertado, se o fideicomisso anual que lhe 

era cobrado em benefício de Seia também seria diminuído, desde que o rendimento excedesse o pagamento anual. A resposta 

foi que, de acordo com os factos declarados, não parece ter sido diminuído, a menos que se prove o contrário da intenção do 

testador. 

 

226. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Um testador legou um colar de trinta e cinco pérolas, que estava na posse do legatário no momento da sua morte. Pergunto se 

o referido colar de pérolas deve ser restituído ao herdeiro, a fim de lhe permitir reservar uma parte delas ao abrigo da Lei 

Falcidiana. A resposta foi que o herdeiro podia intentar uma acção para obrigar à sua restituição, e se preferisse fazê-lo, podia 

intentar uma acção para recuperar a porção do colar de pérolas que tinha o direito de manter sob as disposições da Lei 

Falcidiana. 

 

227. Colocou-se a questão de saber se o valor das estátuas está sujeito ao funcionamento da Lei Falcidiana. A resposta foi 

que está. 

 

228. The Same, Opinions, Livro VI. 
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"Que Seius e Agerius sejam meus herdeiros, se dentro de trinta dias após a minha morte eles executarem um vínculo com a 

minha cidade que se contentarão com uma soma de aurei, e renunciarão ao benefício da Lei Falcidiana; e eu substituo os 

referidos herdeiros uns pelos outros. Se não cumprirem os meus desejos, que sejam deserdados". Colocou-se a questão de 

saber se os herdeiros nomeados, tendo sido substituídos sob a mesma condição, poderiam entrar na propriedade se se 

recusassem a cumprir a condição. A resposta foi que Seius e Agerius, que foram nomeados em primeiro lugar, podiam entrar 

na propriedade, tal como se a condição que tinha sido imposta fraudulentamente não tivesse sido imposta de todo. 

 

229. Marcianus, Trusts, Livro I. 

 

Quando um herdeiro estrangeiro foi nomeado por um filho, a Lei Falcidiana aplica-se mesmo a um legado que o filho legou 

ao seu pai. 

 

230. Paulus, Trusts, Livro II. 

 

Quando sou encarregado de um fideicomisso ou de um legado em seu benefício, e lhe é pedido após um certo tempo para me 

entregar o mesmo, não penso que isto deva estar sujeito ao funcionamento da Lei Falcidiana, porque começarei a receber a 

propriedade posteriormente como beneficiário de um fideicomisso. 

 

231. Marcianus, Trusts, Livro VIII. 

 

Na aplicação da Lei Falcidiana, os prejuízos causados pela morte de escravos e outros animais, ou por roubo, roubo, 

incêndio, ruína de casas, naufrágio e violência de inimigos, depredadores e ladrões, ou por devedores, em multa, qualquer 

perda, devem ser suportados pelos herdeiros, desde que os legatários não sejam os culpados. Do mesmo modo, os lucros 

obtidos pelo herdeiro das colheitas, a prole de escravas, e quaisquer aquisições feitas por escravas (como, por exemplo, 

através de estipulações, a entrega de propriedade, legados ou propriedades deixadas a seu cargo, e outras doações de qualquer 

natureza), bem como servidões?onde as terras se tornam mais valiosas através da sua libertação?ou onde quaisquer direitos 

de acção, por exemplo, os de roubo, danos, ferimentos, e outros deste tipo, não são de nenhum deles responsáveis pelo 

funcionamento da Lei Falcidiana. 

 

 

232. Quando o herdeiro é instruído a vender ou comprar um terreno ou qualquer outro tipo de propriedade por um 

determinado preço antes de estimar a parte falcidiana, a fim de determinar o montante do legado, apenas essa soma é 

considerada como legada, o que corresponde a mais ou menos do que o preço que o testador ordenou que fosse pago ou 

recebido pela referida propriedade. Então, da parte que resta após a dedução do legado, será feita uma dedução ainda maior, 
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uma vez que o referido preço não é adquirido mortis causa, mas após a dedução ter sido feita, o restante é entendido como 

tendo sido legado. 

 

233. Deve também notar-se cuidadosamente que a regra comum, "Todas as perdas que ocorrem após a morte do testador 

dizem respeito apenas ao herdeiro", é de aplicação universal, e deve ser aceite sem qualquer distinção. Pois mesmo nos casos 

em que a Lei Falcidiana não se aplica, o herdeiro será legalmente obrigado a suportar toda a perda, pelo que deve suportar a 

sua parte nos casos em que a Lei Falcidiana esteja em vigor. Pois, em geral, esta é a regra, uma vez que as perdas sofridas 

após a morte do testador não podem ser deduzidas, a fim de evitar que a parte perdida seja retirada do legado ou dos 

fideicomissos. 

 

234. É, no entanto, verdade que nenhuma dedução pode ser feita excepto com referência apenas aos artigos que podem ser 

pesados, contados, ou medidos; e quando qualquer perda acontece após a morte do testador, a dedução deve ser feita da parte 

pertencente ao legatário, dependendo do valor avaliado da herança do falecido no momento da sua morte. 

 

235. No que diz respeito aos bens que podem ser designados positivamente, e outros artigos deixados como se segue, "O 

dinheiro que eu tenho em suco-extracto", "O vinho que eu tenho em suco-extracto", "O peso da prata que eu tenho em suco-

extracto", e o bem é perdido, ou deteriora-se sem culpa do herdeiro, não há dúvida de que nenhum dos legados será devido 

em tais circunstâncias, ou, após a dedução da parte falcidiana, os legatários terão direito a uma parte do que restar, com base 

numa estimativa do valor do bem pertencente ao testador no momento da sua morte. 

 

236. Se um testador legar alguns artigos sem os designar especificamente, como, por exemplo, se deixar a qualquer pessoa a 

placa de prata que possa seleccionar, e toda a placa de prata se perder sem que o herdeiro seja culpado, nada será devido ao 

legatário. Se, no entanto, uma certa quantidade de prata foi absolutamente legada, embora toda a prata do testador deva ser 

perdida, aplicar-se-á a Lei Falcidiana, e a parte da quantia que estava com a propriedade da propriedade no momento em que 

o testador morreu, e quaisquer perdas que possam ter ocorrido subsequentemente não causarão qualquer diminuição do 

legado. 

 

237. O herdeiro não será responsável por qualquer parte do bem legado que se perca, e nem sequer pelo valor avaliado do 

mesmo, tal como se todos os artigos legados tivessem sido especificamente numerados. 

 

238. Ao estimar o montante devido ao herdeiro ao abrigo da Lei Falcidiana, tudo o que lhe for pago em conformidade com as 

condições do testamento não será imputado contra o seu quarto; ainda assim, Celsus e o nosso Julianus sustentam que deve 

ser cobrada uma taxa quando o beneficiário do fideicomisso, a quem foi ordenado que entregasse a herança, receber uma 

quantia em dinheiro, quando o testador não ordenou ao beneficiário que pagasse a referida quantia sob alguma condição; 

como, por exemplo, quando o herdeiro foi instruído a vender a propriedade por uma quantia específica, pois então pagará o 



2188 

 

dinheiro ao herdeiro, não com o objectivo de cumprir uma condição, mas como um preço. Num caso semelhante, foi também 

perguntado se o beneficiário do fundo fiduciário pode ser obrigado a pagar a referida quantia, e tomar a herança, mesmo que 

não esteja disposto a fazê-lo, tal como se ele próprio tivesse sido acusado de um fundo fiduciário em benefício do herdeiro. 

Contudo, isto não é provável, pois uma provisão deste tipo parece ter sido feita a favor do beneficiário do fideicomisso e não 

contra ele. 

 

239. Quando a Lei Falcidiana se aplica, essa propriedade não está sujeita a contribuição quando o próprio herdeiro é acusado 

de um fideicomisso em seu benefício, ou em benefício do seu escravo. O caso, porém, é diferente quando os legados ao 

escravo são pagáveis num determinado momento; pois quando o dia da sua liberdade chega, ele terá direito a eles, e eles 

ficam sujeitos a contribuição. No entanto, quando alguém faz um legado a um escravo sem a concessão da sua liberdade, e 

que, por este motivo, é nulo, ou o deixa sujeito a um fideicomisso, este não será considerado como sujeito a contribuição ao 

abrigo desta lei. 

 

240. A propriedade, que é certa não pode ser legalmente deixada em fideicomisso, não está incluída na que é passível de 

contribuição ao abrigo da Lei Falcidiana. 

 

241. Pomponius, Trusts, Livro II. 

 

A pessoa a quem o pagamento é feito em conformidade com os termos de um fideicomisso, tal como alguém a quem é legado 

um legado, é obrigada a dar garantia para devolver qualquer coisa que receba que exceda o que tem direito ao abrigo da Lei 

Falcidiana; como, por exemplo, quando o montante devido ao abrigo da Lei Falcidiana ainda está em suspenso, devido à 

condição de que outros fideicomissos ou legados estejam dependentes de não terem ainda sido cumpridos. Mas, de acordo 

com a opinião de Cassius e das antigas autoridades, quando um menor é acusado de um fideicomisso, aquele a quem o 

montante é pago deve fornecer uma garantia com referência ao bem com o qual o substituto foi acusado; pois embora possa 

haver uma repetição do que foi pago ao abrigo das disposições do fideicomisso, que realmente não é devido, ainda assim é 

mais satisfatório que a garantia lhe seja dada por quem o dinheiro é pago, para que ele não sofra qualquer perda através da 

parte que o recebe tornando-se insolvente. 

 

242. Marcianus, Trusts, Livro IX. 

 

As acções penais, sejam elas derivadas da Lei Civil ou da Lei Pretoriana, com excepção das acções populares, devem, no 

entanto, ser contabilizadas entre os bens do partido que a elas tem direito, porque se extinguem com a morte do criminoso. 

Além disso, por outro lado, estas acções não retiram nada aos bens do culpado em caso da sua morte. Mas um direito de 

acção por danos sofridos não pode ser considerado como parte dos bens da pessoa com direito aos mesmos, em caso da sua 

morte; porque ele próprio se extingue nesse momento, tal como um usufruto, ou um subsídio que é pago a qualquer pessoa 
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em períodos determinados, por exemplo mensal ou anualmente, enquanto ele viver. Pois uma obrigação de qualquer espécie 

só dá motivo para a diminuição dos bens de um devedor, onde é transferida para o seu herdeiro; nem, por outro lado, se deve 

entender que o devedor teve muito menos bens durante a sua vida, uma vez que, se alguém deve estipular que uma soma 

começará a ser devida quando ele morrer, os seus bens serão, no entanto, aumentados, tal como se ele próprio devesse 

prometer, sob a mesma condição, que será diminuída no momento da sua morte. 

 

243. Também as acções honorárias, que são permitidas pelo Pretor, dentro de um certo tempo, aumentam os bens da pessoa 

com direito a trazê-los, no momento da sua morte, e diminuem os da pessoa contra a qual eles podem ser trazidos, se forem 

tais que passem também para o herdeiro. 

 

244. Julianus diz que se as acções de dois herdeiros se esgotarem por legados, e um deles tiver recebido uma caução 

pretoriana dos legatários, terá o direito de intentar uma acção sobre a estipulação, não pela metade, mas na proporção da sua 

parte de tudo o que for adquirido por eles para além do montante autorizado pela Lei Falcidiana. Para todas as estipulações 

pretoriana estão sujeitas à mesma interpretação, uma vez que quando uma estipulação foi feita, fica estabelecido que a 

sentença será paga, quer o queixoso ou o réu deixe vários herdeiros. A acção não pode ser intentada por todos, ou contra 

todos eles, mas apenas a favor dos herdeiros daqueles que ganharam a acção, e contra os herdeiros daqueles que a perderam, 

e a favor daqueles contra os quais não foi feita defesa, e contra aqueles que não defenderam a acção. 

 

245. Quando resta um legado de cem aurei, pagável em um, dois, e três anos, foi decidido que a parte falcidiana será 

deduzida de todos os pagamentos efectuados, e não apenas do último. 

 

246. Quando parte do legado de vinte aureis legados ao Titius foi deduzido ao abrigo da Lei Falcidiana, e o legatário foi 

solicitado a pagar cinco aureis à Seius, o nosso Vindius diz que a mesma proporção pode ser deduzida pelo legatário dos 

cinco devidos à Seius como foi deduzida dos vinte devidos ao Titius. Esta opinião baseia-se tanto na equidade como na 

razão, porque, tal como o herdeiro, o legatário é obrigado a executar o fideicomisso, e, como não pode, pessoalmente, 

beneficiar da Lei Falcidiana, a perda que sofreu não deve ser suportada por ele, a menos que o testador lhe tenha cobrado 

para entregar tudo o que recebeu nos termos do testamento. 

 

247. Se, no entanto, o legatário deve ser solicitado a manumitar ou o seu próprio escravo, ou um pertencente a outro, deve, 

por todos os meios, dar-lhe liberdade. Isto não é contrário ao acima referido, porque o favor concedido à liberdade dá 

frequentemente origem a outras decisões ainda mais indulgentes. 

 

248. Paulus, Trusts, Livro III. 
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Quando um escravo lhe é legado, e o senhor é acusado de o manumitar, e não há mais nada do qual possa obter o quarto que 

um herdeiro possa reservar ao abrigo da Lei Falcidiana, o Senado decidiu que a Lei Falcidiana não se aplicará. 

 

249. Marcellus, Digest, Livro XLII. 

 

A Lei Falcidiana é aplicável ao caso de um escravo legado para manumissão pelo testador; mas se este último deixar 

dinheiro, ou qualquer outra coisa, e cobrar ao legatário para manumitar o seu próprio escravo, ou o de outro, a lei será 

aplicável. 

 

250. Ulpianus, Disputations, Livro VI. 

 

Se algo mais fosse deixado ao escravo, é evidente que o Senado declarou que a Lei Falcidiana seria aplicável. Portanto, 

Scaevola diz que a Lei Falcidiana será aplicável a qualquer coisa que tenha sido legada ao escravo para além da sua 

liberdade, e por isso o preço a ser pago por ele seria sujeito a contribuição. 

 

251. Paulus, Trusts, Livro III. 

 

Onde o próprio escravo não foi legado, mas uma soma de dinheiro foi legada, e o legatário é solicitado a manumitar o seu 

escravo, ele será sujeito à operação da Lei Falcidiana, e será, no entanto, obrigado a manumitá-lo; porque o seu escravo é 

considerado como valendo tanto como a soma legada. 

 

252. Mas e se o escravo pertencer a outro? Neste caso ele não pode ser obrigado a pagar mais por ele do que recebeu. 

 

253. Se, no entanto, o herdeiro for acusado de manumitar o escravo, foi decidido que o valor deste último deve ser deduzido 

como uma dívida da herança. 

 

254. Quando um escravo é legado sozinho, e apresentado com a sua liberdade, sob um trust, embora a Lei Falcidiana seja 

aplicável, o legatário pode reclamar ou recuperar todo o escravo, e mesmo que o legatário tenha recebido algo para além do 

escravo, o escravo inteiro ainda pode ser exigido, mas a quarta parte de cada legado deve ser retida, para que a concessão da 

liberdade possa ter efeito. 

 

255. Onde não se sabe se a liberdade deve ou não ser concedida, por exemplo, porque foi legada sob alguma condição, ou 

para entrar em vigor após algum tempo, e embora a incerteza exista se deve ou não ser concedida, deve ser permitida a 

aplicação da Lei Falcidiana, pois, entretanto, o escravo pode morrer, ou a condição não ser cumprida? Quando o escravo tem 

direito à sua liberdade, ou é devido, pode o legatário reclamar a parte que foi deduzida por conta da Lei Falcidiana? Caecilius 
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considerou que se o herdeiro, durante o tempo decorrido, tivesse ganho alguma coisa através dos serviços do escravo, deveria 

incluí-lo no valor deste último ao deduzir a parte falcidiana. 

 

256. Valens, On Trusts, Livro VI. 

 

A avaliação de tal escravo deve ser feita da mesma forma que a de um escravo que vai ficar livre sob uma determinada 

condição. 

 

257. No entanto, quando o herdeiro foi acusado de manumitar um escravo pertencente a outro, foi decidido que o preço do 

referido escravo também deveria ser deduzido do património da propriedade. 

 

258. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Um escravo que deve tornar-se livre sob uma certa condição não aumenta o número de escravos do herdeiro. 

 

259. Os escravos mantidos em comum são contados como pertencendo à herança de cada um dos seus senhores. 

 

260. Quando o usufruto de um escravo pertence a outro, a sua propriedade faz parte da herança do seu senhor; quando é 

penhorado, pertence à herança do devedor quando é vendido nos termos da Lex Commissoria, ou condicionalmente, durante 

um certo tempo, pertence ao vendedor. 

 

261. Paulus, Decisões, Livro III. 

 

Não só o valor dos escravos a quem foi concedida a liberdade, mas também o daqueles que foram condenados à morte, é 

deduzido do património da herança, tal como o valor daqueles que o Pretor libertou por terem dado informações de 

assassinato projectado, ou por terem revelado uma conspiração, é também deduzido. 

 

262. Hermogenianus, Epitomes de Laio, Boole IV. 

 

A Lei Falcidiana aplica-se à vontade de um veterano, seja ele o chefe de família ou um filho sob controlo paterno, mesmo 

que ele deva morrer no prazo de um ano após a sua libertação. 

 

263. Se um terreno com o valor de vinte aureis deve ser concebido para qualquer pessoa na condição de pagar dez, o devedor 

terá direito à totalidade do terreno. 
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264. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Ele não é considerado livre de má fé quem paga legados sem que a segurança tenha sido fornecida, onde já surgiu uma 

controvérsia com referência à propriedade. 

 

265. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

Ao estimar o montante devido ao abrigo da Lei Falcidiana, o valor real da propriedade deve ser avaliado. 

 

266. The Same, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Quando os escravos que estiveram nas mãos do inimigo regressam após a morte do testador, aumentam o valor da 

propriedade, no que diz respeito à Lei Falcidiana. 

 

267. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

A Lei Falcidiana não será aplicável quando um escravo se torna livre na condição de pagar uma determinada quantia, e fá-lo 

com dinheiro pertencente a outra pessoa, e não com o que faz parte da herança do falecido, ou quando aquele que deve 

cumprir esta condição se torna livre por outras razões. 

 

268. Paulus, On the Edict, Book LX. 

 

Na consideração da Lei Falcidiana, tudo o que for deixado a ser pago dentro de um determinado período não é considerado 

como tendo sido absolutamente legado; pois o valor da vantagem de que o herdeiro goza entretanto deve ser calculado. 

 

269. Proculus pensa que quando se levanta uma questão ao abrigo da Lei Falcidiana com referência a legados 

condicionalmente legados, que apenas a propriedade que é vendável está incluída neles. Se for este o caso, e a dedução puder 

ser feita, tanto será considerado devido como a reclamação, se vendida. Esta opinião, contudo, não foi adoptada, pelo que é 

melhor que a transacção seja organizada por ambas as partes dando garantias. 

 

270. Ulpianus, On the Edict, Livro LXXVI. 

 

Quando uma pessoa que tem direito a reter a parte falcidiana promete, em conformidade com a vontade do testador, que 

renunciará à sua reivindicação, será obrigada a cumprir o seu acordo. 
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271. The Same, On the Edict, Book LXXIX. 

 

Quando, a Lei Falcidiana está em vigor, ela inclui todos os pagamentos. Por vezes, contudo, só se pode determinar 

posteriormente se é ou não aplicável, como por exemplo, quando um legado é deixado a pagar anualmente, desde que a Lei 

Falcidiana não se aplique, os pagamentos serão efectuados todos os anos sem dedução. Se, no entanto, vier um ano quando 

for aplicável, e o que é pagável exceder três quartos do valor da herança, o resultado será que todos os pagamentos 

anteriormente efectuados todos os anos serão diminuídos. 

 

272. Nem o legatário nem o beneficiário de um trust podem usufruir do benefício da Lei Falcidiana, ainda que a herança lhe 

possa ser entregue nos termos do Decreto Trebelliano do Senado. 

 

273. Paulus, Sobre o Édito do Curule Ediles, Livro II. 

 

Quando o comprador de um escravo se torna herdeiro do vendedor, ou vice-versa, e o escravo é despejado, será deduzido o 

dobro do seu valor, ou apenas o seu valor real, no cálculo da quantia devida nos termos da Lei Falcidiana; pois a quantia seria 

o dobro se houvesse outro herdeiro? A opinião mais equitativa é, que enquanto o herdeiro for o mesmo, apenas o valor real 

do escravo deve ser calculado. 

 

274. The Same, On Plautius, Livro XII. 

 

Plautius: Elaborei um tracto de terra a um escravo que já vos tinha legado. Atilicinus, Nerva, e Sabinus pensam que a porção 

falcidiana deve ser primeiro calculada com referência ao escravo, e qualquer parte que deva ser deduzida do seu valor não 

deve ser considerada, no que diz respeito à terra que foi concebida; e depois a porção falcidiana deve ser deduzida do resto da 

terra, tal como é o caso de todos os legados. Cassius diz que assim que a porção falcidiana é deduzida, o escravo começa a 

tornar-se propriedade comum do herdeiro e do legatário. Quando, no entanto, é feito um legado a um escravo detido em 

comum por ele e outro, todo o legado pertencerá ao outro co-proprietário, porque só pode ser válido com referência à sua 

pessoa; razão pela qual a dedução da porção autorizada pela Lei Falcidiana pode ser feita a partir da terra apenas uma vez. 

Paulus: Adoptamos a opinião de Cassius, pois o Divino Pio afirmou num Rescript que onde o escravo foi feito beneficiário 

do fundo, nestas circunstâncias todo o legado pertenceria ao co-proprietário. 

 

275. Acontece por vezes que um segundo legado é extinto por causa da Lei Falcidiana; como, por exemplo, onde é concedido 

um trecho de terra e um direito de passagem através de outro trecho para dar acesso ao mesmo. Pois se uma parte da terra 

deve ser retida pelo herdeiro ao abrigo da Lei Falcidiana, a concepção do direito de passagem não pode manter-se, porque 

uma servidão não pode ser parcialmente adquirida. 
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276. Celsus, Digest, Livro XIV. 

 

Não há dúvida que aqueles legados dos quais o herdeiro pode excluir o legatário através de uma excepção devem ser 

incluídos no seu quarto, e por isso não diminuem os legados de outros. 

 

277. Julianus, Digest, Livro LXI. 

 

Não faz qualquer diferença se um legado se torna nulo no início, ou se algo ocorre subsequentemente por causa do qual uma 

acção não pode ser intentada pelo legatário para o recuperar. 

 

278. Marcellus, Digest, Livro IX. 

 

Um libertado nomeou o seu herdeiro padroeiro para toda a sua herança, que ascendia a duzentas aurei, e depois legou cento e 

vinte ao seu filho, e o restante a um estranho. A diminuição do legado que foi pago ao estrangeiro beneficiará o filho na 

aquisição de todo o legado que lhe foi legado. 

 

279. Quando, por alguma razão ou outra, os legados não são obrigados a ser pagos, são incluídos na quarta parte que o 

herdeiro tem o direito de reter ao abrigo da Lei Falcidiana. 

 

280. Celsus, Digest, Livro XVII. 

 

Quando a parte devida ao abrigo da Lei Falcidiana está em suspenso, devido a alguma condição que foi imposta ao 

pagamento do legado, os legados que são devidos de imediato não podem ser reclamados na totalidade. 

 

281. Marcellus, Digest, Livro XV. 

 

Um pai nomeou o seu filho, por quem teve três netos, seu herdeiro, e encarregou-o de não alienar um determinado pedaço de 

terra, mas de o deixar na família. O filho, aquando da sua morte, nomeou os seus três filhos seus herdeiros. Levantou-se a 

questão se cada um dos referidos filhos, como credor do seu pai, poderia fazer uma dedução de qualquer coisa da herança, 

por causa da Lei Falcidiana; como estava no poder do seu pai legar todo o fundo a qualquer um dos seus filhos que pudesse 

escolher. Nenhum deles, por esta razão, podia deduzir nada, por causa da Lei Falcidiana. Parece, no entanto, que esta opinião 

será produtiva de dificuldades, pois como o pai considerava a terra como uma dívida devida aos seus filhos, ele era 

necessariamente obrigado a deixá-la a eles. 

 

282. The Same, Digest, Livro XX. 
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Onde a propriedade aurei, pagável todos os anos, é legada ao Titius, o juiz com jurisdição ao abrigo da Lei Falcidiana para 

estabelecer a proporção a pagar pelo herdeiro e outros legatários deve estimar o valor do legado em qualquer coisa que possa 

ter trazido durante a vida do Titius, sendo incerto quanto tempo o Titius poderia viver. Após a morte de Titius, contudo, o 

juiz não deve considerar outra coisa que não seja a quantia que o herdeiro possuía por causa do legado. 

 

283. The Same, Digest, Livro XXII. 

 

O proprietário de um escravo que foi sujeito a uma acção com referência à peculiaridade deste último tornou-se o herdeiro do 

credor. Pergunta-se que tempo deve ser considerado no cálculo do valor do peculato ao abrigo da Lei Falcidiana. Várias 

autoridades sustentam que o valor do peculiar no momento em que a propriedade foi inscrita deve ser considerado. Duvido 

que seja este o caso, pois foi determinado que a hora da morte do testador é a data a ser observada no cálculo da proporção 

devida ao abrigo da Lei Falcidiana. Mas que diferença faz se a peculiaridade do escravo é diminuída após a morte do credor, 

ou se o devedor se torna mais pobre? 

 

284. Por outro lado, alguém pode perguntar que curso deve ser seguido se o escravo adquire propriedade antes de a 

propriedade ter sido inscrita? Eu próprio pergunto se, os meios do devedor que, nessa altura, não era solvente, são 

aumentados. E, como foi decidido neste último caso que o património foi, após este acontecimento, aumentado de valor; 

assim, se a condição da qual o crédito dependia foi cumprida após a morte do credor, o aumento da peculiaridade aumentaria 

o valor do património. 

 

285. Scaevola pergunta o que deve ser feito se o referido escravo devia aurei ao falecido e a outra pessoa, e tinha aurei no seu 

peculiar. Claro que a propriedade é aumentada pela posse de aurei, que lhe era naturalmente devida, e permanece como uma 

parte da sua propriedade. 

 

286. Uma certa pessoa, cuja propriedade inteira consistia apenas de um escravo, legou-o ao Titius, e encarregou este último 

de o manumitar ao fim de três anos. O herdeiro terá, entretanto, enquanto for empregado por Titius, direito a um quarto do 

valor dos serviços do escravo, da mesma forma como se o testador tivesse dado directamente ao escravo a sua liberdade após 

o lapso de três anos, e tivesse legado o usufruto ou a propriedade do referido escravo a alguém sob um fideicomisso. 

 

287. Um testador legou-lhe o seu escravo Stichus, e aurei ao seu escravo; ou, por outro lado, legou-lhe aurei e Stichus, o seu 

escravo, e encarregou-o de manumit Stichus. A Lei Falcidiana diminui o legado, e tu deves comprar uma parte do escravo ao 

herdeiro, tal como se o testador te tivesse legado a ambos os legados. 
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288. Acontece frequentemente que o herdeiro não usufrui do benefício desta lei, pois se um testador, cuja herança ascendia a 

cem aurei, der vinte e cinco a alguém e depois o nomear seu herdeiro, e legar três quartos da sua herança a outro, o herdeiro 

não pode obter mais nada ao abrigo da Lei Falcidiana, porque o testador, durante a sua vida, é considerado como tendo 

tomado providências para o seu futuro herdeiro. 

 

289. The Same, Digest, Livro XXVI. 

 

Quando um marido legou um dote da sua esposa a alguém para que este lhe pudesse ser devolvido, deve ser dito que a Lei 

Falcidiana não se aplica; e é claro que em muitos casos são tomadas disposições para deixar de fora a parte intermediária em 

benefício da pessoa com direito ao legado. 

 

290. Modestinus, Regras, Livro IX. 

 

O herdeiro não está impedido de reclamar o benefício da Lei Falcidiana, mesmo muito tempo após a morte do testador. 

 

291. The Same, Pandects, Livro IX. 

 

Ele é considerado indigno do benefício da Lei Falcidiana, que age de forma a fazer com que a confiança se extinga. 

 

292. Além disso, quando um herdeiro for solicitado a transferir a herança para alguém que não tenha direito a recebê-la, não 

lhe será permitido, pelo Decreto Planciano do Senado, reter a quarta da referida herança; mas a quarta referida, de acordo 

com um Rescript do Divino Pio, pertencerá ao Tesouro. 

 

293. Javolenus, On Cassius, Livro XIV. 

 

Quando um pai substitui um herdeiro pela sua filha, que ainda não chegou à puberdade, qualquer propriedade que tenha sido 

recebida como herança pelo substituto do pai não será, quando a herança passar para o primeiro, incluída no cálculo feito 

para determinar a proporção devida nos termos da Lei Falcidiana. 

 

294. Quando um legado é reclamado, e o legatário fez um juramento em tribunal, o montante devido nos termos da Lei 

Falcidiana não será determinado a partir da soma a que o legatário fez o juramento, mas a partir do verdadeiro valor do bem 

que é reclamado; pois o que se acumula a título de sanção não é abrangido pelo âmbito da Lei Falcidiana. 

 

295. The Same, Epistles, Livro IV. 
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Foi-lhe legado um pedaço de terra pertencente a outro. Como o herdeiro não o podia obter, excepto por um preço pouco 

razoável, comprou-o por uma soma muito superior ao seu valor real, e o resultado da compra foi a exigência de uma redução 

dos legados nos termos da Lei Falcidiana. Pergunto se o terreno tinha sido comprado pelo que realmente valia, e se o legado 

não tinha sido sujeito a diminuição, se, neste caso, o herdeiro teria o direito de reservar uma parte devido aos legatários, 

porque, de acordo com a vontade do falecido, ele tinha comprado o terreno por mais do que o seu valor. A resposta foi que o 

herdeiro não podia, ao abrigo da Lei Falcidiana, cobrar aos outros legados o que tinha pago ao legatário para além do preço 

real do terreno, porque a sua negligência não devia prejudicar o legatário, tal como não podia eximir-se da sua 

responsabilidade, propondo o valor real da propriedade. 

 

296. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Julianus diz que, ao estimar a parte devida ao abrigo da Lei Falcidiana, deve ser observada a seguinte regra, nomeadamente, 

quando existem dois promissores, ou dois que estipulam devedores, e estes são parceiros, a obrigação comum deve ser 

dividida entre eles; tal como se cada um tivesse estipulado ou prometido pagar a quantia individualmente. Se, no entanto, não 

existisse uma parceria entre eles, a questão permaneceria em suspenso, e deveria ser feito um cálculo para determinar o que é 

devido às propriedades dos credores, ou o que deve ser deduzido das propriedades dos devedores. 

 

297. Qualquer bem pertencente à herança do falecido deve ser estimado pelo seu valor, ou seja, pelo preço que trará no 

momento presente; e deve entender-se que a avaliação não deve ser feita do valor que o bem teria em certas condições. 

 

298. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

O valor do bem deve ser estimado, não por afecto nem de acordo com qualquer vantagem particular que lhe esteja associada, 

mas pelo que possa ser alienado numa venda normal. Pois onde um pai está na posse de um escravo que é seu filho natural, 

ele não é mais rico porque, se o escravo estivesse na posse de outra pessoa, estaria disposto a pagar uma soma maior para o 

recuperar do que outra pessoa. Nem será considerado aquele que possui a posse do filho natural de outra pessoa como tendo 

o valor do preço pelo qual poderia vendê-lo ao seu pai, uma vez que o tempo em perspectiva da sua venda não deve ser 

considerado, mas sim o seu valor actual; e não o facto de ser filho de outra pessoa, mas o que vale como escravo. A mesma 

regra aplica-se a um escravo que tenha causado algum dano, pois ninguém se torna mais valioso por ter cometido uma 

infracção. Pedius diz que um escravo que tenha sido nomeado herdeiro após a morte do seu senhor não tem mais valor pelo 

motivo de que trará mais numa venda; pois é absurdo supor que onde fui nomeado herdeiro, sou mais rico antes de aceitar a 

herança, ou onde o meu escravo é nomeado herdeiro, que me torno imediatamente mais rico, pois pode haver muitas razões 

para que ele não aceite a herança por minha ordem. É certo que ele adquirirá a propriedade para mim quando entrar na 

mesma, mas é absurdo assumir que nos enriquecemos com ela antes de obtermos a propriedade. 
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299. Quando um devedor do testador não é solvente, o crédito só é considerado como valendo o que pode ser cobrado dele. 

 

300. Lugares e tempos ocasionais causam uma diferença no preço da propriedade, pois o petróleo não vende em Roma ao 

mesmo preço que em Espanha, nem tem o mesmo valor em anos continuamente maus que tem em anos favoráveis; portanto, 

em tais circunstâncias, o valor dos artigos não deve ser fixado pela sua escassez em certos períodos, nem por causa de algo 

que raramente ocorre. 

 

301. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

Quando a seguinte disposição é incluída num testamento, "Que o meu herdeiro seja acusado do pagamento da posse aurei a 

Lucius Titius, e que lhe seja dado tanto mais como ele perderá com a operação da Lei Falcidiana", a vontade do testador deve 

ser executada. 

 

302. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

Quando uma parcela de terra, no valor de cinquenta aurei, é concebida sob a condição de que a parte a quem resta pague 

cinquenta aurei ao herdeiro, muitas autoridades pensam que a concepção é válida, porque a razão para o cumprimento da 

condição é declarada. É estabelecido que a concepção está sujeita à Lei Falcidiana. No entanto, quando cinquenta aurei são 

legados na condição de o legatário pagar cinquenta ao herdeiro, o legado não só é nulo, como também ridículo. 

 

303. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XVIII. 

 

O seguinte deve ser notado com referência ao funcionamento da Lei Falcidiana, onde um legado é legado a qualquer pessoa 

condicionalmente, ou pagável após um certo tempo. Se a posse de aurei deve ser legada a alguém sob uma condição, e a 

condição for cumprida, por exemplo, após o decurso de dez anos, a referida posse aurei não será considerada como tendo 

sido legada ao legatário, mas uma quantia menor, para o intervalo, e os juros durante esse intervalo causam a redução da 

soma original da posse de aurei. 

 

304. Tal como os legados não são pagáveis a menos que reste um saldo após dedução do montante das dívidas da 

propriedade da propriedade, as doações mortis causa não serão devidas, mas podem ser anuladas pelo endividamento da 

propriedade. Portanto, se o endividamento for muito grande, ninguém pode receber propriedade dada mortis causa, fora dos 

fundos da propriedade. 

 

305. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 
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Sempre que for legado mais a qualquer pessoa do que aquela a quem legalmente tem direito a receber, e a Lei Falcidiana for 

aplicável, o montante devido ao abrigo da mesma deve primeiro ser estimado, de modo a que, depois de deduzido o que é 

excepção da Lei Falcidiana, o saldo seja pagável, se não exceder o montante especificado por lei. 

 

306. Aemilius Macer, On the Law of Five Per Cent Tax of Estates, Livro II. 

 

Ulpianus diz que deve ser adoptada a seguinte regra ao fazer a estimativa da manutenção a ser fornecida. A quantia legada a 

qualquer pessoa para este fim desde o primeiro ao vigésimo ano é calculada para ter durado trinta anos, e a parte falcidiana 

dessa quantia será reservada. De vinte a vinte e cinco anos, o montante é calculado para vinte e oito anos, de vinte a trinta 

anos, o montante é calculado para vinte e cinco anos; de trinta a trinta e cinco anos, o montante é calculado para vinte e dois 

anos, de trinta a quarenta anos, o montante é calculado para vinte anos; de quarenta a cinquenta anos, o cálculo é feito para 

tantos anos quantos o partido faltar do sexagésimo ano após ter omitido um ano; do cinquentenário ao quinquagésimo quinto, 

o cálculo é feito para nove anos; do cinquentenário ao sexagésimo ano, o cálculo é feito para sete anos; e para qualquer idade 

acima dos sessenta anos, seja qual for, o cálculo é feito para cinco anos. Ulpianus diz também que utilizamos esta mesma 

regra ao fazer o cálculo com referência ao legado de um usufruto. No entanto, é a prática para o cálculo ser feito durante 

trinta anos do primeiro ao trigésimo, mas após a idade de trinta anos é feito durante tantos anos quantos os legatários não 

tiverem sessenta anos; por conseguinte, o cálculo nunca é feito por um período superior a trinta anos. Finalmente, da mesma 

forma, o cálculo é feito para o período de trinta anos, onde o usufruto da propriedade é legado ao Estado, quer simplesmente, 

quer com o objectivo de celebrar jogos. 

 

307. Quando um dos herdeiros afirma que certos bens lhe pertencem individualmente, e depois é provado que fazem parte da 

propriedade, certas autoridades sustentam que a parte falcidiana não pode ser reservada fora da referida propriedade, porque 

não faz diferença se o herdeiro se apropriou dela, ou se negou que ela pertencia à propriedade. Esta opinião Ulpianus não 

aceita muito apropriadamente. 

 

308. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Onde o usufruto da propriedade é legado, as dívidas devem ser deduzidas de todos os bens da propriedade; uma vez que, de 

acordo com o Decreto do Senado, não há propriedade que não esteja incluída no legado de um usufruto. 

 

309. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIX. 

 

A estipulação da parte falcidiana tem efeito imediato, quando a condição da qual depende o legado ou a dívida é cumprida. 

 

310. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXII. 
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Ao dispor dos seus direitos sobre uma herança, um herdeiro pode prever que, caso a Lei Falcidiana seja aplicável, todo o 

legado será pago pelo comprador, porque esta lei foi promulgada em benefício do herdeiro, e este último não é defraudado, se 

ele próprio diminuir o seu próprio direito. 

 

311. Gaius, Sobre o Édito do Pretor com Referência ao Legado, Livro III. 

 

O valor de um bem é estimado após dedução de quaisquer despesas que possam ser incorridas com a venda de um bem. 

 

312. The Same, Sobre o Édito Provincial, Livro XVIII. 

 

Ao avaliar um bem, foi decidido que o seu valor no momento da morte do testador deve ser apurado. Portanto, se alguém 

tiver uma propriedade no valor de cem aurei e legar toda ela, nenhum lucro reverterá a favor dos legatários, se, antes de a 

propriedade ser inscrita, dever ser aumentada por qualquer coisa obtida através de escravos que lhe pertençam, ou pelo 

nascimento da descendência das fêmeas escravas, ou pelo aumento dos rebanhos, a tal ponto que as cem aurei, incluídas nos 

legados, tendo sido pagas, o herdeiro ainda terá o suficiente para a sua quarta parte; mas será, no entanto, necessário que a 

quarta parte dos legados seja deduzida. Por outro lado, se o testador legar setenta e cinco aurei dos cem, e, antes da entrada da 

herança, a quantia deve ser diminuída (por exemplo, por fogo, naufrágio, ou morte de escravos), a tal ponto que não restem 

mais de setenta e cinco aurei, ou mesmo menos do que essa soma, os legados devem ser pagos na totalidade; pois isto não 

pode ser considerado prejudicial para o herdeiro, uma vez que ele tem a liberdade de não aceitar a herança. Assim, torna-se 

necessário que os legatários se comprometam com o herdeiro por uma parte do seu legado, a fim de evitar a obtenção de nada 

no caso de ele se recusar a aceitar sob o testamento. 

 

313. Surgem dúvidas muito sérias em relação a certas questões, cuja condição de realização depende do momento da morte 

do testador; ou seja, quando uma dívida é devida sob uma condição, deve ser contada como parte do património do 

estipulador, ou deve ser deduzida da herança do promotor? A nossa prática actual é que o montante que a obrigação trará, se 

vendido, será considerado como adicionado à herança do estipulador, mas deduzido da do promotor; ou a questão pode ser 

resolvida pelas partes que dão garantias umas às outras; para que o crédito possa ser considerado como absolutamente 

devido, ou como se nada fosse devido; portanto, os herdeiros e os legatários podem fornecer uma garantia mútua, de modo 

que, se a condição for cumprida, o herdeiro pode pagar aos legatários o montante que reteve, ou os legatários podem 

reembolsar o que tiverem recebido em excesso do que lhes era devido. 

 

314. Mesmo quando alguns legados tenham sido absolutamente legados, e alguns tenham sido legados sob uma condição, e a 

condição tenha sido cumprida, aplicar-se-á a Lei Falcidiana, mas os legados absolutamente legados só deverão ser pagos 

depois de a garantia ter sido tomada. Num caso deste tipo, é geralmente costume que os legados absolutamente legados sejam 
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pagos como se nenhum outro tivesse sido deixado condicionalmente; os legatários, contudo, devem dar garantias de que, 

depois de a condição ter sido cumprida, devolverão qualquer excesso que possam ter recebido. 

 

315. Uma caução deste tipo é considerada necessária, quando a liberdade é concedida a certos escravos condicionalmente 

pela mesma vontade, porque o valor dos referidos escravos deve ser deduzido do grosso da propriedade, depois de a condição 

ter sido cumprida. 

 

316. É evidente que a lei é diferente, onde os legados são legados a pagar dentro de um certo tempo, uma vez que é 

absolutamente certo que serão devidos ao próprio legatário, ou aos seus herdeiros. Deve, no entanto, entender-se que muito 

menos será deduzido do património da herdade do que o herdeiro, entretanto, até ao dia do pagamento, obterá a título de 

lucro das colheitas, ou de juros. 

 

317. Portanto, o melhor caminho será o de o testador, ao legar a sua propriedade, fazer tal disposição do mesmo que nada 

mais de três quartos dela permanecerá. Se alguém exceder os três quartos, o legado será diminuído proporcionalmente, por 

operação da lei. Por exemplo, quando um homem tem uma propriedade de quatrocentos aurei, e legou a totalidade em 

legados, a quarta parte do seu legado será retirada de cada legatário. Se legar trezentos e cinquenta aurei, será deduzido o 

oitavo de cada legado; se, no entanto, legar quinhentos aurei, e tiver apenas quatrocentos; em primeiro lugar, será deduzida a 

quinta parte, e depois a quarta parte, pois o montante deve ser deduzido primeiro que exceda o valor da propriedade da 

herança, e depois o que o herdeiro tem direito sobre os bens reais da mesma. 

 

318. O mesmo, No Édito do Pretor com Referência a Legados, Livro V. 

 

No entanto, quando se diz que um herdeiro que tem direito ao seu quarto sob a vontade do falecido é obrigado a pagar 

integralmente o legado, temos de compreender que isto se aplica quando ele recebe a herança por direito hereditário, pois o 

que alguém recebe do seu co-herdeiro, como legado, não será cobrado ao seu quarto. 

 

319. Marcellus, On the Digest of Julianus, Livro XL. 

 

Quando um legado é feito a um herdeiro para que este possa pagar o legado na totalidade, bem como a confiança com que é 

acusado, uma acção baseada no legado ser-lhe-á recusada se ele preferir usufruir do benefício da Lei Falcidiana. 

 

320. Gaius, Sobre o Édito do Pretor, Livro III. 

 

Qualquer propriedade, porém, que seja dada ou por um co-herdeiro, um legatário, ou um escravo que deva ser livre 

condicionalmente, com o propósito de cumprir a condição, não será cobrada à parte falcidiana, porque é obtida mortis causa. 
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É evidente que se o herdeiro receber algum dinheiro da parte peculiar do escravo, deve cobrá-lo proporcionalmente à sua 

parte, porque a referida parte proporcional não lhe passa mortis causa, mas entende-se que o herdeiro o adquire por direito 

hereditário. 

 

321. Por essa razão, foi decidido que quaisquer legados que os legatários não tenham direito a receber, e que, por essa razão, 

pertençam aos herdeiros, estes últimos não obtêm por direito hereditário, e por isso devem ser imputados ao quarto; pois não 

faz qualquer diferença se a propriedade lhe é legada em primeiro lugar, ou se, após ter sido legada, permanece nas suas mãos. 

 

322. The Same, On the Provincial Edict, Livro XVIII. 

 

Não há dúvida de que as vantagens conferidas pela Lei Falcidiana estão disponíveis por cada herdeiro individual, e portanto, 

se Titius e Seius tiverem sido nomeados herdeiros, e a metade da propriedade pertencente a Titius estiver esgotada em 

legados, de modo que a quarta parte de toda a propriedade é deixada à Seius, Titius terá direito ao benefício da Lei 

Falcidiana. 

 

323. The Same, On the Edict of the Urban Praetor with Reference to Legacies, Livro III. 

 

Se, no entanto, um de dois herdeiros não aceitar a sua parte da propriedade, e o outro se tornar o único herdeiro da mesma, 

aplicar-se-á a Lei Falcidiana, tal como se toda a propriedade tivesse sido deixada ao último herdeiro no início, ou deverão as 

duas partes ser consideradas separadamente com referência ao funcionamento da Lei Falcidiana? Está estabelecido que se a 

parte do legado do herdeiro se esgotar, os legatários serão beneficiados pela parte que não foi aceite, pelo facto de não ter 

sido onerada com legados, uma vez que os que permanecerem nas mãos do herdeiro não causarão nada, ou apenas uma 

pequena quantia a ser deduzida do que deve ser pago aos outros legatários. Se, contudo, a parte que não foi aceite se esgotar, 

estará sujeita ao funcionamento da Lei Falcidiana, tal como se pertencesse à parte por quem foi recusada. 

 

324. The Same, On the Provincial Edict, Livro XVIII. 

 

No caso de duplo testamento, quando fazemos investigação com referência à herança, apenas devem ser considerados os bens 

que o pai possuía no momento da sua morte, pois não faz qualquer diferença se o filho ganhou ou perdeu algo após a morte 

do pai; e, quando investigamos os legados, tanto aqueles que são legados no primeiro, como no segundo testamento, são 

passíveis de contribuição, tal como se aqueles com os quais o testador acusou o seu filho, como herdeiro, lhe tivessem sido 

deixados sob alguma outra condição. 

 

325. The Same, On the Edict of the Praetor with Reference to Legacies, Livro III. 
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Onde um testador deixou uma herança de quatrocentos aureus, e, tendo nomeado o seu filho que não tinha atingido a idade da 

puberdade como seu herdeiro, legou-lhe duzentos aureus, e substituiu Tício e Seius por ele como herdeiros, e acusou Tício de 

um legado de cem aureus; vejamos qual é a lei, se o menor deveria morrer antes que os legados com que os dois substitutos 

foram acusados tivessem sido pagos. O herdeiro Tício é o único que pode fazer uso da Lei Falcidiana, pois como os duzentos 

aurei que fazem parte da herança do menor lhe pertencem, ele deverá duzentos por causa do legado, ou seja, cem dos 

duzentos que o menor devia, e os cem que ele próprio foi ordenado pelo testador a pagar. Portanto, tendo deduzido o quarto 

de cada uma destas somas, ele terá cinquenta. A Lei Falcidiana, contudo, não é aplicável à Seius pessoalmente, uma vez que 

os duzentos aurei lhe pertencem como parte da herança do menor, e ele deverá em legados uma centena dos duzentos que 

foram deixados pelo menor. Se, no entanto, o próprio menor deve pagar os legados, os seus tutores devem providenciar para 

que os legatários o forneçam com segurança. 

 

326. Há certos legados que não são susceptíveis de divisão; por exemplo, os dos direitos de passagem, de passagem, e de 

conduzir o gado através da terra, pois coisas deste tipo não podem pertencer em parte a ninguém. No entanto, quando um 

herdeiro é orientado para construir alguma obra pública para um município, o legado é considerado indiviso, pois não se 

compreende que tenha construído um banho, um teatro, ou um hipódromo, até que tenha assumido a sua forma própria, o que 

só acontece na sua conclusão. Em casos deste tipo, ainda que existam vários herdeiros, estes são individualmente 

responsáveis, e o legado pertence a todos os legatários. Assim, quando os legados não susceptíveis de divisão são feitos, 

pertencem inteiramente ao legatário. Ainda assim, o alívio pode ser concedido ao herdeiro, se este notificar o legatário para 

lhe devolver a sua parte do montante, após ter sido feita uma estimativa do valor do legado. Se não o fizer, o herdeiro pode 

recorrer a uma excepção com base em fraude, em caso de processo judicial instaurado pelo legatário para recuperar o legado. 

 

327. The Same, On the Provincial Edict, Livro XVIII. 

 

O legado de um usufruto, porém, está sujeito a cálculo nos termos da Lei Falcidiana, pois é susceptível de divisão; de modo 

que, se for legado a duas partes, cada uma delas terá direito à sua parte nos termos da lei. 

 

328. Quando um dote é legado a uma esposa, não se enquadra nos termos da Lei Falcidiana, pelo facto de se considerar que 

ela recebeu a sua própria propriedade. 

 

329. A Lei Falcidiana prevê expressamente que os bens adquiridos ou preparados para o uso de uma esposa não estão sujeitos 

à sua operação. 

 

330. Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 
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Surgiu a questão, em que um testador, cuja única herança consistia num crédito de quatrocentos aurei, legou ao seu devedor a 

libertação do seu crédito, mas deixou quatrocentos aurei à Seius, se o devedor fosse insolvente, ou não valesse os cem aurei, 

quanto cada um seria obrigado a contribuir nos termos da Lei Falcidiana. Afirmei que a Lei Falcidiana pretendia que um 

quarto deveria ser pago ao herdeiro a partir do que pudesse ser obtido da herança, e que os três quartos restantes deveriam ser 

distribuídos entre os legatários. Portanto, quando uma reclamação que não seja perfeitamente boa faz parte de uma herança, 

uma distribuição do que pode ser cobrado deve ser feita pro rata, e o restante deve ser vendido de modo a que o valor do que 

pode ser vendido seja contado apenas entre os bens da herança. No entanto, quando uma liberação do crédito é legada ao 

devedor, ele próprio é considerado solvente, e, no que lhe diz respeito, é rico, embora, se tivesse recebido o montante que 

devia mortis causa, seria considerado como tendo recebido quatrocentos aurei, embora não pudesse pagar nada, pois entende-

se que foi totalmente isento de responsabilidade, embora possa não ter nada se for libertado; e, portanto, mediante a aplicação 

da Lei Falcidiana, o herdeiro deve dar-lhe um recibo de trezentos aurei, e reter o restante da obrigação de cem, pois se o 

devedor se tornar solvente, só poderá cobrar-lhe cem aurei. A mesma regra deve ser aplicada quando, por causa de uma 

doação mortis causa, é dado um recibo ao devedor por quatrocentos aurei. Por conseguinte, foi muito correctamente 

considerado que o efeito da libertação permanece em suspenso, pois se, no momento da morte, os quatrocentos aurei inteiros 

forem encontrados pertencentes ao devedor, a libertação de trezentos aurei será válida. No entanto, se, além disso, for 

encontrado algum bem que seja suficiente para o quarto do herdeiro, a libertação será válida para a totalidade da soma de 

quatrocentos aurei. Mas se o devedor só puder pagar cem, pelo facto de ser sempre considerado solvente no que lhe diz 

respeito, será obrigado a reembolsar cem aurei ao herdeiro. Portanto, como o devedor é considerado individualmente 

solvente, o resultado será que se um herdeiro for nomeado, e uma libertação deve ser legada ao devedor, e quatrocentos aurei 

a outra pessoa; se o devedor for solvente, o herdeiro pode reter cento e cinquenta aurei dos trezentos, e pode pagar cento e 

cinquenta ao legatário, e desta forma terá os seus cem aurei. Mas se o devedor só puder pagar cem aurei, um quarto do 

mesmo deverá ser reservado pelo herdeiro, e consequentemente as cem que podem ser pagas serão divididas em quatro 

partes, três quartos das quais pertencerão aos legatários, o herdeiro terá vinte e cinco, o devedor insolvente creditar-se-á com 

cento e cinquenta, o saldo do crédito que não puder ser cobrado deverá ser vendido, e este será considerado como o único 

bem pertencente à herança. Se, no entanto, o devedor não puder pagar nada, deverá também ser exonerado da 

responsabilidade pelo referido cento e cinquenta aurei, e Neratius diz que deverá ser feita uma venda do saldo do crédito, 

opinião que também aprovamos. 

 

331. Julianus, Digest, Livro XII. 

 

Se o credor do seu filho lhe nomear o seu herdeiro, e você desejar obter a parte que lhe é devida ao abrigo da Lei Falcidiana, 

a quantia da peculiaridade que existia no momento em que a herança foi inscrita será incluída no seu quarto. 

 

332. The Same, Digest, Livro XIII. 
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Ocorre por vezes um caso em que o herdeiro tem direito a uma acção, embora o testador não pudesse ter aproveitado a 

mesma; como, por exemplo, quando um tutor, no momento em que pagou os legados com os quais a sua guarda foi acusada, 

não entrou em estipulação com os legatários, obrigando-os a reembolsar qualquer coisa que pudessem receber acima do 

montante permitido pela Lei Falcidiana. A ala, de facto, não pode intentar uma acção contra o seu tutor por esta razão, mas 

este último será responsável perante o herdeiro do menor. 

 

333. The Same, Digest, Livro XVIII. 

 

Quando um dote foi dado ao pai do marido, e só o filho é herdeiro do pai, o dote será, em primeiro lugar, incluído no cálculo 

do valor da herança e da parte falcidiana, e será deduzido como uma dívida; caso contrário, parece que a esposa não tinha 

dote. Se, contudo, o filho tiver um co-herdeiro estrangeiro, pode sempre deduzir como dívida da herança a parte do dote que 

herdará do seu pai, e o seu co-herdeiro também o pode fazer, antes de o dote ter sido recebido pelo filho. 

 

334. The Same, Digest, Book XL. 

 

Titia, pelo seu testamento, nomeou o seu irmão Titius herdeiro para uma terceira parte da sua herança, e encarregou-o de 

transferir a herança para Secunda e Procula, depois de ter reservado uma quarta parte da mesma. Ela também deixou certas 

terras ao seu irmão como herança preferida. Pergunto se Titius pode reter todas as terras que lhe foram deixadas desta forma, 

ou apenas o que foi proporcional à parte da herança que lhe foi pedida para entregar aos beneficiários. Respondi que Titius 

poderia manter todo o projecto, mas que ele deveria cobrar a décima segunda parte do referido terreno à sua quarta. Se não 

tivesse sido declarado que a quarta parte da propriedade devia ser deduzida, ele teria sido obrigado a incluir na sua quarta a 

terça parte inteira do terreno, ao abrigo da Lei Falcidiana, uma vez que a Lei Falcidiana neste caso funciona contra o desejo 

da testatrix. 

 

335. The Same, Digest, Book LXI. 

 

Quando um homem deixou uma propriedade composta por um terreno no valor de cem aurei, e cobrou ao seu herdeiro para o 

vender ao Titius por cinquenta, não deve ser considerado como tendo concebido mais de cinquenta, e portanto a Lei 

Falcidiana não se aplicará. 

 

(1). Além disso, quando um testador tem uma propriedade composta de duas parcelas de terra, cada uma no valor de cem 

aurei, e nomeia Titius e eu próprio os seus herdeiros, e cobra-me que venda a propriedade da Cornelia a Titius por cinquenta 

aurei, e, por outro lado, cobra ao Titius para me vender a Seian Estate por cinquenta aurei, não creio que a Lei Falcidiana seja 

aplicável, pois cada um dos herdeiros terá direito a metade de um dos lotes de terra por direito hereditário, o que é igual a 

metade da propriedade. Pois não há dúvida de que aquele que for acusado de vender a Quinta da Cornelia terá direito, por 
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direito hereditário, a metade da Quinta da Cornualha, e também aquele que for acusado de vender a Quinta da Cornualha 

pode reter por direito hereditário a metade da Quinta da Cornualha. 

 

336. Se alguém nomeasse como seu herdeiro uma pessoa a quem lhe tivesse sido pedido que pagasse cem aurei aquando da 

sua morte, os cem aurei deveriam ser deduzidos no cálculo da proporção devida ao abrigo da Lei Falcidiana, porque se 

alguém mais tivesse sido o herdeiro, os ditos cem aurei teriam sido incluídos entre as dívidas da Herdade. 

 

337. Se você e Titius forem cada um nomeados herdeiros da quarta parte de uma herança, e então são nomeados herdeiros da 

metade restante sob uma condição, e os legados, bem como a liberdade dos escravos, foram legados, devem obter a sua 

liberdade, e todos os legados devem ser pagos enquanto a condição estiver pendente; porque, se a condição for cumprida, e 

você deve tornar-se herdeiro, tanto os legados como as concessões de liberdade serão válidos; ou se a condição falhar, Titius 

e você mesmo tornar-se-ão os herdeiros. Se perguntar como pode ser estimada a parte falcidiana, e se, quando a condição for 

cumprida, o seu quarto e a sua metade da herança devem ser combinados, e portanto a parte falcidiana deve ser calculada 

sobre três quartos da herança, se pagar os legados com os quais é absolutamente acusado como herdeiro, damos como nossa 

opinião que as duas partes devem ser combinadas. 

 

338. Quando um testador nomeou o seu filho, que era menor de idade, e Titius, herdeiros de partes iguais da sua herança, e 

acusou o seu filho de legados no valor de toda a sua metade, mas acusou Titius de nada, e substituiu Titius pelo seu filho, 

tendo Titius entrado na herança sob a sua nomeação, e tendo o filho menor falecido, e tendo Titius tornado seu herdeiro em 

virtude da substituição, levantou-se a questão de quanto deveria pagar como legado. Decidiu-se que ele deveria pagar os 

legados na totalidade, uma vez que as duas metades da herança se fundiram, fazendo com que a Lei Falcidiana se aplicasse a 

toda a herança, e, por conseguinte, os legados seriam devidos sem qualquer dedução. No entanto, isto só é verdade quando o 

filho morre antes de se tornar herdeiro do seu pai. Mas se ele se tornar seu herdeiro, o substituto não deveria pagar mais dos 

legados do que o menor teria sido obrigado a fazer, porque ele não está vinculado em seu próprio nome, mas no do menor 

falecido, que não teria sido obrigado a entregar mais de três quartos da sua metade aos legatários. 

 

339. Se, no entanto, toda a metade do herdeiro estrangeiro deveria ter sido legada, e ele, em virtude da substituição pupilar, se 

torna herdeiro do menor, que não foi acusado do pagamento de qualquer legado, pode dizer-se que serão aumentados, e o 

processo deve ser tomado como se a parte tivesse sido substituída por qualquer herdeiro, seja ele quem for, e tendo este 

último recusado aceitar a herança, o substituto passa a ter direito a toda ela; pela razão de que o substituto, ao fixar a parte 

devida nos termos da Lei Falcidiana, tem sempre em consideração a quantidade da propriedade que o pai deixou. 

 

340. O mesmo deve ser dito se o pai nomear os seus dois filhos menores seus herdeiros, e substituí-los um pelo outro, pois 

nestas circunstâncias o espólio irá investir no outro pelo direito de substituição, e o montante da Lei Falcidiana deve ser 

estabelecido. 
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341. Quando um testador tinha dois filhos menores, e nomeou um deles seu herdeiro, e deserdou o outro, e subsequentemente 

substituiu o filho deserdado por aquele que ele tinha nomeado herdeiro, e depois substituiu Maevius por aquele que ele tinha 

deserdado, e encarregou-o do pagamento dos legados, o irmão deserdado tornou-se herdeiro do outro, e depois morreu. 

Como, por vontade do seu pai, a herança deste último lhe passou por direito hereditário nos termos da substituição, pode-se 

dizer que os legados com os quais foi acusado devem, após dedução da parte falcidiana, ser pagos da propriedade que o pai 

deixou no momento da sua morte. O seguinte caso não se opõe a esta opinião, nomeadamente: quando um pai deixa um 

legado ao seu filho deserdado, o substituto não é obrigado a pagar o legado por esta conta; porque, neste caso, o filho não 

recebe uma parte do património do seu pai, mas apenas um legado. Ainda assim, alguém pode perguntar o que deve ser feito 

se o filho deserdado não se tornou herdeiro do seu irmão sob a substituição, quer por lei, quer através da intervenção de 

terceiros, e depois deve morrer antes de atingir a idade da puberdade. Poderia ser considerado, nestas circunstâncias, que o 

substituto deve pagar o legado pelo qual foi acusado? De modo algum. Pois faz diferença se o filho deserdado se torna 

herdeiro do seu irmão em virtude da substituição ou de alguma outra forma, e é claro que num destes casos o pai pode acusar 

o filho de um legado, mas no outro ele não pode; e por conseguinte, é agradável argumentar que o testador não tem mais 

direito com referência ao substituto do que teria com referência a ele para quem foi nomeado. 

 

342. O co-herdeiro de um menor, depois de reservar a parte falcidiana, pagou os legados legados legados pelo testador na 

proporção da sua parte da herança. Depois da morte do menor, o outro tornou-se seu herdeiro em virtude da substituição, e 

tendo-se esgotado a metade da herança que pertencia ao menor, a parte devida nos termos da Lei Falcidiana deve ser 

deduzida de todos os legados, de modo a que todos aqueles com os quais ele e o menor foram acusados de terem sido sujeitos 

a contribuição, a quarta parte da herança permanecerá na sua posse; pois embora ele seja o herdeiro do menor, ainda assim a 

dedução nos termos da Lei Falcidiana deve ser feita, tal como se ele tivesse sido o herdeiro do seu pai. O legado com que o 

herdeiro foi acusado, e que ascendia a mais de três quartos da sua parte, não será aumentado, a menos que o herdeiro que foi 

nomeado para uma parte da herança e substituído pelo seu co-herdeiro, deva pagar o legado, após ter deduzido a parte 

falcidiana, enquanto o seu co-herdeiro deliberava; e depois, após este último ter rejeitado a herança, o outro, em virtude da 

substituição, deve também adquirir a parte restante da mesma. 

 

343. Africanus, Perguntas, Livro V. 

 

Onde um homem, que tinha uma herança de quatrocentos aurei, legou trezentos deles, e depois concebeu para si uma parcela 

de terra no valor de cem aurei sob a condição de que a Lei Falcidiana não se aplicasse à sua vontade, surge a questão, qual é a 

regra? Respondi que esta é uma daquelas perguntas perplexas que são discutidas pelos dialécticos, e que são designadas por 

eles como sofisticas, ou ilusórias; pois, num caso deste tipo, o que quer que decidamos ser verdade, será considerado falso. 

Pois se dissermos que a concepção que lhe resta é válida, haverá fundamento para a aplicação da Lei Falcidiana, e portanto o 

legado não será pagável, uma vez que a condição não foi cumprida. Mais uma vez, se o legado não deve ser considerado 
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válido, porque a condição não foi cumprida, não haverá motivo para a aplicação da Lei Falcidiana. Se, contudo, a lei não for 

aplicável, e a condição tiver de ser cumprida, terá direito à concepção. Mas como a intenção do testador parece ter sido a de 

que os outros legados não devem ser diminuídos por causa do seu, a melhor opinião é decidir que a condição da qual o seu 

legado está dependente não foi cumprida. 

 

344. Portanto, o que diremos se o testador legou duzentos aurei noutros legados, e lhe deixou duzentos sob a mesma 

condição, pois a condição da qual o seu legado depende foi, ou não foi cumprida; por conseguinte, terá direito a todos, ou a 

nenhum, e isto será considerado injusto, e contrário à intenção do testador. Mais uma vez, não é razoável considerar que tem 

direito a uma parte do legado, quando é necessário para a condição de que todo o legado depende, ou deve ter sido cumprido, 

ou deve ter falhado. Por conseguinte, toda a questão deve ser eliminada recorrendo a uma excepção baseada na fraude. 

 

345. Por essa razão, quando um testador deseja obter o cumprimento dos seus desejos, deve providenciar o seguinte: "Se 

legei, ou devo legar algo mais do que é legal ao abrigo da Lei Falcidiana, que o meu herdeiro seja acusado de deduzir o que 

for necessário para perfazer a sua quarta parte do legado que deixei ao Titius". 

 

346. Quando um testador deixou uma herança de duzentos aurei, e me legou uma centena pagável imediatamente, e também 

uma centena pagável condicionalmente, e a condição foi cumprida após algum tempo, de tal forma, porém, que do 

rendimento que lhe foi deixado o herdeiro não recebeu mais de vinte e cinco aurei, ele terá direito ao benefício da Lei 

Falcidiana, e nós devemos pagar-lhe vinte e cinco, e, além disso, os juros de cinquenta durante esse período, que (por 

exemplo) ascendem a cinco aurei. Por conseguinte, como devem ser pagos trinta aurei, certas autoridades sustentam que 

quinze serão devidos por cada um de nós, o que é totalmente incorrecto; pois embora cada um de nós tenha recebido o 

mesmo montante, é ainda evidente que o meu legado é um pouco mais valioso do que o seu. Assim, deve ser decidido que o 

seu legado é diminuído pelo montante que o herdeiro recebeu dos lucros; e de acordo com isto, deve ser feito o seguinte 

cálculo, nomeadamente, o que é devido ao herdeiro deve ser dividido em sete partes, das quais serei obrigado a pagar quatro, 

e vocês três, uma vez que o meu legado é um quarto maior do que o vosso. 

 

347. Marcianus, Institutos, Livro VII. 

 

O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que o dinheiro deixado para o sustento das crianças estava sujeito ao 

funcionamento da Lei Falcidiana, e que era dever do Governador da Província ver que era emprestado a pessoas que eram 

solventes. 

 

348. O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript geral, dirigido a Bononius Maximus, que os juros deveriam ser 

pagos por qualquer pessoa que reclamasse o benefício da Lei Falcidiana com o objectivo de cometer fraude. 
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349. Florentinus, Institutos, Livro XI. 

 

Quando um herdeiro, que foi acusado por um fideicomisso de transferir a herança para alguém após o recebimento de uma 

certa quantia de dinheiro, se recusa a cumprir a vontade do testador, e depois deseja usufruir do benefício da Lei Falcidiana, 

embora o dinheiro possa não ter sido pago a ele que, ao recebê-lo, lhe foi pedido para transferir a herança; ainda assim, ele 

será obrigado a executar o fideicomisso, uma vez que o que o testador desejava que lhe fosse dado tomará o lugar da parte 

falcidiana. 

 

350. Marcianus, Institutos, Livro XIII. 

 

Um herdeiro tem direito a ter, como quarto da herança ao abrigo da Lei Falcidiana, tudo o que adquire nesta qualidade, mas 

não qualquer propriedade que possa reivindicar por direito hereditário, ou que tenha recebido como herança, ou em virtude 

de um fideicomisso, ou para cumprir uma condição; pois nenhuma destas coisas está incluída no seu quarto. Mas quando lhe 

for cobrado nos termos de um trust para transferir a totalidade do património, ou quando lhe for deixado um legado, ou se 

tornar beneficiário de um trust, ou quando lhe for ordenado que tome certos bens como legado preferencial, ou que deduza ou 

retenha qualquer coisa do património, isto será incluído no seu quarto. No entanto, com referência à parte que recebe do seu 

co-herdeiro, esta não será incluída. Mesmo que lhe possa ser pedido que transfira a herança ao receber uma certa soma de 

dinheiro, o que receber será incluído na sua quarta, tal como foi decidido pelo Divino Pio. E quando algo lhe é dado pelo 

beneficiário do fundo em conformidade com uma condição, é de notar que isto também deve ser incluído no seu quarto. Mas 

se o herdeiro receber alguma coisa do legatário com o objectivo de cumprir uma condição, tal não se enquadra no âmbito da 

Lei Falcidiana; portanto, se o falecido concebeu uma parcela de terra no valor de cem aurei, desde que o devedor tenha pago 

cinquenta ao herdeiro, o legado deve ser contado como cem, e o herdeiro terá direito a cinquenta, para além da sua parte da 

herança, e esta não será incluída na sua quarta. 

 

351. Macer, Sobre Assuntos Militares, Livro II. 

 

Se um soldado, tendo feito o seu testamento, dirige metade dos seus bens para lhe serem entregues, e depois executa um 

codicilo após ter sido dispensado, pelo qual pede que a outra metade dos seus bens seja entregue ao Titius, e morre um ano 

após a sua dispensa, o herdeiro reterá a sua quarta parte do que era devido a si e ao Titius; porque o testador morreu numa 

altura em que o seu testamento não podia receber o benefício do privilégio Imperial relacionado com testamentos militares. 

Se, no entanto, ele morrer dentro de um ano após a sua exoneração, só Titius deve sofrer a dedução do quarto falcidiano, 

porque a confiança lhe foi deixada numa altura em que o testador não podia fazer um testamento ao abrigo da lei militar. 

 

352. Papiniamis, Perguntas, Livro XX. 
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Um herdeiro foi acusado de transferir uma herança para Maevius na condição de receber dele uma centena de aurei, e na sua 

morte, de deixar o dinheiro para Titius. Embora as referidas cem aurei fossem suficientes para compor um quarto da herança, 

ainda assim, devido à confiança subsequente, haverá motivo para a retenção de um quarto do primeiro legado; pois, de 

acordo com uma Constituição do Divino Adriano, a quantia só se enquadra nos termos da Lei Falcidiana onde permanece nas 

mãos do herdeiro; mas só ele está sujeito à operação da Lei Falcidiana a quem a herança foi legada, pelo que não se aplica às 

cem aurei que foram doadas mortis causa. É evidente que, se alguém fizer a seguinte disposição testamentária: "Peço-vos que 

transfiram a minha herança no recibo de cem aurei", e o testador não deve designar ninguém para pagar o dinheiro, este pode 

ser retido e deduzido pelo herdeiro nos termos do Decreto Trebelliano do Senado, se for suficiente para perfazer a sua quarta. 

 

353. Scaevola, Digest, Livro XXI. 

 

Um testador, após ter nomeado o seu filho e filha seus herdeiros, legou certos bens a cada um deles como herdeiros 

preferidos, mas deixou muito menos à sua filha do que ao seu filho. Além disso, concebeu para o primeiro, uma casa que 

estava sobrecarregada, incluindo tudo o que lhe pertencia e todos os seus utensílios, e acrescentou a seguinte cláusula: "Faço 

esta concepção na condição de que Titius, o libertado do meu filho, pague quaisquer dívidas devidas sobre a referida casa, e 

se o fizer, a casa pertencerá a ambos em comum". Se a filha desejasse aproveitar o benefício da Lei Falcidiana com o 

propósito de reservar o seu quarto, colocava-se a questão de saber se as dívidas deveriam ser deduzidas da parte da herança 

que lhe restava, e se deveria obter o seu quarto do que lhe restava. A resposta foi que ela podia reclamá-la por lei, mas que 

não podia aceitar o que lhe restava, se fosse suficiente para constituir a sua quarta, sem satisfazer os desejos do falecido, e 

pagar aquilo de que tinha sido acusada. 

 

354. The Same, Digest, Livro XXI. 

 

Um marido tinha a cargo a propriedade da sua esposa, que não incluía o dote, e ela, tendo falecido antes de o marido lhe ter 

prestado contas da sua administração, deixou-o herdeiro de toda a sua propriedade, e encarregou-o, quando faleceu, de 

entregar dez acções da mesma ao seu filho comum, e de entregar duas acções ao seu neto. Levantou-se a questão de saber se 

o que se verificou ter ficado nas mãos do marido da sua administração da propriedade deveria ser transferido para o filho, 

juntamente com os outros bens, na proporção de dez acções da propriedade. A resposta foi que o que o marido devia à 

propriedade também seria incluído na distribuição. 

 

355. O tio paterno de uma menina, a quem a sua mãe pediu para transferir os seus bens para Titius, caso ela morresse antes 

de atingir a idade da puberdade, tornou-se seu herdeiro legal. Ao estimar o montante devido ao abrigo da Lei Falcidiana, o 

herdeiro desejava deduzir da herança o capital, do qual o menor falecido tinha pago a várias pessoas o dinheiro devido pelo 

apoio fornecido por conta da testatrix. Se ele devia fazer esta dedução, colocava-se a questão de saber se devia dar uma 
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garantia para pagar o capital das referidas somas de dinheiro, sendo os montantes dos mesmos determinados pelo momento 

da morte de cada uma das partes com direito a sustento. A resposta foi que ele deveria dar essa garantia. 

 

356. Três anos após ter entrado na herança, um herdeiro desejava aplicar a Lei Falcidiana contra os legatários, pela razão de 

que o testador tinha administrado certas tutelas das quais ainda não tinha sido prestada conta, e porque negava que tanto 

podia ser recuperado dos créditos devidos ao menor como tinha sido deduzido em virtude da garantia dada pelo testador. 

Colocou-se a questão de saber se, a pedido dos legatários, deveriam ser tiradas cópias das contas do falecido, e de todos os 

documentos pertencentes à herança, bem como uma declaração dos montantes devidos às alas, a fim de evitar que o herdeiro 

produzisse os documentos que pudesse seleccionar, e assim defraudar os legatários. A resposta foi que era dever do tribunal 

examinar quaisquer documentos pelos quais o montante da herança pudesse ser estabelecido. 

 

357. O mesmo, Perguntas, Publicly Discussed. 

 

Se um civil executa um testamento antes de se tornar um soldado, e depois executa um codicilo durante o seu tempo de 

serviço militar, a Lei Falcidiana não se aplica ao codicilo, mas aplica-se ao testamento. 

 

 

 

 

Título. 3. Onde se diz ter sido legado a alguém mais do que é permitido pela Lei Falcidiana. 

 

 

 

 

358. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

Quando for legado a alguém mais bens do que o permitido pela lei, e houver boas razões para duvidar se a Lei Falcidiana é 

ou não aplicável, o Pretor virá em socorro do herdeiro, e obrigará o legatário a fornecer-lhe segurança de que, se se tornar 

evidente que recebeu um legado maior do que aquele a que tem direito ao abrigo da Lei Falcidiana, ele lhe restituirá uma 

quantia igual ao excesso, e que nenhuma tentativa será feita para o defraudar. 

 

359. Não faz diferença se isto ocorre no primeiro testamento, na substituição pupilar, ou em ambos, pois já foi decidido que a 

Lei Falcidiana se aplica mas uma vez, mesmo quando existem dois testamentos, e que todos os legados serão sujeitos a 

contribuição, não só aqueles que são imputados ao próprio menor, mas também aqueles que o seu substituto é obrigado a 

pagar. 
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360. Nos casos em que não tenha sido feita qualquer estipulação em relação à guarda, o herdeiro terá direito a uma acção de 

tutela contra o tutor do primeiro. Mas, como diz Pomponius, a estipulação pode entrar em vigor com referência tanto ao 

próprio guarda como ao seu herdeiro, caso em que a Lei Falcidiana começará a ser aplicada durante a sua vida. Ele também 

estabelece a mesma regra com referência à acção sobre a tutela. 

 

361. Marcelo diz que um homem cujos bens ascendiam a quatrocentos aurei nomeou como seu herdeiro o seu filho, que 

ainda não tinha atingido a idade da puberdade, substituiu Titius e Seius por ele, e não acusou o menor de qualquer legado, 

mas acusou Titius com o pagamento de trezentos aurei. Marcelo pergunta se duzentos ou cento e cinquenta aureis devem ser 

pagos pelo substituto, pois, em nenhuma circunstância, ele deve ser obrigado a pagar trezentos. Parece-me ser a melhor 

opinião que ele não deveria ser obrigado a pagar aos legatários mais do que a sua parte, e certamente que não deveria pagar-

lhes menos. Daí que, de acordo com isto, a estipulação não produz efeitos, no que diz respeito apenas a ele, mas deve ser 

levada a cabo em benefício de todos os herdeiros, uma vez que a Lei Falcidiana se torna aplicável após ter sido demonstrada 

uma causa adequada, e é determinada pelo montante dos legados e pelas dívidas da herança. 

 

362. Se o endividamento da herança for evidente, ou certo, o cálculo é facilmente efectuado. Se, contudo, o endividamento 

ainda for incerto, seja porque depende de alguma condição, seja porque o credor intentou uma acção para cobrar o seu 

crédito, e o litígio ainda não tiver terminado, será duvidoso quanto é devido ao legatário por causa da incerteza. 

 

363. Actualmente, algo muito semelhante ocorre com referência aos trusts. 

 

364. Quando se diz que a Lei Falcidiana é aplicável, normalmente é nomeado um árbitro para avaliar o montante da herança, 

embora possa haver apenas uma pessoa a exigir a execução de um trust muito moderado. Uma avaliação deste tipo não deve 

prejudicar outros que não tenham sido convocados perante o árbitro. Ainda assim, é habitual que os outros beneficiários do 

truste sejam notificados pelo herdeiro para comparecerem perante o árbitro e aí apresentarem os seus casos. Os credores, 

frequentemente, são também notificados para provar os seus créditos perante o árbitro. É apenas razoável que o herdeiro seja 

ouvido contra as reivindicações dos legatários e beneficiários do fideicomisso, se ele se oferecer para pagar tudo o que resta, 

e desejar proteger-se através de uma estipulação deste tipo. 

 

365. Quando certos legados são legados que são pagáveis imediatamente, e outros que são pagáveis sob uma condição, esta 

estipulação deve ser feita com referência aos legados condicionais, desde que os que são imediatamente devidos sejam 

integralmente pagos. Finalmente, Julianus diz que quando os legados são legados absoluta e condicionalmente, a fim de 

evitar que a Lei Falcidiana produza efeitos se a condição for cumprida, não será concedida uma acção para a recolha dos 

legados que tenham sido absolutamente legados, a menos que seja dada uma garantia ao herdeiro para reembolsar qualquer 

coisa que tenha sido recebida em excesso do que é permitido pela Lei Falcidiana. 
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366. Julianus diz também que quando um quarto de uma herança é deixado a uma pessoa sob uma condição, e três quartos 

dela é legada em absoluto, deve ser dada uma garantia para reembolsar tudo o que foi recebido acima do montante autorizado 

pela Lei Falcidiana. 

 

367. Daí que esta estipulação também possa ser exacta, porque, embora o herdeiro possa recuperar qualquer excesso que 

tenha pago, ainda assim, a parte a quem foi feito o pagamento pode não provar ser solvente, e por esta razão o que foi pago 

será perdido. 

 

368. Pode dizer-se que esta estipulação também deve ser feita com referência a doações mortis causa. 

 

369. Estas palavras da estipulação, "O que possa ter recebido como legado em excesso do que é autorizado pela Lei 

Falcidiana", não se referem apenas a alguém que recebeu mais do que é permitido pela Lei Falcidiana, e que deve reembolsar 

uma parte, e pode reter uma parte do mesmo, mas também têm referência a uma pessoa que é obrigada a reembolsar todo o 

seu legado, pois deve ser entendido que por vezes a Lei Falcidiana revoga uma parte do legado que foi pago, e por vezes 

revoga todo o mesmo. Pois, como o cálculo da parte falcidiana é feito depois de ter sido feita uma conta do endividamento, 

acontece frequentemente que se descobre outro endividamento, ou se cumpre uma condição da qual depende o pagamento de 

uma dívida, e se esgota todo o montante do legado; por vezes, porém, cumpre-se uma condição da qual depende a liberdade 

dos escravos, que torna um legado não devido em nenhuma circunstância, uma vez que o cálculo do montante do legado não 

é feito até que o do escravo tenha sido completado, e o seu valor deduzido do património da herança. 

 

370. Além disso, a Lei Falcidiana não se aplica a certos testamentos; ainda assim, com referência aos mesmos, observa-se a 

regra de que embora o herdeiro possa não ter direito a reservar o seu quarto, o legado só seria pagável no caso de os bens da 

herança serem suficientes, naturalmente, após dedução do endividamento, bem como o valor dos escravos que receberam a 

sua liberdade, quer directamente, quer nos termos de um trust. 

 

371. A segurança deve também ser dada pelo beneficiário de um fideicomisso ao legatário que é encarregado da execução do 

mesmo. 

 

372. Por vezes, o acordo estabelecido nesta estipulação não se refere ao falcidiano, mas a alguma outra lei; como, por 

exemplo, quando um mecenas é nomeado herdeiro de todo um património, e é acusado absolutamente de um legado de cinco 

duodécimos do mesmo, e é depois acusado condicionalmente de outro legado que exceda o montante a que tem direito como 

mecenas; pois neste caso deve recorrer-se àquela lei que prevê os mecenas, e não à lei falcidiana. 
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373. Quando os bens que foram legados se perdem nas mãos do legatário, a melhor opinião é que o alívio deve ser 

concedido, através de uma excepção, à parte que fez a promessa, 

 

374. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Mesmo que consentisse em pagar o valor da propriedade, 

 

375. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

A menos que algum acto fraudulento tenha sido cometido pelo próprio legatário, pois então ele também será responsável ao 

abrigo da cláusula relativa à má fé, que está incluída nesta estipulação, e pode ser combatida por uma resposta. 

 

376. Esta caução, que é executada por conta da Lei Falcidiana, tem como referência o fornecimento de fianças. 

 

377. Quando são legados legados que são pagáveis em momentos diferentes, como é certo que a Lei Falcidiana será 

aplicável, Pedius diz que não há motivo para uma estipulação, mas que há um para um cálculo, e que deve ser feita uma 

estimativa da soma pagável em momentos diferentes, e desta forma o montante total dos legados será estabelecido. O 

resultado da estimativa é que o montante devido ao abrigo da Lei Falcidiana será fixado na proporção do que deve ser 

deduzido de todos os legados. 

 

378. Sempre que for claro que um legado será devido e pagável mesmo antes do início da aplicação da Lei Falcidiana, o 

cálculo do legado deve ser feito. Se, contudo, o cumprimento da condição da qual depende for atrasado, devemos esperar até 

que seja cumprido. Mas se o tempo para o seu cumprimento ainda não tiver chegado, neste caso, deve ser tido em conta os 

lucros recebidos durante o tempo intermédio, e deve ser feita uma estimativa, para que possamos determinar o montante ao 

abrigo da Lei Falcidiana, e possamos dizer que a estipulação se tornou operativa. 

 

379. Embora todos os legatários e beneficiários de um trust possam, através desta estipulação, ser obrigados a dar segurança, 

ainda assim, os Irmãos Divinos declararam num Rescript que alguns deles estão dispensados de o fazer, como, por exemplo, 

aqueles a quem foram legados pequenos subsídios para apoio. Pois eles declararam num Rescript, dirigido a Pompeius 

Faustina: "O legado da posse aurei pagável anualmente sob a vontade de Pompeia Crispiana, a sua padroeira, que alega ter-

lhe sido deixada, é diferente daquele pelo qual a comida e o vestuário foram deixados às suas outras mulheres livres, razão 

pela qual pensamos que não deve ser exigida uma caução". 

 

380. Além disso, é de notar que o Tesouro não deve ser obrigado a fornecer uma caução, mas uma acção pode ser intentada 

contra ela, tal como se o tivesse feito. Ainda assim, o Divino Pio declarou num Rescript que outros, independentemente da 
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sua posição, e embora já tenham recebido o seu legado, deveriam ser obrigados a dar segurança. Aprendemos também com 

este Rescript que o Imperador pretendia que fosse feita uma estipulação, mesmo depois de os legados terem sido pagos. 

 

381. Quando um legatário dá segurança a um herdeiro com referência à restituição do legado que lhe foi pago, e o herdeiro já 

está envolvido numa controvérsia por causa da herança, ou espera estar, e a herança é despejada, seja por negligência ou 

fraude daquele que pagou a herança, consideramos que a estipulação não terá efeito, no que diz respeito ao julgamento de um 

bom cidadão, porque contém o elemento de boa fé. 

 

382. Do mesmo modo, se aquele que pagou o legado deve, por qualquer outra razão, privar-se da herança (por exemplo, 

porque é nomeado herdeiro por um segundo testamento, sob o qual o referido legatário não recebeu o legado), dizemos que, 

de acordo com o julgamento de um bom cidadão, a estipulação se tornará operacional. 

 

383. E, de uma maneira geral, quando aquele que se providenciou por uma estipulação deste tipo, e transferiu uma herança, 

ou uma soma de dinheiro, ou alguma vantagem, deve ser dito que a estipulação entrará em vigor; desde que aquele que a 

subscreveu não tenha sido culpado de má fé. 

 

384. Colocou-se a questão de saber se a estipulação pode entrar em vigor mais do que uma vez. E está estabelecido que pode 

ter efeito repetidamente, se o herdeiro for privado de diferentes partes da propriedade em momentos diferentes. 

 

385. Se o legado tiver de ser pago antes de a estipulação ser entrada, e forem instaurados procedimentos legais para obrigar à 

segurança a ser fornecida, isto sugere o ponto de que os procedimentos podem ser instaurados onde algo foi omitido, ou 

pagos por engano. Por conseguinte, neste caso, como não foi dada qualquer garantia, considera-se que foi pago mais do que 

aquilo que é devido. Pomponius diz que uma acção para obrigar a segurança a ser fornecida mentirá, e eu penso que a sua 

opinião deveria ser adoptada em virtude do benefício que dela se pode retirar. 

 

386. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXIII. 

 

Mais uma vez, esta segurança deve ser dada onde parece haver uma boa razão para ela, pois seria injusto que fosse exigida 

onde ainda não surgiu qualquer controvérsia em relação à herança, e onde apenas foram feitas ameaças ociosas, pelo que o 

Pretor deve decidir a questão após investigação adequada. 

 

387. Quando cada uma das duas partes reclama a totalidade da herança para si, por exemplo, sob a vontade, onde ambas são 

do mesmo nome, as acções podem ser intentadas pelos credores, bem como pelos legatários contra a parte na posse, e contra 

aquela que reclama a herança. 
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388. Esta segurança é necessária quando alguém paga o seu próprio dinheiro ou entrega a sua própria propriedade. Se pagar 

dinheiro ou entregar bens pertencentes à herança, algumas autoridades sustentam que não é necessário fornecer essa garantia, 

pois se perder o seu caso não será responsável, uma vez que não estava na posse e não cometeu fraude para evitar ter a posse. 

Se o pagamento for efectuado antes de surgir qualquer controvérsia, esta regra será aplicável; porque se o pagamento for 

efectuado posteriormente, será responsável por negligência. 

 

389. No caso de duas pessoas com o mesmo nome, coloca-se a questão de saber se a garantia deve ser prestada por aquele 

que transfere a propriedade da herança, pelo motivo de que uma delas está absolutamente isenta de responsabilidade, tal 

como se tivesse pago uma dívida devida pela herança. Se a parte que reclama a herança pagou o seu próprio dinheiro, ou 

entregou a sua própria propriedade, não terá nada a reter, pelo que lhe deve ser dada uma caução. 

 

390. Marcellus, Digest, Livro XXI. 

 

Vejamos se esta estipulação, nomeadamente, "Prometes devolver o que quer que tenhas recebido acima do que é permitido 

pela Lei Falcidiana?" não será suficiente contra a parte que é obrigada a pagar um legado a outra nos termos de um 

fideicomisso. Será suficiente que o herdeiro diga que não há nada a ser feito por ele sob o fundo fiduciário. Pois, neste caso 

também, aquele que recebe o benefício do fideicomisso deve fornecer segurança para indemnizar o legatário, a menos que 

este último prefira dar segurança ao herdeiro, a fim de evitar circunlocuções. Além disso, a segurança deve ser dada ao 

legatário se (como é perfeitamente adequado), deve ser-lhe permitido reter uma soma proporcional do que foi pago ao abrigo 

do fideicomisso, mesmo que um número suficiente do legado possa permanecer nas suas mãos para cumprir toda a obrigação 

fiduciária. 

 

391. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro IV. 

 

Se o legatário ou o beneficiário do fideicomisso não puder fornecer prontamente a segurança, e por esta razão correr o risco 

de ser privado do benefício conferido pelo testamento, será ele libertado da necessidade de dar segurança? Esta opinião 

parece ser adoptada num Rescript of the Divine Commodus, que se encontra nas seguintes palavras: "Se o tribunal 

competente do caso verificar que lhe foi apresentado um pedido para o obrigar a dar segurança, a fim de o impedir de 

reclamar o benefício da confiança, deve certificar-se de que está dispensado da obrigação de a fornecer". 

 

392. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VII. 

 

O Divino Pio proibiu que a segurança fosse exigida a uma pessoa que foi instruída para supervisionar a distribuição de certos 

legados anuais, exigindo-lhe que devolvesse ao herdeiro as acções daqueles que não as aceitaram, a menos que o testador lhe 

tenha ordenado expressamente que o fizesse. 
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393. Marcianus, Trusts, Livro X. 

 

Quando um herdeiro alega que parte de uma herança, ou mesmo a sua totalidade, é confiscada ao Tesouro, e deve ser 

estabelecido que também foi acusado de um fideicomisso, foi decidido que se o beneficiário deve dar garantias para restaurar 

a herança no caso de ser despejado, deve ser pago. 

 

394. The Same, Trusts, Livro XII. 

 

Quando a propriedade da propriedade não está em controvérsia, mas o usufruto da mesma está (pois pode acontecer que a 

propriedade seja legada ao Titius, e o usufruto a outra pessoa), então a segurança para a restaurar não deve ser dada ao 

herdeiro, mas sim ao Titius. Por vezes, mesmo que o herdeiro seja encarregado da transferência do usufruto, deve ser dada 

segurança ao Titius; por exemplo, se o usufruto, tendo sido reservado, a propriedade é deixada a ele, e o usufruto ao Seius; 

pois, neste caso, que vantagem seria dar segurança ao herdeiro, uma vez que nenhum benefício lhe advirá se o usufruto for 

extinto? Se, no entanto, o usufruto, tendo sido legado à Seius, e a propriedade for deixada ao Titius de tal forma que quando o 

usufruto deixar de pertencer à Seius, ele terá direito à propriedade, então a segurança deve ser fornecida ao herdeiro pelo 

usufrutuário, e também pelo herdeiro ao Titius, porque não é certo que, se o usufruto for extinto, a propriedade será adquirida 

pelo Titius. 
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           Livro XXXVI 
 

 

 

 

 

 

1. Sobre o Decreto de Trebellian do Senado. 

 

2. Em que momento os legados ou trusts entram em vigor. 

 

3. Sobre a segurança dada para o pagamento de legados ou a execução de fideicomissos. 

 

4. Quando os legatários dos beneficiários de um fideicomisso podem ser colocados na posse do bem (...) 

 

 

 

 

 

Título. 1. Sobre o Decreto Trebelliano do Senado. 
 

 

 

 

1. Ulpianus, Trusts, Livro III. 

 

Depois de termos discutido assuntos relacionados com os trusts de diferentes tipos de bens, passemos agora à interpretação 

do Decreto de Trebellian do Senado. 

 

(1) Este Decreto do Senado foi promulgado na época de Nero, no dia 8 de Setembro, durante o Consulado de Anneus Seneca 

e Trebellius Maximus. 
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(2) As palavras do Decreto são as seguintes: "Como é perfeitamente justo que, com referência a todos os trusts que envolvam 

propriedades onde se deva pagar qualquer coisa a partir da propriedade, se recorra àqueles para quem são transferidos os 

direitos e lucros da propriedade, em vez de que os herdeiros incorram em qualquer risco por causa da fé neles depositada, 

decreta-se que não serão permitidas acções que são normalmente concedidas a favor e contra os herdeiros quando estes 

últimos tenham transferido a propriedade nos termos de um trust, como lhes foi imputado; mas que, nestes casos, serão 

concedidas acções a favor e contra aqueles para quem os bens tenham sido transferidos ao abrigo do trust criado pelo 

testamento, a fim de que os últimos desejos das pessoas falecidas possam ser executados de forma mais completa, no que diz 

respeito ao resto dos bens. " 

 

(3) Por este Decreto do Senado, as dúvidas daqueles que decidiram recusar-se a aceitar a herança, quer através da apreensão 

do litígio, quer por medo, são eliminadas. 

 

(4) Mas, embora o Senado tivesse a intenção de vir em socorro dos herdeiros, também vem em socorro do beneficiário do 

fideicomisso. Pois é concedida aos herdeiros, uma vez que eles podem recorrer a uma excepção se for instaurada uma acção 

contra eles; e se os herdeiros intentarem uma acção, podem ser impedidos por uma excepção de que os beneficiários do trust 

têm o direito de recorrer, pelo que não há dúvida de que os seus interesses também foram consultados. 

 

(5) Este decreto do Senado aplica-se quer a quem for herdeiro testamentário, quer ao herdeiro em juízo, foi acusado de 

transferir a herança. 

 

(6) Aplica-se também ao caso da vontade de um soldado que está sob controlo paterno, e que tem o direito de dispor do seu 

peculiar castrense ou do seu peculiar quase-castrense. 

 

(7) Os possuidores de bens sob a Lei Pretoriana, ou quaisquer outros sucessores, podem transferir um bem em virtude do 

Decreto Trebelliano do Senado. 

 

(8) Coloca-se a questão de saber se aquele a quem uma herança foi transferida pelos termos de um trust ao abrigo do Decreto 

Trebelliano do Senado pode ele próprio ceder os seus direitos de acção pelo mesmo Decreto do Senado, onde foi encarregado 

de transferir a herança. Julianus diz que também pode ceder os seus direitos de acção. Este parecer Marcianus também 

aprova, e nós próprios o adoptamos. 

 

(9) No entanto, quando alguém foi acusado de transferir uma herança para duas pessoas, para uma delas absolutamente ou 

dentro de um certo tempo, e para a outra sob uma condição, e ele alega que a herança é provavelmente insolvente, o Senado 

decretou que toda a herança deve ser transferida para a parte a quem o herdeiro foi encarregado de a transferir absolutamente, 
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ou dentro de um certo tempo. Se, no entanto, a condição for preenchida, e o outro beneficiário desejar aceitar a sua parte, os 

direitos de acção passar-lhe-ão por força da lei. 

 

(10) Quando um filho ou um escravo é nomeado herdeiro, e é encarregado de transferir a herança, e o dono ou o pai deve 

transferi-la, os direitos de acção passarão para o beneficiário do trust, em virtude do Decreto Trebelliano do Senado. Este será 

o caso mesmo que as partes sejam encarregadas de transferir o bem em seu próprio nome. 

 

(11) A mesma regra aplica-se quando um pai é acusado de transferir a propriedade pelo próprio filho. 

 

(12) Quando o tutor ou curador de um menor ou de uma pessoa insana é acusado de transferir um bem, o Decreto Trebelliano 

do Senado será sem dúvida aplicável. 

 

(13) Quando um menor foi acusado de transferir a herança para o próprio tutor, levantou-se a questão de saber se o mesmo 

poderia fazê-lo pela autoridade do seu tutor. Foi decidido pelo Divino Severus que ele não poderia transferir a herança para o 

seu tutor pela autoridade deste último, porque ninguém pode agir como juiz no seu próprio caso. 

 

(14) Ainda assim, os bens de um menor podem ser transferidos por ele para o seu tutor, uma vez que a autoridade deste 

último não é necessária para tornar a transferência legal. 

 

(15) Além disso, quando uma associação ou uma pessoa colectiva é encarregada de transferir um património, a transferência 

será válida quando for feita a cada um dos diferentes membros individualmente, pelo voto daqueles que pertencem a essa 

associação ou pessoa colectiva; pois, neste caso, cada um deles é considerado como tendo feito a transferência para si 

próprio. 

 

(16) Quando se pede ao herdeiro que transfira a propriedade, depois de ter reservado uma parcela de terra para si, pode fazê-

lo ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado; nem faz muita diferença se a terra que lhe foi entregue tiver sido prometida, 

pois uma acção pessoal para a recuperação do dinheiro emprestado não seguirá a terra; mas será responsável perante quem a 

propriedade tiver sido transferida ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado. A garantia deve ser fornecida pelo 

beneficiário do fundo fiduciário ao herdeiro para que o herdeiro seja indemnizado se a terra for despejada pelo credor. 

Julianus, contudo, não considera que deva ser dada uma garantia, mas que deve ser feita uma estimativa do valor do terreno 

sem a garantia, ou seja, por quanto venderá se a garantia não for fornecida; e il, onde não tivesse sido dada caução, venderá 

por tanto quanto a quarta parte da propriedade equivaleria, os direitos de acção passarão pelos termos do Decreto Trebelliano 

do Senado; mas se trouxesse menos, então, tendo a deficiência sido reservada, deveria igualmente ser feita uma transferência 

do restante, de acordo com o Decreto Trebelliano do Senado. Este parecer dispõe de muitas questões. 
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(17) Quando um homem que tinha uma herança de quatrocentos aurei legou trezentos, e, tendo deduzido duzentos, cobrou ao 

seu herdeiro para transferir a herança para Seius, será o beneficiário do trust responsável pelos trezentos aurei, ou será ele 

apenas responsável na proporção do montante da herança que lhe chegou às mãos? Julianus diz que se lhe pode exigir 

trezentos aurei, mas que não será concedida uma acção contra o beneficiário do trust por mais de duzentos, e por cem contra 

o herdeiro. Esta opinião de Julianus parece-me correcta, a fim de que o beneficiário não possa ser responsável por mais do 

que o montante que recebeu da herança. Pois ninguém é obrigado a pagar mais do que a quantia que lhe foi entregue pela 

herança, mesmo que a Lei Falcidiana possa não se aplicar, como consta de um Rescript do Divino Pio. 

 

(18) Finalmente, não será pago como legado, sob a vontade de um soldado, mais do que o montante da sua herança, após 

dedução do endividamento; e mesmo assim, o beneficiário do trust não será autorizado a reservar o quarto. 

 

(19) Daí Neratius dizer que se o herdeiro for encarregado de transferir a totalidade da herança sem deduzir a parte falcidiana, 

e aquele que tem direito a recebê-la for encarregado de a transferir para um terceiro, o herdeiro não pode deduzir a quarta do 

que o segundo beneficiário recebe, uma vez que o testador apenas pretendia que o primeiro beneficiário do fideicomisso 

gozasse da sua liberalidade. 

 

(20) Quando um testador, com propriedade no valor de quatrocentos aurei, deixou duzentos a Titius, e encarregou o seu 

herdeiro de transferir metade da propriedade para Sempronius, Julianus diz que a transferência deve ser feita de acordo com 

os termos do Decreto Trebelliano do Senado, e que a acção do legatário deve ser dividida de modo a que ele possa intentar 

uma acção contra o herdeiro por cem aurei, e uma contra o beneficiário do fideicomisso pelas outras cem. Portanto, Julianus 

sustenta que desta forma o herdeiro obterá o seu quarto sem qualquer dano, ou seja, a centena de aurei sem dedução. 

 

(21) Julianus diz também que se alguém que tenha uma herança de quatrocentos aureis legar trezentos, e, tendo deduzido 

cem, cobrar ao seu herdeiro a transferência da herança para Sempronius, deve ser dito que se a herança for transferida após a 

dedução da centena de aureis, será concedida uma acção para recuperar o legado contra o beneficiário do trust. 

 

2. Celsus, Digest, Livro XXI. 

 

Quando um homem que deixou quatrocentos aureus legou trezentos a Titius, e acusou o seu herdeiro de lhe transferir a 

herança, e o herdeiro, que suspeitava da insolvência da herança, entrou nela por ordem do Pretor e transferiu-a, levantou-se a 

questão, o que deve ao legatário? Deve considerar-se que, como a presunção é que o testador pretendia que o fideicomisso 

fosse transferido carregado com os legados, o senhor deve pagar a totalidade dos trezentos aurei ao Titius; pois o herdeiro 

deve ser entendido como tendo sido solicitado a nomeá-lo em seu lugar e a pagar-lhe o saldo, e, depois de ter cumprido todas 

as suas funções com referência à herança, ou seja, depois de ter pago os legados, teria tido direito ao que restava se não 

tivesse sido acusado de lhe transferir a herança. Quanto é que lhe teria restado então? Uma centena de aurei, certamente. Foi-
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lhe cobrado para lhe pagar, e portanto, para calcular a parte devida nos termos da Lei Falcidiana, como o herdeiro foi cobrado 

para pagar trezentos aurei ao Titius, e cem a si, o resultado será que se ele entrar na herança voluntariamente, terá de pagar 

duzentos e vinte e cinco ao Titius e setenta e cinco a si. Assim, Titius não terá direito a mais do que se o herdeiro tivesse 

entrado na herdade sem ter sido compelido a fazê-lo pelo Pretor. 

 

3. Ulpianus, Trusts, Livro III. 

 

Além disso, Marcelo, sobre Julianus, declara com referência a este caso que, se o testador tivesse dito que o herdeiro deveria 

ser acusado dos legados, e estes últimos entrassem voluntariamente na herança, o cálculo da parte falcidiana deveria ser feito 

tal como se quatrocentos aurei tivessem sido legados sob o trust, e trezentos tivessem sido deixados como herança; de modo 

que os trezentos deveriam ser divididos em sete partes, a quatro das quais o beneficiário do trust teria direito, e as outras três 

iriam para o legatário. Se, contudo, a herança fosse alegadamente insolvente, e o herdeiro não a aceitasse e transferisse 

voluntariamente, uma centena de aurei dos quatrocentos a que este último teria direito poderia ser retida pelo beneficiário do 

trust, e a mesma distribuição deveria ser feita dos trezentos restantes, para que o beneficiário pudesse receber quatro sétimos 

e o legatário os três restantes; pois seria extremamente injusto que o legatário, pelo simples facto de se suspeitar que a 

herança era insolvente, tivesse mais do que teria obtido se o herdeiro a tivesse voluntariamente inscrito. 

 

(1) Mais uma vez, o que foi dito com referência a uma herança suspeita de ser insolvente é também aplicável a testamentos 

aos quais a Lei Falcidiana não se aplica. Refiro-me a testamentos militares e outros com a mesma descrição. 

 

(2) Pomponius diz também que quando alguém é acusado de transferir uma herança após a dedução dos legados, levanta-se a 

questão de saber se os legados devem ser pagos na totalidade, e se o herdeiro pode deduzir o seu quarto do que resta sob o 

fideicomisso sozinho, ou pode deduzi-lo dos legados bem como do fideicomisso. Ele afirma que Aristo era de opinião que 

deveria ser deduzido de tudo o que foi legado pelo testador, ou seja, tanto do legado como do fideicomisso. 

 

(3) Qualquer bem que faça parte de um bem que tenha sido alienado pelo herdeiro deve ser incluído no seu quarto. 

 

(4) Um certo homem, tendo nomeado os seus filhos seus herdeiros a partes desiguais dos seus bens, e tendo-lhes deixado 

legados preferenciais de modo a dividir entre eles a maior parte dos seus bens, cobrou a qualquer um deles que morresse sem 

problemas de deixar a sua parte aos seus irmãos. O nosso imperador declarou num Rescript que os legados preferenciais 

foram incluídos no fundo, porque o testador não mencionou a sua parte da propriedade, mas apenas a sua parte, e os legados 

preferenciais foram considerados como tendo sido incluídos na sua parte. 

 

(5) Se alguém deveria ser convidado a entregar uma herança antes de ter colocado os escravos à tortura, ou aberto o 

testamento, ou entrado na herança, ou feito alguma das coisas que são proibidas pelo Decreto do Senado, e por esta razão a 
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herança deveria ser confiscada, o Tesouro irá adquiri-la com todos os seus fardos. Portanto, o benefício do quarto a que o 

herdeiro nomeado tinha direito será transferido para o Tesouro, e todos os direitos de acção pertencentes à herança passarão 

para ele ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado. Se, contudo, o herdeiro tiver impedido alguém de elaborar o 

testamento, ou não tiver permitido que as testemunhas se reunissem, ou se tiver negligenciado a vingança da morte do 

testador, ou se a herança tiver sido reclamada pelo Tesouro por qualquer outro motivo, o benefício da quarta pertence 

também ao Tesouro, e os restantes três quartos da herança serão transferidos para o beneficiário do fideicomisso. 

 

4. The Same, Trusts, Livro IV. 

 

Pela razão de que o herdeiro nomeado pode recusar-se a entrar na herança, receando que possa ser prejudicado por isso, 

devem ser tomadas disposições para o beneficiário do fideicomisso; para que se ele disser que deseja que o herdeiro entre na 

herança por sua conta e risco, e a transferir para ele, o herdeiro nomeado possa ser obrigado a comparecer perante o Pretor e 

entregar a herança. Se isto for feito, os direitos de acção passarão pelo Decreto Trebelliano do Senado, e o herdeiro não 

poderá beneficiar do benefício do quarto, quando transferir a propriedade; pois ao entrar na propriedade por risco de outro, é 

apenas razoável que ele seja privado de qualquer vantagem a que teria direito. Também não faz qualquer diferença se a 

herança é solvente ou não, pois é suficiente que tenha sido rejeitada pelo herdeiro nomeado. Não se deve investigar se a 

herança é solvente ou não, mas apenas a opinião, ou o receio, ou o pretexto da parte que se recusou a aceitá-la, e não os bens 

da herança em si. Isto não é irrazoável, pois o herdeiro nomeado não deve ser obrigado a declarar porque teme entrar na 

herança, ou porque não está disposto a fazê-lo. Pois os homens são actuados por diferentes motivos: alguns temem atender 

aos negócios, outros temem o aborrecimento dos mesmos; e outros ainda estão apreensivos de que o endividamento possa 

ascender a uma soma maior, mesmo que a herança possa parecer solvente; e mais uma vez, alguns temem a raiva ou inveja 

de outros; e alguns desejam favorecer aqueles a quem a herança foi legada sem, contudo, desejarem suportar qualquer dos 

fardos da mesma. 

 

5. Marcianus, Trusts, Livro VI. 

 

Sempre que um homem de elevado grau ou autoridade for acusado de transferir uma herança por um gladiador, ou por uma 

mulher que vive da prostituição, ele será obrigado a fazê-lo. 

 

(6) Ulpianus, Trusts, Livro IV. 

 

Qualquer pessoa pode recusar-se a aceitar uma herança não só quando está presente, mas também quando está ausente, e 

pode fazê-lo mesmo por meio de uma carta. Para um decreto pode ser perguntado com referência a partes que estão ausentes, 

se é certo que não desejam entrar no espólio e transferi-lo, ou se isto não é conhecido; em tal medida, a sua presença não é 

necessária. 
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1. É preciso lembrar que o Senado fala com referência a um herdeiro nomeado. E, portanto, Julianus discute a questão de 

saber se este decreto se aplica em casos de intestacy. A melhor opinião, porém, é a que adoptamos, a saber, que este decreto 

também se aplica aos herdeiros por sucessão intesta, quer sejam herdeiros de direito ou sucessores pretorianos. 

 

2. Este decreto do Senado aplica-se igualmente a um filho sob controlo paterno, e a todos os outros herdeiros necessários, 

para que possam ser obrigados pelo Pretor a tomar a seu cargo a herança e depois a transferi-la. Se o fizerem, os direitos de 

acção são considerados como tendo sido transferidos. 

 

3. Quando um bem sem dono é confiscado ao Tesouro, e este não está disposto a aceitá-lo e a transferi-lo para o beneficiário 

do trust, será perfeitamente correcto que o Tesouro devolva o bem, tal como se o beneficiário do trust o tivesse recuperado. 

 

4. Do mesmo modo, se os cidadãos de uma cidade, depois de terem sido nomeados herdeiros, devem dizer que a herança é 

provavelmente insolvente, e recusar aceitá-la, deve considerar-se que podem ser obrigados a fazê-lo, e a transferir a herança. 

A mesma regra aplica-se com referência a uma associação. 

 

5. Titius, tendo sido nomeado herdeiro, e Sempronius em seu lugar, foi acusado de transferir a herança para Sempronius; 

mas, após a sua nomeação, Titius disse que a herança era provavelmente insolvente, e recusou-se a aceitá-la. Levantou-se a 

questão de saber se ele poderia ser obrigado a entrar na propriedade, e a transferi-la, um ponto susceptível de discussão. A 

melhor opinião, porém, é que ele pode ser obrigado a fazê-lo, porque é mais vantajoso para Sempronius obter a herança pela 

nomeação do que pela substituição; por exemplo, se a substituição for acusada de legados a serem pagos, ou com liberdade a 

serem concedidos. A mesma regra será aplicada se a herança for deixada em confiança ao herdeiro. 

 

6. Quando alguém é obrigado a transferir uma herança para outro lugar que não o seu local de residência, e alega que suspeita 

de insolvência, Julianus diz que pode ser obrigado a aceitá-la, tal como uma pessoa a quem é pedido que entregue uma 

herança dentro de um certo tempo. 

 

(7) Mareianus, Trusts, Livro IV. 

 

É de notar que, num caso deste tipo, deve ser exigida uma conta das despesas de viagem necessárias. Pois se o herdeiro foi 

nomeado sob a condição de pagar aurei de posse ao Titius, não pode ser obrigado a aceitar a herança a menos que o dinheiro 

seja oferecido à pessoa a quem a mesma pertence. Além disso, o estado de saúde e a posição do herdeiro devem ser levados 

em consideração. Mas e se, enquanto sofria de doença, lhe fosse ordenado ir para Alexandria, ou tomar o nome do testador, 

um homem de categoria inferior? 
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8. Paulus, Trusts, Livro II. 

 

A idade e os direitos do partido (ou seja, se seria legal para ele ir ao lugar designado, ou não), também devem ser 

considerados. 

 

9. Ulpianus, Trusts, Livro IV. 

 

Quando, no entanto, o herdeiro é instruído a ir para outro lugar, e está ausente em negócios para o Estado, Julianus diz que 

também pode ser obrigado a aceitar a herança, e a transferi-la, onde quer que esteja. 

 

1. É evidente que se alguém solicitar tempo para deliberar, e obtê-lo, e depois de decorrido o tempo entrar na herdade, e 

transferi-lo, não será considerado como tendo sido obrigado a fazê-lo. Pois ele não é obrigado a entrar na herança, mesmo 

que suspeite de insolvência, mas fá-lo voluntariamente após deliberação. 

 

2. Se o herdeiro alegar que considera a herança como insolvente, deve declarar que não é conveniente para ele aceitá-la. Não 

é necessário que ele diga que é insolvente, mas deve declarar que não considera oportuno para ele entrar na herança. 

 

3. Se alguém deve ser nomeado herdeiro sob uma condição, nenhum acto que realize enquanto a condição estiver pendente 

será lícito, mesmo que esteja disposto a transferir a herança. 

 

10. Gaius, Trusts, Livro II. 

 

Se a herança deve ser entregue antes de decorrido o prazo prescrito, ou se a condição tiver sido cumprida, os direitos de 

acção não passarão com ela, porque não foi entregue como o testador desejava que fosse. É evidente que se a transferência da 

herança deve ser ratificada após a condição ter sido cumprida, ou se o prazo prescrito tiver passado, seria mais equitativo 

considerar que os direitos de acção foram transferidos ao mesmo tempo. 

 

11. Ulpianus, Trusts, Livro IV. 

 

É afirmado por Julianus que quando um legado é deixado a um herdeiro nomeado, "caso não deva ser o herdeiro do testador", 

e por este motivo o herdeiro diz que suspeita que a herança é insolvente, para não perder o legado, o montante do mesmo 

deve ser-lhe oferecido pelo beneficiário do trust, e pode então ser obrigado a aceitar. Julianus não admite que, neste caso, o 

herdeiro possa exigir o legado ao beneficiário do trust como ao seu co-herdeiro, tal como se ele não tivesse aceite a herança, 

pois de facto aceitou-a. No entanto, considera-se preferível que o legado lhe seja oferecido pelo beneficiário do fideicomisso. 

Mas quando o herdeiro, por qualquer outra razão, diz que não é do seu interesse aceitar a herança, não pode ser obrigado a 
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fazê-lo, a menos que a perda que possa sofrer, ou o lucro que possa adquirir, lhe seja compensado pelo beneficiário do 

fideicomisso, ou que o encargo, por causa do qual recusou a herança, seja remetido pelo Pretor. 

 

1. Julianus diz também que quando dois herdeiros são nomeados por um pai, juntamente com o seu filho menor, e são 

também substituídos pelo filho, será suficiente para aquele que aceitou o trust sob a substituição pupilar obrigar um dos 

herdeiros nomeados a entrar na herança do pai. Pois, ao fazê-lo, a vontade do pai será confirmada, e ambos podem, em 

virtude da substituição, ser obrigados a entrar na herdade. 

 

2. Após o pedido ter sido apresentado ao Pretor, vamos ver se o herdeiro pode transferir a herança a um presente ou a uma 

pessoa ausente através da intervenção de um agente. Penso que um herdeiro nomeado pode ser obrigado a aceitar e transferir 

uma herança para um beneficiário ausente do fideicomisso, e que o herdeiro não deve recear ser prejudicado ao fazê-lo. Para 

obter alívio pode ser-lhe concedido pelo Pretor, quer lhe tenha sido dada segurança ou não, mesmo que o beneficiário do 

fundo fiduciário deva morrer antes de a herança lhe ter sido entregue. Um caso deste tipo aparece num Rescript do Divino 

Pio, onde uma certa Antistia, na altura da sua morte, nomeou Titius seu herdeiro, concedeu liberdade directamente à sua 

escrava Albina, e deixou a sua própria filha em confiança, acusando-a de manumitá-la a este último. Pediu também a Tício 

que transferisse a herança para a filha de Albina, depois de esta ter sido manumitada. Portanto, quando Tito disse que 

considerava a herança como insolvente, foi estabelecido num Rescript do Divino Pio que ele deveria ser obrigado a aceitá-la, 

e, tendo-o feito, que Albina deveria receber a sua liberdade, que a sua filha deveria ser entregue a ela, e manumitted por ela, e 

que, após a sua manumissão, deveria também ser nomeado um tutor para a filha por cuja agência a herança deveria ser 

imediatamente transferida para ela, embora Tito tivesse sido encarregado de a entregar assim que atingisse a idade núbil. O 

Imperador diz que, como era possível que ela a quem a liberdade e a herança fossem deixadas em confiança pudesse morrer 

antes do tempo prescrito, não seria necessário sujeitá-lo à perda quem, tendo sido nomeado, aceitasse a herança; e ele deu um 

remédio, para que, se alguma destas coisas tivesse lugar, a propriedade de Antistia fosse vendida, tal como se ela não tivesse 

tido herdeiro. Assim, uma vez que o Divino Pio decidiu que a reparação poderia ser concedida a um herdeiro nomeado que 

aceitasse a herança sob coacção, também se poderia considerar que este precedente deveria ser seguido noutros casos em que 

uma herança deixada em fideicomisso fosse transferida para o beneficiário que obrigou o herdeiro a entrar nela e a entregá-la 

a ele. 

 

12. Papinianus, Perguntas, Livro XX. 

 

Quando um herdeiro nomeado para uma parte de um património é acusado condicionalmente de um fideicomisso com 

referência ao mesmo, o Imperador Titius Antoninus declarou num Rescript que a sua Constituição não se aplicava, e que o 

menor não tinha direito a um alívio extraordinário, especialmente se o alívio solicitado causasse danos a outro. 

 

13. Ulpianus, Trusts, Livro IV. 
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Um herdeiro que tenha sido acusado de um trust, sob uma condição, não pode defender-se em tribunal alegando que, se a 

condição não for cumprida, será responsável por acções judiciais; pois, de acordo com o que acabámos de afirmar, não pode 

sofrer qualquer dano. 

 

1. Por conseguinte, a presença do herdeiro já não é necessária. 

 

2. Se o herdeiro tiver alguma queixa a fazer por causa do testamento, não deverá ser ouvido se alegar que suspeita de 

insolvência da herança. Pois mesmo que declare absolutamente a sua insolvência, não deve ser ouvido, se disser que o 

testador não tinha direito a fazer um testamento, ou se impugnar a validade do instrumento, ou chamar a sua própria condição 

em questão. 

 

3. Mas e se o herdeiro contestar a validade do testamento? Esta alegação não deve ser passada em branco. E se o beneficiário 

do fideicomisso fizer valer a sua pretensão; pode o herdeiro entrar na herança, e depois levantar esta questão? Penso que o 

beneficiário do trust deve entretanto ser ouvido, se o inquérito for susceptível de ser prolongado; pois suponha-se que os 

termos do trust não podem ser explicados sem uma investigação protrata, e que pode surgir uma dúvida razoável com 

referência ao montante deixado sob o trust. Neste caso, deve ser dito que o herdeiro deve ser obrigado a entrar na herdade, 

para que, caso morra antes do fim da controvérsia, o beneficiário do fideicomisso não possa ser defraudado. 

 

4. É conveniente examinar por quem uma pessoa pode ser obrigada a entrar e transferir uma herança, para que, se um Pretor 

ou um Cônsul for nomeado herdeiro, e alegar que suspeita que a herança é insolvente, possa ser determinado se pode ser 

obrigado a aceitá-la e a transferi-la. Deve considerar-se que um Pretor não tem jurisdição sobre outro, ou um Cônsul sobre 

outro, mas se estiverem dispostos a submeter-se à sua autoridade, o Pretor pode normalmente decidir o caso. Se, contudo, o 

próprio Pretor, tendo sido nomeado herdeiro, disser que suspeita da massa insolvente, não pode obrigar-se a aceitá-la, porque 

não pode exercer as funções de três pessoas; isto é, daquele que declara a massa insolvente, daquele que é obrigado a aceitá-

la, e daquele que o obriga a fazê-lo. Em todos estes casos, e em outros como eles, deveria recorrer-se à ajuda do Imperador. 

 

5. Quando um filho sob controlo paterno se torna magistrado, pode obrigar o seu pai, a cuja autoridade está sujeito, a aceitar 

e transferir uma herança, mesmo que possa dizer que suspeita de ser insolvente. 

 

(14) Hermogenianus, Trusts, Livro XIV. 

 

Pois o direito de controlo paterno não se aplica aos deveres de função pública. 
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1. Se alguém tiver rejeitado uma herança, pode ser obrigado a entrar e a transferi-la, se lhe forem apresentadas boas razões 

para o fazer. 

 

2. É evidente que se o bem deveria ter sido vendido, a restituição não deve ser concedida ao beneficiário do fideicomisso, 

mesmo que este seja menor, a menos que se demonstre uma boa razão, como o Divino Pio declarou num Rescript. 

 

3. Quando alguém, por compulsão, entra numa herança nos termos do testamento, e foi feita uma substituição pupilar, surge a 

questão de saber se a substituição pupilar é confirmada pela aceitação da herança, uma vez que seria considerada extinta se a 

herança do pai não tivesse sido entrada. Julianus, no Livro XV, diz que num caso deste tipo a substituição pupilar é 

confirmada. Esta opinião é perfeitamente correcta, pois ninguém duvida que onde os legados são pagos e a liberdade 

concedida, eles, bem como qualquer outra coisa mencionada no testamento, são tão válidos como se o herdeiro tivesse aceite 

voluntariamente a herança. 

 

4. Quando alguém aceita um bem sob coacção, está, neste caso, privado de todas as vantagens de que teria usufruído, a tal 

ponto que não pode reter o seu quarto, mesmo que mude de ideias. Acho que existe um Rescript para este efeito, que foi 

emitido pelo Nosso Imperador e pelo seu Pai Divino. 

 

5. Todos não podem obrigar uma herança suspeita de ser insolvente, e portanto rejeitada, a ser inscrita e transferida para si 

próprios, mas apenas podem fazê-lo a quem os direitos de acção pertencentes à herança possam passar, pois não é apenas 

forçar um herdeiro a aceitar uma herança de tal forma que ele deve renunciar a todos os benefícios que lhe são inerentes, e 

ser deixado a si próprio a suportar os seus encargos. 

 

6. Assim, quando uma soma de dinheiro é deixada a qualquer pessoa em confiança, o direito de compulsão não se aplica, 

mesmo que uma caução de indemnização possa ser oferecida. 

 

7. Portanto, quando alguém é obrigado a entregar uma herança, só ele pode ser obrigado a transferi-la, 

 

8. Mas se alguém for solicitado a transferir todos os bens do testador, os seus escravos, o seu dinheiro, ou todos os seus bens 

pessoais; 

 

(15) Paulus, Trusts, Livro II. 

 

Ou tudo o que lhe pertença: 

 

16. Ulpianus, Trusts, Livro IV. 



2229 

 

 

Ele pode ser obrigado a aceitar a propriedade. Esta mesma regra aplicar-se-á se lhe for cobrada a transferência do seu 

"património", da sua "propriedade", da sua "fortuna", da sua "substância", ou do seu "peculiar", pela razão de muitas 

autoridades considerarem que o seu peculiar significa o seu património. Nos casos acima mencionados, o testador parece ter-

se referido aos seus bens. Não ignoro que Marcianus alimenta dúvidas com referência a alguns destes casos, e diz que há uma 

questão quanto à intenção do testador, e se ele tinha na sua mente apenas uma certa soma de dinheiro, ou toda a sua herança. 

Ainda assim, onde há uma ambiguidade, sustento que o testador tinha na sua mente a totalidade da sua herança, para que o 

fundo não se extinguisse. 

 

(1) Mas se alguém fizer o seguinte pedido: "Peço-vos que transfirais para So e So tudo o que contiver nas vossas mãos da 

minha herança, ou da minha propriedade", o herdeiro pode ser obrigado a entrar e a transferir a herança, nos termos do 

Decreto Trebelliano do Senado; embora a expressão, "entra nas vossas mãos", possa ser devidamente dita para significar o 

que alguém recebe depois de todas as reivindicações terem sido deduzidas. 

 

(2) Além disso, pode geralmente dizer-se que um herdeiro não pode ser obrigado a aceitar e a transferir um bem quando lhe é 

pedido que o faça apenas com referência a um determinado bem, ou a uma determinada soma de dinheiro. No entanto, se, ao 

que parece, o testador tivesse referência a toda a sua herança, não há dúvida de que pode ser obrigado a entrar na mesma, 

quer a rejeite por suspeita de insolvência, quer a aceite voluntariamente, uma vez que os direitos de acção passarão nos 

termos do Decreto Trebelliano do Senado. 

 

(3) Assim, coloca-se a questão de saber se, quando se pede a alguém que transfira uma herança após ter deduzido as dívidas 

ou os legados, e o herdeiro alega que suspeita que a herança é insolvente, pode ser obrigado a aceitar e transferir a herança, 

porque é acusado de transferir antes o que resta da herança do que a própria herança? Algumas autoridades, e entre elas 

Msecianus, pensam que esta dedução é nula, pois uma soma de dinheiro não pode ser deduzida de um direito, tal como não o 

seria se o herdeiro fosse solicitado a transferir uma parcela de terra após a dedução das dívidas ou dos legados, pois a terra 

não é susceptível de diminuição por causa das dívidas ou dos legados. Afirma, no entanto, que Julianus considera que o 

Decreto Trebelliano do Senado se aplicará neste caso, a fim de que o beneficiário do fideicomisso não possa ser sujeito a um 

duplo encargo; ou seja, quando o herdeiro deduz o endividamento ou o legado, e quando o processo é apresentado pelos 

credores e legatários. Pois quando a herança lhe é entregue ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, o beneficiário do 

trust não deve sofrer a perda da dedução feita pelo herdeiro, ou o herdeiro deve fornecer uma garantia para o defender contra 

os legatários e outros credores. 

 

(4) Quando se pede a alguém, que é nomeado herdeiro, que não transfira a totalidade da herança, mas apenas uma parte da 

mesma, ou quando lhe é pedido que a transfira para duas pessoas, e uma delas deseja aceitá-la, e a outra não, o Senado 
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decretou que aquele que disse que suspeitava que a herança era insolvente seja exonerado de responsabilidade, e que a 

totalidade da herança passe para aquele que obrigou o herdeiro a entrar na mesma. 

 

(5) Se, contudo, um testador acusar o seu herdeiro de transferir, não a sua parte da herança, mas tanto quanto lhe chegou 

através de Seia, e o herdeiro nomeado disser que acredita que a herança é total ou parcialmente insolvente, prevalecerá a 

opinião do Papinianus, nomeadamente, que os direitos de acção passam nos termos do Decreto Trebelliano do Senado; e 

pode considerar-se que se a herança for alegadamente insolvente, o herdeiro nomeado pode ser obrigado a entrar e a 

transferi-la, e toda a herança pertencerá àquele a quem for transferida. 

 

(6) Mas quando um soldado pede a alguém que entregue a sua propriedade que estava situada em Itália, ou alguma 

propriedade situada numa província, deve considerar-se que se o herdeiro disser que suspeita que a propriedade é insolvente, 

será obrigado a entrar e a transferi-la. Pois, como Marcianus muito bem diz no Sexto Livro sobre Fideicomissos, é por esta 

razão que um soldado pode nomear um herdeiro com referência a certos bens, e os direitos de acção ser-lhe-ão concedidos; 

do mesmo modo, pela mesma razão, os direitos de acção passarão ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado. E, embora 

esteja bem estabelecido que as acções não passam ao abrigo do Decreto Trebelliano, onde o testador pede que os bens que 

lhe tenham chegado de alguém, ou que ele tenha em algum país, sejam transferidos, ainda assim, ele diz que a opinião 

contrária prevalece com referência a testamentos militares. Pois ele observa, como soldados, quando nomeiam herdeiros, são 

autorizados a separar os seus diferentes tipos de bens, pelo que também o Decreto Trebelliano do Senado permite que isto 

seja feito onde os herdeiros são acusados da execução de um fideicomisso. 

 

(7) Se um certo homem nomear dois herdeiros, e os substituir um pelo outro, e lhes imputar que, se um deles se tornar seu 

herdeiro, metade dos seus bens deve ser transferida para uma certa pessoa após o decurso de cinco anos, e os herdeiros 

nomeados devem dizer que suspeitam que a herança é insolvente, e o beneficiário do trust deve desejar que a aceitem por sua 

conta e risco, o Senado decretou que ambos os herdeiros, ou um deles, poderiam ser obrigados a entrar na herança e a 

transferi-la para o beneficiário do trust; para que os direitos de acção a favor e contra o referido beneficiário possam passar 

tal como no caso de transmissão de um património ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado. 

 

(8) Marcianus diz que quando alguns dos beneficiários de um fideicomisso estão ausentes, e aquele que está presente deseja 

que o herdeiro entre na herança por sua conta e risco, e consequentemente os direitos de acção passam inteiramente para 

aquele que obrigou o herdeiro a aceitar, se os beneficiários que estão ausentes desejarem participar no fideicomisso, podem 

fazer a exigência sobre aquele que estava presente. Marcianus afirma que o resultado será que um beneficiário do trust que 

estava presente não pode reter o quarto contra os seus colegas beneficiários, porque o próprio herdeiro não o poderia fazer. 

 

(9) Marcianus pergunta também, quando se pede a alguém que transfira uma herança para dois ou mais beneficiários, se pode 

ser obrigado por um deles a entrar na mesma, e se pode beneficiar do benefício da parte falcidiana, à qual aqueles que não 
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quiseram que isto fosse feito teriam direito, se eles próprios desejam que a transferência lhes seja feita, ou se alguma outra 

pessoa, que lhes sucedeu, faz a exigência. A regra que utilizamos actualmente é que toda a herança passará para aquele que 

obrigou a sua aceitação pelo herdeiro; e, em consequência, deve dizer-se que o herdeiro que foi obrigado a aceitá-la perderá o 

direito de reter a quarta, porque os direitos de acção passam sem prejuízo para aquele que obrigou a aceitação da herança. É 

evidente que se sugerir que o primeiro beneficiário não deve obrigar a transferir-lhe a totalidade da herança, quando os outros 

exigirem que esta lhes seja transferida, deve ser dito que o herdeiro terá direito ao benefício da Lei Falcidiana. Portanto, 

Marcianus defende muito apropriadamente que faz uma grande diferença se o beneficiário pede que toda a herança lhe seja 

transferida, ou se ele pede apenas a sua parte da mesma. Pois se apenas a sua parte for transferida, a Lei Falcidiana aplicar-se-

á ao restante; mas se toda a propriedade for transferida, o herdeiro não beneficiará do benefício da lei. 

 

(10) Quando se pede a alguém que transfira uma herança a um escravo pertencente a dois senhores, e um deles deseja obrigar 

o herdeiro, que alega que a herança é provavelmente insolvente, a transferi-la, e o outro senhor recusa-se a aceitá-la, deve 

considerar-se que o caso é o mesmo em que o herdeiro é acusado de transferir a herança a duas pessoas, uma das quais deseja 

aceitá-la, enquanto a outra não o faz. 

 

(11) Quando um pai é acusado de transferir uma herança para o seu filho, que está sob o seu controlo, pode o filho obrigar o 

pai a fazer a transferência, se este último disser que pensa que a herança é insolvente? Não há dúvida de que o pai pode ser 

obrigado a fazê-lo através da intervenção do Pretor. 

 

(12) Mesmo quando tal confiança tem referência à castrense peculiaridade do filho, que está no serviço militar, ou detém 

algum outro cargo, pode dizer-se mais positivamente que este último pode exigir que o seu pai seja obrigado a entrar na 

herança e a transferi-la para ele, embora desejando que isso seja feito, possa parecer que ele viola o respeito filial devido ao 

seu pai. 

 

(13) Se, no entanto, alguém deve ser convidado a transferir uma herança para o seu escravo com a concessão da sua 

liberdade, quer a liberdade seja concedida directamente ao escravo, quer seja feita nos termos de um trust, pode dizer-se que 

não pode ser obrigado, pelo seu próprio escravo, a aceitar a herança; embora se o fizer voluntariamente, será obrigado a 

conceder-lhe a sua liberdade, e a transferir-lhe a herança nos termos do trust. Este Marcelo diz no Sétimo Livro sobre 

fideicomissos. 

 

(14) Ele também pergunta, quando alguém está pronto a dar garantias para indemnizar o senhor, se este pode ser obrigado a 

entrar na propriedade, e especialmente se lhe deve ser oferecido o preço do escravo. Ele defende muito apropriadamente que, 

sob a oferta incerta da caução, não é obrigado a aventurar-se a entrar na herdade. 
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(15) Quando os herdeiros são nomeados para uma propriedade inteira que são incapazes de a tomar sob a vontade, e são 

solicitados a transferir a totalidade da mesma, podem ser obrigados a aceitá-la ou transferi-la, uma vez que não estarão 

sujeitos a qualquer responsabilidade por essa razão. 

 

(16) Se eu for nomeado herdeiro e for solicitado a manumit Stichus, ou qualquer outro legatário deve ser solicitado a fazê-lo, 

e eu for obrigado a transferir a herança para Titius, e Titius for obrigado a transferir a totalidade da herança para Stichus, a 

Stichus pode obrigar-me a entrar e a transferir a herança. 

 

(17) O seguinte assunto foi resolvido por decisão do Divino Pio. Tendo um escravo sido legado a um dos herdeiros de um 

testador, o referido herdeiro foi encarregado de conceder ao escravo a sua liberdade, e outro foi encarregado de transferir a 

herança para o mesmo escravo. O Divino Pio dirigiu um Rescript a Cassius Dexter com as seguintes palavras: "Se o escravo 

Hermias foi legado pelo testador Pamphilus, a Moscus Theodotus, a quem ele nomeou herdeiro de uma parte da sua herança, 

e Theodotus deveria depois entrar na mesma antes de ser aceite pelo seu co-herdeiro nomeado pelo referido Pamphilus, e ele 

deveria ter concedido ao escravo a sua liberdade, devido a isso, aquele que legou o legado não poderia ser considerado como 

intestate; e Hermias, tendo-me feito uma petição, o co-herdeiro Evarestatus deve, em tais circunstâncias, ser obrigado a 

aceitar a herança por risco de Hermias, e a transferi-la para ele nos termos do trust. " 

 

17. The Same, Trusts, Livro II. 

 

Num assunto que estava em discussão, levantou-se a questão de saber se alguém poderia, nos termos de um trust, ser acusado 

de nomear outro seu herdeiro. O Senado decretou que ninguém poderia ser acusado de nomear outro seu herdeiro, mas se o 

fizesse, considerar-se-ia que seria o mesmo que se lhe tivesse sido pedido que transferisse os seus bens; ou seja, que 

transferisse para ele tudo o que pudesse ter recebido dos seus bens. 

 

1. Julianus também, no Quadragésimo Livro do Digest, diz que um fideicomisso nos seguintes termos será válido: "Cobro-

lhe que transfira a herança de Titius", quando aquele a quem foi pedido para o fazer foi nomeado herdeiro por Titius. 

 

2. Se eu nomear alguém meu herdeiro, posso não só pedir-lhe que nomeie outra pessoa seu herdeiro, mas também se eu lhe 

legar um legado, ou qualquer outra coisa, posso fazê-lo; pois pessoas deste tipo são responsáveis pela quantidade de qualquer 

propriedade que possa chegar às suas mãos. 

 

3. Se alguém inserir o seguinte no seu testamento: "Peço-vos que dêem um artigo a So-and-So," ou "deixem-lhe algo sob um 

trust," ou "legem-lhe a sua liberdade," tais legados são válidos; pois, tal como o Senado decretou que um trust é válido com 

referência à nomeação de herdeiros, assim a mesma regra deve ser entendida para se aplicar a outras disposições 

testamentárias. 
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4. Se a alguém deve ser pedido que transfira uma herança, desde que tenha morrido sem problemas, Papinianus, no Oitavo 

Livro de Opiniões, diz que a condição não será cumprida se a pessoa deixar mesmo uma criança natural; e afirma que a 

mesma regra se aplicará a um libertado, onde uma criança deste tipo é manumitted com ele. Pela minha parte, contudo, penso 

que esta questão, no que diz respeito às crianças naturais, parece depender da intenção do testador, e que tipo de crianças 

tinha em mente; pois quando ele acusa alguém com uma confiança nesta descrição, a sua patente, desejos, e condição devem 

ser todos levados em conta. 

 

5. Recordo que foi discutido o seguinte ponto. Uma certa mulher pediu ao seu filho que transferisse a herança para o seu 

irmão, se este morresse sem problemas, e o filho, após ter sido banido, teve filhos na ilha para onde foi enviado. Assim, 

levantou-se a questão de saber se a condição de que dependia o fundo fiduciário não tinha sido cumprida. Somos de opinião 

que quando as crianças são concebidas antes do banimento, embora possam nascer depois, isso faz com que a condição falhe; 

mas quando ambas são concebidas e nascem depois do banimento, o caso é diferente, porque são, por assim dizer, nascidas 

de um estranho, e especialmente se isto for considerado quando todos os bens da pessoa estão sujeitos a confiscação pelo 

Tesouro. 

 

6. Quando se pede a um homem que transfira um bem aos seus filhos, ou a qualquer um deles que ele possa seleccionar, 

Papinianus, no Oitavo Livro de Opiniões, concede o direito de selecção mesmo a uma pessoa que tenha sido banida; se, 

tendo-se tornado livre, desejar a restauração da confiança. Se, no entanto, tiver sido condenado à servidão penal, sem que 

nenhuma criança tenha sido previamente concebida, não poderá cumprir a condição, pois é considerado como tendo morrido 

sem problemas. Mas não lhe pode ser concedido o privilégio de selecção que o Papinianus concede a uma pessoa que esteja 

sob pena de expulsão no momento da sua morte. 

 

7. Se, no entanto, ele tiver um filho, mas o perder durante a sua vida, será considerado como tendo morrido sem problemas. 

Mas vejamos se a criança deve morrer ao mesmo tempo que o seu pai, através de um naufrágio, ou da queda de uma casa, ou 

de um ataque, ou de qualquer outra ocorrência, se a condição não seria preenchida. Penso que a condição não falharia, 

porque, neste caso, não é certo que a criança tenha sobrevivido ao seu pai, pelo que ou sobreviveu ao seu pai e isso extinguiu 

a condição da confiança, ou não o sobreviveu, e a condição foi cumprida. Além disso, como não é evidente qual morreu 

antes, e qual depois da outra, a melhor opinião é sustentar que a condição da confiança foi cumprida. 

 

8. Se alguém deixar um fideicomisso da seguinte forma: "Meu filho, se tu morreres depois de teres nomeado um herdeiro 

estrangeiro, eu cobro-te que transfiras os meus bens para Seius", o Divino Pio declarou num Rescript que o testador parece 

ter tido referência aos filhos do herdeiro; portanto, onde alguém morre sem problemas, deixando um tio materno com direito 

à posse pretoriana, por intestacy, o Imperador declarou num Rescript que a condição do fideicomisso tinha sido cumprida. 
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18. The Same, On Sabinus, Livro XV. 

 

Na transferência de uma propriedade nos termos de um fideicomisso, fica estabelecido que os lucros não estão incluídos, a 

menos que o herdeiro esteja em falta, ou tenha sido especialmente encarregado de os transferir. 

 

1. É evidente que os lucros devem ser incluídos no quarto, como foi declarado no Rescript. 

 

2. Sempre que se pede a alguém que transfira uma herança, considera-se que lhe foi pedido que transfira tudo o que lhe 

pertence; os lucros, no entanto, não são considerados como tendo sido derivados da própria herança, mas sim da propriedade 

pertencente à mesma. 

 

3. Quando um legado é deixado a um herdeiro, e lhe é pedido que transfira a sua parte da herança, ele deve não só transferir 

qualquer legado que tenha recebido do seu co-herdeiro, mas tudo aquilo de que ele próprio é acusado está incluído no 

fideicomisso. Isto foi estabelecido por um Decreto do Divino Marcus. 

 

19. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Onde um fideicomisso é legado em absoluto, e as seguintes palavras são acrescentadas: "Cobro-lhe que entregue os meus 

bens ao seu filho, e os faça chegar às suas mãos", é declarado num Rescript que o legado é feito para ter efeito no momento 

em que o filho o possa receber, ou seja, quando ele se tornar seu próprio dono. 

 

1. "Peço-lhe, Lucius Titius, que divida os meus bens com Átius". Aristo diz que, nos termos do Decreto Trebelliano do 

Senado, os direitos de acção que afectam a herança passam para aquele para quem a herança é transferida; porque as palavras 

são entendidas como significando: "Peço-vos que transfirais essa herança". Os termos do Decreto do Senado não devem ser 

considerados, mas a intenção do testador deve ser, independentemente da forma como foi expressa, desde que ele pretendesse 

que os seus bens fossem transferidos. 

 

2. Sempre que qualquer despesa tenha sido incorrida pela venda, ou através de medidas tomadas para a preservação de bens 

que façam parte de um bem, deverá ser cobrada ao herdeiro. 

 

(20) Paulus, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Quando, no entanto, um legado for deixado a alguém para que este tenha filhos, e ele morrer deixando a sua mulher grávida, 

ele transmitirá o legado ao seu herdeiro. 
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21. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XXII. 

 

Quando um herdeiro, que tinha o direito de reter um quarto, transferiu a totalidade da herança, e não se dispôs a si próprio 

por estipulação, Aristo diz que o seu caso é semelhante ao daqueles que não reservam propriedade à qual não têm outro 

direito; mas que ele pode recuperar ou obter a posse dos bens da herança, e pode fazer uso de uma excepção por má fé contra 

a parte que reclama a propriedade, e pode notificar os devedores da herança de que o pagamento não deve ser feito. 

 

22. Ulpianus, Disputations, Livro V. 

 

Uma mulher que deixou dois filhos sob o controlo do seu pai casou com outro homem após um divórcio, nomeou o seu 

segundo marido seu herdeiro, e encarregou-o de transferir os seus bens para os seus filhos, ou para o sobrevivente dos 

mesmos, após a morte do seu pai. Tendo os referidos filhos sido emancipados pelo seu pai, o padrasto foi acusado de lhes ter 

transferido a herança, e depois uma das crianças morreu durante a vida do seu pai. Colocou-se a questão de saber se a criança 

sobrevivente poderia exigir que a parte do seu irmão lhe fosse dada, porque foi transferida prematuramente. Scaevola relata 

que o Divino Marcus decidiu um caso deste tipo na sua sala de audiências. Um certo Erasidas, um Lacedemoniano, e um 

homem de estatuto pretoriano, emancipava os seus filhos que tinham permanecido com ele após o divórcio da sua esposa, e a 

quem tinha sido deixada uma herança em confiança no caso de se tornarem seus próprios senhores pela morte do seu pai. 

Após a sua emancipação, exigiram a execução do fideicomisso. Scaevola diz que o Divino Marco decidiu que eles tinham 

direito ao fundo fiduciário de acordo com a intenção da sua mãe, que adiou a sua execução até à morte do seu marido, porque 

ela não pensava que o seu pai os emanciparia, e ela não o teria adiado até à sua morte se ela esperasse que ele os emanciparia. 

Em conformidade com isto, defendi que o Decreto do Divino Marcus se aplicava ao presente caso, e que a confiança tinha 

sido legalmente executada com referência aos dois filhos. 

 

1. Não há dúvida de que um herdeiro nomeado pode ser obrigado a entrar numa propriedade e transferi-la para escravos, 

onde a sua liberdade lhes tenha sido legada directamente ou nos termos de um trust, pois o herdeiro não deve tratar com 

desprezo quem quer que o obrigue a aceitar a propriedade. Pois, embora um escravo não possa exigir que o herdeiro entre na 

herança, ou reclamar a sua liberdade directamente sob o fideicomisso, tem o direito de comparecer pessoalmente perante o 

Pretor, em virtude da expectativa que tem de obter a sua liberdade e a herança. 

 

2. Quando um herdeiro transfere uma herança após um longo período de tempo, quando lhe foi exigido que o fizesse 

imediatamente sob um fideicomisso, ainda pode transferir a herança depois de ter deduzido o seu quarto; e quaisquer lucros 

que possa ter recolhido devido à negligência do reclamante são considerados como não tendo sido obtidos sob a vontade do 

falecido. O caso, porém, é diferente se lhe foi pedido que transferisse a herança sob uma condição, ou dentro de um certo 

tempo; pois então qualquer coisa que tenha recolhido tomará o lugar da parte falcidiana, se esta for igual à sua quarta e os 
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lucros da mesma. Quaisquer lucros que tenham sido obtidos entretanto são considerados como tendo sido recolhidos de 

acordo com a vontade do testador. 

 

3. Se for pedido a uma pessoa que transfira uma propriedade, e antes de o fazer qualquer um dos escravos que lhe pertencem 

morrer, ou qualquer uma das propriedades ser perdida, é decidido que ela não pode ser obrigada a transferir nada que não 

tenha; mas é evidente que ela deve prestar contas da sua negligência, mas apenas no caso de se assemelhar a fraude. Isto foi 

declarado por Neratius no Primeiro Livro de Opiniões. Se não vendeu o imóvel numa altura em que o deveria ter feito, é 

culpado de negligência grosseira, e não de negligência ligeira, tal como teria evitado na transacção do seu próprio negócio, e 

deve, em tais circunstâncias, ser responsabilizado. Além disso, se uma casa deve ser queimada devido à sua negligência, deve 

ser responsabilizado por isso. Mais uma vez, ele será responsável pelos filhos dos escravos, e mesmo pelos filhos dessas 

crianças se estes morrerem, porque estes não estão incluídos nos lucros da propriedade. Ele próprio pode deduzir qualquer 

despesa em que tenha incorrido por causa de bens pertencentes à propriedade. Mas se, por nenhum acto seu, uma casa for 

adquirida pelo uso por lapso "de tempo, é perfeitamente justo que ele não seja considerado responsável, pois está livre de 

culpas. 

 

4. Foi proposto o seguinte: "Um certo homem nomeou a sua filha sua herdeira, e acusou-a, se ela morresse sem problemas, 

de transferir os seus bens para Titius. Ela tinha doado uma certa soma de dinheiro ao seu marido, e depois, tendo morrido 

sem emissão, nomeou o seu marido como seu herdeiro". Colocou-se a questão de saber se o dote poderia ser deduzido. Eu 

disse que não se podia considerar que a filha pretendia anular o fundo, o que estava de acordo tanto com o dever da mulher 

como com os desejos do seu pai; por conseguinte, deve dizer-se que o dote desapareceu, tal como se ela tivesse perguntado o 

que restava dele para ser transferido. Se a mulher recolheu rendimentos suficientes do património para poder pagar o 

montante do seu dote, deve dizer-se que esta despesa deve ser imputada aos lucros e não ao fideicomisso. 

 

5. Para que o Decreto Trebelliano do Senado possa ser aplicado, não é suficiente que um legado seja feito apenas com 

referência à herança, mas o herdeiro deve ser encarregado de executar o fideicomisso na sua qualidade de herdeiro. Assim, se 

uma parte de uma herança for legada a alguém (pois somos de opinião que uma parte de uma herança pode ser legada), e se 

for pedido ao legatário que transfira essa parte para outra, não há dúvida de que uma transferência não pode ser feita ao 

abrigo do Decreto do Senado, e portanto a quarta não deve ser reservada. 

 

23. Julianus, Digest, Livro XXXIX. 

 

Sempre que um testador ordena a um ou dois herdeiros que transfiram os seus bens para os seus co-herdeiros, entende-se que 

ele fez a mesma divisão com referência ao trust que fez na distribuição dos bens. Se, no entanto, aqueles que são 

encarregados da execução do fideicomisso forem instruídos a pagar uma certa quantia de dinheiro à pessoa de quem vão 

receber o benefício do fideicomisso, a intenção do testador deve ser determinada a partir da quantia de dinheiro que as partes 
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são ordenadas a pagar. Porque quando os herdeiros são nomeados para quotas desiguais de um património, e são instruídos a 

pagar quantias iguais, a melhor opinião é que devem receber montantes iguais ao abrigo do fideicomisso. Mas se a soma de 

dinheiro a ser paga corresponder às quotas a que têm direito, devem receber montantes proporcionais sob o fideicomisso. 

 

(24) Papinianus, Perguntas, Livro XV. 

 

Por vezes, contudo, este ponto tem sido afirmado de forma diferente nos rescritos e nas decisões dos tribunais; por exemplo, 

quando um trust é deixado não sob o termo geral de herdeiros, mas sob os nomes individuais das partes interessadas. 

 

25. Julianus, Digest, Livro IX. 

 

Uma certa pessoa fez a seguinte disposição no seu testamento: "Meu herdeiro, peço-lhe e cobro-lhe que transfira para o meu 

filho, no primeiro dia, o que quer que lhe venha a sair da minha propriedade; ou se lhe acontecer alguma coisa antes desse 

dia, peço-lhe que a entregue à sua mãe". Levanta-se a questão se o rapaz deve morrer antes da entrada da herança, se a sua 

mãe teria direito ao benefício do fundo fiduciário. Respondi que se o rapaz morresse antes de chegar o momento da execução 

do fideicomisso, este seria transferido para a sua mãe; mas se morresse depois de chegar o dia da sua execução, o herdeiro do 

rapaz teria direito ao benefício do fideicomisso. Mas, a fim de determinar a intenção do testador, nomeadamente, se o rapaz 

deveria morrer antes do parto do bem sob o fideicomisso, este seria transferido para a mãe e não para os herdeiros, o Pretor 

deve ter em consideração a pessoa da mãe, bem como a do herdeiro do rapaz. Marcelo: No entanto, está mais em 

conformidade com a vontade do testador afirmar que sempre que o menino morrer, quer morra antes do dia da execução do 

fideicomisso, quer depois, o fideicomisso será transferido para a sua mãe, se ele ainda não o deveria ter recebido. Esta é a 

regra de que agora fazemos uso. 

 

1. Quando um escravo é nomeado herdeiro, e o seu senhor é encarregado de entregar a herança ao escravo quando este se 

torna livre, o fideicomisso é válido. 

 

2. Quando alguém nomeia o seu filho herdeiro para toda a sua herança, e, por um codicilo que ele ordenou que fosse aberto 

após a morte do seu filho, ele cobra-lhe que transfira a sua herança para a sua irmã, caso morra sem emissão, e o filho, tendo 

conhecimento do conteúdo do codicilo, ordenado por sua vontade que o escravo Stichus, que pertencia à herança do seu pai, 

seja livre, os herdeiros do filho devem pagar o valor do escravo à irmã do falecido, pois a sua liberdade não pode ser perdida 

por meio de um favor. Além disso, mesmo que o filho não deva saber que o seu pai fez um codicilo, os seus herdeiros serão, 

no entanto, obrigados a pagar o valor do escravo, a fim de que o acto de um não possa prejudicar o outro. 

 

3. Se, no entanto, este escravo foi nomeado herdeiro por Sempronius, e depois de ter obtido a sua liberdade, entrou na mesma 

propriedade por vontade do irmão, os herdeiros deste último devem também pagar à sua irmã o valor avaliado da 
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propriedade; porque se o escravo não tivesse sido manumitido, ele poderia entrar na propriedade por ordem da mulher. Mas 

se Sempronius morrer durante a vida do filho, a dedução da herança por conta do fideicomisso será feita, uma vez que o 

escravo, tendo sido ordenado a aceitar a herança pelo próprio filho, irá adquiri-la. 

 

26. Paulus, Sobre os Decretos do Senado. 

 

O Decreto Aproniano do Senado determina que todos os bens deixados sob um truste podem e devem ser transferidos para 

todas as cidades sujeitas à autoridade do povo romano. Foi igualmente decidido que os direitos de acção contra tais 

propriedades deveriam ser transferidos ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado. Os residentes das cidades, contudo, 

estão autorizados a intentar acções contra as propriedades. 

 

27. Julianus, Digest, Livro XL. 

 

As cidades, para que as propriedades possam ser transferidas para elas, devem seleccionar um agente que possa processar e 

ser processado. 

 

1. Quando um herdeiro que foi obrigado a aceitar uma herdade ordena a um escravo que faz parte da mesma que entre noutro 

escravo à esquerda para o referido escravo por um estranho, e depois transfere a antiga herdade que diz suspeitar ser 

insolvente, levanta-se a questão de saber se também deve transferir a que tinha sido adquirida pelo escravo. Defendi que esta 

herança não deveria ser incluída na transferência, tal como não o deveria ser se o escravo pertencente à primeira herança 

tivesse, depois de a ter aceite, entrado numa estipulação e recebido por entrega, ou tivesse recolhido os rendimentos da 

propriedade da herança sem estar em falta na execução do trust. Se, no entanto, o escravo, antes de aceitar a herança, tiver 

entrado em qualquer estipulação, ou a tiver aceite por entrega, deverá repor o objecto da estipulação, uma vez que os 

rendimentos cobrados antes da aceitação da herança serão incluídos na transferência. 

 

2. Quando um herdeiro diz que suspeita que a herança é insolvente, não obterá qualquer benefício sob o testamento que não 

teria obtido se não tivesse sido nomeado herdeiro, ou se não tivesse entrado na herança. Portanto, se ele foi substituído por 

um menor, como se segue: "Que quem quer que seja meu herdeiro seja também o herdeiro do meu filho", deve ser obrigado a 

transferir a herança que lhe chegou às mãos em virtude da estipulação. Se, contudo, a cláusula "Quem quer que seja meu 

herdeiro" for omitida, e ele deve ser substituído da seguinte forma: "Que Titius seja herdeiro do meu filho", então, se o 

herdeiro sozinho deve sobreviver ao pai, ele pode, não obstante, ser obrigado a transferir a herança do menor. Mas se ele 

deve ter um co-herdeiro, pode reter a herança do menor, porque se o seu co-herdeiro entrar na herança, também pode entrar 

em virtude da substituição, mesmo que tenha rejeitado a herança do pai. 
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3. Quando um pai nomeia o seu filho, que tem sob o seu controlo, seu herdeiro, e o acusa de transferir a sua herança para 

Sempronius, e diz que suspeita que a herança é insolvente, o filho pode ser obrigado a transferi-la ao abrigo do Decreto 

Trebelliano do Senado. Portanto, mesmo que ele não se devesse ter preocupado com os assuntos da herança, mesmo assim, 

quaisquer direitos de acção a favor ou contra ele passarão para Sempronius. 

 

4. Quando um herdeiro, nomeado por um pai e substituído pelo seu filho deserdado, é acusado de transferir para Titius a 

herança que pode vir a ele em virtude da substituição, ele não pode ser obrigado a aceitar a herança do seu pai durante a vida 

do menor; em primeiro lugar, porque o trust foi estabelecido sob uma condição, e em segundo lugar, porque uma acção com 

referência à herança não pode ser legalmente intentada durante a vida do menino. Quando o menor morre, no entanto, deve 

ser obrigado a entrar na herança do pai. 

 

5. Quando dois herdeiros tiverem sido nomeados por um pai, e ambos tiverem sido acusados de transferir os seus bens para 

um filho deserdado, será suficiente que apenas um deles seja obrigado a entrar no mesmo; pois por este acto, aquele que não 

entrou nos bens do pai pode ser obrigado a entrar e transferir os bens do filho. 

 

6. Sempre que um filho emancipado adquire a posse da herança contrariamente às disposições do testamento, não há razão 

para obrigar o herdeiro a transferir a herança; e, como ele não é obrigado a pagar legados ou fideicomissos, não pode ser 

obrigado a transferir qualquer parte da herança. Marcellus: É evidente que ele não deve ser obrigado a entrar na propriedade, 

onde o filho já obteve a posse da mesma para evitar que o trust seja extinto, se o herdeiro nomeado morrer, e a posse 

pretoriana da propriedade deve ser recusada pelo filho. 

 

7. Uma pessoa que tenha transferido uma herança ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado pode ser libertada ou 

impedida por uma excepção com o fundamento de que a herança foi transferida, quer seja processada pelos credores da 

herança, quer processe os devedores. Além disso, as mesmas acções podem ser intentadas pelo beneficiário que o herdeiro 

poderia ter intentado no momento em que transferiu a propriedade deixada sob o fideicomisso. Marcellus: É igualmente 

estabelecido que as acções que estavam sujeitas a uma condição, cujo prazo de execução ainda não tinha chegado, serão a 

favor do beneficiário do fideicomisso. O herdeiro, no entanto, não pode recorrer a qualquer excepção antes da transferência 

da propriedade, pois de outra forma transferiria muito menos sob o fideicomisso. 

 

8. O Decreto Trebelliano do Senado é aplicável sempre que alguém acusa o seu herdeiro da distribuição da totalidade ou de 

uma parte da herança, de cada vez. 

 

9. Assim, se Maevius vos nomear seu herdeiro, e vos pedir que entreguem a herança de Titius, e que entrem na herança de 

Maevius como se vos tivesse sido imputado o fideicomisso, e vos tivesse sido pedido que transferissem terras que vos tinham 
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sido concebidas por Titius, e devíeis dizer que tínheis razões para pensar que a herança de Maevius era insolvente, não podeis 

ser forçados a entrar na mesma. 

 

10. Se Maevius lhe pedir para transferir para alguém tanto a sua herança como a do Titius, e se aceitar voluntariamente a 

herança, pode beneficiar da Lei Falcidiana, e reter a quarta parte da herança de Maevius, e transferir as outras três-quartas em 

conformidade com os termos do trust. Também não fará qualquer diferença se lhe for pedido que transfira ambas as 

propriedades para o mesmo indivíduo, ou a propriedade de Msevian para uma pessoa, e a propriedade de Titian para outra. Se 

disser que a herança de Maevius é provavelmente insolvente, pode ser obrigado a aceitá-la e transferi-la para a pessoa a quem 

lhe é pedido que a entregue; mas aquele a quem lhe é pedido que transfira a herança de Titius não pode obrigá-lo a entrar 

nela. 

 

11. Se o herdeiro transferir a herança ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, e reter os rendimentos da terra, ou a 

própria terra, ou mesmo ser o devedor da pessoa que fez o testamento, será necessário que uma acção seja concedida ao 

beneficiário contra ele. Marcellus: Também será necessário que isto seja feito onde, tendo sido transferida apenas uma parte 

da herança, seja intentada uma acção de partilha entre a pessoa que entregou a herança e aquela que a recebeu. 

 

12. Quando se pede a alguém que transfira uma herança após a emancipação de um filho, este deve ser obrigado a aceitá-la e 

a transferi-la, mesmo que o filho possa obter a posse pretoriana da mesma em oposição às disposições do testamento. 

 

13. Quando um pretor é nomeado herdeiro da parte da herança do seu libertado a que tem direito por lei, e, tendo-lhe sido 

pedido que transfira a herança, diz que tem razões para pensar que é insolvente, considero que o pretor agirá de forma mais 

justa se o obrigar a entrar e transferir a herança; embora, não obstante esta mudança de opinião, ele possa reter a parte da 

mesma a que tem legalmente direito. 

 

14. Onde, após a reserva de certos bens como herança preferida, o herdeiro é solicitado a transferir um bem, e é compelido a 

aceitá-lo, deve reter a herança preferida? Respondi que qualquer pessoa que entre numa propriedade por ordem do Pretor 

deve ser impedida de usufruir de qualquer vantagem. 

 

15. Mas se um legado é deixado à mesma pessoa na condição de não se tornar herdeiro, e ele alega que tem razões para 

pensar que a herança é insolvente, não pode ser obrigado a aceitá-la a menos que entregue os legados que foram legados 

dependendo da condição de não se tornar herdeiro; e isto não deve ser feito pelos co-herdeiros para evitar responsabilidade, 

mas por aquele para quem a herança foi transferida. Pois, como o herdeiro é obrigado a aceitar a herança para que os desejos 

do testador possam ser satisfeitos, ele não deve ser sujeito a perda por esta razão. 
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16. O meu primo foi nomeado único herdeiro de uma herança, e encarregado de transferir metade da mesma imediatamente 

para Publius Maevius, e a outra metade após a sua morte para o referido Publius Maevius. Outros legados foram também 

legados a outras pessoas. Maevius recebeu imediatamente a sua metade da herança, e deu segurança para devolver qualquer 

coisa que pudesse ter obtido para além do permitido pela Lei Falcidiana, e os outros receberam o seu legado na totalidade, e 

também deu segurança para devolver qualquer excesso que pudessem ter recebido. Tendo o meu primo falecido, Publius 

Maevius exigiu que a outra metade da propriedade, juntamente com a sua renda, lhe fosse entregue. Por conseguinte, 

pergunto-lhe quanto deveria transferir para ele, e se deveria ser o que ficou nas mãos do meu primo em excesso da quarta 

parte da propriedade, e nada mais; ou se eu poderia recuperar algo dos outros a quem os legados tinham sido pagos, e se 

assim for, quanto? Pergunto também se o que posso receber deles ao abrigo das estipulações, e o que ficou nas mãos do meu 

primo em excesso da quarta parte da propriedade, não deveria equivaler a metade do mesmo, se serei obrigado a compensar a 

deficiência do aumento e do rendimento da propriedade que ficou nas mãos do meu primo em excesso da quarta parte da 

propriedade, para que o montante que deveria ser transferido não possa exceder a quarta parte da propriedade. Ou, como 

exige Publius Maevius, após a quarta parte da propriedade ter sido excluída, o que quer que tenha sido obtido a partir dos 

lucros da referida quarta deve ser-lhe entregue? Respondi que, se, com a adição dos rendimentos, o que quer que tenha ficado 

acima da quarta nas mãos do seu primo, não for inferior a metade da herança como no momento da sua morte, tudo deve ser 

transferido para Publius Maevius; e nada pode ser recuperado sob a estipulação daqueles a quem os legados tenham sido 

pagos. Se, no entanto, o rendimento exceder o valor de metade da herança, deve ser acrescentado ao seu quarto e ao 

rendimento do mesmo. Mas se o rendimento da sua parte que permaneceu nas mãos do seu primo em excesso do quarto não 

corresponder à metade do património, pode ser intentada uma acção ao abrigo da estipulação. Em suma, o cálculo deve ser 

feito de modo a que o rendimento seja efectivamente superior a um quarto, e se aumentar de tal forma que atinja mais de 

metade do património, poderá reter o que quer que seja em excesso. 

 

17. Quando se pede a alguém que manumite os seus escravos, e lhes transfira a propriedade, deve fazê-lo depois de ter 

deduzido o preço dos escravos. 

 

28. Africanus, Perguntas, Livro VI. 

 

Uma pessoa nomeada herdeiro único de uma herança, tendo sido acusada de me transferir metade dela absolutamente, e 

metade para si condicionalmente, alegou que tinha razões para acreditar que era insolvente, e no meu pedido entrou na 

herança, e transferiu-me a totalidade da mesma ao abrigo do Decreto do Senado. Quando a condição foi preenchida, surgiu 

uma dúvida (que não foi sem fundamento), sobre se eu deveria transferir para si os rendimentos da sua parte. Várias 

autoridades consideram que esta não deve ser transferida, porque não seria paga pelo herdeiro se este tivesse aceite 

voluntariamente a herança, e é suficiente para que o seu direito seja preservado sem que a sua condição seja melhorada. 
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1. Ainda assim, as mesmas autoridades sustentam que quando uma pessoa é nomeada herdeiro único de uma herança, e lhe é 

pedido que transfira um quarto da mesma para mim absolutamente, e um quarto para si sob uma condição, e alega que tem 

razões para pensar que a herança é insolvente, e é obrigada por mim a entrar nela, metade da herança deve ser entregue a si 

quando a condição tiver sido preenchida. 

 

2. Não creio que, no caso proposto, eu possa recorrer à Lei Falcidiana, embora o herdeiro nomeado o possa fazer, se tivesse 

aderido à herança voluntariamente. 

 

29. Marcianus, Institutos, Livro IV. 

 

Se alguém, depois de ter feito um testamento, fizer um segundo, o primeiro é anulado, ainda que pelo último tenha nomeado 

herdeiros de certos bens, como o Divino Severus e Antoninus declarou num Rescript, cujas palavras a Constituição passo a 

citar, juntamente com outros assuntos aí incluídos. "Os Imperadores Severus e Antoninus a Cocceius Campanus, Saudação. 

Não há dúvida de que um segundo testamento, embora o herdeiro só possa ter sido nomeado por ele para receber certos bens, 

é válido, tal como se não tivesse sido feita qualquer menção aos bens; mas o referido herdeiro nomeado será obrigado a 

contentar-se com o que lhe resta, ou com o suficiente para constituir o seu quarto testamento ao abrigo da Lei Falcidiana; e 

deve transferir os bens para aqueles mencionados no primeiro testamento, por causa das palavras que criaram o trust que 

foram inseridas, pelas quais o testador declarou que pretendia que o primeiro testamento fosse válido. Isto, contudo, deve ser 

entendido como aplicável apenas quando nada de especialmente contraditório foi incluído no segundo testamento". 

 

(30) The Same, Institutes, Livro VIII. 

 

Quando um enviado diz que tem razões para pensar que uma herança é insolvente, deve ser obrigado a aceitá-la durante o 

tempo do seu emprego na embaixada, porque não está constantemente ocupado com as funções do seu gabinete. E pode ser 

obrigado a entrar na herança, ainda que possa dizer que tomará o assunto em consideração; mas não será obrigado a fazer a 

transferência de imediato, mas deve fazê-lo logo que regresse a casa e possa beneficiar do benefício da Lei Falcidiana, ou do 

seu direito sob a sua vontade, se achar conveniente; ou, se não achar conveniente, pode transferir toda a herança para evitar 

ser sujeito a qualquer encargo por causa da mesma. 

 

1. Se alguém acusar o seu herdeiro de transferir "os seus bens", ou "todos os seus bens", entende-se que isso indica uma 

transferência em virtude de um fideicomisso; pois sob os termos "meu" e "seu", os direitos de acção também são 

considerados como sendo incluídos. 

 

2. Quando uma propriedade é transferida para um filho sob controlo paterno, ou para um escravo, e o pai ou o mestre ratifica 

subsequentemente o acto, os direitos de acção também serão transferidos ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado. 
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3. Faz muita diferença se a quarta parte é retida por direito hereditário, ou se a parte só pode reservar um artigo específico, ou 

uma certa soma de dinheiro. Pois, em primeira instância, os direitos de acção são divididos entre o herdeiro e o beneficiário 

do trust, mas na última, os direitos de acção passam inteiramente para o beneficiário. 

 

4. Se um herdeiro nomeado, tendo sido encarregado de transferir uma herança depois de reter para si uma certa soma de 

dinheiro ou algum artigo, embora o que deve ser reservado seja menos do que o seu quarto, não pode reivindicar mais do que 

isso, mesmo que deva ser o Imperador. 

 

5. Mas se lhe for pedido que transfira um bem sem reservar nada para si próprio, está autorizado pelos Imperadores a reter 

um quarto. Isto foi declarado pelo Adriano Divino, Trajano e Antonino em Rescripts. 

 

(31) The Same, Institutes, Livro IX. 

 

Quando a liberdade é absolutamente concedida a um escravo, e uma herança lhe é deixada condicionalmente sob um trust, o 

herdeiro será obrigado a aceitar a herança e transferi-la, mesmo que alegue ter razões para acreditar que é insolvente; e o 

escravo não pode ser privado da sua liberdade, mesmo que a condição não deva ser cumprida. 

 

1. Se uma herança deve ser deixada sob um fundo fiduciário a um escravo que deve receber a sua liberdade dentro de um 

certo período, o Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Cassius Hadrian que o herdeiro não pode, entretanto, ser 

obrigado a entrar na herança se a considerar insolvente, pois a liberdade ainda não pode ser concedida ao escravo; nem, por 

outro lado, a liberdade pode ser-lhe concedida em oposição à vontade do falecido. 

 

2. Quando um herdeiro é nomeado sob uma condição, e é solicitado a transferir a herança, mas não está disposto a cumprir a 

condição e a entrar na herança, se a condição consistir num acto que ele deve realizar, e transferir a herança; ou, se consistir 

em dar algo, e o beneficiário do fideicomisso deve apresentá-lo, mas o herdeiro deve recusar-se a cumprir a sua obrigação, 

será dada autorização ao beneficiário para agir em vez do herdeiro, e então a necessidade de entrar na herança ser-lhe-á 

imposta. Outras condições, que não estão no poder do herdeiro, não se enquadram na jurisdição do Pretor. 

 

32. Celsus, Digest, Livro XX. 

 

Ballista nomeou um filho sob controlo paterno o seu herdeiro, como se segue: "Que Trebellianus seja meu herdeiro, se der 

segurança à colónia dos Filipenses para que, se ele morrer sem emissão, todo o dinheiro que possa vir das minhas 

propriedades seja dado à dita colónia dos Filipenses". Dei como minha opinião que embora o testador tenha feito uso da 
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palavra "dinheiro", o herdeiro deve também entregar qualquer outra propriedade que tenha recebido da herança, tal como se o 

testador a tivesse expressamente designado. 

 

33. Marcianus, Institutos, Livro VIII. 

 

Celsus, no Livro XX do Digest, diz que se alguém, tendo uma herança de quatrocentos aurei, cobrar ao seu herdeiro, se 

morrer sem emissão, que transfira para Maevius todo o dinheiro que possa vir a receber da sua herança, e se, entretanto, 

obtiver quatrocentos aurei do rendimento da referida herança, e morrer sem deixar filhos, o seu herdeiro deverá quatrocentos 

aurei a Maevius. Ele trata esta questão em profundidade, quer quanto a saber se o herdeiro deve lucrar com o aumento e 

assumir o risco de qualquer perda, ou vice-versa; e diz em conclusão que seria injusto para o beneficiário do trust sustentar as 

perdas quando ele não tem direito aos lucros. E, quando alguma deficiência dos quatrocentos aurei deve ser colmatada, 

pergunta se qualquer aumento pertencerá também ao beneficiário, ou seja, se deve ser levada em conta uma conta das perdas 

e lucros, até à soma de quatrocentos aurei? Penso que esta opinião é correcta. 

 

(34) The Same, Rules, Book II. 

 

Quando um pai desejava que, caso o seu único filho sobrevivente morresse, a sua parte da herança fosse entregue a um 

familiar, e os irmãos morressem no mesmo dia, o referido familiar não teria direito a uma parte da herança se não pudesse 

provar qual dos irmãos morreu por último; mas foi decidido que a sua mãe teria direito às heranças de ambos ao abrigo do 

Decreto Tertuliano do Senado. 

 

35. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VI. 

 

O Divino Pio decretou que, quando uma mulher louca fosse nomeada herdeira e encarregada de transferir uma herança, o seu 

curador poderia ceder todos os direitos de acção após ter obtido a posse da herança, de acordo com as disposições do 

testamento. 

 

36. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Quando uma herança é transferida por causa de um fideicomisso antes de ter sido feito um acordo de arbitragem com o 

herdeiro, penso que o beneficiário do fideicomisso deve dar ao herdeiro uma garantia, tal como quando este último tinha a 

guarda da propriedade da herança antes de a transferir, uma vez que o ditado comum de que ele pode reter certos bens não se 

aplica universalmente; para quê se não deve haver nada na herança que ele possa reter; como, por exemplo, onde tudo 

consiste em notas, ou artigos dos quais ele não tem posse? É evidente que aquele para quem a herança é transferida obterá 

tudo, e o herdeiro ficará vinculado pelos julgamentos nos casos em que tenha sido processado, ou pelas estipulações a que foi 
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obrigado a entrar e que não pôde evitar. Por conseguinte, ele não pode ser obrigado a transferir a herança, a menos que lhe 

seja dada segurança. 

 

(37) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Considera-se que um bem foi transferido quando ou a própria ipropriedade é entregue, ou o herdeiro é autorizado a adquirir a 

posse do bem pertencente ao bem, no todo ou em parte, de tal forma que uma das partes está disposta a transferi-lo e a outra a 

recebê-lo, mas não se o herdeiro pensar que obteve a posse por qualquer outro motivo. A mesma regra deve ser aplicada 

quando a posse for posteriormente ratificada. Se, contudo, o herdeiro declarar que ele próprio transferiu a propriedade, ou o 

fez por carta, ou por mensageiro, ele será ouvido. Se ele o entregar a outra pessoa, com o seu consentimento, os direitos de 

acção contra si também serão transferidos. Da mesma forma, se outro que não o herdeiro transferir a propriedade por minha 

ordem, ou o herdeiro ratificar a transferência, os direitos de acção serão considerados como tendo passado. 

 

1. Além disso, uma ala deve ele próprio fazer a transferência de um bem com a autoridade do seu tutor, mas o tutor não pode 

fazê-lo sem o consentimento da sua ala, a menos que esta última seja uma criança; porque um tutor não pode ceder os direitos 

de acção pertencentes à sua ala. O Divino Severus, no caso de uma ala chamada Arrius Honoratus, decretou que uma ala não 

poderia transferir um património apenas pela autoridade do seu tutor, onde o referido Arrius Honoratus fez uma transferência 

deste tipo para o seu tio e tutor Arrius Antoninus. 

 

2. Quando um espólio deve ser transferido para uma ala, é estabelecido que isto não pode ser feito por este último sem a 

autoridade do seu tutor. 

 

38. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Pois a transferência de um património não é apenas um pagamento, mas uma sucessão, uma vez que o beneficiário é 

responsável. 

 

39. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Além disso, uma herança não pode ser transferida indiscriminadamente para o próprio guardião. 

 

40. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 
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Embora o Senado se tenha referido à transferência destes direitos de acção que, pelo Direito Civil, são tanto a favor como 

contra o herdeiro, ainda assim, os direitos de acção pretoriana também são atribuíveis, pois não há diferença entre os dois. 

Mais uma vez, os casos que envolvem obrigações naturais são igualmente susceptíveis de transferência. 

 

1. Um herdeiro nomeado é especificamente referido no Decreto Trebelliano do Senado; ainda assim, adoptámos a regra de 

que o sucessor de um herdeiro pode legalmente fazer a transmissão ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, tal como um 

herdeiro, o pretoriano possuidor da propriedade de uma herança, um pai, ou um mestre por quem a herança é adquirida, pode 

fazer. Para todos devem ceder quaisquer direitos que possam ter ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, e não faz 

diferença se o herdeiro nomeado, o pai, ou o mestre, é solicitado a transferir a herança. 

 

2. É também imaterial para quem a transferência é feita em nosso nome, seja o chefe de família, ou alguém que esteja sob o 

controlo de outro; 

 

41. Gaius, Trusts, Livro II. 

 

Um homem ou uma mulher. Portanto, um bem pode ser transferido para uma matança com o nosso consentimento, ou sem 

ele, se posteriormente ratificarmos o acto. 

 

42. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Porque é exactamente o mesmo que se a propriedade tivesse sido transferida para mim. 

 

1. Quando uma herança é transferida, os direitos de sepultura permanecem com o herdeiro. 

 

43. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Papinianus discute o seguinte ponto. Uma pessoa tendo sido nomeada herdeira de metade de uma herança foi solicitada a 

entregá-la a outra, e, alegando que a considerava insolvente, foi obrigada a aceitá-la. O beneficiário do fundo fiduciário não 

tinha conhecimento de que uma parte da herança tinha sido entregue ao herdeiro nomeado depois de ter sido transferida, e 

levantou-se a questão de saber se seria necessária outra acção. O Papinianus diz que o beneficiário estaria seguro. Diz 

também que, num caso deste tipo, deve ser determinado se será necessária uma nova transferência após o aumento da quota 

acima referida. 

 

(44) Marcellus, Digest, Livro XV. 
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Um herdeiro, a pedido de Stichus, que tinha recebido a sua liberdade e a herança em fideicomisso sob o mesmo testamento, 

entrou na referida herança, que ele suspeitava ser insolvente, e Stichus morreu depois, antes de estar em falta na aceitação da 

herança, e deixou Titius como seu herdeiro. Pergunto se, ao abrigo do Decreto do Senado, as acções serão intentadas contra 

Titius se ele se recusar a aceitar a herança deixada em fideicomisso. Respondi que, embora normalmente aquele que é 

obrigado a aceitar uma herança possa transferi-la imediatamente para o beneficiário do fideicomisso, o Decreto do Senado, 

neste caso, parece ter apenas uma referência ao escravo manumitted, e não é feita qualquer menção ao herdeiro. Ainda assim, 

pode acontecer que o herdeiro adie a transferência; por exemplo, onde o falecido lhe devia dinheiro, e ele preferiu retê-lo em 

vez de intentar uma acção para a sua recuperação. Penso, no entanto, que a mesma regra se deveria aplicar ao seu herdeiro, 

que se aplica a ele; por que razão deveria o primeiro ter o direito de rejeitar uma herança que ele de quem herda não poderia 

ter rejeitado? Se o libertado morresse sem deixar um herdeiro, antes de a herança ser transferida, os credores da sua herança 

seriam autorizados a vender a sua propriedade, tal como se ele tivesse morrido depois de a herança ter sido entregue. 

 

(1) Peço-lhe que me dê a sua opinião sobre se estou certo na minha decisão sobre a seguinte questão. Uma filha que tinha 

sido nomeada herdeira de todos os bens do seu pai foi encarregada de transferir metade dos mesmos depois de ter deduzido 

todos os legados e as dívidas, nenhum dos quais era muito grande, a fim de evitar a aplicação da Lei Falcidiana. O herdeiro 

não estava em falta na execução do fideicomisso. Peço-lhe que me transfira a herança verbalmente, como se eu tivesse 

intentado uma acção judicial ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, e considero que, por esta razão, os juros devidos 

desde o dia da morte do testador até ao momento em que a herança foi transferida podem ser recuperados por meio das 

acções adequadas. Faço também uma reclamação com referência às rendas da herança, porque a obrigação decorrente dos 

arrendamentos faz parte dela, mas não exijo qualquer lucro ao herdeiro; ainda assim, ela deseja que eu lhe devolva o 

montante das rendas, ou lhe ceda os meus direitos de acção para cobrar os juros e as rendas, e não posso persuadi-la de que, 

sob o termo "herança" que me foi pedido que transferisse para mim, também tenho direito a esta estipulação de juros. Dei 

como minha opinião que todas estas coisas estão incluídas no termo "património", e que no caso a que se refere não há 

diferença entre estas obrigações e outras que são contratadas sob uma condição, ou que são pagáveis anualmente, ou 

mensalmente. É evidente que estas coisas são consideradas como rendimentos de propriedade incluídos na herança, e que, se 

não houve incumprimento, os rendimentos não pertencem ao beneficiário do trust. Mas como o beneficiário não exige, por 

assim dizer, que o herdeiro acrescente nada ao fideicomisso, mas apenas pede que a herança lhe seja transferida no seu estado 

actual, o herdeiro não deve, de modo algum, recusar-se a fazê-lo; pois o Senado pretendia que o beneficiário recebesse 

metade da herança, e fosse considerado como ocupando o lugar do herdeiro com referência à parte da mesma que lhe pudesse 

ser transferida. Mas se o herdeiro emprestar dinheiro da herança com juros, ou recolher os rendimentos da terra, não será 

obrigado a pagar nada nesta conta à pessoa a quem a herança foi deixada em fideicomisso, se não estiver em falta; pelo 

motivo de ter emprestado o dinheiro por sua conta e risco, e pelo cultivo do solo, ou pela recolha das colheitas em que 

incorreu em despesas, e não é apenas que ela deva, por assim dizer, agir como agente de outro. Mas quando o herdeiro recebe 

um rendimento da herança da forma que é objecto do inquérito, não há despesas incorridas ou trabalho realizado pelo 

herdeiro. 
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45. Modestinus, Sobre Invenções. 

 

Quando se pede a um herdeiro que transfira toda uma herança, e se recusa a reter a quarta porque deseja realizar os desejos 

do falecido com maior exactidão, deve entrar voluntariamente na herança como pretendendo transferi-la ao abrigo do Decreto 

Trebelliano do Senado. Aconselho-o também, se considerar a herança como insolvente a rejeitá-la, para que possa ser 

obrigado pelo Pretor a transferi-la; pois, neste caso, considera-se que a transfere ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado; 

e se o herdeiro tiver manifestado receio de ser responsável pelo endividamento da herança, todos os direitos de acção 

passarão para a pessoa que a recebe. 

 

46. Javolenus, Epístolas, Livro XI. 

 

Seius Saturninus, Almirante da Frota Britânica, por seu testamento nomeou Valerius Maximus, capitão de um trireme, seu 

herdeiro fiduciário, e encarregou-o de transferir os seus bens para o seu filho Seius Oceanus, quando este chegou à idade de 

dezasseis anos. A Seius Oceanus morreu antes de atingir essa idade. Então Malleus Seneca, que alegou ser o tio de Seius 

Oceanus, reclamou a sua propriedade por ser o próximo dos seus parentes. Maximus, o capitão do trireme, também reclamou 

a propriedade, porque a pessoa a quem tinha sido ordenado que a transferisse estava morta. Pergunto a qual destas pessoas 

pertence a herança, a Valerius Maximus, o capitão do trireme, o herdeiro fiduciário, ou a Mallius Seneca, que afirma ser o tio 

do rapaz falecido? Respondi que, se a Seius Oceanus, a quem a herança foi legada em fideicomisso pela vontade de Seius 

Saterninus, ao atingir a idade de dezasseis anos, fosse transferida por Valerius Maximus, o herdeiro fiduciário, que deveria 

ter morrido antes de atingir a idade prescrita, a herança deixada em fideicomisso passaria para ele que tinha direito à outra 

propriedade de Oceanus, porque o tempo para a execução do fideicomisso chegou durante a vida de Oceanus; ou seja, desde 

que, ao prolongar o prazo de entrega, o testador fosse considerado como tendo a intenção de comprometer a tutela do seu 

filho ao herdeiro fiduciário, em vez de ter designado um prazo incerto para a execução do fideicomisso. 

 

47. Pomponius, Várias passagens, Livro I. 

 

Se alguém, vinculado a uma pessoa apenas por uma obrigação natural, deve saldar uma dívida ao seu herdeiro, o dinheiro 

deve ser pago àquele a quem a herança foi deixada em fideicomisso. 

 

48. Paulus, Opiniões, Livro XIV. 

 

Paulus deu como sua opinião que, num caso em que uma certa parte de uma herança foi deixada a alguém, e este último tinha 

roubado bens pertencentes à herança, pode muito bem ser considerado que lhe pode ser recusada uma acção com referência 

àquilo a que se tinha apropriado. 
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49. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Se um bem for transferido ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, e o assunto for urgente, e se recear que o tempo para 

intentar uma acção possa expirar devido à ausência do beneficiário do trust, o herdeiro pode ser obrigado a defender a acção 

intentada contra o bem. 

 

1. Da mesma forma, quando um filho delibera se vai exigir a posse da herança em oposição aos termos do testamento, o 

herdeiro nomeado pode ser processado pelos credores da herança. 

 

50. O mesmo, Perguntas, Livro XI. 

 

Quando Vivius Cerealis tinha sido nomeado herdeiro, e instruído para transferir a herança para o seu filho Vivius Simonides, 

quando este deveria estar livre do seu controlo, e ficou provado que muitos actos fraudulentos tinham sido cometidos com o 

propósito de evitar o trust, o Imperador Adriano ordenou que a herança fosse entregue ao filho, para que o pai não tivesse 

direito ao dinheiro enquanto o seu filho vivesse. Pois, como a segurança não pode ser dada enquanto existir controlo paterno, 

o Imperador infligiu esta perda ao pai devido à fraude por ele perpetrada. Após um decreto deste tipo ter sido autorizado, o 

filho deve, em tais circunstâncias, ser comparado ao filho de um soldado, onde a propriedade deve ser recuperada dos 

possuidores, ou onde é necessário intentar uma acção contra os devedores da propriedade. Está, contudo, em conformidade 

com a reverência devida a um pai, caso este último deva ser reduzido a querer, ao critério do juiz, ordenar que uma parte dos 

rendimentos da herança lhe seja dada. 

 

51. O mesmo, Perguntas, Livro XVII. 

 

Quando um herdeiro é acusado de entregar uma herança deixada em fideicomisso, após ter deduzido os legados, não se 

considera que estes devam ser deduzidos que não possam ser recuperados por uma acção. Quando um dote é legado como 

legado preferencial a uma esposa, que é nomeada herdeira de uma parte da herança de um testador, e lhe é cobrado que 

transfira a herança após ter deduzido os legados, ela ainda pode deduzir a sua parte da herança em proporção ao dote, mesmo 

que o quarto que ela tem direito a reter pela Lei Falcidiana seja tão grande como o seu dote. Pois, como ela tem direito a 

ambos, não há diferença entre esta mulher e qualquer outro credor que possa ser nomeado herdeiro, e encarregado de 

transferir a herança. O mesmo princípio também se aplica quando é acusada de um fideicomisso sem a dedução do legado. 

 

52. O mesmo, Perguntas, Livro XIX. 
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Quando bens pertencentes a um terceiro são legados ao Titius, e este último encarrega o seu senhor, a quem nomeou 

herdeiro, de transferir a herança para Maevius, Maevius não pode legalmente reclamar o legado, pois não pode adquirir o que 

nunca chegou às mãos do herdeiro nomeado, ou seja, a propriedade da propriedade. 

 

1. Um escravo obteve a sua liberdade de um de dois herdeiros que tinham sido nomeados, e do outro recebeu uma herança 

deixada em fideicomisso. Se nenhum dos referidos herdeiros estivesse disposto a aceitar a herança, o Pretor não teria 

jurisdição, porque não pode obrigar um herdeiro a entrar numa herança com o único objectivo de garantir a liberdade do 

escravo, nem pode obrigá-lo a aceitar a herança em nome de um escravo que ainda não tenha sido libertado, uma vez que o 

Decreto do Senado só se aplica quando todos os herdeiros são directamente acusados de uma concessão de liberdade, ou 

quando um deles é acusado, bem como da entrega da herança nos termos de um fideicomisso. Se o herdeiro encarregado da 

concessão da liberdade rejeitar a sua parte da herança, ou for excluído devido ao não cumprimento da condição da qual 

depende a sua nomeação, uma vez que a sua parte passará para o outro herdeiro, pode ser mantido que deve ser obrigado a 

aceitar a herança. Para que diferença faz sob que regra a mesma pessoa deve dever ao escravo tanto a liberdade como a 

herança? 

 

53. The Same, Perguntas, Livro XX. 

 

Um herdeiro não deve ser obrigado a aceitar uma herança, que ele considera insolvente, por um escravo a quem o referido 

herdeiro é encarregado de conceder a liberdade e a herança, uma vez que a condição do escravo depende do legado, e 

ninguém pode obrigar outro a tornar-se responsável por acções intentadas contra uma herança apenas para garantir o 

pagamento de uma herança. Pois e se o escravo morrer durante o atraso causado pelo legatário em não o manuminar? Se, 

contudo, o legatário morrer durante a vida do testador, a opinião mais equitativa seria a de que ele deveria ser obrigado a 

aceitar a herança, uma vez que tem o poder de a transferir para o escravo após a sua manumissão. 

 

54. The Same, Perguntas, Livro XIX. 

 

Titius foi encarregado de transferir para Maevius os resíduos de uma propriedade. O beneficiário não pode recuperar nada 

que o herdeiro possa ter entretanto alienado ou desperdiçado, se se provar que não o fez de forma fraudulenta e com o 

propósito de interferir com a confiança; pois está estabelecido que a boa fé é uma característica essencial de um legado 

fiduciário. O Divino Marcus, no entanto, ao decidir um assunto envolvendo um património deixado em fideicomisso, que 

estava contido nas seguintes palavras: "Acuso-vos de transferir tudo o que sobrar do meu património", sustentou que isto 

deveria ser deixado ao julgamento de um bom cidadão, e decidiu que quaisquer despesas que se dissesse terem sido 

efectuadas com referência ao património não só deveriam causar uma diminuição do património incluído no fideicomisso, 

mas também deveriam ser distribuídas proporcionalmente com referência ao património patrimonial, ao qual o herdeiro tinha 

direito como seu. Isto parece-me não só basear-se na equidade, mas também ser confirmado pelo exemplo; pois se se 
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levantasse uma questão relativa à contribuição da propriedade por um filho emancipado em favor dos seus irmãos, ficaria 

definitivamente decidido que o que quer que fosse adquirido pelo filho no exército que tem direito a reter; e o Imperador, 

tendo sido consultado, decidiu que as despesas incorridas pelo soldado não só deveriam ser repartidas entre os fundos 

devidos pela propriedade, mas também deveriam ser deduzidas pro rata do dinheiro que faz parte do património peculiar. De 

acordo com o que acaba de ser dito, Maevius deveria exigir uma caução para a execução do fideicomisso, não para que ele 

possa, ao abrigo da estipulação, reclamar o que não pôde recuperar ao abrigo do fideicomisso, mas para que possa ter a 

garantia do montante que poderia ter recuperado nos termos do fideicomisso. 

 

(55) The Same, Questions, Book XX. 

 

Se o filho de um mecenas transferir uma herança a um estranho ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, uma acção para 

recuperar o valor dos serviços que não podem ser transferidos ficará a favor do herdeiro, e não será prejudicado por uma 

excepção, uma vez que isto não pode ter qualquer vantagem para a pessoa que tem direito ao benefício do fideicomisso. Em 

geral, deve ser dito que o herdeiro não pode ser impedido de prosseguir, nem libertado por obrigações que não tenham 

qualquer referência à entrega da herança. 

 

1. O Imperador Titus Antoninus declarou num Rescript, que onde a liberdade foi legada directamente, para ter efeito dentro 

de um certo tempo, a transferência da herança não precisa de ser feita quando não há pessoa a quem a mesma possa ser 

entregue. 

 

2. Se alguém tiver recebido uma herança inteira ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, depois de alegar que tem razões 

para pensar que é insolvente, se lhe foi imputada a transferência para outro, será obrigado a entregar toda a herança, e, neste 

caso, haverá também motivo para a aplicação do Decreto Trebelliano do Senado, pois o beneficiário do trust não pode reter o 

quarto ao abrigo da Lei Falcidiana. Também não faz qualquer diferença, se o primeiro beneficiário não deveria ter exigido 

que a herança fosse inscrita, se o trust criado em segundo lugar não teria produzido efeitos, pois quando uma vez aceite uma 

herança, todos os desejos do falecido são considerados como tendo sido satisfeitos. Esta opinião também não é refutada 

porque o beneficiário do truste não é obrigado a pagar outros legados que ascendem a mais de três quartos da herança. Pois 

uma coisa é que uma acção seja intentada contra ele em nome do herdeiro, e outra é que ele seja processado em seu próprio 

nome por estar vinculado aos desejos do falecido. De acordo com o que já foi dito, o herdeiro nomeado não deve ser 

obrigado a aceitar a herança apenas a pedido do primeiro beneficiário do trust, onde este último não tem direito a qualquer 

parte da mesma, tal como se lhe fosse cobrada a transferência da herança, juntamente com os seus rendimentos, 

imediatamente, ou após um certo tempo. Se, no entanto, lhe for cobrado que o transfira sem os seus rendimentos, pode 

inferir-se que o montante não será suficiente para o obrigar a aceitar a herança, nem é material se o primeiro beneficiário 

também deveria ter recebido a sua liberdade, pois nem a aceitação do dinheiro, nem a concessão da liberdade serão 

suficientes para obrigar o herdeiro nomeado a entrar na herança. Mas quando o primeiro beneficiário do trust se recusa a 
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obrigar o herdeiro a aceitar a herança, foi decidido que o segundo pode legalmente exigir que isso seja feito, a fim de que o 

herdeiro possa entrar na herança e transferi-la para ele. 

 

3. Mas, e se o primeiro beneficiário for obrigado a não entregar a herança a terceiros, mas a transferi-la para o próprio 

herdeiro? Pela razão de que não deve transferir para ele o quarto que perdeu, deve ser ouvido com referência à retenção desta 

parte da herança. No entanto, o facto de ao herdeiro nomeado que foi obrigado a aceitar a herança ser recusado o direito de 

reivindicar qualquer coisa ao abrigo do trust não deve ser destituído sem consideração. Porque não deveria ele ser 

considerado indigno de obter qualquer coisa sob a vontade do falecido, que se recusou a satisfazer os seus desejos? Isto será 

mais bem estabelecido, se o herdeiro foi forçado a entrar na propriedade depois de uma condição ter sido cumprida, pois se 

foi obrigado a fazê-lo enquanto a condição estava pendente, será difícil provar isto, pois ele, simplesmente mudando de 

ideias, poderá reclamar o quarto falcidiano. E estou bem ciente de que se pode dizer que, em nenhuma circunstância, o 

benefício de um trust deve ser negado àqueles que estão a reivindicar o direito à sepultura. A tal ponto estava o Senado 

convencido de que o herdeiro não deveria obter nada da parte da herança que tinha rejeitado, que não podia sequer valer-se 

da Lei Falcidiana, ou reservar qualquer herança preferida, ou adquirir qualquer vantagem sob um segundo testamento, onde a 

substituição é feita da seguinte forma: "Que quem se tornar meu herdeiro, seja herdeiro do meu filho". 

 

4. A pessoa para quem a herança de Titius foi transferida ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado pode transferir para 

Sempronius a herança de Maevius que o falecido Titius foi encarregado de lhe transferir, tal como qualquer outro sucessor 

que o pudesse fazer. 

 

5. As acções que passam ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado são apenas temporárias, em que a herança é expulsa da 

parte que perdeu o caso depois de ter transferido a herança ao abrigo do trust, se, evidentemente, a emissão foi juntada com 

ele antes da entrega; pois a força do despejo torna a transferência nula, porque o trust que foi estabelecido não era devido. É 

evidente que onde a mesma pessoa que ganhou o caso foi também acusada do fideicomisso, pela razão de que o possuidor, ao 

transferir a herança, contabilizou para o herdeiro a mesma parte que deveria ter sido entregue ao beneficiário; pode manter-se 

que as acções que passem ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado não serão impedidas por lapso de tempo. 

 

56. The Same, Opinions, Livro VII. 

 

Um pai desejava que a sua filha, após ter reservado determinados artigos, entregasse os seus bens aos seus irmãos. Foi 

decidido que a filha deveria ser colocada na posse da herança, antes de fazer a transferência para os seus irmãos. Se, 

entretanto, os irmãos tivessem vendido ou onerado todos os bens da herança, e esta lhes tivesse sido posteriormente 

transferida, fica estabelecido que, devido apenas ao seu acto, as vendas ou penhoras da parte da herança que não foi 

reservada, deveriam ser confirmadas. 
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57. The Same, Opinions, Livro VIII. 

 

"Que os meus herdeiros, aquando da sua morte, transfiram para a Cidade de Beneventum, a minha terra natal, todos os meus 

bens ou propriedades que possam vir a estar nas suas mãos". Foi decidido que nenhum dos rendimentos cobrados pelos 

herdeiros enquanto uma condição estava pendente foi incluída no fideicomisso. 

 

(1) A seguinte disposição foi inserida num testamento: "Cobro ao primeiro dos meus filhos que possa morrer sem problemas 

de deixar a sua parte dos meus bens ao seu irmão sobrevivente. Se ambos morrerem sem emissão, desejo que toda a minha 

herança vá para a minha neta Claudia". Se um dos herdeiros morresse deixando um filho, e o último morresse sem 

problemas, pareceria, à primeira vista, que a neta não poderia ser admitida à sucessão nos termos da condição; mas como, na 

interpretação dos fideicomissos, é próprio considerar a intenção do testador, seria absurdo sustentar que, porque a primeira 

substituição não produziu efeito, a pretensão da neta a metade da herança deveria ser recusada, como o avô pretendia que ela 

a tivesse toda, se o último dos filhos que morreu recebesse a parte do seu irmão. 

 

(2) "Quando eu morrer, encarrego-te, minha querida esposa, de transferir os meus bens para os meus filhos, ou para um deles, 

ou para os meus netos, ou para qualquer um deles que possas seleccionar, ou para os meus parentes, ou para qualquer um de 

todos os meus parentes que possas seleccionar". Dei como minha opinião que foi feita uma substituição do fundo fiduciário 

com referência aos filhos, e, com referência aos netos e outros familiares, foi dado à esposa o direito de selecção, mas que ela 

não podia legalmente fazer uma escolha dos outros familiares se algum dos netos devesse estar vivo, devido aos diferentes 

graus estabelecidos pelos termos do fundo fiduciário; mas onde o grau de netos tivesse deixado de existir, a mulher podia 

seleccionar qualquer um dos familiares que quisesse. 

 

58. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Um herdeiro que foi encarregado de transferir uma herança após dedução do quarto da mesma, tornou-se herdeiro de um 

devedor da herança antes de a transferir. Como, por esta razão, o direito de acção foi fundido e não pôde ser restaurado ao 

abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, três quartos do endividamento podiam ser reclamados em virtude do fideicomisso; 

mas os juros do passado que eram devidos sobre a obrigação, ou sobre uma sentença que tinha sido obtida, devem ser 

calculados até ao momento em que o direito de acção foi extinto, e os juros não podem ser calculados para o tempo 

subsequente, a menos que o herdeiro estivesse em falta na execução do fideicomisso. 

 

1. Quando uma herança deve ser transferida dentro de um determinado prazo nos termos de um fideicomisso, nenhuma 

responsabilidade será atribuída ao herdeiro por causa dos créditos devidos à herança, apenas porque ele pode ter recebido 

dinheiro de alguns dos devedores. 
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2. Quando alguém é obrigado a transferir uma herança após um certo tempo, não é obrigado a pagar quaisquer juros 

recebidos dos devedores da herança, que eram devidos após a morte do credor, e se isto não for cobrado, o direito de acção 

para recuperar todos os juros (pois a estipulação é uma parte da herança) passará nos termos do Decreto Trebelliano do 

Senado, e portanto não será um crédito de dinheiro que não é devido. E, da mesma forma, se os juros acumulados durante o 

tempo intermédio não forem pagos a um credor da herança, o beneficiário do trust também será responsável por isso ao 

abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, e, portanto, não haverá motivo de queixa de que o herdeiro não pagou os juros dos 

rendimentos que tinha o direito de cobrar. Ainda assim, se o herdeiro tiver de pagar os juros durante o tempo intermédio, não 

terá direito a reter nada nesta conta, porque estava a fazer as suas próprias transacções, pois como era obrigado a pagar o 

capital ao credor, não poderá ser cobrado pelo beneficiário do fideicomisso com quaisquer juros pagos durante o tempo 

intermédio. 

 

3. Quando um herdeiro é obrigado a transferir uma herança no valor de cem aurei, após ter reservado uma quantia igual, 

considera-se que recebeu a totalidade da soma de dinheiro ao abrigo da Lei Falcidiana, e a Rescrição do Adriano Divino deve 

ser interpretada como se tivesse o direito de reservar uma certa quantia da herança. Esta opinião também deve ser dada 

quando um herdeiro é acusado de transferir uma parte da herança para o seu co-herdeiro. O caso é diferente quando uma 

parte da terra pertencente a uma herança deve ser retida, pois o dinheiro pode sempre ser retido, mas uma parte da terra não o 

pode ser, a não ser com o consentimento do seu co-herdeiro que tem a propriedade da mesma. Além disso, se o terreno for de 

maior valor do que a sua parte do património, considera-se que a Lei Falcidiana se aplicará ao excesso, sempre que o 

beneficiário do fundo fiduciário o solicitar; pois foi estabelecido que o dinheiro que é pago deve ser imputado ao terreno. 

 

4. Quando um herdeiro foi acusado de transferir uma propriedade no momento da sua morte, após reservar o rendimento da 

mesma, não pode reter a prole de escravas, nem o aumento dos rebanhos que substituíram os que morreram. 

 

5. Os lucros e os juros que os devedores de uma herança pagaram antes do dia em que o fideicomisso devia ser executado, 

bem como os que foram pagos posteriormente, e também as rendas dos campos cobradas pelo herdeiro, serão incluídos no 

quarto a que ele tem direito. 

 

6. Além disso, quando se pede a um herdeiro que transfira um bem imóvel aquando da sua morte, este não pode ser obrigado 

a vender o bem imóvel, e os juros sobre o capital obtidos a partir do preço do referido bem não podem ser reclamados 

legalmente, e não é considerado como tendo sido recebido em vez da utilização do referido bem imóvel durante o tempo 

intermédio. Mais uma vez, embora o herdeiro não seja obrigado a assumir o risco da morte de escravos, ou da destruição de 

casas na cidade, ainda assim, a utilização da referida propriedade e quaisquer perdas incorridas por causa da mesma 

diminuirá, nessa medida, o seu quarto risco ao abrigo da Lei Falcidiana. 
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7. Quando um herdeiro é acusado de entregar o que resta da herança no momento da sua morte, não é considerado como 

tendo sido acusado da transferência de quaisquer lucros que possa ter recolhido, pois estas palavras do testador referem-se a 

uma diminuição da herança, e não significam que o beneficiário do trust lucrará com a adição dos rendimentos. 

 

8. Quando se pede a alguém que transfira o que resta dos seus bens no momento da sua morte, o seu herdeiro não será 

obrigado a libertar nenhum dos bens que o falecido tinha prometido, desde que tal não tenha sido feito de forma fraudulenta. 

 

59. Paulus, Perguntas, Livro IV. 

 

Um devedor nomeou o seu credor, a quem tinha dado os bens em penhor, e o seu herdeiro encarregou-o de transferir os seus 

bens para a sua filha, isto é, a filha do testador. O credor, tendo-se recusado a aceitar a herança por suspeita de insolvência, 

foi obrigado a fazê-lo por ordem do Pretor, e transferiu-a. Como não conseguiu encontrar um comprador para a penhora, 

pediu que lhe fosse concedida autorização para a reter pelo direito de propriedade. Dei-lhe como minha opinião que a 

obrigação se extinguiu com a sua aceitação da herança. Contudo, vejamos se a penhora não foi libertada, uma vez que a 

obrigação natural foi alienada. E consideremos também qual será o resultado, e se o credor que intenta uma acção possui o 

bem, ou se o herdeiro está, ou não, na posse do mesmo. Se o credor estiver na posse do mesmo, a acção judicial não pode ser 

intentada contra ele pelo beneficiário do trust, nem pode ser processado numa acção em penhor, pois o direito de proceder 

pertence à herança; nem pode uma acção sob o trust ser devidamente intentada com o fundamento de que o herdeiro 

transferiu menos bens do que deveria, o que seria o caso mesmo que não tivesse havido penhor: pois o credor, nesta 

qualidade, tem a posse do bem. E mesmo que o beneficiário do fideicomisso possa deter o bem, ele será responsável pela 

Acção da Sérvia, pois é certo que o dinheiro não foi pago; tal como nós temos quando uma acção é perdida por causa de uma 

excepção. Por conseguinte, não só o bem pode ser retido, como a acção pode ser intentada com base no penhor, e o que já foi 

pago não pode ser recuperado. Daí que a obrigação natural baseada na penhora continue a existir. Se os assuntos 

permanecerem no seu estado original, não creio que o credor possa ser obrigado a aceitar o bem, a menos que tenha sido dada 

uma garantia para o indemnizar, ou que o seu crédito tenha sido satisfeito. Pois quando um herdeiro nomeado procede contra 

o beneficiário do fundo fiduciário em proveito próprio, por exemplo, quando recebeu um legado no caso de não se tornar 

herdeiro, foi decidido que não deve ser obrigado a entrar na herança, a menos que o legado seja pago; pois de facto pode 

dizer-se que o herdeiro não pode ser obrigado a aceitar a herança contrariamente à vontade do falecido, o qual, ao fazer-lhe 

um legado desde que não o tenha entrado, deixou a aceitação da herança à sua própria escolha. No entanto, quando o testador 

legou ao seu herdeiro uma de duas coisas, nós damos-lhe uma ou a outra. 

 

1. Uma mulher, que deu um dote, concordou com o seu marido que, se morresse durante o casamento, metade do seu dote 

deveria ser devolvida à sua mãe, mas nenhuma estipulação nesse sentido foi feita pela sua mãe. A mulher, no momento da 

sua morte, nomeou a sua mãe e o seu marido herdeiros, e encarregou a sua mãe de transferir os seus bens para o Titius. O 

tribunal, ao proferir uma decisão com referência à divisão da herança, adjudicou metade do dote à mãe, em conformidade 
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com os termos do acordo. Colocou-se a questão de saber se esta parte do dote deveria ser paga de acordo com as disposições 

do truste. Penso que não deve ser pago, porque a mãe não o recebeu como herdeira, mas como mãe sob contrato, e tinha 

direito a ele, não por causa da herança, mas através de um erro na construção do acordo. 

 

60. O mesmo, Perguntas, Livro XI. 

 

Um patrono que tinha sido nomeado herdeiro da parte da herança a que tinha legalmente direito, tendo sido encarregado de 

transferir a sexta parte da mesma, fê-lo. Neste caso, os direitos de acção não passam ao abrigo do Decreto Trebelliano do 

Senado, uma vez que o bem que foi transferido não era devido e, portanto, se isto foi feito por engano, pode ser recuperado. 

 

61. The Same, Opinions, Livro XIV. 

 

Paulus formulou uma opinião nas seguintes palavras: "Sempronius, não te nomeei meu herdeiro, porque fiz a minha vontade 

apressadamente por causa da minha doença, e por isso desejo que recebas uma quantia igual a um duodécimo dos meus 

bens". Com isto parece que o testador deixou a Sempronius uma certa soma de dinheiro em vez de uma parte dos seus bens, 

mas isto deve ser entendido como significando que o testador pretendia deixá-lo em fideicomisso uma quantia igual a um 

duodécimo dos seus bens. 

 

62. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

Um pai acusou a sua filha, se ela deixasse algum filho aquando da sua morte, de transferir para o seu irmão metade do que 

obteve do património paterno, mas se ela morresse sem problemas, ele ordenou que ela lhe transferisse a totalidade do 

património. Como a filha morreu durante o casamento, deixando uma filha, surgiu a questão de saber se o seu herdeiro 

deveria transferir para o irmão metade da herança juntamente com metade do dote que tinha sido dado ao seu marido. A 

resposta foi que o que tinha sido doado não estava incluído na parte da herança que deveria ser transferida; e que mesmo que 

algo fosse devido em virtude de uma promessa feita com referência ao dote, deveria ser classificado entre as dívidas da 

herança. 

 

1. Um testador deixou uma certa quantia de dinheiro a um rapaz que tinha criado, e ordenou que fosse paga a Sempronius, e 

que uma certa quantia de juros sobre essa quantia fosse paga ao rapaz até ao seu vigésimo ano; e foi então previsto que, se ele 

morresse sem emissão, pagaria metade da referida quantia a Sempronius, e metade a Septitia. O rapaz, tendo morrido antes 

de atingir o seu vigésimo ano, levantou-se a questão de saber se aqueles que o tinham substituído poderiam reclamar o 

benefício do fundo no momento da sua morte, ou se o fundo continuaria a existir durante esse período de tempo que teria sido 

necessário para que o rapaz atingisse o seu vigésimo ano, se ele tivesse vivido. Respondi que, de acordo com os factos 

declarados, a execução do fideicomisso poderia ser exigida na altura da morte do rapaz. 
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63. Gaius, Trusts, Livro II. 

 

Assim que a entrega é feita ao beneficiário de um fideicomisso, tudo o que pertence à propriedade torna-se propriedade da 

pessoa para quem é transferido, mesmo que esta ainda não tenha obtido a posse do mesmo. 

 

1. Quando alguém tiver estipulado que uma herança lhe será devolvida pelo herdeiro, e este lhe tiver sido transferida, após ter 

sido intentada uma acção ao abrigo da estipulação, fica estabelecido que os direitos de acção também passam, ou seja, se a 

pessoa contra a qual a acção foi intentada transferir a herança. No entanto, se o herdeiro perder o processo por não ter 

transferido a herança, e tiver de ser julgado pelo montante da sua avaliação em tribunal, terá direito a reter os direitos de 

acção pertencentes à herança, pois o queixoso recuperou a totalidade do montante que reclamou. 

 

2. Se o herdeiro nomeado transferir a herança, e depois ser processado e perder o seu caso, ou abandoná-lo, foi decidido que 

os direitos de acção pertencerão sempre ao beneficiário do trust, depois de terem sido transferidos para ele. 

 

3. Se alguém a quem foi pedido que transfira uma parte de um património deve transferir uma parte maior do que a que lhe 

foi cobrado, os direitos de acção não serão transferidos. No entanto, quando o herdeiro foi encarregado de transferir uma 

herança depois de ter reservado para si um determinado artigo, ou uma soma de dinheiro, e ele transfere a totalidade da 

herança, sem reter o que lhe era devido, é muito correctamente considerado que os direitos de acção são, no entanto, 

transferidos. 

 

4. Se um herdeiro, antes de transferir a herança, ordenar a um escravo pertencente ao mesmo que aceite outra herança, para a 

qual tinha sido nomeado herdeiro por alguém, Julianus nega que esta última herança deva ser transferida, porque o herdeiro 

não foi acusado de a transferir; e deve confessar-se que esta opinião é correcta. No entanto, é necessário verificar se o 

herdeiro foi acusado de transferir a herança com qualquer aumento que pudesse ter sido acumulado. Pois se foi este o caso, 

ele também pode ser obrigado a transferir a última herança, a menos que o herdeiro prove, pela evidência mais clara, que foi 

com referência a si próprio que o escravo foi nomeado herdeiro. 

 

5. É afirmado num Rescript of the Divine Antoninus que quando alguém tiver recebido do Titius uma certa soma de dinheiro 

que corresponde a um quarto da herança, e for encarregado de lhe entregar a totalidade da herança, embora o dinheiro não 

possa ser pago imediatamente, deve ser pago sem juros, porque quanto mais tarde alguém fizer o pagamento, mais tarde 

receberá o benefício do fundo, e, entretanto, perderá os lucros. Portanto, se o beneficiário do trust tiver tido a posse da 

herança antes de ter pago o dinheiro, deve entregar ao herdeiro quaisquer lucros do mesmo que possa ter recolhido. 
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6. A mesma regra de direito aplica-se quando alguém cobra ao seu herdeiro um fideicomisso, como segue: "Peço-lhe que 

transfira os meus bens para o Titius, se ele lhe pagar uma centena de aurei". 

 

7. Quando um herdeiro é nomeado sob uma condição, e diz que tem razões para acreditar que a herança é insolvente, pode 

ser-lhe ordenado que cumpra a condição, e que entre e transfira a herança, se a condição não for difícil, nem envolver 

turvação, nem apresentar qualquer obstáculo sério. Se, contudo, a condição for vergonhosa ou de difícil execução, é 

claramente injusto obrigar o herdeiro a cumpri-la em benefício de outro. Foi considerado que ele deveria ser libertado no 

início do cumprimento de tal condição, pois é absurdo que se conceda mais à pessoa que reclama o benefício do fundo do que 

o testador pretendia que ele recebesse. Ainda assim, o testador não chamou o herdeiro nomeado para a sucessão, a menos que 

a condição fosse cumprida, nem pretendeu que a herança fosse transferida por ele, a menos que a mesma fosse cumprida. 

 

8. Quando é imposta a condição de pagamento de uma soma de dinheiro ao herdeiro, aquele que reclama o benefício do 

fideicomisso deve apresentar-lhe o montante, para que a condição tenha sido cumprida, o herdeiro possa entrar e transferir a 

herança. 

 

9. Se, no entanto, a condição imposta for uma das remetidas pelo fideicomissário. Pretor, a autoridade do Édito será 

suficiente, assim diz Julianus. O herdeiro pode ser obrigado a aceitar, recorrendo à acção do pretor, ou pode exigir a posse da 

propriedade de acordo com os termos do testamento; para que, tendo adquirido os direitos de acção, possa então cedê-los de 

acordo com o Decreto do Senado, depois de ter transferido a herança. 

 

10. Se, contudo, a condição é a de assumir o nome do testador, que é uma condição que o Pretor exige que seja cumprida, o 

herdeiro será considerado como tendo agido correctamente se o cumprir, pois não há nada de repreensível em assumir o 

nome de um homem honrado; pois o Pretor não exige que esta condição seja observada no caso de nomes que sejam notórios 

e vergonhosos. Se, contudo, o indivíduo em questão se recusar a tomar o nome, Julianus diz que deve ser dispensado de 

cumprir a condição e que lhe devem ser concedidas acções pretorianas, ou que lhe deve ser dada a posse dos bens da 

propriedade de acordo com os termos do testamento, para que, tendo adquirido os direitos de acção, os possa ceder de acordo 

com o Decreto do Senado. 

 

11. Se suspeitar que a herança é insolvente, e, a meu pedido, for obrigado a entrar na mesma * por ordem do Pretor, e a 

transferi-la para mim, poderei beneficiar do benefício da Lei Falcidiana, como contra os legatários, tal como pode obter o 

benefício dessa lei, e na mesma medida em que o pode fazer; pois se alguma coisa me for deixada em confiança em benefício 

de outro, uma vez que só me compete a mim como legatário, não está incluída no cálculo ao abrigo da Lei Falcidiana, mas 

deve ser computada separadamente. 
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12. Quando Titius é acusado de transferir uma propriedade para Maevius, e Maevius é acusado de pagar uma certa quantia de 

dinheiro à Seius, e Titius aproveita o privilégio de reter um quarto da propriedade contra Maevius, Maevius, como diz 

Neratius, será muito menos responsável perante a Seius, a fim de evitar sofrer qualquer perda da sua própria propriedade. 

 

13. Julianus defende que se um herdeiro nomeado for acusado de transferir uma herança para o Titius, que é substituído por 

Maevius, e o herdeiro nomeado alegar que considera a herança insolvente, a pedido do Titius, pode ser ordenado a entrar e 

transferir a herança. 

 

14. Se alguém acusar uma pessoa com direito à posse de uma herança ao abrigo da Lei Pretoriana, de a transferir, e este 

último sofrer o tempo para obter a posse ao abrigo dessa lei, ou aquele para quem a herança vai ser transferida, por alguma 

razão ou outra, não puder comparecer perante o Pretor e fazer valer a sua pretensão durante o tempo prescrito; para que a 

herança possa ser entregue a quem tenha direito à posse da mesma ao abrigo da Lei Pretoriana, deve ser-lhe concedida uma 

franquia, ou seja, pode ser-lhe concedido tempo suficiente para obter a posse da propriedade com o objectivo de executar o 

trust. 

 

15. Devemos também notar que se uma pessoa que não é solvente, após ter nomeado Titius seu herdeiro, ordenar que um dos 

seus escravos seja livre, e acusar Titius de lhe transferir a herança, se Titius se recusar a aceitar a herança, dificilmente 

poderá ser obrigado a fazê-lo; pois embora Titius possa entrar na herança a pedido do escravo, este último não pode obter a 

sua liberdade, se esta lhe tiver sido concedida com o propósito de defraudar os credores, mesmo que Titius possa ser rico, 

razão pela qual a herança não lhe pode ser transferida. Mas tendo em consideração o espírito da lei, deve ser dito que o caso é 

o mesmo como se o escravo fosse livre e nomeado único herdeiro, e que Titius não era de todo o herdeiro. 

 

64. Marcianus, Trusts, Livro IV. 

 

Se a herança de uma ala, a quem foi emprestado dinheiro sem a autoridade do seu tutor, for transferida para mim ao abrigo do 

Decreto do Senado, e eu pagar ao credor, não posso recuperar o dinheiro. Mas se o herdeiro pagar a dívida depois de o bem 

ter sido transferido, pode recuperar o montante, sem outra razão que não seja a de que a obrigação natural foi entendida como 

tendo sido transferida dele para mim. Por outro lado, se os bens da pessoa que fez o empréstimo à enfermaria sem a 

autoridade do seu tutor devem ser transferidos para mim e a enfermaria deve pagar-me, ele não pode recuperar o dinheiro. Se, 

no entanto, ele deve pagar ao herdeiro do credor, ele pode recuperá-lo, mas não o pode fazer se o pagou antes da 

transferência do património ter sido feita. 

 

 

(1) Se forem nomeados herdeiros necessários sob alguma condição que seja fácil de cumprir, e que normalmente é 

observada, deve dizer-se que podem ser obrigados a transferir a herança a pedido daqueles a quem são cobrados para a 
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transferir; porque mesmo os herdeiros necessários são obrigados a cumprir a condição para efeitos de execução de um 

fideicomisso. 

 

(2) Se alguém for acusado de transferir uma herança, e morrer antes de o fazer, o seu herdeiro pode transferi-la, e os direitos 

de acção passam para o beneficiário do fideicomisso ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado. Se, no entanto, houver 

dois herdeiros, e cada um deles for encarregado de transferir a herança, os direitos de acção passam para o beneficiário na 

proporção da quota de cada um dos referidos herdeiros; pois se cada um transferir a sua quota, é certo que os direitos de 

acção passam na proporção da referida quota. Se a pessoa a quem for pedido que transfira a herança deixar vários herdeiros, e 

alguns deles transferirem as suas quotas antes dos outros, ou onde aquele para quem a herança for transferida deixar vários 

herdeiros, e for feita uma transferência para um deles, terá direito aos direitos de acção na proporção da sua quota, nos termos 

deste Decreto do Senado. 

 

(3) Quando um patrono é nomeado herdeiro da parte de um património a que tem legalmente direito, e é solicitado a 

transferi-lo para os filhos deserdados do seu falecido libertado, e ele aceita voluntariamente o património, aplicar-se-á a Lei 

Falcidiana; se ele for obrigado a aceitá-lo, os direitos de acção passarão inteiramente para os referidos filhos, ao abrigo deste 

Decreto do Senado. 

 

65. The Same, Trusts, Livro V. 

 

Uma herança não pode ser legalmente transferida para um escravo, se o seu senhor não quiser ou não for informado do facto, 

mas se depois ratificar a transferência, esta será confirmada, e os direitos de acção serão adquiridos pelo próprio senhor, não 

pela razão de esta transferência se assemelhar à aquisição da herança, e que a ordem do senhor deve precedê-la, mas, como já 

foi dito, a ratificação subsequente pode ser feita tal como no caso da posse da propriedade ao abrigo da Lei Pretoriana. 

Também não faz qualquer diferença, no presente caso, se o próprio senhor ou o seu escravo é acusado de transferir a sua 

propriedade, nem é necessário o consentimento ou a agência do escravo, mas o seu consentimento é necessário quando a 

posse da propriedade é exigida pela pretoriana, ou se uma propriedade deve ser aceite. Portanto, quando os herdeiros alegam 

que pensam que uma herança é insolvente, a pedido do senhor podem ser obrigados a entrar e a transferi-la. 

 

1. Quando um testador acusa o seu herdeiro de transferir os seus bens para uma mulher, se ela não se casar, deve considerar-

se que, se o herdeiro alegar que suspeita que a herança é insolvente, pode ser obrigado a aceitá-la e a transferi-la para a 

mulher, mesmo que ela deva casar. O nosso Julianus adopta este ponto de vista com referência a outras condições que, da 

mesma forma, não podem ser preenchidas excepto no termo da vida. De acordo com este parecer, uma caução deve ser 

prestada por aqueles a quem o herdeiro tenha sido encarregado de transferir a herança em condições semelhantes, para a 

entregar às pessoas a quem ela pertencerá, caso a condição não deva ser cumprida. 
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2. Se o Pretor, após uma investigação adequada, ordenar, por erro ou parcialidade, que um bem seja transferido como devido 

sob um fideicomisso, é do interesse da comunidade que ele seja transferido, por causa da autoridade que investe as decisões 

judiciais. 

 

3. Quando alguém é acusado de transferir uma herança para uma ala que não tem idade suficiente para falar, e entra 

voluntariamente na referida herança, esta pode ser transferida quer para o escravo da ala, quer para a própria ala, com a 

autoridade do seu tutor; e a incapacidade da criança para falar não é mais um impedimento à transacção do que existe no caso 

de um mudo, que atingiu a idade da puberdade, desejar que lhe seja entregue uma herança. Se, no entanto, o herdeiro se 

recusar a entrar na propriedade, é difícil decidir como o assunto pode ser resolvido, porque não haverá fundamento para a 

aplicação do Decreto Trebelliano do Senado se o tutor deve pedir que a propriedade seja aceite por risco da sua pupila; nem 

pode a pupila pedir que isso seja feito, uma vez que não possui a faculdade de falar. Esta questão pode ser mais facilmente 

resolvida no caso de pessoas burras, pois se forem interrogadas e puderem ouvir, podem indicar com um aceno que estão 

dispostas a aceitar o espólio por sua conta e risco, tal como as pessoas ausentes podem dar o seu consentimento por um 

mensageiro. No entanto, não tenho dúvidas de que deve ser concedido alívio à criança, e que esta regra deve ser estabelecida 

devido à semelhança entre a Lei Civil e a Lei Pretoriana. Mas se a referida ala deve ser nomeada herdeira, não há dúvida de 

que pode agir como tal sob a autoridade do seu tutor; ou, se surgir uma questão relacionada com a obtenção da posse de uma 

herança ao abrigo da Lei Pretoriana, pode reclamá-la pelo seu tutor; portanto, se for nomeado herdeiro, pode ser obrigado 

pelo seu tutor a entrar e transferir a herança. Da mesma forma, uma pessoa burra e destituída de compreensão pode ser 

assistida pelo seu curador. 

 

4. Quando a propriedade é entregue pelo herdeiro, por minha ordem, à pessoa a quem a vendi, não há dúvida de que a 

transferência deve ser considerada como tendo sido feita a mim como beneficiário do fideicomisso. A mesma regra será 

aplicada se, por minha ordem, o bem for entregue a qualquer pessoa a quem eu seria obrigado a entregá-lo nos termos de um 

fideicomisso, ou por qualquer outro motivo; ou a alguém a quem eu tencionava emprestá-lo, ou entregá-lo. 

 

66. Paulus, Trusts, Livro II. 

 

Quando alguém é nomeado herdeiro sob a condição de o seu co-herdeiro entrar na herdade, pode beneficiar do benefício da 

Lei Falcidiana, mesmo que o seu co-herdeiro deva entrar na herdade sob coacção; desde que ele próprio não seja obrigado a 

fazê-lo. 

 

1. Julianus diz que, nos termos deste Decreto do Senado, uma herança pode ser transferida para o agente de um beneficiário 

ausente do trust, se ele desejar que isso seja feito; desde que, no entanto, ele dê segurança para ratificar o acto, se os desejos 

da parte ausente não forem conhecidos. Mas deve ser dito que, se o herdeiro alegar que suspeita que a herança é insolvente, 

não deve ser obrigado a aceitá-la, se for incerto se o beneficiário ordenou que isso fosse feito; ainda que deva ser prestada 
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uma caução, devido à fraqueza da garantia. Se, no entanto, o beneficiário entrar na herança voluntariamente, não pode 

resultar qualquer dano grave, mas, se o beneficiário não o autorizou, os direitos de acção não lhe passarão até que tenha 

ratificado a transferência da herança. 

 

2. Se algum erro tiver sido cometido contra um escravo pertencente à herança, apesar de uma acção ser a favor do herdeiro 

por causa do referido escravo, ainda assim, o direito de acção ao abrigo da Lei Aquiliana não passará para o beneficiário do 

trust, pois apenas os direitos passarão a estar incluídos na propriedade do falecido. 

 

3. Se um Deputado for obrigado a entrar e transferir uma propriedade em Roma, o beneficiário do trust será obrigado a 

defender acções em Roma, embora o herdeiro não seja obrigado a fazê-lo. 

 

4. É bom considerar se o beneficiário do trust deve ser processado no mesmo local onde o falecido deveria ter sido 

processado, e se o herdeiro entrou na herança voluntariamente e a transferiu, se o beneficiário do trust pode fazer a sua defesa 

em qualquer um de três locais diferentes, nomeadamente, onde o falecido estava domiciliado, ou onde o herdeiro, ou ele 

próprio, reside. Por conseguinte, deve considerar-se que o beneficiário do fideicomisso deve ser processado no local onde 

tem o seu domicílio, ou onde se situa a maior parte da herança que foi transferida. 

 

67. Valens, Trusts, Livro III. 

 

Se, a meu pedido, e, nos termos do decreto do Pretor, aceitar uma herança suspeita de ser insolvente, e eu não estiver disposto 

a transferi-la para mim, ou a preocupar-me com ela, o seguinte curso (que não seja indevidamente aprovado por Octavenus) 

deve ser prosseguido, ou seja, o Pretor deve conceder-me acções contra mim, tal como se eu tivesse recebido a herança; 

opinião que é perfeitamente correcta. 

 

(1) Ao mesmo tempo, quando tiver formado um projecto para defraudar os seus credores, pode entrar numa herança suspeita 

de ser insolvente, e transferi-la para mim, sem correr o risco de uma interdição com base em fraude; porque, embora não 

tenha sido acusado da confiança em meu favor, tem a liberdade de recusar aceitar a herança e, ao fazê-lo, pode defraudar os 

seus credores; e eu não agirei desonrosamente ao aceitar a referida herança que os seus credores não poderiam tê-lo obrigado 

a aceitar se eu não o tivesse obrigado a fazê-lo. 

 

(2) Quando um filho, que é seu próprio dono, se torna herdeiro do seu pai, e é por ele encarregado de me transferir os seus 

bens; e, depois de ter formado o desígnio de defraudar os seus credores, transfere-me os bens ao abrigo do decreto do Pretor, 

depois de ter fingido que acreditava que era insolvente, dificilmente haverá fundamento para a aplicação de um interdito 

baseado na fraude; porque se os bens do seu pai tivessem sido vendidos, os seus credores não poderiam ter obtido nada que 
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lhe pertencesse fora da herança; a menos que os credores do próprio filho fossem ouvidos, se pedissem para serem 

autorizados a vender os bens do filho sem incluir os do pai. 

 

(3) Se o herdeiro, com o objectivo de fazer uma doação, disser que suspeita que a herança é insolvente, e a transferir para 

alguém que não tem o direito de a tomar, o beneficiário do fundo fiduciário será privado daquilo a que não tem legalmente 

direito. A mesma regra será aplicável quando o herdeiro fiduciário o fizer sem a intenção de fazer uma doação. 

 

68. The Same, Trusts, Livro IV. 

 

Quando um herdeiro, a quem foi pedido para transferir uma herança por uma pessoa que estava falida no momento da sua 

morte, alega que a mesma é considerada insolvente, não há dúvida de que, segundo a presente interpretação do Decreto 

Trebelliano do Senado, ele pode ser obrigado a transferir a herança, e, mesmo que deva aceitá-la voluntariamente, deve ser: 

transferido ao abrigo do referido Decreto, embora, se uma certa soma de dinheiro, ou um determinado artigo de propriedade 

deve ser entregue em fideicomisso por alguém insolvente, considera-se que não é devido, tal como se tivesse sido 

directamente legado; pois, neste caso, a pessoa a quem a propriedade é deixada em fideicomisso toma o lugar de um 

legatário, enquanto, no primeiro, toma o lugar do herdeiro. 

 

1. Se, tendo sido encarregado de transferir um bem, aceitar voluntariamente, e entregá-lo sem deduzir o quarto, será difícil 

acreditar que o tenha feito por ignorância, do que com o propósito de executar mais completamente o fideicomisso. Se, 

contudo, puder provar que não reservou o quarto por engano, poderá recuperá-lo. 

 

(69) Marcianus, Trusts, Livro VIII. 

 

Quando o herdeiro transfere um bem, não é obrigado a fornecer caução contra o despejo do terreno, escravos, ou qualquer 

outro bem pertencente ao mesmo; mas, por outro lado, o beneficiário do trust deve dar caução para indemnizar o herdeiro, 

caso este deva ser despejado de qualquer bem que tenha sido vendido por este último. 

 

70. Pomponius, Trusts, Livro II. 

 

Se for pedido a um herdeiro nomeado que transfira a propriedade para o Titius, e se for pedido ao Titius que a devolva ao 

herdeiro após um certo tempo, acções directas serão suficientes para estabelecer os direitos do herdeiro. 

 

1. Se o herdeiro, antes de transferir a herança deixada em fideicomisso, alienar qualquer parte da mesma, ou manumitar um 

escravo pertencente à herança, ou destruir, quebrar, ou queimar qualquer propriedade, nenhuma acção civil pode ser 

intentada contra ele, se ele transferir a herança posteriormente ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, mas a acção pode 
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ser intentada contra ele ao abrigo do fideicomisso, por causa da propriedade que foi destruída. Se, no entanto, o herdeiro tiver 

cometido alguma destas infracções após a entrega da propriedade, deve ser considerado que pode ser processado ao abrigo da 

Lei Aquiliana; por exemplo, se tiver ferido ou morto um escravo pertencente à propriedade. 

 

2. Se um direito de acção temporário for legado à herança, o tempo em que o herdeiro poderia tê-la trazido antes de transferir 

a herança será acusado contra a pessoa a quem a herança foi transferida. 

 

71. Marcianus, Trusts, Livro X. 

 

Todos os herdeiros que deliberem com referência a uma herança podem ser obrigados a aceitá-la, mas não a transferi-la 

imediatamente, a pedido de qualquer pessoa que deseje que ela seja aceite por sua conta e risco; mas de tal forma que se, 

após o tempo da deliberação, considerarem conveniente que a aceitem, podem usufruir do benefício do testamento, tal como 

se tivessem entrado voluntariamente na herança. Mas, por outro lado, se considerarem que a sua aceitação não é rentável, 

serão exonerados de responsabilidade, entregando-a. 

 

(72) Pomponius, Trusts, Livro IV. 

 

Quando um herdeiro foi encarregado de transferir um bem, depois de reservar um determinado terreno que pertencia a outra 

pessoa, Aristo diz que se deve verificar se o testador pretendia que o referido terreno pertencesse absolutamente ao herdeiro, 

ou apenas no caso de se ter verificado que pertencia a si próprio. Ele defende que o primeiro parecer deve ser adoptado, e por 

conseguinte que o valor estimado do terreno deve ser reservado da propriedade. 

 

73. Marcianus, Trusts, Livro XXXII. 

 

Se um herdeiro emprestar bens pertencentes a um bem imóvel, e assumir compromissos para garantir o empréstimo, os 

direitos de acção não passarão para a pessoa a quem o bem é transferido, como contra o bem que foi penhorado. Existe 

alguma dúvida, contudo, num caso em que o herdeiro, antes de transferir a herança, tenha recebido uma penhora ao abrigo de 

um contrato feito pelo falecido. Ainda assim, não será permitido ao beneficiário do fundo fiduciário intentar uma acção para 

recuperar o penhor, mas ele pode proceder contra o herdeiro, para o obrigar a ceder-lhe o seu direito de acção para a sua 

recuperação. 

 

1. Quando uma herança é transferida ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, as servidões com que as terras tanto do 

herdeiro como do testador são mutuamente acusadas continuarão a ser válidas. 

 

(74) Paulus, Decretos, Livro II. 
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Um homem que tinha um filho e uma filha fizeram um testamento, e providenciou da seguinte forma para a sua filha: "Não 

vos exijo que façais um testamento enquanto não tiverdes filhos", o Imperador decidiu que foi criado um fideicomisso por 

esta cláusula, e desta forma o testador, ao proibir a sua filha de fazer um testamento, manifestou o seu desejo de que ela 

tornasse o seu irmão seu herdeiro, e que a referida cláusula deveria ser entendida como se o testador a tivesse acusado de 

transferir a herança para o seu irmão. 

 

1. Fabius Antoninus deixou um filho Antoninus, que não tinha chegado à puberdade, e uma filha Onorata, e, depois de os ter 

deserdado, nomeou a sua mãe Junia Valeriana, sua herdeira, acusando-a de um legado de trezentos aurei e outros bens em 

benefício da sua filha, e depois desejou que todo o restante dos seus bens fosse entregue ao seu filho Antoninus, quando ele 

atingisse o vigésimo ano da sua idade. Também ordenou que a referida herança fosse transferida para Onorata, caso o seu 

filho morresse antes de atingir o seu vigésimo ano de idade. A mãe morreu no estado, deixando aos seus dois filhos os seus 

herdeiros. Posteriormente, o filho, tendo passado o seu décimo nono ano e entrado no seu vigésimo, que ainda não tinha 

completado, morreu, deixando a sua filha Favia Valeriana como sua herdeira. A sua tia paterna intentou uma acção sob o 

trust, bem como por uma parte da herança sob a vontade do pai, e ganhou o seu caso perante o Governador da província. Os 

guardiães de Valeriana, a filha de Antoninus, alegando a sua pobreza, citaram uma Constituição do Divino Adriano pela qual 

ele tinha ordenado que, quando uma certa idade fosse exigida para o cumprimento de deveres municipais, o ano em que a 

pessoa tinha entrado deveria ser considerado como tendo expirado. O nosso Imperador também, sendo influenciado pela 

justiça do caso, bem como pelas palavras do testamento, "Quando ele atingir o vigésimo ano da sua idade", embora tenha dito 

que sabia que um homem que tinha entrado no seu septuagésimo ano não estava dispensado da tutela pelo Divino Marco, e 

embora tenhamos citado os argumentos da lei de Aelia Sentia, decidiu contra a tia que fez a reclamação. 

 

75. Scaevola, Digest, Livro XVIII. 

 

Titius escreveu uma carta ao seu herdeiro da seguinte forma: "Titius a Cornelius, seu herdeiro, Saudação". Como a parte 

deixada à minha mãe chegou até vós, assim como a de Sempronius, meu antigo curador, que se encontrou com um 

infortúnio, pelo qual se pode esperar que obtenhais toda a minha propriedade, eu cobro-vos, Cornelius, que dê e transfira um 

terço do mesmo para Gaius Seius". Como Sempronius tinha recebido a restituição completa do Imperador que o baniu, e 

tinha aceite a herança, levantou-se a questão de saber se também lhe foi cobrado que transferisse a sua parte. A resposta foi 

que Sempronius não foi acusado de forma alguma, mas que o herdeiro, Cornelius, deve entregar à Seius, pro rata, a parte da 

herança da mãe do testador que lhe tinha chegado às mãos. 

 

 

(1) Uma mulher pediu-lhe que, após ele ter reservado um quarto da herança, transferisse o restante para a sua nora, a viúva do 

seu filho falecido, a quem também cobrou um fideicomisso, da seguinte forma: "Peço-lhe que entregue ao seu filho todos os 
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meus bens que possam chegar às suas mãos". A questão levantou-se quando a nora deveria executar este fundo, quer na sua 

morte, quer imediatamente. A resposta foi que deveria ser executado no momento da morte da nora. 

 

76. The Same, Digest, Livro XIX. 

 

Scaevola deu como sua opinião que, se um pai nomeasse o seu filho herdeiro para toda a sua herança, e o substituísse por um 

codicilo, e o filho morresse antes de chegar à puberdade, embora a substituição fosse nula porque uma herança não pode ser 

legada ou tirada por um codicilo, ainda assim, por uma interpretação equitativa, deveria ser considerado que a mãe que 

sucedeu ao menor intestate será responsável pelo substituto nos termos do trust. Quando várias pessoas forem substituídas 

umas pelas outras, a substituição será válida nos termos do trust, e se uma delas morrer, os sobreviventes terão direito à 

totalidade da herança. 

 

(77) The Same, Livro XX. 

 

Um testador encarregou cada um dos seus filhos de ambos os sexos, a quem tinha nomeado os seus herdeiros, se algum deles 

devesse morrer sem emissão, de deixar a sua parte da herança ao seu irmão ou irmã, e se não houvesse irmão ou irmã, de a 

deixar à sua mãe, e acrescentou as seguintes palavras: "Eu vos cobro, meus queridos filhos, com este fideicomisso até que 

tenhais criado dois filhos". Se alguém dos referidos herdeiros deveria ter dois filhos, embora pudessem não sobreviver, 

levantou-se a questão de saber se os seus herdeiros seriam obrigados a executar a confiança. A resposta foi que, de acordo 

com os factos declarados, seriam considerados como tendo sido libertados da obrigação do fideicomisso. 

 

1. Titius nomeou os seus netos pela sua filha, e a sua filha, que era louca, os seus herdeiros, e acusou a dita filha do fundo 

fiduciário de que, se ela morresse sem emissão, a parte dos seus bens que lhe tinha sido dada deveria passar para os seus co-

herdeiros. Titius deu a sua filha louca em casamento, e ela criou uma filha após a morte do seu pai. A referida filha insana, 

tendo morrido deixando uma filha como questão desta união, surgiu a questão de saber se os co-herdeiros tinham direito ao 

benefício do fundo. A resposta foi que, como, de acordo com os factos declarados, o herdeiro tinha deixado uma filha, o 

fundo fiduciário não era devido. Cláudio: Pois embora o casamento com a mulher louca não fosse legalmente válido, ainda 

assim era suficiente para permitir o cumprimento da condição. 

 

(78) The Same, Digest, Livro XXI. 

 

Lucius Titius, esperando morrer intesta, e tendo uma esposa e uma filha por ela emancipada, inseriu a seguinte disposição 

num codicilo: "Este codicilo tem referência à minha esposa e à minha filha. Por conseguinte, peço que tudo o que eu possa 

deixar-vos, ou que vós próprios tenhais, vos pertença em comum; e tudo o que eu não vos pedir, estou certo de que fareis, 

através do vosso afecto por mim". A filha adquiriu a posse dos bens do seu pai intestate ao abrigo da Lei Pretoriana. 
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Levantou-se a questão de saber se alguma parte dos bens de Lucius Titius era devida pela filha à sua mãe, por causa do fundo 

fiduciário. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, uma parte era devida, se a esposa estivesse disposta a 

colocar a sua própria propriedade num fundo comum com a da sua filha. 

 

1. Maevia deixou duas filhas aos seus herdeiros, e no mesmo testamento inseriu a seguinte disposição: "Cobro aos meus 

herdeiros que deixem todos os meus bens em depósito, sem juros, com Caio Seius e Lucius Titius, os quais, se for lícito, 

nomeei os curadores dos meus bens, excluindo todos os outros, para que os possam transferir pro rata aos meus netos, quando 

cada um deles chegar aos vinte e cinco anos de idade; ou, se apenas um deles chegar a essa idade, para lhe transferir todos os 

meus bens". Levantou-se a questão de saber se o fideicomisso deveria ser executado pelos herdeiros nomeados, em benefício 

de Lucius Titius e Seius. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, Lucius Titius e Gaius Seius não podiam 

reclamar o fideicomisso. 

 

2. Uma mulher nomeou três herdeiros, o seu irmão Maevius para três quartos dos seus bens, Seius para um sexto, e Stichus, o 

escravo do dito Seius e o filho natural de Maevius, para um duodécimo; e acusou Seius a Manumit Stichus, como se segue: 

"Eu acuso-te, Seius, a Manumit Stichus, e dei-te os meios para o fazeres". Ela também fez a seguinte provisão num codicilo: 

"Se a Seius der origem a qualquer controvérsia com referência ao duodécimo dos meus bens, para o qual nomeei Stichus 

herdeiro, desejo que reverta para o meu irmão Maevius; e o meu irmão, como confio na vossa boa fé e lembrança, peço-vos 

que entreguem ao vosso filho Stichus tudo o que possa vir a chegar às vossas mãos a partir dos meus bens, e encarrego-vos 

de o fazer sob um fundo fiduciário". Quando a Seius entrou na herança e por esta razão foi obrigada a manumit Stichus, 

levantou-se a questão de saber se ele era obrigado a transferir para Stichus, após a sua manumissão, o décimo segundo da 

herança para a qual este último tinha sido nomeado herdeiro. A resposta foi, que não havia nada declarado que demonstrasse 

que a Seius estava encarregada de lhe transferir a décima segunda parte da herança. 

 

3. Foi também feito um inquérito, se a Seius quisesse levantar alguma questão em relação ao duodécimo para o qual Stichus 

tinha sido nomeado herdeiro, e Maevius deveria obter o referido duodécimo da Seius nos termos do fideicomisso, se também 

deveria transferir para Stichus os três quartos da herança para a qual o próprio Maevius tinha sido nomeado herdeiro. A 

resposta foi que era intenção da testatrix que todos os bens que tinham chegado às mãos de Maevius de qualquer forma 

fossem transferidos para Stichus. 

 

4. Um pai nomeou o seu filho e a sua filha seus herdeiros, e substituiu-os uns pelos outros, e depois substituiu vários 

herdeiros por eles, caso nenhum deles se tornasse herdeiro, e substituíram os próprios herdeiros uns pelos outros, através das 

seguintes palavras: "Eu substituo os herdeiros substituídos uns pelos outros". Ele também encarregou qualquer um dos seus 

filhos que pudesse sobreviver aos outros e morrer sem problemas antes de atingir a idade de trinta anos, de transferir os seus 

bens para aqueles que ele tinha substituído como herdeiros da referida criança. O seu filho sobreviveu à sua irmã, e morreu 

sem problemas antes de atingir o seu trigésimo ano de vida. Tendo um dos substitutos morrido antes do filho, já que a sua 
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parte pertenceria aos outros substitutos que sobreviveram, levantou-se a questão de saber se os pés passariam para eles 

igualmente, ou na proporção das partes da herança pela qual tinham sido substituídos. A resposta foi que os substitutos 

tinham direito ao benefício do trust na proporção das suas respectivas quotas. 

 

5. Maevius nomeou o seu filho herdeiro de cinco duodécimos dos seus bens, a sua filha, Titia, para um quarto, e o seu outro 

filho, Septitius, para um terceiro; e encarregou este último de um fideicomisso com as seguintes palavras: "Meu filho, 

Septitius, peço-te que transfiras para os teus irmãos todos os meus bens que possam chegar às tuas mãos, se, antes de 

chegares ao teu vigésimo ano, morreres sem deixar nenhum filho". Septitius, tendo morrido sem problemas antes de chegar 

ao seu vigésimo ano, levantou-se a questão de saber se a herança pertenceria ao irmão e à irmã na proporção das suas 

respectivas quotas do mesmo, ou se lhes pertenceria igualmente. A resposta foi que lhes pertenceria na proporção das suas 

respectivas quotas. 

 

6. Titia, tendo sido nomeada única herdeira de toda uma propriedade e encarregada de transferir metade da mesma para 

Maevia, fê-lo; contudo, recusou-se a pagar a quantia pela qual uma parcela de terra tinha sido onerada pelo testador, mas 

como o credor vendeu a propriedade, ordenou a Seia que a resgatasse. Colocou-se a questão de saber se Titia seria 

responsável perante Maevia nos termos do trust. A resposta foi que, como o herdeiro foi acusado de transferir a propriedade, 

não havia nada no que foi declarado para demonstrar que ela não deveria ser responsável. Cláudio: Pois ela é obrigada a 

pagar a Maevia metade do valor do terreno, e muito mais do que foi necessário para satisfazer o credor. 

 

7. Um certo homem, tendo nomeado Caio Seius herdeiro de metade dos seus bens, Titia herdeira de um quarto dos mesmos, e 

outras pessoas herdeiras do resto, inseriu no seu testamento a seguinte disposição: "Cobro-vos, Caio Seius, aquando da vossa 

morte, de dar e entregar a Titius e Sempronius metade dos meus bens, ou seja, a parte que vos dei". Tendo ambas as pessoas 

acima mencionadas aceite a herança, e tendo Gaius Seius morrido posteriormente após ter nomeado Lúcia Titia sua herdeira, 

surgiu a questão de saber se a referida Lúcia Titia era obrigada a transferir imediatamente metade da herança que Gaius Seius 

tinha sido encarregado de entregar, ou se ela deveria, no momento da sua morte, transferir todo o fundo fiduciário, não só 

aquele pelo qual foi acusada, mas também o de Gaius Seius. A resposta foi que Lúcia Titia estava obrigada a transferir 

imediatamente metade dos bens que a Seius tinha recebido. 

 

8. Um testador nomeou a sua filha sua herdeira, juntamente com o seu neto, que era seu filho, e após fazer uma substituição 

pupilar a este último, inseriu a seguinte disposição no seu testamento: "Deixo a Lucius Titius, meu sobrinho, e ao meu genro, 

duzentos aureus, e sei que ele ficará satisfeito com este legado, pois deixei todos os meus bens à minha filha e ao meu neto, a 

quem nomeei meus herdeiros, de modo a que todo o património lhes pertença em comum, e os recomendo uns aos outros". A 

filha, tendo entrado nos bens do seu pai, separou-se do seu marido. Levantou-se a questão se Titius, o seu ex-marido, poderia, 

nos termos do trust, em seu próprio nome ou no do seu filho, adquirir os bens em comum, quer enquanto a sua ex-mulher 
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estivesse viva, quer após a sua morte. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, nada foi dado ao genro ao 

abrigo do trust, excepto duzentos aurei. 

 

9. A mesma esposa nomeou o marido seu herdeiro, e acusou-o no momento da sua morte de transferir para o filho comum 

tudo o que tinha recebido dos seus bens; foi também perguntado se os bens e efeitos que ele tinha doado a título de dote, e 

que tinham sido devolvidos à mulher após o divórcio, deveriam ser incluídos no fideicomisso. A resposta foi que todos os 

bens que a mulher deixou foram incluídos no fundo fiduciário. Cláudio: Tendo sido tomado conselho noutra altura com 

referência à mesma questão, a conclusão foi que ou o bem devia ser transferido de acordo com o parecer acima dado, e devia 

ser computado como parte do património da mulher; ou, se isto não foi feito devido a uma estipulação feita com referência à 

restauração do dote, o património devia ser considerado como tendo sido aumentado por esta razão. 

 

10. Uma mulher que teve um filho e por ele um neto, ambos sob o controlo do seu marido, nomeou este último seu único 

herdeiro, e encarregou-o de um fideicomisso como se segue: "Se o meu marido, Titius, deve ser meu herdeiro, peço e 

encarrego-o, no momento da sua morte, de dar e transferir tudo o que lhe possa vir a chegar às mãos da minha herança, de tal 

forma que o nosso filho Gaio possa ter dez duodécimos do mesmo, e o nosso neto Seius dois duodécimos; e eu cobro ao meu 

herdeiro Titius para que isso seja feito. " O pai emancipou o seu filho, perdeu o seu neto, e depois morreu, sendo sobrevivido 

pelo seu filho. Levantou-se a questão de saber se o filho, nos termos do truste, pela primeira parte do testamento, tinha direito 

à totalidade dos bens do seu pai, e se as seguintes palavras, "De tal forma que o meu filho possa ter dez duodécimos do 

mesmo, e o meu neto dois duodécimos", só deveriam, de acordo com a intenção do falecido, ser aplicáveis onde tanto o filho 

como o neto viviam no momento em que o truste se tornou devido; ou, como o neto não estava a viver nessa altura, se a 

seguinte cláusula do testamento não teria força ou efeito. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, era evidente 

que apenas dez duodécimos da herança deveriam ser dados ao filho. 

 

11. Um herdeiro nomeado, tendo-lhe sido pedido que transferisse três propriedades inteiras para a esposa do testador, fê-lo, 

após ter deduzido um quarto da mesma. Levantou-se a questão, se o testador tivesse pedido à esposa que transferisse 

imediatamente a quarta parte para o seu património, e o restante após um certo tempo, se a parte que o herdeiro deduziu 

como quarta deveria ser contabilizada quando o património foi transferido sob o fideicomisso? A resposta foi que a mulher só 

era responsável pelo montante que tinha recebido ao abrigo do fideicomisso. 

 

12. Um testador encarregou os seus herdeiros de transferir toda a terceira parte do seu património, que poderia chegar às suas 

mãos, para Gaius Maevius, que ele tinha criado, quando este último deveria atingir a idade de quinze anos, e acrescentou as 

seguintes palavras: "Entretanto, empregará o rendimento da quantia que poderá vir a estar nas suas mãos para o afastar da 

pobreza, quantia essa que deverá ser emprestada com juros. Além disso, dou ao meu filho adoptivo um certo escravo, o seu 

irmão adoptivo, nascido em minha casa, e outro escravo, um sapateiro, que pode ajudar a apoiá-lo com os rendimentos do seu 

trabalho". Uma vez que os herdeiros tinham fornecido à criança uma pensão alimentar a um custo muito inferior ao montante 
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dos juros da soma que tinha sido legada para esse fim, levantou-se a questão de saber se poderiam ser obrigados a pagar o 

saldo durante todo o período em que o sustento era devido, ou apenas depois de ele ter atingido o seu décimo quinto ano. E, 

como os escravos que lhe tinham sido especialmente legados a fim de contribuir para o seu sustento com o produto do seu 

trabalho tinham sido imediatamente vendidos pelos seus herdeiros, perguntou-se também se o seu salário, com juros, poderia 

ser reclamado pela criança. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, a intenção do testador parecia ter sido 

que todo o rendimento da propriedade, bem como os salários dos escravos, deveriam ser entregues. 

 

13. Um certo homem tendo nomeado várias pessoas, incluindo três homens livres, herdeiros de três quartos dos seus bens, 

deixou-lhes também algumas terras como herança preferida, e cobrou-lhes "Não alienar as referidas terras, para que o que 

sobrevivesse pudesse adquirir tudo para si". Depois cobrou a um dos referidos libertados que transferisse para Titius tudo o 

que lhe chegasse às mãos da sua propriedade, ou da sua propriedade, depois de ter deduzido as dívidas e legados, e reservado 

vinte aurei para si próprio. Colocou-se a questão de saber se ele deveria também ter deduzido o terço das terras que lhe 

tinham sido concebidas e aos seus companheiros libertados como um legado preferencial. A resposta foi que, de acordo com 

os factos declarados, as terras não deveriam ser transferidas, uma vez que o próprio testador tinha desejado que os legados 

fossem excetuados. 

 

14. Um marido, tendo nomeado a sua esposa herdeira de uma terceira parte dos seus bens, e acusando-a de vários 

fideicomissos, também legou-lhe o seu dote como legado preferencial, nos seguintes termos: "Desejo que a quantia dote que 

ela me trouxe seja paga pelo meu filho à minha esposa, Seia", e acusou a sua esposa, na altura da sua morte, de deixar ao seu 

filho comum, Titius, a sua parte dos bens, e tudo o mais que lhe tivesse legado. Levantou-se a questão de saber se ela também 

seria obrigada a transferir para o seu filho o montante do seu dote, juntamente com os outros legados que tinha recebido em 

virtude do fundo fiduciário. A resposta foi que o testador não pretendia que o seu dote também fosse transferido, a menos que 

fosse estabelecido de outra forma; e mesmo que se provasse que ele pretendia que isso fosse feito, não poderia ser exigido, a 

menos que o montante que podia ser retido ao abrigo da Lei Falcidiana fosse inferior ao do dote. 

 

15. Um herdeiro que foi acusado de transferir uma herança para Septitius, quando atingiu a idade de vinte anos, vendeu 

entretanto certas terras que o falecido tinha recebido em penhor; e tendo sido processado pelo devedor por causa do penhor, 

morreu, deixando Sempronius o seu herdeiro, que transferiu a herança para Titius antes de o caso ser decidido. Levantou-se a 

questão de saber se o próprio Sempronius deveria, não obstante, ter sido julgado contra ele; pois poderia ter retido a 

propriedade nas suas mãos, ou poderia ter exigido segurança pelo que poderia ser obrigado a pagar se fosse derrotado em 

tribunal. A resposta foi que a sentença contra o herdeiro ainda poderia ser executada após a entrega da propriedade. 

 

16. O herdeiro de um testador, que foi acusado de transferir a totalidade da herança após a sua morte, transferiu apenas uma 

pequena soma de dinheiro, que alegou ser toda a propriedade que pertencia à herança, para os beneficiários do fideicomisso 

que a ela tinham direito; e tendo os documentos sido posteriormente encontrados, parecia que havia quatro vezes mais na 
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herança do que tinha sido pago. Colocou-se a questão de saber se o herdeiro poderia ser demandado pelo restante nos termos 

do truste. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, uma acção poderia ser intentada se não tivesse sido feito 

nenhum compromisso com ele. 

 

79. O mesmo, Perguntas discutidas em público. 

 

Se um filho menor se torna herdeiro do seu pai, e transfere parte da propriedade que foi deixada em fideicomisso, e depois 

rejeita a propriedade, o beneficiário do fideicomisso tem o direito de decidir se vai manter a parte que lhe foi entregue pelo 

menor, bem como a parte deste último; ou rejeitar tudo; ou permitir que toda a propriedade da propriedade seja vendida, a 

fim de que qualquer quantia para além do endividamento possa ser preservada para o menor. Se o bem não puder ser alienado 

como um todo, todas as acções legais devem ser recusadas ao beneficiário do trust; pois estava em seu poder tomar a 

totalidade do bem, e guardar para o menor tudo o que sobrasse após o pagamento do endividamento. 

 

80. The Same, Digest, Livro V. 

 

Lucius Titius nomeou a sua mãe e o seu tio, que eram ao mesmo tempo seus credores, seus herdeiros, e encarregou-os de 

transferir para Septitius qualquer dos seus bens que pudesse restar no momento da sua morte. Os referidos herdeiros 

consumiram uma parte considerável dos bens do testador, e deixaram vários representantes que sabiam que Septius tinha 

posse de muitos bens que restavam dos bens de Lucius Titius. Levantou-se a questão de saber se os herdeiros da mãe e do tio 

poderiam recuperar de Septitius qualquer coisa que Lucius Titius lhes devesse. A resposta foi que eles não o podiam fazer. 

Cláudio: A razão para isto é que as obrigações da herança, tendo sido fundidas, foram extintas; mas que podia haver uma 

recuperação no terreno de um fideicomisso, pois essas pessoas eram destituídas de justiça, que teriam consumido grande 

parte da propriedade pertencente à herança. 

 

81. Paulus, The Six Books of Imperial Opinions rendered in Judicial Proceedings, Book I, Otherwise, Decrerees, Book XI. 

 

Júlio Febus, tendo feito um testamento, nomeou os seus três filhos herdeiros (isto é, Febus e Heraclia pela sua primeira 

esposa, e Policratas pela sua segunda) para partes iguais dos seus bens, e pediu a Policratas, o irmão mais novo, para entregar 

os bens aos seus irmãos, em consideração de receberem um determinado pedaço de terra; e substituiu os dois outros irmãos, 

nascidos da mesma mãe, um pelo outro, se um deles não devesse tornar-se seu herdeiro. Por um segundo, ele fará uma 

substituição pupilar por Policratas, se estes últimos morrerem antes de atingirem a puberdade, e desde que esta seja aberta 

pela mãe, se o rapaz morrer abaixo dessa idade. Em seguida, cobrou aos dois irmãos mais velhos, se algum deles morrer sem 

problemas, que transferissem a sua parte para o sobrevivente, ou sobreviventes, após dedução da propriedade derivada das 

propriedades da mãe, e do avô. A irmã Heraclia morreu sem deixar quaisquer filhos, e nomeou o seu irmão Phoebus, seu 

herdeiro. Policratas intentou uma acção para obrigar à execução do fundo, e ganhou o seu caso perante Aurelius Proculus, 
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Procônsul de Achaia. Tendo sido interposto um recurso apenas por Phoebus, estando a outra parte no processo ausente, ele 

foi derrotado, porque as palavras "O sobrevivente ou os sobreviventes" incluíam ambos os irmãos. Embora a substituição 

recíproca tenha sido feita apenas dos dois filhos mais velhos, a intenção do pai foi considerada como sendo a de ter excluído 

a propriedade da mãe dos referidos filhos, porque Policratas tinha uma mãe diferente que ainda vivia, e que tinha sido 

acusada de transferir para o seu filho Policratas os mesmos legados que tinham passado para o seu marido através da sua 

primeira mulher tendo morrido no estado. 

 

 

 

 

 

Título 2: Em que momento é que os legados ou fideicomissos entram em vigor. 

 

 

 

 

 

1. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Legados, com os quais um substituto é acusado, entram em vigor a partir da morte do pai, mesmo que o menor esteja vivo. 

 

(2) Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando o legado de um usufruto, ou uso, ou o direito de habitação é legado, não produz efeito até que a propriedade seja 

inscrita, e uma acção para a sua recuperação não passa para o herdeiro. A mesma regra aplica-se quando um usufruto é 

legado para começar num determinado momento. 

 

3. O mesmo, Disputas, Livro V. 

 

Pois, como estes direitos não podem ser transferidos para o herdeiro, será em vão fixar um dia antes disso, quando começarão 

a produzir efeito. 

 

(4) The Same, On Sabinus, Livro XIX. 
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Se for feito um legado a alguém para entrar em vigor no momento da morte do herdeiro, o legado é condicional, de modo que 

se o legatário morrer durante a vida do herdeiro, ele não transmitirá o seu direito ao seu próprio herdeiro. 

 

1. Se, no entanto, o legado deve ser feito ao legatário para entrar em vigor no momento da sua própria morte, é certo que o 

legado passará para o seu herdeiro. 

 

5. The Same, On Sabinus, Livro XX. 

 

Se um legatário morrer após o momento em que o legado começar a produzir efeitos, ele transmiti-lo-á ao seu próprio 

herdeiro. 

 

1. Portanto, se um legado for legado em absoluto, começa a tornar-se operacional a partir do dia da morte da pessoa que o 

legou. No entanto, quando os legados são legados para produzir efeito após uma determinada data, começam a produzir 

efeito tal como outros legados absolutos o fazem; a menos que tenha sido legado algo que não passe para o herdeiro, pois um 

deste tipo não se tornará operacional antes do tempo prescrito; como por exemplo, quando um usufruto é deixado para 

produzir efeito após um ano. Aprovamos esta opinião. 

 

2. Mas quando um legado é legado sob uma condição, este não começa a ser adquirido antes de a condição ser cumprida, 

desde que esteja no poder do legatário para o seu cumprimento. 

 

3. No entanto, quando a condição é de tal ordem que o seu cumprimento é geralmente dispensado pelo Pretor, entra 

imediatamente em vigor. 

 

4. A mesma regra aplica-se a uma condição que é impossível, porque um legado deste tipo é considerado como sendo 

absolutamente legado. 

 

5. Do mesmo modo, quando a condição é tal que o legatário não é responsável pelo seu incumprimento, mas é culpa do 

herdeiro, ou de qualquer outra pessoa que tenha sido ordenado a cumprir a condição, o legado produzirá efeitos, uma vez que 

a condição é considerada cumprida; como, por exemplo, se me for ordenado que pague ao herdeiro dez OMrei, e ele se 

recusar a aceitá-los. No entanto, se me for legado um legado se eu casar com Seia, e ela não estiver disposta a casar comigo, 

deve dizer-se que o legado começa a revestir-se, porque não é culpa minha que eu não cumpra a condição, mas outra é a 

culpa pelo não cumprimento da mesma. 

 

6. Um legado será pago ao herdeiro do legatário ao mesmo tempo, ou seja, nas mesmas prestações que é pago ao próprio 

legatário. 
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7. Se, quando um legado começar a ser devido, o legatário estiver sob o controlo de outra pessoa, será pago àqueles a cuja 

autoridade ele está sujeito. Assim, se o legado for deixado absolutamente a um escravo, e ele se tornar livre após o dia em 

que for devido, o legado pertencerá ao seu senhor. Se, contudo, for legado um usufruto, o escravo adquirirá o legado para si 

próprio, mesmo que se torne livre após a morte do testador, e antes de a propriedade ter sido inscrita. 

 

6. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando um legado é legado absolutamente, e é levado sob uma condição, é considerado como tendo sido legado 

condicionalmente. 

 

1. Se o efeito de um legado deve ser suspenso por alguma razão que não tenha qualquer referência ao testamento, 

sustentamos que será transmitido ao herdeiro, ainda que o legatário deva morrer antes de se tornar operativo. Por exemplo, se 

um marido deve legar propriedade dotal a um estranho, e uma certa soma de dinheiro à sua esposa em vez da referida 

propriedade dotal, e o legatário deve morrer enquanto a esposa delibera sobre a eleição do seu dote, e deve escolher o legado, 

foi decidido que o legado passará para o herdeiro. Julianus adoptou esta opinião, pois o atraso em vez de uma condição 

parece estar ligado ao legado. 

 

2. Os legados legados legados por códices entram em vigor ao mesmo tempo que os legados deixados por vontade. 

 

(7) Ulpianus, On Sabinus, Livro XX. 

 

A aceitação da herança pelo herdeiro faz com que a reivindicação do legado seja adiada, mas não impede que a mesma 

produza efeito. 

 

1. Assim, se um herdeiro que foi nomeado adia absolutamente a sua aceitação da herança, ou se, se foi nomeado 

condicionalmente, é impedido de a aceitar pela condição, os direitos do legatário serão protegidos. 

 

2. Se, contudo, um herdeiro por nascer, ou uma pessoa que esteja nas mãos do inimigo for nomeado, da mesma forma, os 

direitos do legatário não serão prejudicados, porque o seu legado começou a produzir efeitos. 

 

3. Por esta razão dizemos que quando um substituto for acusado de um legado, o legado não será afectado se, enquanto o 

herdeiro nomeado estiver a deliberar, o legatário morrer; pois os seus direitos não serão prejudicados mesmo que o herdeiro 

nomeado rejeite posteriormente a herança, uma vez que o legatário transmitirá a sua reivindicação ao seu próprio herdeiro. 
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4. O caso é o mesmo quando um substituto de um menor é acusado de um legado, pois ele também transmitirá o legado ao 

seu herdeiro. 

 

5. Se o substituto de um menor é acusado de pagar cem aurei à Seius, e o filho deve morrer antes de atingir a idade da 

puberdade; pode ser um tema de discussão se, se a Seius morrer durante a vida do menor, ele transmitiria o legado ao seu 

herdeiro, tal como se a condição da qual o legado dependia tivesse sido expressa. A melhor opinião é que o legado será 

transmitido ao herdeiro. 

 

6. Por vezes a aceitação da herança tendo sido adiada pelo herdeiro, faz com que o legado também seja adiado; como, por 

exemplo, quando um escravo é manumitido, ou é deixado a alguém, e um legado é feito ao escravo por esta razão; pois 

quando um legado é legado a um escravo, nunca entra em vigor até que a herança tenha sido inscrita. 

 

8. The Same, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Pois como o escravo não tem direito à sua liberdade antes de a herança ter sido aceite, parece ser perfeitamente justo que o 

legado não produza efeitos antes dessa data, caso contrário, seria nulo se se tornasse operacional antes de o escravo obter a 

sua liberdade, e este seria o caso quando um legado foi feito absolutamente ao escravo, e ele foi ordenado para ser livre sob 

uma certa condição, e a condição é verificada como pendente após a entrada da herança. 

 

9. The Same, On Sabinus, Livro XXI. 

 

Quando um direito de habitação é legado a um filho sob controlo paterno, ou a um escravo, penso que o legado não será 

adquirido pelo senhor ou pelo pai, se o filho do escravo morrer antes de a herança ser aceite; pois, como a herança se prende 

à pessoa, é muito apropriadamente considerado que não produz efeitos antes de a herança ter sido inscrita. 

 

10. The Same, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Quando um legado é legado para ser pago anualmente, é evidente que não se trata de um legado, mas de vários. 

 

11. Julianus, Digest, Livro XXXVII. 

 

Não faz diferença se tantos aureis são pagos todos os anos, ou se a soma de mil aureis deve ser paga no final do primeiro ano, 

e um escravo deve ser entregue no final do segundo, e cereais no final do terceiro. 

 

(12) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIII. 
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Legados deste tipo não são meramente pagáveis uma vez, mas são pagáveis anualmente. 

 

1. Colocou-se a questão de saber se tais legados eram pagáveis no início, ou no final de cada ano. Labeo, Sabinus, Celsus, 

Cassius, e Julianus eram todos de opinião que um legado deste tipo era pagável no início de cada ano. 

 

2. Daí Julianus dizer que quando um legado deste tipo é legado a um escravo, e ele se torna livre após o primeiro ou segundo 

ano, ele irá adquirir o legado. 

 

3. Celsus diz também, e Julianus concorda com ele, que tal legado produz efeitos a partir do dia da morte do testador, e não a 

partir daquele em que a herança foi aceite, e que se a herança for legada após o lapso de vários anos, o legatário terá direito 

ao legado durante todos esses anos. 

 

4. No entanto, quando um legado pagável anualmente é legado, parece-me que o início de cada ano deve ser entendido 

também neste caso; a menos que seja claro que a intenção do testador, ao dividir o legado em pagamentos anuais, era antes 

beneficiar o herdeiro do que o legatário, para que ele não fosse obrigado a pagar a totalidade do montante de uma só vez. 

 

5. Quando uma soma pagável anualmente ou todos os anos foi legada para fornecer um alojamento, ou instrução, a 

conjectura da vontade do testador em fazer o legado é que será pagável no momento em que o aluguer do alojamento, ou o 

preço da instrução, é devido. 

 

6. Em conclusão, Pomponius declarou que não fazia diferença se o legado era pagável todos os anos, ou anualmente; ou 

todos os meses, ou mensalmente; ou todos os dias, ou diariamente. Eu próprio também adopto esta opinião. Por conseguinte, 

a mesma regra será aplicável quando uma certa soma de aurei pagável anualmente for legada. 

 

7. Quando um escravo é legado em termos gerais, e o legatário morre antes de reclamar o escravo, ele transmite o legado ao 

seu herdeiro. 

 

8. Se um legado for legado ao Titius da seguinte forma: "O escravo que a Seius pode escolher", e a Seius deve morrer depois 

de fazer a sua escolha, há motivo para a recuperação do escravo que uma vez tenha sido adquirido pelo legatário. 

 

13. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Quando um legado é legado nos seguintes termos, "Eu dou e deixo a So-e-So suco-e tal artigo, quer tenha sido feito ou não", 

o legado não passa ao herdeiro, a menos que uma ou outra das condições tenha sido cumprida durante a vida do legatário; 
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pois a razão pela qual um legado é devido deve sempre precedê-lo, e não porque seja certo que uma ou outra de duas coisas 

terá lugar, e que o legado será devido em todas as circunstâncias; pois quando um legado é legado da seguinte forma: "Deixe 

o meu herdeiro dar sucessão e tal propriedade quando ele morrer", é certo que o legado será devido, e ainda assim não passa 

para o sucessor do legatário, se este último morrer durante a vida do herdeiro. 

 

(14) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Onde "o usufruto de certos bens, ou a soma da posse de aurei, qualquer que seja o legatário escolhido", é legado, tanto a hora 

da morte do testador como a da aceitação da herança devem ser tidas em consideração; a data da morte por causa do 

pagamento da posse de aurei, e a da aceitação da herança por causa do usufruto. Pois, embora o legatário tenha o direito de 

escolha, ainda assim, a selecção não pode ter efeito de imediato, pois supõe-se que o testador ainda não morreu, ou se 

morreu, que a sua herança ainda não foi inscrita. 

 

1. Portanto, Julianus pergunta, se o legatário deve morrer após a morte do testador, se o legado da posse aurei passará para o 

herdeiro. Ele diz, no Trigésimo Sétimo Livro do Digest, que a herança de aurei pode ser considerada como tendo sido 

transmitida ao herdeiro, porque o legado começa a ser adquirido no momento da morte do legatário. Julianus dá o seguinte 

exemplo em apoio da sua opinião: "Que o meu herdeiro pague a aurei da posse a Seia; se ela tiver um filho, deixe-o 

transmitir-lhe um pedaço de terra", pois defende que se ela morrer antes de ter um filho, transmitirá a aurei da posse ao seu 

herdeiro. 

 

2. Se alguém fizer um legado a um filho sob controlo paterno e lhe cobrar que pague a si próprio, o legado mantém-se, e o 

herdeiro não terá culpa de o pagar ao filho, e não ao pai; suponha, por exemplo, que ele tinha sido especialmente orientado 

para pagar ao filho. É certo que se o pai trouxer um processo para recuperar o legado, ele deverá ser barrado por uma 

excepção. 

 

3. Se, após a entrada em vigor do legado, o legatário deve ser submetido ao controlo de outro, o legado será devido à pessoa 

sob cuja autoridade ele passou, pois tudo a que tem direito é transferido com ele. Se, contudo, o legado foi legado sob uma 

condição, não passará, mas a sua entrega será adiada até que a condição tenha sido cumprida; e será adquirido pela pessoa 

sob cujo controlo o legatário estava no momento em que a condição foi cumprida. Se o legatário for o seu próprio dono nessa 

altura, ele próprio adquirirá o legado. 

 

15. The Same, Disputations, Livro V. 

 

Quando uma confiança é deixada às crianças, "Se elas se tornarem seus próprios senhores pela morte do seu pai", e se 

tornarem independentes, não através da sua morte, mas através da emancipação por ele, ninguém pode duvidar que terão 
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direito ao benefício da confiança, e que o legado que teria entrado em vigor na morte do seu pai será adquirido desde o 

momento da sua emancipação. 

 

(16) Julianus, Digest, Livro XXXV. 

 

Quando um legado for legado nos seguintes termos: "Que o meu herdeiro dê Stichus, ou quaisquer filhos nascidos de 

Pamphila", o legado não será pago antes do dia em que Pamphila tiver um filho, ou numa altura em que seja certo que uma 

criança não nascerá para ela. 

 

1. Quando um usufruto é legado por alguém a um escravo, que foi ele próprio legado pelo seu senhor antes da entrada da 

propriedade deste último, e também antes da aceitação da propriedade daquele que deixou o usufruto, pensamos que não há 

razão para que o legado comece a produzir efeitos antes da entrada da propriedade a que pertencia o escravo legado, uma vez 

que actualmente nenhuma vantagem reverterá a favor da propriedade, e se entretanto o escravo morrer, o legado será extinto. 

Por conseguinte, deve considerar-se que, assim que a propriedade tenha sido legada, o usufruto deve ser considerado como 

pertencente à pessoa a quem o escravo foi legado. 

 

2. Se o escravo a quem o usufruto foi deixado não deveria ter sido ele próprio legado, deve ser dito que o usufruto pertencerá 

à herdade, porque o tempo para a sua entrada em vigor não chegou antes de a herdade ter sido aceite. 

 

17. The Same, Digest, Livro XXXVI. 

 

Quando um legado é deixado a um escravo que é ele próprio legado, o legado não entra em vigor no momento da morte do 

testador, mas no momento em que a herança é inscrita; e, portanto, a regra da lei segundo a qual não é permitido dar um 

legado a um escravo, mesmo que ele seja manumumático, não pode ser citada em oposição; pois mesmo que o testador morra 

imediatamente, o benefício do legado e a obrigação da lei de pagar o mesmo não são concomitantes na pessoa do mesmo 

indivíduo. Portanto, a questão em discussão é exactamente a mesma como se tivesse sido feito um legado a um pai, depois do 

seu filho ter sido nomeado herdeiro do testador; porque se entende que mesmo que o pai morresse imediatamente, o seu filho, 

tendo sido emancipado, poderia entrar na herança como se devesse o legado ao seu pai. 

 

(18) The Same, Digest, Livro XXXVII. 

 

Quando um legado é legado a alguém da seguinte forma: "Quando tiver filhos", e morrer deixando a sua mulher grávida, 

entende-se que a condição foi cumprida no momento da sua morte, e o legado será válido, desde que nasça um filho póstumo. 

 

19. The Same, Digest, Book LXX. 
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Quando um legado é legado sem prescrição de tempo, como se segue, "Que o meu herdeiro dê à minha mulher provisões 

para o seu sustento, e se ele não o fizer, que lhe pague cem aurei", o legado é entendido como sendo apenas um de cem aurei, 

e pode ser reclamado de uma só vez. A declaração relativa às provisões não tem outro efeito senão o de libertar o herdeiro da 

responsabilidade, se forem entregues antes de a sua emissão ter sido juntada ao caso. 

 

1. Quando a seguinte disposição foi inserida num testamento, a saber, "Se ele não fornecer à minha mulher provisões antes 

dos Kalends de sucessão e tal mês, deixe-o pagar-lhe uma centena de aurei", sustenta-se que o resultado não é que tenham 

sido criados dois legados, mas que uma centena de aurei lhe tenha sido legada sob uma condição. Assim, se a esposa morrer 

antes dos Kalends do mês designado, ela não deixará as provisões ao seu herdeiro, porque não lhe foram legadas; nem lhe 

deixará cem aurei, porque o dia para o pagamento do legado não chegou. 

 

2. Quando um legado é legado sob uma condição a alguém que é acusado de uma confiança em meu benefício, é como se o 

legado me tivesse sido legado em absoluto, e o herdeiro tivesse sido nomeado sob uma condição. 

 

3. Quando um legado da quantia que ele deve é legado a um devedor, é imediatamente pagável, e uma acção pode 

imediatamente ser intentada sob vontade para obter uma libertação; e se o devedor morrer após a morte do testador, ele 

transmitirá o seu direito de acção ao seu herdeiro. 

 

4. A mesma regra aplicar-se-á quando um legado é deixado da mesma maneira, não ao próprio devedor, mas a outra pessoa. 

 

(20) Marcianus, Institutos, Livro VI. 

 

Quando um legado é legado por um número prescrito de anos, por exemplo, a soma do legado aurei é deixada ao Titius 

pagável anualmente durante dez anos, Julianus, no Livro XIII do Digest, diz que deve ser feita uma distinção; pois se o 

legado é legado para efeitos de sustento, existem vários legados distintos, e se o legatário deve morrer, não transmitirá ao seu 

herdeiro aqueles que são pagáveis nos anos vindouros. Se, no entanto, o testador não legou o legado para prestar apoio, mas 

dividiu-o em vários pagamentos por conveniência do herdeiro, neste caso, ele diz que os montantes a pagar nos anos futuros 

constituirão apenas um único legado, e se o legatário morrer dentro de dez anos, ele transmitirá ao seu herdeiro os montantes 

devidos pelo tempo subsequente. Esta opinião é correcta. 

 

21. Paulus, Sobre Vitellius, Livro II. 

 

Se não for fixado um dia para o pagamento de um legado, este será pago de imediato, ou pertence imediatamente à pessoa a 

quem foi entregue. Quando um prazo é prescrito, mesmo que possa ser longo, desde que seja certo (como, por exemplo, após 
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cem Kalends de Janeiro), o legado jaz imediatamente após a morte do testador, mas não pode ser recolhido antes da hora que 

foi fixada. Se, contudo, o tempo for incerto (por exemplo, quando o rapaz chega à puberdade, ou quando se casa com a minha 

família, ou quando obtém o cargo de magistrado, ou finalmente, quando faz algo que convém ao testador inserir no seu 

testamento), se o tempo não chegar, ou se a condição ocorrer, a propriedade não pertencerá ao legatário, nem pode o legado 

ter efeito. 

 

(1) Quando um legado é feito ao Titius sujeito à mesma condição sob a qual o nomeei meu herdeiro, Pomponius pensa que o 

legado começará a ter efeito tal como se tivesse sido deixado absolutamente, pois é certo que será pagável sempre que houver 

um herdeiro; pois um legado não se torna incerto devido a uma condição de que haverá um herdeiro, uma vez que um legado 

deste tipo não difere muito de um legado dependente da seguinte condição: "Que o pagamento lhe seja feito, se ele se tornar 

meu herdeiro". 

 

22. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro V. 

 

Se um legado deve ser feito a Titius, pagável quando ele atingir a idade de catorze anos, e ele morrer antes de atingir o seu 

décimo quarto ano, é verdade que o legado não passará para o seu herdeiro, pois inclui não só o tempo mas também a 

condição sob a qual ele terá efeito; ou seja, quando o legatário atingir a idade de catorze anos. Além disso, quem não existir 

não pode ser compreendido como tendo catorze anos de idade. Também não faz qualquer diferença se é inserida a seguinte 

cláusula: "Se ele deve atingir a idade de catorze anos"; como, em primeira instância, o tempo é indicado pela condição, e na 

segunda, a condição é indicada pelo tempo, uma vez que a mesma condição se aplica a ambas. 

 

1. Mais uma vez, algumas condições são supérfluas, como por exemplo, se um testador disser: "Que Titius seja meu herdeiro, 

e se ele entrar na minha propriedade, que pague aurei a Maevius". Esta condição é considerada como não tendo sido escrita, 

pois o legado passará ao herdeiro de Maevius, mesmo que este último morra antes de a herança ter sido aceite. A regra será a 

mesma onde está escrita: "Se Titius entrar na minha propriedade, deixem-no pagar a Maevius aurei da posse dentro de cem 

dias". Por este legado era pagável dentro de um certo prazo, e não sob uma condição, e a regra de Labeo, que diz que um 

legado passará ao herdeiro do legatário quando for certo que será pagável se a herança for inscrita, deve ser adoptada. 

 

2. Ainda assim, se eu nomear dois herdeiros, e cobrar a ambos um fideicomisso em benefício de alguém, se algum deles 

aceitar a herança, esta condição não será considerada supérflua, mas será válida no que diz respeito à parte do co-herdeiro; 

mas será nula com referência à pessoa a quem a condição diz respeito, tal como se o legado tivesse sido legado da mesma 

forma após a nomeação de um único herdeiro. 

 

23. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 
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Quando um legado é legado todos os anos, diz-se que não há dúvida de que a condição do legatário deve ser investigada 

todos os anos, para determinar se ele é capaz de o receber; e se for um escravo pertencente a vários senhores, a condição dos 

diferentes senhores deve ser investigada. 

 

24. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

Quando um herdeiro é acusado da entrega de provisões ou terras, e, se não as deve entregar, é obrigado a pagar a posse de 

aurei; e verifiquei que as provisões que foram objecto do legado foram alteradas para a soma da posse de aurei, e se o 

herdeiro se recusar a entregar as provisões, o dinheiro será então pago; e se, quando notificado para entregar a terra, o 

herdeiro não o fizer, e, entretanto, deve morrer, o seu herdeiro não terá direito a nada a não ser à terra. Pois quando alguém 

diz: "Que o meu herdeiro Publicius transfira uma tal parcela de terra", o legado está completo, e se ele acrescentar: "Se ele 

não a transferir, que pague cem aurei", o legatário parece ter sido privado da concepção da terra na condição de que as cem 

aurei comecem a ser devidas; e se a condição não for cumprida durante a vida do legatário, por exemplo, porque não foi feita 

nenhuma exigência ao herdeiro, o resultado será que a privação do legado não terá força ou efeito, e a concepção da terra 

permanecerá. 

 

1. Quando um legado é feito da seguinte forma: "Se o meu herdeiro não deve fornecer as provisões, que pague aurei da 

posse", consideramos que é evidente que nenhuma provisão foi legada. 

 

25. Papinianus, Perguntas, Livro XVIII. 

 

Quando um artigo, ou uma peça de propriedade é legada, a enumeração dos diferentes artigos incluídos numa cláusula 

disjuntiva não constitui vários legados. Nem se pode ter uma opinião diferente se o testador tiver de conceber absolutamente 

um tracto de terra, e outro condicionalmente; pois enquanto a condição estiver pendente, nenhuma escolha pode ser feita, e se 

o devedor morrer, a concepção não será considerada como tendo passado para o seu herdeiro. 

 

1. "Que o meu herdeiro pague ao Titius o que a Seius me deve". Se a ala, Seius, tivesse pedido emprestado uma soma de 

dinheiro sem a autoridade do seu tutor, e não se tivesse tornado mais rico nesta conta, e o testador tivesse feito referência a 

esta dívida, como a ala não lhe devia nada, o legado não terá força ou efeito. Se, no entanto, o testador pelo termo "dívida" 

tivesse referência à obrigação natural contraída e ao pagamento futuro, Titius não pode reclamar nada; como a condição foi 

tacitamente imposta, e é o mesmo que se o testador tivesse dito: "Deixem o meu herdeiro pagar a Titius tudo o que a ala 

possa pagar", ou, se ele deve legar quaisquer crianças que possam nascer ao escravo Arathusa, ou quaisquer colheitas que 

possam ser obtidas a partir da referida parcela de terra. Se, entretanto, o legatário morrer, e a escrava tiver depois um filho, ou 

as colheitas forem recolhidas, ou a ala pagar o dinheiro que era devido, o herdeiro do legatário terá o direito de fazer valer a 
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sua pretensão; e isto não é contrário ao que já foi dito, para um colete de legado onde não é imposta uma condição, mesmo 

que isto se deva a alguma causa externa. 

 

26. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

"Desejo que cinquenta aurei dos rendimentos das minhas terras recolhidos durante o ano após a minha morte sejam pagos ao 

meu irmão, Firmius Heliodbrus". Era minha opinião que o legado não estava sujeito a qualquer condição, mas que o tempo 

do pagamento do dinheiro parecia ter sido prolongado; e se o rendimento das terras para o presente ano fosse insuficiente 

para perfazer a soma legada, deveria recorrer-se ao rendimento do ano seguinte. 

 

(1) Um testador desejava que cem aurei fossem pagos pelos seus herdeiros ao seu filho adoptivo, e que a referida soma de 

dinheiro fosse paga a um terceiro, para que o filho adoptivo pudesse receber os juros sobre o mesmo à taxa de quatro por 

cento ao ano, até atingir o seu vigésimo quinto ano; e que depois lhe fosse pago o capital. Tendo a referida criança falecido 

antes de atingir o seu vigésimo quinto ano, dei como minha opinião que o benefício do fundo foi transmitido ao seu herdeiro. 

Pois nenhuma condição parecia estar ligada ao pagamento do principal, excepto que deveria ser feita quando o beneficiário 

atingisse uma certa idade; e como o herdeiro não podia exigir a execução do fideicomisso ao terceiro acima mencionado, 

com quem o testador desejava que o dinheiro fosse depositado, porque, por causa da disposição seguinte, "Vós pagareis, sem 

falta, a referida soma de dinheiro ao meu filho adoptivo, depois de ele atingir a idade acima mencionada", a execução do 

fideicomisso deve ser exigida aos herdeiros do testador, que devem estipular para o pagamento do dinheiro; como uma 

pessoa em quem a confiança depositada pelo falecido não pode ser exigida para fornecer fianças pelo herdeiro do 

beneficiário. 

 

(2) Um pai cobrou à sua esposa, a quem tinha legado certos bens, para pagar ao seu filho até aos vinte e cinco anos de idade 

uma certa soma de dinheiro anualmente a partir dos rendimentos dos referidos bens, que deveriam fazer parte dos bens do seu 

filho, para além do apoio deste último que foi previsto. Neste caso, parecia não haver vários fideicomissos, mas um 

fideicomisso dividido em vários pagamentos, pelo que o filho, tendo falecido antes de atingir a idade acima referida, 

transmitiu o fideicomisso pelo tempo restante ao seu herdeiro; mas este último não podia exigir o pagamento do dinheiro no 

início de cada ano, porque o pai pretendia que fosse pago ao filho a partir do rendimento da propriedade dada à esposa. Além 

disso, se o pai pretendia que o dinheiro, que era pagável anualmente, fosse utilizado para o sustento do filho, não há dúvida 

de que, após a morte deste último, a razão do seu pagamento já não existia. 

 

27. Scaevola, Opiniões, Livro III. 

 

Um testador nomeou um filho sob autoridade paterna o herdeiro incondicional de uma parte dos seus bens, encarregou-o de 

um fundo fiduciário, e inseriu a seguinte disposição no seu testamento: "Pela razão que nomeei Lucius Titius meu herdeiro, 



2283 

 

desejo que ele entre nos meus bens, se ele deve ser libertado do controlo do seu pai". Depois de a herança ter sido aceite 

pelos seus co-herdeiros, levantou-se a questão de saber se o legado deixado ao filho entraria em vigor. A resposta foi que se 

fosse deixado sem qualquer condição, a execução do fundo fiduciário poderia ser exigida aos co-herdeiros do filho, na 

proporção das suas respectivas partes na herança. 

 

(1) Um testador deixou dez denários a pagar mensalmente a certos escravos que ele manumbava. Como os herdeiros estavam 

ausentes, e os escravos obtiveram a sua liberdade ao abrigo do Decreto do Senado, levantou-se a questão de saber a partir de 

que momento deveria ser feito o pagamento dos legados pelo seu sustento. A resposta foi que, de acordo com os factos 

declarados, estes legados deveriam ser-lhes pagos a partir do momento em que começassem a ser livres. 

 

28. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Quando se concebe um tracto de terra, com todo o seu equipamento, coloca-se a questão de como deveria ser entregue, quer 

no estado em que se encontrava no momento da morte do testador, quer no momento em que o codicilo foi feito, ou no 

momento em que foi reclamado. A resposta foi que a terra com o seu equipamento deveria ser entregue no momento em que 

o legado foi adquirido. 

 

29. Valens, Trusts, Livro I. 

 

"Eu cobro ao meu herdeiro que pague ao Titius ten aurei numa ou noutra altura". Não há dúvida de que o herdeiro deve aurei 

da posse, mas é incerto quando os deve. Parece que o legado entrará em vigor, e pode ser exigido ao herdeiro assim que ele 

for capaz de o pagar. 

 

30. Labeo, Epítomes das Últimas Obras de Javolenus, Livro III. 

 

Quando um legado é legado a uma ala feminina, para ter efeito quando ela se casa, e ela deve casar antes de ser nubilar, ela 

não terá direito ao legado antes de atingir a idade núbil; porque uma rapariga não pode ser considerada como casada quando é 

incapaz de coabitar. 

 

31. Scaevola, Digest, Livro XIV. 

 

Um certo homem, tendo nomeado a sua esposa herdeira de uma sexta parte dos seus bens, nomeou um substituto para ela, e 

cobrou aos seus herdeiros por um fideicomisso, se a sua esposa não deveria ser sua herdeira, para lhe dar o seu dote e alguns 

outros bens; e tendo o marido falecido, a esposa faleceu também antes de a condição ter sido cumprida, e antes de ela ter 

entrado na herança. Levantou-se a questão de saber se o fideicomisso produziu efeitos no momento da sua morte, e se os seus 
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herdeiros tinham direito ao benefício do mesmo. Respondi que se a esposa morresse antes de entrar na herdade, eles tinham 

direito ao benefício do trust desde o momento da sua morte. 

 

 

 

 

Título. 3. Quanto à segurança dada para o pagamento de legados ou para a execução de fideicomissos. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

O Pretor decidiu que deve ser dada segurança para o pagamento de legados, para que o herdeiro possa ser responsável por 

qualquer fraude cometida contra aqueles a quem o testador desejava que fosse feito o pagamento de dinheiro, ou algum acto 

realizado em seu benefício; para que o dinheiro possa ser pago, ou o acto realizado no tempo prescrito. 

 

(1) O herdeiro é sempre obrigado a dar segurança, seja qual for a sua posição ou fortuna. 

 

(2) Esta regra não foi estabelecida pelo Pretor sem uma boa razão. Pois, como o herdeiro tem a posse da herança, os 

legatários não devem ser privados da propriedade do falecido, e deve ser-lhes dada segurança, ou, se isto não for feito, o 

Pretor deve autorizá-los a tomar posse da propriedade legada. 

 

(3) A segurança deve ser dada não só a todos os legatários, mas também aos seus sucessores, como já foi decidido, embora 

estes últimos sejam admitidos a tomar posse dos bens, não por vontade do falecido, mas devido às exigências da sucessão, tal 

como ocorre no caso de uma dívida. 

 

(4) A segurança também deve ser dada aos agentes dos legatários, que é a nossa prática actual. 

 

(5) É evidente que se um legado for legado a alguém que esteja sob o controlo de outro, deve ser-lhe dada segurança a cuja 

autoridade ele está sujeito. 

 

(6) Além disso, não só os herdeiros devem fornecer segurança para o pagamento de legados, mas também os seus sucessores 

devem fazê-lo da mesma forma. 

 

(7) Aquele a quem foi transferida uma herança ao abrigo do Decreto do Senado é obrigado a dar segurança. 
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(8) Aqueles que se tornam herdeiros através da agência de outras pessoas, bem como os herdeiros pretorianos, são obrigados 

a fornecer uma caução. 

 

(9) É evidente que se os termos da estipulação não forem cumpridos, e se for instaurado um processo para recuperar o legado, 

deve ser dito que a estipulação deixa de existir. 

 

(10) A mesma regra também se aplica no caso de trusts, 

 

(11) Quando um legado ou um fundo fiduciário for legado a alguém, com o entendimento de que será renovado se o bem for 

perdido, vejamos se pode ser exigida segurança para o pagamento ou execução do segundo legado, ou fundo fiduciário. 

Levanta-se a questão de saber se esse trust ou legado é devido, e quantas vezes é devido, e se o próprio legatário deve dar 

segurança de que não perderá o bem. Existe um Rescript do Divino Pio, dirigido a Junius Mauritius, com referência a todos 

estes assuntos, que é o seguinte: "De acordo com os contratos da sua carta, legados ou fideicomissos devem ser pagos ou 

entregues a Clodius Fructulus sob a vontade de Clodius Felix, sem exigir uma caução de que nenhum dos referidos legados 

ou fideicomissos será perdido por ele. Pois, como o herdeiro é acusado pelo referido testador de que, se Fructulus perder 

algum dos bens que lhe restam por dito testamento, o herdeiro deve compensá-lo, isto não tem o efeito de exigir que 

Fructulus dê segurança contra a perda do primeiro legado, ou que o herdeiro seja responsabilizado indefinidamente; para que, 

tão frequentemente quanto o legatário possa perder qualquer propriedade, o primeiro seja obrigado a restituí-la, mas como, 

pelos termos do fideicomisso, parece que depois de o legado ter sido pago uma segunda vez, o herdeiro deixará de ser 

responsável se o legatário perder posteriormente qualquer propriedade, tendo o fideicomisso sido totalmente executado pelo 

último pagamento. " Por conseguinte, este Rescript parece indicar que o legatário não é obrigado a dar segurança ao herdeiro 

contra a perda da propriedade. Por outro lado, coloca-se a questão de saber se o herdeiro deve dar segurança com referência 

ao segundo legado, ou confiança. Penso que não é necessário que ele o faça, pois está no poder do legatário evitar perder o 

que lhe foi deixado. No entanto, se alguém deve verificar que o segundo legado foi deixado sob alguma condição, deve ser 

dito que a segurança deve ser exigida. 

 

(12) É evidente que quando alguém é acusado do pagamento de um legado, no todo ou em parte, deve fornecer segurança, 

quer seja um herdeiro nomeado ou um herdeiro substituído. 

 

(13) Coloca-se seriamente a questão de saber se esta estipulação envolve o aumento derivado de lucros ou juros. Foi 

decidido, e muito correctamente, que a estipulação faz referência a qualquer aumento que tenha ocorrido depois de o herdeiro 

ter estado em falta, uma vez que inclui tudo o que deve ser pago. 
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(14) Quando alguém tiver estipulado o pagamento de um legado sob uma condição, e, enquanto a condição estiver pendente, 

ele morre, a estipulação torna-se sem efeito, porque o legado não é transmitido ao herdeiro. Deve também notar-se que as 

mesmas circunstâncias e condições são abraçadas nesta estipulação que estão envolvidas no legado. Assim, se houver uma 

excepção que possa ser apresentada em oposição à pessoa que reclama o legado, fica estabelecido que a mesma excepção 

pode ser invocada contra qualquer pessoa que intente uma acção com base na estipulação. 

 

(15) Ofilius diz que se for pedido ao herdeiro que dê segurança com referência ao legado pelo agente do legatário, 

alegadamente ausente, ele deve fornecê-la na condição de que a pessoa em cujo benefício o faz esteja viva, de modo a não ser 

responsabilizado se o legatário tiver morrido anteriormente. 

 

(16) Coloca-se também a questão de saber se o bem em si, que é legado, está incluído nesta estipulação, ou se tem apenas 

referência ao seu valor. A melhor opinião é que ou o próprio bem, ou o seu valor, se enquadra nos termos da estipulação. 

 

(17) Se a propriedade aurei, que estava numa determinada arca, me for legada, e o usufruto da mesma lhe for legado, e cada 

legado for absoluto, aquele a quem a propriedade é deixada pode reivindicar a propriedade aurei por lei. Ainda assim, fica 

estabelecido que o usufrutuário pode intentar uma acção ao abrigo do Decreto do Senado e exigir o usufruto de cinco aurei. 

No entanto, se o proprietário reclamar a totalidade dos dez, pode ser impedido por uma excepção por má fé, depois de o 

usufrutuário, tendo recebido cinco aurei, ter dado garantias para a sua devolução. Marcellus diz ser claro que se o legatário 

obtiver a posse do direito de posse de aurei, deve ser concedida uma acção equitativa ao herdeiro ou ao usufrutuário, contra o 

legatário, desde que lhe seja dada segurança. No entanto, sempre que o usufrutuário tenha sido deixado sob uma condição, o 

usufrutuário pode, entretanto, detê-lo se for prestada uma caução; e o legatário a quem foi legada a posse pode estipular o 

pagamento do seu legado. Mas se ele não exigir a estipulação, e a condição deve ser cumprida, Marcelo diz que pode intentar 

uma acção para a produção da propriedade. Se, no entanto, o herdeiro pagou a aurei ao usufrutuário por engano, é evidente 

que não lhe será exigido que produza o bem em tribunal, e Marcelo defende que deve ser concedida uma indemnização ao 

legatário contra o usufrutuário. 

 

(18) Se uma parte da propriedade entrar na posse do Tesouro, a estipulação acima mencionada não terá força ou efeito, 

porque não é habitual que o Tesouro dê garantias. 

 

(19) Se alguém estiver na posse de uma pequena porção da herança, embora possa ser herdeiro de uma parte maior da 

mesma, se uma parte da herança for diminuída por operação legal, o herdeiro tornar-se-á mais seguro, nem será responsável 

sob a estipulação por qualquer outra parte da herança do que aquela de que é herdeiro. Se, no entanto, a capacidade do 

herdeiro com referência ao interesse dos legatários não for prejudicada, ainda assim, de facto, terá direito a menos da herança 

e parecerá sobrecarregado se tiver dado garantias para indemnizar os legatários, porque, por operação de lei, os legados são 

devidos na proporção da parte da herança de que é herdeiro. É perfeitamente justo que ele não deve pagar aos legatários mais 
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do que é proporcional à parte da herança da qual ele obtém um rendimento. Este é também o caso quando uma herança é 

transferida proporcionalmente nos termos do Decreto Trebelliano do Senado, pois o herdeiro é exonerado da 

responsabilidade de pagar a herança, no que diz respeito à sua quota-parte, cujo lucro foi perdido. 

 

(20) Se um legado deve ser pago por tempo indeterminado a alguém que esteja sob o controlo de outro, deve ser dada 

segurança ao herdeiro que tenha o controlo do legatário, não em absoluto mas condicionalmente; isto é, desde que este esteja 

sujeito à sua autoridade quando chegar o momento do pagamento do legado. Se, no entanto, se verificar que o legatário é o 

seu próprio dono, parece injusto que a segurança seja dada ao pai, quando o legado é pagável a outro. E mesmo que a 

segurança tenha sido fornecida sem este acréscimo, podemos, no entanto, excluir o pai ou o senhor por uma excepção, se eles 

não tiverem nem o filho nem o escravo sob o seu controlo no momento em que a condição for cumprida. Ainda assim, de 

acordo com isto, o resultado será que existe um caso em que a segurança dada com referência a um legado não produz efeito, 

pois será nula se a pessoa em questão for o seu próprio senhor no momento em que a condição for cumprida. 

 

2. Papinianus, Perguntas, Livro XXVIII. 

 

Mesmo que o pai esteja disposto a dar uma segurança que depois ninguém reclamará o legado, o herdeiro não pode ser 

obrigado a pagá-la a mais ninguém a não ser ao filho a quem tem direito, e pode exigir o mesmo. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

A segurança também deve ser dada àqueles que estão sob o controlo de outro, tal como é habitual que isto seja feito quando o 

mesmo bem é deixado a duas pessoas em condições diferentes, pois a segurança é dada a dois legatários, mas em ambos os 

casos as mesmas pessoas tornam-se fiadoras. 

 

4. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

Quando um bem está nas mãos de alguém sob os termos de um fideicomisso, e ele não dá garantia para o pagamento do 

legado, o legatário é colocado na posse do bem como contra ele. 

 

5. Papinianus, Perguntas, Livro XXVIII. 

 

A condição de um legado para o pagamento do qual tinha sido fornecida segurança foi cumprida depois de o herdeiro ter sido 

capturado pelo inimigo. Neguei que as fianças pudessem ser consideradas responsáveis durante esse período, pois não havia 

nem um direito nem uma pessoa a quem os termos da estipulação pudessem ser aplicados. 
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(1) O Imperador Marcus Antoninus declarou num Rescript dirigido a Julius Balbus que uma pessoa por quem foram 

reclamados bens deixados sob um fideicomisso deveria dar segurança quando interpusesse recurso; ou, se o seu adversário 

fornecesse segurança, deveria ser-lhe dada a posse dos bens em litígio. Foi muito apropriadamente decidido pelo Imperador 

que a garantia deveria ser prestada, mesmo após o recurso do processo interposto sob o trust. Isto deve ser feito antes da 

decisão ser proferida se o reclamante estiver em falta, pois ele não deve perder a sua vitória por causa do seu atraso. Mas 

porque é que o recorrente não deveria dar garantia por causa do fundo fiduciário, se o seu adversário o fez para que lhe fosse 

dada a posse, quando os requisitos do Édito são diferentes, foi-lhe pedida numa rescisão? Porque a garantia não é exigida ao 

legatário, como no caso de um empréstimo, mas a posse vicária é concedida por motivo de guarda, e quem obtém o bem é 

colocado na posse do mesmo, seja pelo Pretor ou pelo Governador. O Pretor permite a posse de todos os bens pertencentes à 

herança, com a única finalidade de observar a condição do fideicomisso; o Imperador, porém, fá-lo por causa dos bens que 

são objecto de litígio, e exige garantias de ambas as partes; tal como quando um filho, tendo obtido a posse, não pode dar 

caução para colocar todos os seus bens no grosso da propriedade, e, pela razão de lhe recusarmos qualquer acção, a condição 

da sua caução mobiliária aos seus irmãos é adiada de acordo com a regra do Tribunal Pretoriano, uma vez que os seus irmãos 

devem restituir qualquer coisa que tenham obtido da parte do seu irmão, quando ele traz os seus próprios bens para o grosso 

da propriedade. Se, contudo, nenhum deles puder dar segurança, fica estabelecido, por conveniência, que um bom homem 

será escolhido por ambos os lados com quem os rendimentos serão depositados, e, por assim dizer, sequestrados, e que pode 

trazer as acções equitativas concedidas pelo Pretor. Além disso, a posse nos termos do Rescript anteriormente citado só é 

transferida para a pessoa que reclama o benefício do trust, onde dá segurança; ainda que o seu adversário possa recusar-se a 

dá-la, não por incapacidade de o fazer, mas por obstinação. Mas quando a pessoa que é bem sucedida não pode fornecer a 

segurança, a propriedade em si deve ser depositada, ou a posse deve ser dada por um decreto do Pretor. 

 

 

(2) Quando se diz que o termo ou a condição de um legado ou de um fideicomisso adia a exigência, ou a acção para o 

mesmo, e por isso se exige segurança, e o herdeiro alega que isto é feito com o propósito de aborrecimento, e nega que 

qualquer coisa foi deixada às partes que fazem o pedido, aquele que pediu que a segurança fosse fornecida não será ouvido, a 

menos que produza o testamento através do qual possa provar que o legado lhe foi legado. 

 

(3) Quando foi feita a pergunta sobre onde deve ser dada segurança com o objectivo de preservar um fideicomisso, o 

Imperador, Tito Antonino, declarou num Rescript que se o herdeiro não tivesse o seu domicílio em Roma, e todos os bens da 

herança estivessem situados numa província, o beneficiário do fideicomisso que exigiu que a segurança fosse dada deveria 

ser enviado de volta para a província. Assim, se o herdeiro pedir para ser reenviado para a sua casa com o objectivo de dar 

segurança, e o legatário pedir que seja dada segurança no local onde a propriedade está situada, o herdeiro não deve ser 

reenviado. Isto também foi declarado pelo Imperador Titus Antoninus num Rescript. 
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(4) Foi acrescentado neste Rescript que, quando os bens pertencentes à herança já tivessem sido vendidos, quer por vontade 

do testador, quer com o consentimento do legatário, o preço da referida propriedade deveria ser colocado em depósito para 

efeitos de cumprimento das disposições do trust. 

 

6. Ulpianus, Trusts, Livro VI. 

 

Quando um montante indefinido for mencionado num fideicomisso, devem ser exigidas garantias, após o montante ter sido 

estabelecido pela decisão do magistrado que tem jurisdição sobre o caso. 

 

(1) Devemos também lembrar que em assuntos relacionados com bens em que o público esteja interessado, não é habitual 

que a segurança seja exigida para a execução de trusts, mesmo que por vezes surja uma necessidade para a sua concessão. É 

evidente, porém, que se pode exigir uma promessa de que a vontade do falecido será executada. 

 

7. Paulus, Manuais, Livro II. 

 

Onde, depois de um pai ou um mestre ter sido nomeado herdeiro, e encarregado de um legado pagável a um filho ou a um 

escravo do primeiro, sob uma condição, nem pode exigir segurança para a preservação do legado. Se, no entanto, o filho ou o 

escravo deve ser emancipado ou manumitido enquanto a condição estiver pendente, e exigir segurança, levanta-se a questão 

de saber se deve ser ouvido, para que o benefício que recebeu do seu pai ou do seu amo não seja em sua desvantagem, ou se 

o pai e o amo devem culpar-se a si próprios por lhes terem dado o poder de fazer tal exigência. A melhor opinião é dispor 

deste ponto adoptando um rumo intermédio, e dizer que só podem ser responsabilizados pela hipoteca dos seus bens. 

 

8. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Quando é dada segurança para pagar legados, o dia do pagamento chega sob esta estipulação assim que os legados começam 

a ser devidos: 

 

9. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Não, contudo, na medida em que o legado possa ser reclamado de imediato, pois consideramos que o pagamento deve ser 

feito num determinado dia, mesmo que a hora ainda não tenha chegado. 

 

10. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XXVI. 
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Se tiveres sido nomeado herdeiro, e me tiveres sido acusado de um legado sob uma condição, e depois deves aceitar a 

herança e dar segurança para o pagamento do legado, e, após a tua morte, mas antes da entrada da tua herança, a condição da 

herança deve ser cumprida, Sabinus diz que as fianças serão responsáveis perante mim, porque a herança deve, por todos os 

meios, ser paga, mesmo que a estipulação fosse de carácter geral. 

 

11. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIII. 

 

Quando os legatários tiverem sido colocados na posse da propriedade de uma propriedade contra mim, por terem dado 

caução para o pagamento dos legados, e o meu agente ou qualquer outra pessoa tiver fornecido caução em meu nome, o 

Pretor pode conceder-me um interdito sobre este motivo, pelo qual os legatários serão ordenados a renunciar à posse, tal 

como se eu próprio tivesse dado caução. 

 

12. Marcianus, Institutos, Livro VII. 

 

Mesmo que a condição de não ser exigida qualquer garantia possa ter sido inserida no testamento, tal condição não será 

considerada válida e, portanto, se algum legatário lhe pedir que lhe seja dada uma garantia, a condição não será considerada 

como tendo falhado, porque, depois de ter sido estabelecido pelo direito público que uma garantia deste tipo pode ser 

remetida, o ónus de uma caução não é exigido, e nenhuma condição é entendida como tendo sido imposta. 

 

13. Neratius, Parchments, Livro VII. 

 

A segurança pode também ser dada para o pagamento de legados a quem for concedida uma acção por causa dos referidos 

legados contra alguém que, tendo rejeitado a sua nomeação como herdeiro, tenha adquirido a herança em virtude de 

intestacy; e, a menos que a segurança seja fornecida, será colocado na sua posse com o objectivo de preservar os legados, 

uma vez que o Pretor deseja que eles sejam seguros, tal como no caso dos que são devidos ao abrigo do Direito Civil. Aristo 

tem a mesma opinião. 

 

14. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

Esta estipulação aplica-se também aos trusts, onde o trust é deixado em absoluto ou para ter efeito após um determinado dia, 

ou sob uma condição, ou onde certos bens, ou todo o património, ou qualquer direito dependente do mesmo, é legado. 

 

(1) O Divino Pio também declarou num Rescript que, sempre que seja claro e certo que não existe fundamento para a 

execução do trust em qualquer circunstância, seria injusto que o herdeiro fosse obrigado a fornecer uma caução quando não 

há necessidade da mesma. 
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15. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Esta caução aplica-se também a um legado que é pagável imediatamente, uma vez que os procedimentos judiciais dão origem 

a algum atraso. 

 

(1) Se o legatário tiver recebido uma caução do herdeiro nomeado para o pagamento do seu legado, e tiver sido acusado de 

uma fiança ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, ambas as estipulações entrarão em vigor; mas o herdeiro pode 

proteger-se por uma excepção, porque não é obrigado a dar caução. Se, contudo, uma parte da herança tiver sido transferida, 

a segurança deve ser dada por cada uma das partes. 

 

(2) Esta estipulação é igualmente aplicável quando um fideicomisso deve ser executado ab intestato. 

 

16. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVII. 

 

Quando duas pessoas do mesmo nome reclamam um legado, a segurança deve ser dada a ambas, mas o herdeiro não será 

desnecessariamente sobrecarregado por esta razão, uma vez que ele pode fazer as mesmas garantias responsáveis sob ambas 

as estipulações; e as referidas garantias não são desnecessariamente sobrecarregadas, uma vez que o resultado será que elas 

só serão responsáveis sob uma única obrigação. 

 

17. Paulus, On the Edict, Book XLVIII. 

 

Se apenas um herdeiro nos der uma garantia para o pagamento de um legado de que todos os herdeiros são acusados, e a 

parte do referido co-herdeiro reverter a favor do promotor, as garantias serão integralmente responsáveis, se o herdeiro dever 

a totalidade do legado. 

 

18. Scaevola, Digest, Livro XXIX. 

 

Uma mulher que deixou um filho legítimo nomeou o seu pai herdeiro de toda a sua herança, tendo ele sido manumitted ao 

mesmo tempo que ela, e acusou-o, no momento da sua morte, de transferir para o seu neto, um filho da testatrix, todos os 

seus bens que pudessem vir a estar nas suas mãos, e acrescentou as seguintes palavras: "Proíbo qualquer segurança a ser 

exigida ao meu pai Seius". Como a referida Seius tinha esbanjado todos os seus bens, e o pai do beneficiário do fideicomisso 

estava apreensivo de que não teria qualquer efeito, levantou-se a questão de saber se ele poderia obrigar o pai do falecido a 

fornecer segurança para a execução do fideicomisso. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ele não podia 

ser obrigado a dar segurança. 
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(1) Tendo a testatrix depositado certos bens com o seu marido, o pai do rapaz a quem ela fez o legado, sem exigir dele uma 

caução para o depósito, foi também perguntado se os referidos bens deveriam ser entregues ao herdeiro que era o pai da 

testatrix; ou se, como todo o património deveria eventualmente reverter para o filho do falecido, os bens em questão 

deveriam permanecer nas mãos do marido, que tinha direito à posse do dote. A resposta foi que todos os bens pertencentes à 

mulher que ficaram e não foram incluídos no seu dote devem ser entregues ao herdeiro. 

 

(2) Um tutor, que era também co-herdeiro da sua guarda, durante a ausência desta última, e depois de ter sido notificado 

pelos legatários, deu ele próprio a segurança por causa do fideicomisso por toda a quantia deixada sob o mesmo. Colocou-se 

a questão de saber se deveria ser concedida uma acção pretoriana contra a ala quando ele crescesse. A resposta foi que 

deveria ser concedida. 

 

 

 

 

 

Título. 4. Quando os legatários dos beneficiários de um fideicomisso podem ser colocados na posse da propriedade da 

herdade com o objectivo de preservar a mesma. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LII. 

 

Se alguém deve tomar a caução depois de ter sido proibido de o fazer, pode a caução ser recuperada pelo herdeiro, para que 

este possa ser libertado? Se, de facto, o herdeiro deu a segurança conscientemente quando não foi necessário, ele não pode 

ser libertado. Mas e se ele não souber que foi dispensado de dar segurança? Ele pode então recuperar. Se, ignorando a lei, ele 

pensasse que não podia ser dispensado de dar segurança, poderá recuperar a caução? Neste caso, qualquer pessoa pode ainda 

dizer muito apropriadamente que o pode fazer. Mas e se tivesse sido feita uma estipulação, devemos considerar que as 

fianças podem ou não beneficiar de uma excepção? A melhor opinião é que podem recorrer a uma excepção, porque a 

segurança foi dada num caso em que nenhuma foi exigida. 

 

(1) O Pretor não exige que a prestação da garantia seja combatida pelo herdeiro, mas ficará satisfeito se a falta de prestação 

não tiver sido causada nem pelo legatário nem pelo beneficiário do trust. Portanto, se não houver ninguém que possa ser 

chamado a dar caução (ou seja, alguém que tenha sido acusado do pagamento de um legado, ou da execução de um 

fideicomisso), o legatário e o beneficiário podem ser colocados na posse absoluta do bem pelos termos deste Édito, porque é 
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verdade que a pessoa a quem a caução deve ser dada não é culpada por não ter sido fornecida. A segurança, contudo, não 

deve ser oferecida ao legatário, mas será suficiente se ele a exigiu, e não foi dada, ou se não houve ninguém a quem a 

pudesse pedir. 

 

(2) Quando a liberação de um crédito é legada a um devedor, não deve ser exigida qualquer caução, porque ele próprio tem o 

legado nas suas mãos; uma vez que, se for intentada uma acção contra ele, ele pode interpor uma excepção com base em 

fraude. 

 

(3) O Divino Pio declarou num Rescript, dirigido a Aemilius da Ordem Equestre, que o Pretor não deve permitir que um 

legatário, a quem o seu legado tenha sido pago, peça segurança ao herdeiro quando se estabelece que o legado não é devido. 

 

(4) A segurança deve ser providenciada para o pagamento de um legado antes da entrada da herança, quando ainda é 

duvidoso que seja aceite. Além disso, quando for certo que será rejeitado ou renunciado, ou quando os herdeiros necessários 

não o aceitarem, recorrer-se-á em vão a este Édito, pois é evidente que o legado não será pagável, ou que o fideicomisso será 

executado. 

 

2. O mesmo, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

Além disso, se for certo que a herança ainda não foi aceite, não haverá motivo para exigir segurança, ou posse pretoriana da 

propriedade. 

 

3. The Same, On the Edict, Book LII. 

 

Onde o herdeiro, de quem a segurança é exigida, sugere uma investigação judicial sobre a legalidade do legado, e diz: 

"Procedimentos do Instituto imediatamente com referência ao trust, vamos imediatamente ao tribunal", deve dizer-se que a 

caução já não está em vigor, uma vez que a validade do trust deve ser estabelecida antes que a da segurança seja determinada. 

 

(1) Esta investigação judicial pode ser mais facilmente solicitada pelo herdeiro, se este alegar que a caução é exigida para 

efeitos de incómodo; pois esta é a regra comum em todos os casos em que a caução é solicitada. O Divino Pio declarou num 

Rescript que o juiz perante o qual a caução é exigida deve verificar se isto é feito maliciosamente, ou não. Ele deve fazer este 

inquérito de forma sumária. 

 

(2) Quando o agente de um legatário exigir segurança, se, de facto, tiver sido especialmente instruído para o fazer, não lhe 

será exigido que dê caução de que o seu acto será ratificado, mas a segurança deve ser-lhe fornecida. Se, no entanto, for 

duvidoso que tenha sido nomeado agente, ou não, deve ser-lhe exigida uma caução para a ratificação do seu acto. 
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(3) Quando a caução tiver sido dada uma vez, coloca-se a questão de saber se deve ser dada uma segunda vez, quando se 

alega que as caução são pobres. A melhor opinião é que a garantia não deve ser dada uma segunda vez; pois o Divino Pio 

afirmou num Rescript dirigido a Pacuvia Liciniana que ela própria deve suportar a perda causada pela aceitação de garantias 

que se encontravam em situação de insolvência. Também não é necessário que a pessoa de quem a segurança pode ser 

exigida se aborreça a cada momento. 

 

4. Papinianus, Perguntas, Livro XXVIII. 

 

É evidente que não é senão que deve ser dada outra caução quando alguma nova razão é alegada para o fazer; como, por 

exemplo, se a caução deve morrer, ou deve perder a sua propriedade por algum infortúnio inesperado. 

 

5. Ulpianus, On the Edict, Book LII. 

 

Uma pessoa a quem não é dada segurança pelo pagamento de um legado ou pela execução de um fideicomisso, mesmo que 

seja colocada na posse, não começa a adquirir a propriedade do mesmo; pois não é tanto a posse real do bem, mas a sua 

guarda que lhe é concedida. Não tem o direito de expulsar o herdeiro, mas é-lhe ordenado que tome posse do bem com ele, 

para que, pelo incómodo da custódia perpétua, possa obrigar o herdeiro a fornecer segurança. 

 

(1) Quando uma pessoa é colocada na posse de um bem para evitar ameaça de dano ao mesmo, e outra é colocada na posse 

com o objectivo de preservar o legado, aquele que tem a posse com o objectivo de preservar o legado também pode dar 

garantia contra o dano que é apreendido, e, se o fizer, não precisa de renunciar à posse, a não ser que lhe seja dada garantia 

no montante pelo qual se obrigou a prestar contra ameaça de dano. 

 

(2) Quando vários legatários desejam ser colocados na posse de bens, todos eles devem ir e tomar posse, pois quem os 

obtiver com o objectivo de preservar os legados detém a posse apenas para si próprio, e não para mais ninguém. O caso, 

porém, é diferente quando os credores são colocados na posse com o fim de preservar o bem, pois neste caso, aquele que 

obtém a posse não o faz apenas para si próprio, mas também para todos os outros credores. 

 

(3) Um legatário a quem tenha sido dada a posse primeiro não é preferido a um a quem é dada depois; pois não observamos 

nenhuma ordem de precedência entre os legatários, mas protegemos todos eles igualmente ao mesmo tempo. 

 

(4) Após os credores terem obtido a posse com o objectivo de preservar a propriedade, um legatário que tenha sido colocado 

na posse para garantir o pagamento do seu legado não terá preferência sobre os credores. 
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(5) Quando uma pessoa que tenha sido colocada na posse de um bem com o objectivo de preservar o seu legado entrar na 

posse da totalidade do bem, ou seja, se o bem em questão ainda fizer parte do bem, não adquirirá a posse de um bem que não 

lhe pertença, a menos que o referido bem tenha deixado de fazer parte do mesmo por fraude, e a sua posse não será perpétua, 

mas dependerá do resultado do inquérito judicial. 

 

(6) Além disso, todas estas coisas são entendidas como estando incluídas no termo "bens", cuja propriedade pertence ao 

herdeiro. 

 

(7) Quando houver terras que constituam parte da herança apenas porque estão sujeitas a certas reivindicações, e quando os 

artigos tiverem sido dados em penhor ao testador, o legatário também será colocado na posse deles. 

 

(8) O legatário e o beneficiário do fideicomisso serão igualmente colocados na posse da descendência dos escravos, e do 

aumento dos rebanhos, bem como de todas as culturas. 

 

(9) Se, no entanto, o falecido, de boa fé, adquirir bens pertencentes a outro, foi decidido que o legatário deve ser colocado na 

posse também desta, pois esta faz parte da propriedade. 

 

(10) Se o bem tiver sido depositado ou emprestado ao falecido, o legatário não pode ser colocado na posse do mesmo, pois 

tal bem não está incluído na herança. 

 

(11) Quando um de dois herdeiros está pronto a fornecer a caução, e o outro não, o legatário pode ser colocado na posse da 

parte da herança pertencente a este último. Assim, os legatários que forem colocados na posse também terão precedência 

sobre o herdeiro que deu segurança à administração da herança; por conseguinte, o herdeiro deve ser induzido a dar 

segurança à estire estate, a fim de evitar que a sua administração da mesma seja interferida. 

 

(12) Quando o substituto de um menor com idade inferior à da puberdade for acusado do pagamento de legados, e o menor 

morrer, será concedida a posse, não só da propriedade que pertencia ao testador, mas também da que o próprio menor 

adquiriu, pois esta também faz parte da herança. Durante a vida do menor, porém, a posse não pode ser concedida, nem pode 

ser exigida segurança. 

 

(13) Se a pessoa encarregada do fideicomisso não for um herdeiro, mas um sucessor por qualquer outro motivo, deve ser dito 

que o Édito será aplicado, e a má fé do fiduciário tomada em consideração. 

 

(14) Além disso, se o herdeiro do herdeiro for aquele que é culpado de fraude, ele também deve sofrer por isso. 
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(15) Devemos entender a fraude neste caso como significando negligência grosseira, e não todo o tipo de má-fé, mas apenas 

o que é cometido em prejuízo dos legatários e beneficiários dos fideicomissos. 

 

(16) O Imperador Antoninus Augustus declarou num Rescript que, em certos casos, os legatários e beneficiários deveriam ser 

colocados na posse de bens pertencentes ao próprio herdeiro, e se, no prazo de seis meses a partir do momento em que os 

legatários apareceram pela primeira vez no tribunal de um magistrado investido com jurisdição, as suas reivindicações não 

foram satisfeitas, poderiam recolher os rendimentos dos referidos bens até que a vontade do falecido tivesse sido cumprida. 

Este recurso também está disponível contra aqueles que se encontram em falta na execução dos trusts com os quais foram 

acusados. 

 

(17) Embora o termo "satisfação" tenha um significado geralmente mais amplo, neste caso refere-se ao pagamento de 

legados. 

 

(18) Assim, mesmo nos casos em que o herdeiro tenha sido dispensado de dar segurança pelo testador, aplicar-se-á o 

Rescript, porque o herdeiro pode estar em falta de pagamento. 

 

(19) Mais uma vez, penso que o prazo de seis meses deve ser calculado de forma contínua, e não com as sessões do tribunal. 

 

(20) Não consideramos que o não pagamento do legado ocorre quando uma ala não tem tutor, e uma pessoa insana, ou um 

menor, não tem curador. Pois a falta de actuação não deve prejudicar pessoas deste tipo que não se podem defender. É certo 

que se a herança ficar sem herdeiro durante um certo tempo, isto deve ser deduzido do prazo de seis meses acima 

mencionado. 

 

(21) Pode perguntar-se se as culturas que são devidas nos termos do trust devem tomar o lugar dos juros, e, como seguimos o 

exemplo das penhoras, o que quer que seja cobrado a título de rendimento deve ser considerado primeiro como juros, e tudo 

o que exceda isto deve ser creditado sobre o capital. E, de facto, se o legatário deve cobrar mais do que tem direito, uma 

acção equitativa, como no caso de uma acção sobre penhora, deve ser concedida para o obrigar a reembolsar o excedente. 

Qualquer pessoa, contudo, pode vender os penhores, e neste caso a constituição só permite ao legatário cobrar os rendimentos 

para apressar a decisão do caso. 

 

(22) Quando alguém é colocado na posse de uma propriedade a fim de providenciar o pagamento dos legados, deve 

conservar os rendimentos e todos os outros efeitos, e permitir ao herdeiro cultivar os campos e colher as colheitas; mas o 

legatário deve encarregar-se destes últimos para evitar que sejam consumidos pelo herdeiro. Se o herdeiro se recusar a colher 

as colheitas, o legatário deve ser autorizado a fazê-lo, e a manter a posse das mesmas. Mas se as culturas forem de tal 

natureza que seja conveniente vendê-las imediatamente, o legatário deve ser autorizado a vendê-las também, e a reter o 
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preço. Quando alguém é colocado na posse de outros bens pertencentes à propriedade, será seu dever recolher tudo deste 

tipo, e cuidar deles, onde quer que o falecido tenha tido a sua residência; e se não houver lá casa adequada para este fim, pode 

alugar uma, ou um armazém onde a propriedade que foi recolhida possa ser guardada em segurança. Penso também que o 

legatário deve exercer tal supervisão sobre a propriedade da herança que o herdeiro não pode ser privado dela, ou não pode 

perder-se, ou ficar deteriorado. 

 

(23) Quando alguém tiver sido colocado na posse de bens nos termos da constituição, deve ter o cuidado de não empregar 

qualquer força contra qualquer outro legatário que tenha o uso e usufruto dos mesmos. 

 

(24) Entende-se que a vontade do falecido é cumprida quando tal é feito com referência aos rendimentos da propriedade, ou 

de qualquer outra forma. 

 

(25) Além disso, a dita Constituição do Divino Antonino também faz referência àqueles que são legalmente encarregados de 

um fideicomisso, mesmo que não sejam herdeiros, pois a obrigação é a mesma. 

 

(26) Quando uma pessoa é colocada na posse de um bem a fim de garantir a segurança de legados, e são instaurados 

processos judiciais contra ela por causa do referido bem, não deve renunciar à posse do mesmo, a menos que lhe seja 

fornecida segurança para as despesas de litígio. 

 

(27) Quando alguém for colocado na posse, e não lhe for permitido tomá-la, terá direito à interdição prevista para o efeito, e 

deverá ser colocado na posse quer por um funcionário do tribunal, por um oficial do Pretor, quer por um magistrado. 

 

(28) Um legatário pode ser colocado na posse, não só onde qualquer pessoa é acusada de transferir o próprio bem que é 

legado, mas também onde é acusado de transferir uma parte do mesmo, ou algo mais em vez dele. 

 

(29) Quando um legado é legado absolutamente ao Titius, e lhe é cobrado sob uma condição para o transferir para 

Sempronius, Julianus diz que o Pretor não tomará uma decisão injusta se, antes de o legatário obter o legado, se recusar a dar 

segurança para a execução da confiança condicional; e que deverá então permitir que o próprio Sempronius reivindique o 

legado, para que possa dar segurança, e concordar em pagar a posse aurei se a condição não for cumprida. Se, no entanto, 

Titius receber a posse de aurei do herdeiro, Julianus diz que será apenas para o obrigar a dar caução ou a pagar a posse de 

aurei, e para Sempronius fornecer segurança a Titius. Esta é a nossa regra actual, que é adoptada por Marcelo. 

 

(30) Mas e se o legado for deixado sob uma condição, assim como a confiança, e nenhuma segurança for fornecida para a 

execução da confiança? Será perfeitamente equitativo que o beneficiário obtenha segurança do herdeiro para o pagamento do 

legado, se o legatário não o garantir; ou seja, para que ele próprio possa dar caução ao legatário. No entanto, se o legatário já 
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tiver recebido uma caução do herdeiro, deve ser considerado que uma acção deve ser concedida, por causa da caução, ao 

beneficiário do fundo fiduciário, e não ao legatário; ou seja, no caso de a condição do fundo fiduciário ser cumprida. O 

direito de exigir o próprio legado deve ser concedido ao beneficiário do trust, se este ainda não tiver sido pago, e a condição 

de que estava dependente tiver sido cumprida, desde que o beneficiário estivesse pronto a fornecer uma garantia ao legatário. 

 

6. Julianus, Digest, Livro XXXVIII. 

 

Quando o usufruto de uma soma de dinheiro é legado, e é fornecida pela vontade de que a garantia não será dada por conta 

do mesmo, a propriedade do dinheiro não é legada, mas o legatário deve ser autorizado a dar segurança e a usufruir do 

usufruto do dinheiro. Num caso deste tipo, a intervenção do Pretor não é realmente necessária, porque, a menos que seja 

prestada segurança, o legatário não pode intentar uma acção contra o herdeiro. 

 

(1) Quando uma pessoa é colocada na posse de um bem com o objectivo de executar um fideicomisso, não deve ser obrigada 

a renunciar ao mesmo antes de o fideicomisso ter sido executado, ou de lhe ser fornecida uma caução que o mesmo será. Pois 

se isto for feito enquanto o bem permanecer intacto, o legatário não deve ser colocado na posse, e quando a oferta para o 

fazer for feita, ele deve renunciar à posse. 

 

7. Modestinus, Regras, Livro III. 

 

Quando uma criança por nascer é colocada na posse de uma herança, nenhum legatário pode ser colocado na posse da mesma 

para providenciar o pagamento da herança. 

 

8. Papinianus, Perguntas, Livro VI. 

 

Se não for dada garantia para o pagamento de uma herança, e a herança for transferida, o legatário será colocado na posse de 

tal propriedade que tenha deixado de fazer parte da herança através da fraude daquele para quem a mesma foi transferida. 

 

9. O mesmo, Perguntas, Livro XIX. 

 

Mesmo que o herdeiro deva ser ordenado pelo tribunal a pagar o legado, e não o faça, o legatário pode pedir para ser 

colocado na posse. 

 

(1) Quando o mesmo bem for legado a duas pessoas, em condições diferentes, e não for fornecida segurança, ambas podem 

ser colocadas na posse do referido bem. 
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10. Paulus, Sentenças, Livro III. 

 

Quando não houver bens pertencentes a uma herança da qual os legatários ou beneficiários de um fideicomisso possam ser 

colocados na posse, não lhes será dada, por este motivo, a posse de bens pertencentes ao herdeiro; mas podem intentar 

quaisquer acções com referência à herança, e tais acções serão negadas ao herdeiro pelo Pretor. 

 

11. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro IV. 

 

Se, após ter sido colocado na posse da propriedade de um bem imóvel, a fim de providenciar o pagamento de legados, ou a 

execução de fideicomissos, você deve guardar algum artigo que me foi legado em fideicomisso, é mais justo que eu tenha o 

referido artigo que me foi legado do que que que você o tenha, pela razão de que você só está na posse do mesmo a fim de 

assegurar a execução de outro fideicomisso. No entanto, quando um legado me for legado sob uma condição, e, entretanto, 

for colocado na posse do bem com o objectivo de assegurar o pagamento dos legados, e a condição deva ser 

subsequentemente cumprida, não me será recusada autorização para exigir o bem. Da mesma forma, se alguém obtiver a 

posse de um escravo que deve ser livre sob uma condição, e a condição deve ser cumprida, o legatário não pode impedir o 

escravo de obter a liberdade a que tem direito. 

 

(1) Se um credor do herdeiro for colocado na posse de bens com o objectivo de garantir o pagamento do seu crédito, e 

adquirir a posse de algum artigo que me foi deixado em confiança, fica estabelecido que não serei prejudicado nesta conta 

mais do que se o credor tivesse recebido o referido artigo em penhor do próprio herdeiro. 

 

12. Marcianus, Trusts, Livro XII. 

 

Não há dúvida de que os bens podem ser deixados em penhor a um município. Se não deve ser dada segurança, não 

hesitamos em dizer que, segundo o Édito, os cidadãos da cidade podem ser colocados na posse da propriedade; mas eles 

próprios, se não lhes deve ser dada segurança, não podem ser colocados na posse, mas será necessário um remédio 

extraordinário; ou seja, um agente que os represente pode ser colocado na posse da propriedade por um decreto do Pretor. 

 

13. Callistratus, On the Monitory Edict, Livro III. 

 

Mesmo que o bem que foi legado ou deixado em fideicomisso só possa ter um valor insignificante, ainda assim, se não for 

entregue pelo herdeiro, ou a segurança por ele fornecida para o fazer, quando for necessário dar segurança, o Pretor colocará 

o legatário ou o beneficiário do fideicomisso na posse da totalidade do bem, com o objectivo de garantir o pagamento do 

legado. 
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14. Labeo, Epítomes das Últimas Obras de Javolenus, Livro II. 

 

Quando a filha, neta, bisneta, ou esposa do falecido, não é casada, e não tem propriedade própria, e foi colocada na posse da 

herança para assegurar o pagamento dos legados, ela pode utilizar a propriedade da referida herança para o seu sustento. 

 

15. Valens, Acções, Livro VII. 

 

Por vezes, embora o herdeiro possa ter agido fraudulentamente e causado a diminuição da propriedade da herança, o legatário 

não pode ser colocado na posse da mesma; como, por exemplo, onde tenha tornado parte da terra religiosa, ou tenha 

consagrado publicamente uma parte da mesma, por exemplo, com o consentimento do Imperador; ou onde tenha 

manumimentado um escravo sem a intenção de defraudar os credores. 
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         Livro XXXVII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente à posse de bens na prefeitura. 

 

2. Relativamente à posse da pretoriana onde existe vontade. 

 

3. Relativamente à posse pretoriana de um bem concedido a uma pessoa insana (...) 

 

4. Relativamente à posse de bens em pretoriana contrária às disposições do testamento. 

 

5. Relativamente ao pagamento de legados onde se obtém a posse pretoriana de um bem (...) 

 

6. Relativamente à colecta de bens. 

 

7. Relativamente à colecta do dote. 

 

8. Sobre a contribuição a dar entre um filho emancipado e os seus filhos. 

 

9. Sobre a colocação de uma criança por nascer na posse de uma propriedade, e o seu curador. 

 

10. Sobre o Édito Carboniano. 

 

11. Sobre a posse pretoriana de uma herança, de acordo com as disposições do testamento. 

 

12. Relativamente à posse pretoriana onde um filho tenha sido manumitido pelo seu pai. 
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13. Relativamente à posse em pretoriana de uma herança no caso da vontade de um soldado. 

 

14. Relativamente ao direito de mecenato. 

 

15. Quanto ao respeito que deve ser demonstrado aos pais e aos patrões. 

 

 

 

 

 

 

Título. 1. Sobre a posse de bens por parte dos pretorianos. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

A posse pretoriana transfere tanto os benefícios e inconvenientes ligados a um bem, como a propriedade do bem pertencente 

ao mesmo; pois todas estas coisas estão associadas a ele. 

 

(2) The Same, On the Edict, Livro XIV. 

 

Os possuidores pretorianos, em todos os aspectos, tomam o lugar dos herdeiros. 

 

3. The Same, On the Edict, Livro XXXIX. 

 

O termo "propriedade" neste caso (como geralmente aceitamos o termo), deve ser entendido como tudo o que pertence a uma 

propriedade à qual a sucessão é concedida sob os direitos do falecido, sendo incluídos todos os benefícios e desvantagens 

relacionados com a mesma. Pois a herança ou é solvente ou insolvente, e é susceptível de perda ou ganho, ou os bens 

consistem em coisas que são corpóreas, ou de direitos de acção; e, nestas circunstâncias, são bens muito apropriadamente 

designados. 

 

1. A posse de um bem, ou posse pretoriana (como diz Labeo), não deve ser entendida como sendo a posse efectiva do bem, 

pois é mais legal do que real. Assim, onde nada corpóreo pertence à propriedade, Labeo detém que, no entanto, a posse 

pretoriana pode ser adquirida. 
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2. Portanto, definimos a posse pretoriana como sendo o direito de recuperar ou reter um bem, ou os efeitos que pertenciam a 

alguém no momento da sua morte. 

 

3. A posse da propriedade em pretoriana não é adquirida por ninguém contra a sua vontade. 

 

4. A posse pretoriana pode ser adquirida por municipalidades, associações, decretadores, e órgãos sociais. Assim, um agente 

de qualquer das referidas corporações pode obtê-la, ou qualquer outra pessoa o pode fazer em seu nome; e mesmo que 

ninguém deva exigir ou receber tal posse em nome de um município, ainda assim pode adquiri-la sob o Édito do Pretor. 

 

5. A posse de propriedade pretoriana pode ser concedida ao chefe de família, bem como a um filho sob controlo paterno, 

desde que este último tenha o direito de dispor da sua peculiar castrense ou quase-castrense, por vontade própria. 

 

6. Não há dúvida que a posse pretoriana dos bens de uma pessoa que tenha morrido nas mãos do inimigo pode ser adquirida, 

mesmo que esta tenha morrido em condições de escravidão. 

 

7. Qualquer pessoa pode obter a posse pretoriana, seja ela própria ou através da agência de outra. Se, no entanto, alguém 

exigir a posse para mim, quando eu não tiver ordenado que isso fosse feito, o seu acto não será legal até que eu o tenha 

ratificado. Além disso, não há dúvida que se eu morrer antes de ratificar o seu acto, não terei direito à posse da propriedade, 

porque não consenti no que ele fez, e o meu herdeiro não o pode fazer, pois o direito de reivindicar a posse pretoriana não lhe 

é transmitido. 

 

8. Quando a posse pretoriana for concedida depois de ter sido demonstrada uma causa justa, não será concedida em qualquer 

outro lugar que não seja em tribunal, porque o pretor não pode proferir tal decreto sem cerimónia; nem, após uma 

investigação, a posse pretoriana pode ser concedida em qualquer outro lugar que não seja no seu tribunal. 

 

9. Deve ser lembrado que o direito de acumulação se aplica à posse dos bens pelo pretor. Assim, se houver várias pessoas 

com direito a tal posse, e uma delas a obtiver, as outras não são incluídas: 

 

(4) Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro VIII. 

 

(Por exemplo, quando renunciaram ao seu direito, ou foram excluídos da posse pretoriana por lapso de tempo, ou morreram 

antes de exigirem a posse) : 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 
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Pois as acções a que os outros teriam direito, se tivessem reclamado a posse da herança, reverterão a favor daquele que 

obteve a posse. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

Mas quando o Pretor promete a posse de uma certa parte de uma herança a um padroeiro, contrariamente às disposições do 

testamento, e promete a posse do restante ao herdeiro nomeado, de acordo com os termos do testamento, é considerado que o 

direito de acumulação não se aplica. Por conseguinte, promete expressamente a posse da sua parte ao padroeiro, quando o 

herdeiro nomeado não reclamar a sua parte sob o testamento; uma vez que os titulares do direito de acumulação devem, pelo 

menos uma vez, exigir a posse da herança. 

 

(1) Há várias vantagens inerentes à posse pretoriana, pois alguns tipos de posse são obtidos contra as disposições da vontade 

do testador, e outros de acordo com elas; e por vezes as partes têm um direito legal a ela por intestacy, ou não têm direito a 

ela por terem mudado o seu estado civil. Pois embora, segundo o Direito Civil, as crianças estejam excluídas de serem 

herdeiras directas devido à sua mudança de condição, ainda assim, o Pretor pode, por razões de equidade, rescindir esta perda 

de cidadania. Assim, ele concede a posse do bem com o objectivo de observar certas leis. 

 

(2) As notas testamentárias não são consideradas pelo Édito como testamentos; para Pedius no Vigésimo Quinto Livro do 

Édito diz que as notas não são cartas. 

 

7. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

A um escravo pode ser legalmente concedida a posse de uma propriedade se o Pretor estiver seguro da sua condição civil. A 

posse também pode ser concedida a uma pessoa que esteja ausente e não a exija, se o Pretor não tiver conhecimento de que é 

esse o caso. Uma mulher também pode requerer a posse do pretor em nome de outra. 

 

(1) A um menor com idade inferior à da puberdade não pode ser concedida a posse de uma herança pelo Pretor, nem pode 

aderir à emissão no caso, sem a autoridade do seu tutor, porque um tutor pode exigir a posse para a sua guarda, e um pai pode 

fazê-lo para o seu filho. 

 

(2) Foi decidido que o momento em que a posse deve ser exigida para um menor começa quando o tutor ou o pai toma 

conhecimento de que o menor tinha direito a ela. 

 

8. Paulus, On Plautius, Livro VIII. 
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Além disso, um tutor não pode rejeitar a posse pretoriana de uma propriedade a que a sua guarda tem direito, porque um tutor 

pode reclamá-la, mas não rejeitá-la. 

 

9. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando existem várias pessoas de diferentes graus de relação com o direito à posse pretoriana, desde que não se saiba se uma 

delas tem o direito de exigir a posse, ou não, foi decidido que o tempo não corre contra um dos últimos graus. 

 

10. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

A ignorância da lei não tem qualquer vantagem em impedir que a reclamação seja barrada por lapso de tempo, no caso de 

posse pretoriana de bens. Assim, o tempo começa a correr, no que diz respeito ao herdeiro nomeado, mesmo antes da 

abertura do testamento; pois basta-lhe saber que o testador está morto, e que ele é o seu parente mais próximo, e teve acesso a 

pessoas a quem poderia pedir conselho. Pois, neste caso, o conhecimento não é entendido como sendo possuído por pessoas 

aprendidas na lei, mas como sendo possuído por qualquer pessoa que possua, ou que possa adquirir aplicando a outros que 

sejam mais aprendidos do que ele próprio. 

 

11. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIV. 

 

Quando um tutor reivindica a posse pretoriana em nome da sua guarda, e se verifica que esta lhe é mais desvantajosa do que 

o seu benefício, o tutor será responsável por uma acção sobre a tutela. 

 

12. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLVIII. 

 

Não há razão para duvidar que as pessoas podem, muito frequentemente, obter posse pretoriana contra o Tesouro, e contra 

um município; como, por exemplo, onde uma criança por nascer, um lunático, ou um cativo nas mãos do inimigo, reivindica 

a posse pretoriana de bens. Sempre que uma lei, um Decreto do Senado, ou uma Constituição Imperial proíba uma 

propriedade a ser tomada, a posse pretoriana da mesma não se aplicará. 

 

13. Africanus, Perguntas, Livro XV. 

 

A posse de bens pelo Édito do Pretor é recusada àqueles que tenham sido condenados por um crime capital, a menos que lhes 

tenha sido concedida uma restituição completa. Entende-se que uma pessoa foi condenada por um crime capital ao qual foi 
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imposta a pena de morte, ou a interdição da água e do fogo. Qualquer pessoa, porém, que tenha sido exilada, pode ser 

admitida na posse dos bens do pretoriano. 

 

14. Papinianus, Perguntas, Livro XIII. 

 

Quando um parente próximo do falecido alega que o seu testamento foi forjado, e o prova após um longo período de tempo, 

embora o tempo para exigir a posse tenha decorrido, e o queixoso, estando certo de provar as suas alegações, pode tê-lo 

alegado, ainda assim, pela razão de ter afirmado a sua pretensão a fim de preservar os seus direitos, não é irrazoável que se 

considere que ele tenha aceite a sucessão. 

 

15. Paulus, Opiniões, Livro XI. 

 

Paulus deu como sua opinião que a aplicação de uma mãe, sozinha, não podia adquirir a posse pretoriana de uma herança 

para a sua filha, que era menor de idade, a não ser que aquele que a concedeu tivesse evidentemente a intenção de a dar à 

criança menor. 

 

16. O mesmo, Sentenças, Livro III. 

 

Quando a pessoa para quem a posse da pretoriana é exigida subsequentemente se torna insana, a melhor opinião é que será 

considerado como tendo ratificado o acto, pois uma ratificação significa apenas a confirmação de uma exigência anterior. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre a posse pretoriana quando existe um testamento. 

 

 

 

 

 

(1) Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

A posse pretoriana de bens não pode, em caso algum, ser concedida a um herdeiro cujo nome tenha sido apagado do 

testamento, de modo que dificilmente possa ser lido, mesmo que tal tenha sido feito involuntariamente; porque a presunção é 
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que não foi devidamente inserida, embora tal posse possa ser concedida se o nome tiver sido deformado depois de o 

testamento ter sido produzido. Pois se o testamento existia no momento da morte, ainda que possa ter sido subsequentemente 

destruído, a posse pretoriana da herança pode ser concedida, porque é verdade que houve uma vez um testamento. 

 

 

 

 

 

Título. 3. Quanto à posse pretoriana da propriedade concedida a uma pessoa louca, a uma criança, ou a um mudo, morto, ou 

cego. 

 

 

 

 

 

1. Papinianus, Perguntas, Livro XV. 

 

Titius foi substituído como herdeiro de uma pessoa insana. O tempo prescrito para exigir a posse pretoriana não corre nem 

contra o herdeiro nomeado, nem contra o substituto, enquanto o louco permanecer na mesma condição, e se o curador de um 

louco adquirir a posse em seu nome, o tempo fixado para fazer a reclamação por aqueles que estão cientes dos factos não 

corre contra ele. Pois um pai pode exigir a posse em nome do seu filho menor, mas se não o fizer, a criança não será, por esse 

motivo, excluída. Mas o que deve ser feito se o curador se recusar a fazer o pedido? Não será mais justo e adequado dar a 

posse aos parentes mais próximos para evitar que a propriedade fique sem dono? Se isto for admitido, o substituto pode ser 

obrigado a dar segurança a todos aqueles para quem a propriedade deve ser transferida, se o herdeiro nomeado morrer 

enquanto louco, ou se, tendo recuperado os sentidos, morrer depois antes de aceitar a propriedade; pois o próprio substituto 

pode morrer durante a vida do louco, e mesmo assim não interferiria com as reivindicações dos outros, se ele próprio morrer 

antes de adquirir a propriedade. 

 

(2) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Uma pessoa muda, surda, ou cega, pode obter a posse pretoriana da propriedade, se entender o que está a acontecer. 
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Título. 4. Sobre a posse pretoriana de bens contrária às disposições do testamento. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Devemos entender o termo "filhos" quando usado com referência à posse pretoriana de um bem contrário às disposições do 

testamento, para significar ou crianças naturais ou adoptadas, onde foram nomeados herdeiros, ou deserdados. 

 

(1) Além disso, os filhos são chamados à posse pretoriana de uma herança contrária às disposições do testamento pelo 

mesmo direito, e na mesma ordem, em que são chamados à sucessão ao abrigo do Direito Civil. 

 

(2) Este princípio geral é igualmente considerado aplicável aos filhos póstumos. 

 

(3) Pomponius pensa que quando as crianças regressam do cativeiro pelo inimigo, e gozam do direito de pós-termínio, podem 

ser admitidas à posse pretoriana contrária às disposições da vontade. 

 

(4) Quando um dos três filhos tiver sido feito prisioneiro pelo inimigo, os dois restantes que estiverem em casa terão direito à 

posse pretoriana de dois terços da propriedade. 

 

(5) A mesma regra aplica-se a um filho póstumo, pois enquanto for esperado o seu nascimento, ele terá direito a uma parte da 

herança. 

 

(6) O Pretor dá a posse da propriedade a crianças que são seus próprios donos. Pois se tiverem sido emancipados, ou 

libertados do controlo parental de qualquer outra forma, são autorizados a adquirir a posse da propriedade; mas não é o caso 

de uma criança adoptada, uma vez que, para que seja admitida à posse pretoriana, deve ser incluída no número de crianças. 

 

(7) Um certo homem teve um filho, e um neto por este último. Emancipava o seu filho, e adoptava-o em vez do seu neto, e 

depois emancipava-o uma segunda vez. Colocou-se a questão de saber se ele prejudicava os direitos do neto. A melhor 

opinião parece-me ser que o neto não foi excluído, uma vez que o seu pai ou permaneceu adoptado como neto, ou foi 

emancipado. Pois penso que o pai, tendo sido emancipado uma vez, o neto, juntamente com o seu pai, deveria, nos termos do 

Édito, ter direito à posse da herança. 
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(8) Um homem tinha um filho, e por ele um neto; o filho foi emancipado, ou, tendo permanecido sob o controlo do seu pai, 

foi banido. Colocou-se a questão de saber se isto prejudicaria os direitos do neto. A melhor opinião é que, em qualquer dos 

casos, o neto deveria ser autorizado a ter a posse pretoriana da propriedade, pois as pessoas que são banidas são consideradas 

como mortas. 

 

(9) Quando um pai e o seu filho foram ambos banidos, e ambos recuperaram os seus direitos, dizemos que o filho deveria ser 

admitido à posse pretoriana da herança. No entanto, quando o filho foi condenado às minas, ou a qualquer outra punição 

equivalente à servidão, e depois foi restituído aos seus direitos, será, no entanto, admitido à posse pretoriana da herança; mas 

tal não será o caso se não tiver de ser restituído à sua condição anterior. 

 

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

A mesma regra será aplicada se o pai for condenado à servidão penal, e depois recuperar os seus direitos. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Não só os próprios filhos emancipados são admitidos à posse dos bens do pretoriano, mas também os seus filhos. 

 

1. Quando um homem tem dois netos, e depois de emancipado um deles adopta-o em vez do seu filho, vamos ver se só ele 

terá direito à posse pretoriana como filho. Isto baseia-se na presunção de que o falecido adoptou o referido neto como seu 

filho, e como pai do outro neto que ele reteve sob o seu controlo. Neste caso, é melhor considerar que só ele terá direito à 

posse da herança ao abrigo da Lei Pretoriana. 

 

2. Mas se o referido neto deve ser emancipado, é preferível concluir que ele não terá direito à posse na qualidade de filho. 

Pois este chamado filho não está incluído no número de filhos, uma vez que o seu direito adquirido por adopção foi perdido 

por emancipação. 

 

3. Se eu tiver um filho, e por ele um neto, e adoptar o neto em vez do filho, ambos terão direito à posse pretoriana; mas é 

claro que se o neto for emancipado, não lhe será permitido ter a posse porque o seu pai tem precedência sobre ele. 

 

4. Se alguém, depois de ter sido emancipado, deve dar o seu filho ao seu pai para ser adoptado como seu próprio filho, é 

perfeitamente justo que todos os direitos a que qualquer outra criança arrogante tem direito lhe sejam concedidos, e portanto 

deve juntar-se ao seu pai, quando a posse pretoriana de uma herança é concedida. Se o referido neto for emancipado após a 
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sua adopção, será perfeitamente justo que ele seja excluído, pois então ele retoma o seu lugar próprio, e não deve juntar-se ao 

seu pai. 

 

5. Se um filho emancipado casar com uma mulher sem o consentimento do seu pai, e uma criança lhe nascer, e o seu pai tiver 

morrido, o referido neto pede para ser colocado na posse dos bens do seu avô, o seu pedido deve ser deferido. Pois, ao pôr de 

lado a emancipação pelo Pretor, um filho legítimo não perde os seus direitos como tal; pois a rescisão da emancipação é feita 

para que as crianças possam, mais facilmente, obter a posse da herança pelo Pretor, e não serem excluídas dela. E mesmo que 

o filho se case com uma mulher de tão mau carácter que o casamento com ela seja desonroso para si próprio, bem como para 

o seu pai, ainda assim, dizemos que uma criança nascida da referida mulher deveria ser autorizada a obter a posse da 

propriedade da herança, uma vez que o seu avô poderia ter exercido o seu direito de o deserdar. Na decisão de um caso em 

que o testamento tenha sido atacado como inofensivo, o magistrado que tem jurisdição, ao julgar deve pesar os méritos do 

neto, bem como os delitos do pai. 

 

6. Quando um filho emancipado, que foi passado para o lado, se entrega para ser arrogado antes de um pedido de posse 

pretoriana da herança, perde o seu direito de exigir a posse contrária às disposições do testamento. 

 

7. Quando alguém der o seu neto, que tem sob o seu controlo, em adopção ao seu filho emancipado, o pai do referido neto 

será autorizado a tomar posse da herança do avô, contrariamente ao disposto no testamento, se o seu pai já estiver morto, 

porque pertence à sua família; e ele próprio poderá ser autorizado a tomar posse da herança contrariamente ao disposto no 

testamento. 

 

8. A mesma regra aplica-se quando um filho emancipado dá o seu próprio filho, que nasceu após a sua emancipação, ao seu 

pai, em adopção, e depois morre; pois, neste caso, o referido neto deve ser autorizado a adquirir a posse da herança do seu 

pai, tal como se não pertencesse a outra família. 

 

9. Quando um pai entra numa família por adopção, e o seu filho não, pode o filho adquirir a posse dos bens do seu pai que 

morreu enquanto membro da família adoptiva? Penso que a opinião mais equitativa é que o filho, embora não possa pertencer 

à mesma família que o seu pai, deve ainda assim ser autorizado a tomar posse dos bens dos seus bens ao abrigo da Lei 

Pretoriana. 

 

10. Os filhos que não podem ser legalmente nomeados herdeiros não têm o direito de exigir a posse de uma propriedade 

contrária às disposições do testamento. As palavras, "Não podem ser nomeados", referem-se ao momento da morte do seu 

pai. 
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11. Quando um de vários filhos é nomeado herdeiro, não lhe deve ser permitido tomar posse da herança em oposição às 

disposições do testamento. Pois se ele tivesse direito à posse sob o testamento, de que serviria dar-lhe a posse em oposição a 

ele? É evidente que, se outra criança tivesse de recorrer ao Édito, teria direito à posse contrária às disposições do testamento. 

 

12. No entanto, quando alguém é nomeado herdeiro sob uma condição, não pode obter a posse da herança em oposição ao 

testamento; e isto foi declarado por Julianus no Vinte e Terceiro Livro do Digest. Mas e se a condição não deve ser 

cumprida? É verdade que então ele poderia obter a posse contrária às disposições do testamento. 

 

13. Se um filho emancipado deve ser nomeado herdeiro sob uma condição que não está em seu poder cumprir, pode receber a 

posse pretoriana da herança contrária às disposições do testamento; e deve recebê-la, porque foi nomeado herdeiro, mas não a 

pode obter contrariamente às disposições do testamento. Se, no entanto, a condição não deve ser cumprida, deve ser 

protegido pelo Pretor na mesma medida que se tivesse obtido a posse contrária às disposições do testamento. 

 

14. Mesmo que um neto seja nomeado herdeiro sob uma condição deste tipo, aplicar-se-á a mesma regra. 

 

15. Quando um de vários filhos não é nomeado herdeiro, mas o seu escravo é nomeado, e ele ordena-lhe que aceite a herança, 

a posse contrária às disposições do testamento deve ser-lhe negada. 

 

16. A mesma regra é aplicável se a criança preferir levar o que lhe foi deixado, ou ao seu escravo; pois, neste caso, a posse da 

herança contrária às disposições do testamento deve ser-lhe recusada. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

Note-se que a posse da propriedade contrária às disposições do testamento é prometida às crianças, quer haja ou não um 

herdeiro. E esta é a razão pela qual dizemos que as crianças têm direito à posse da propriedade em oposição ao próprio 

testamento. A regra contrária aplica-se ao caso de um padroeiro. 

 

1. Quando alguém nomeia um herdeiro que tem sob o seu controlo, ou o deserdou, e passa por cima de um neto por ele, não 

há fundamento para a aplicação da Lei Pretoriana, porque o neto não será o seu herdeiro legal. Esta regra é também aplicável 

a graus de relacionamento mais distantes. 

 

2. O Édito que concede a posse contrária às disposições de um testamento não se aplica aos testamentos das mulheres, porque 

elas não têm herdeiros na lei. 
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3. Quando uma criança por nascer é transmitida, outra criança, que tenha sido designada herdeira do seu pai, pode ser 

autorizada a tomar posse dos bens da herança, mesmo antes do nascimento da criança mencionada pela primeira vez; porque 

seria injusto que um herdeiro, que não foi nomeado, reclamasse a posse da herança, desde que tal posse possa ser exigida 

contrariamente às disposições do testamento, e a posse não possa ser concedida contrariamente às disposições do testamento, 

desde que a criança que foi transferida não tenha ainda nascido; e mesmo que morra antes do nascimento, transmitirá, no 

entanto, o direito de posse da herança ao seu herdeiro. Isto é especialmente necessário quando uma criança emancipada foi 

nomeada herdeira, uma vez que, entretanto, não pode entrar na herdade. 

 

5. Julianus, Digest, Livro XXIV. 

 

Se, no entanto, as crianças morrerem antes de exigirem a posse da herança pelo pretor, não será injusto que o pretor decida 

que os seus herdeiros terão a vantagem da posse, quer em conformidade com as disposições do testamento, quer em oposição 

ao mesmo. 

 

(6) Paulus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Quando um filho emancipado tiver um filho e depois morrer, e o avô morrer depois, o neto terá direito à posse pretoriana dos 

bens do seu avô. 

 

1. Onde o avô emancipa o seu filho e neto, o neto não terá direito à sua herança durante a vida do filho, mas após a morte do 

seu pai terá direito à posse pretoriana da herança do seu avô. 

 

2. Se apenas o neto for emancipado, e o avô, e depois o seu pai, morrer, o neto, que foi emancipado, terá direito aos bens do 

seu pai, sob o Édito Pretoriano, porque seria o herdeiro do seu pai se não tivesse sido libertado do controlo do seu avô. 

 

3. Quando um filho tiver sido emancipado, e o neto retido sob o controlo do avô, e ambos tiverem sido transferidos, ambos 

terão direito à posse da herança ao abrigo da Lei Pretoriana. 

 

4. Se o filho que foi emancipado pertencia a uma família adoptiva, e tem um filho, o neto não terá direito à posse da herança 

do avô natural sob o Édito Pretoriano. E mesmo que o filho emancipado, depois de ter tido filhos que lhe nasceram, se 

entregue em adopção, aplicar-se-á a mesma regra. É evidente que se uma criança nascida na família do avô adoptivo deve ser 

emancipada, terá direito à posse pretoriana dos bens do seu avô natural. A adopção não prejudica os direitos de uma criança, 

desde que ela permaneça numa família estranha. Além disso, se ele for emancipado, pode obter a posse dos bens dos seus 

pais sob o Édito Pretoriano; desde que ele seja emancipado durante a vida deles, e não após a sua morte; pois é certo que ele 

não pode ser emancipado após a sua morte. 
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7. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIV. 

 

Se um filho deve ser emancipado, e o seu filho retido sob o controlo do seu avô, o neto, durante a vida do seu avô, será 

autorizado a obter a posse pretoriana dos bens do seu pai. 

 

8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

O Pretor não pensa que crianças que foram desonradas pela deserdação, e excluídas da sucessão, devem ser autorizadas a 

obter a posse pretoriana, em oposição aos termos do testamento, tal como pelo Direito Civil, não impedem a execução da 

vontade dos seus pais; pois, nestas circunstâncias, têm o direito de atacar a vontade como inofensiva, se assim o desejarem. 

 

1. Não é suficiente que um herdeiro seja deserdado por isto estar declarado em qualquer parte do testamento, mas deve ser 

especificamente mencionado como pertencente àquele grau contra o qual a posse de uma herança é reivindicada ao abrigo do 

Direito Pretoriano. Assim, se o filho deve ser deserdado no primeiro grau, e passado no segundo, e os herdeiros nomeados no 

primeiro grau não exigirem a posse da herança em pretoriana, o referido filho pode obter a posse da mesma em oposição aos 

termos do testamento. 

 

2. Qualquer deserdação não impede uma criança de obter a posse de uma herança contrária às disposições do testamento, mas 

apenas quando tal for legalmente feito. 

 

3. Quando o filho deserdado é um dos vários herdeiros, Marcelo, no Nono Livro do Digesto, diz que não é considerado 

deserdado, e por isso pode reclamar a posse ao abrigo da Lei Pretoriana, em oposição aos termos do testamento, contra 

qualquer dos outros herdeiros. 

 

4. Se um filho é deserdado, e depois nomeado herdeiro, e o grau em que é nomeado entra em vigor, penso que o Édito se 

tornará operacional com referência ao outro filho, e que ele pode exigir a posse da herança em oposição aos termos do 

testamento. 

 

5. Quando um filho é passado em primeiro grau, e deserdado em segundo grau, e os herdeiros nomeados em primeiro grau 

morrem antes da morte do testador, deve ser dito que o filho que foi passado em segundo grau não terá direito à posse 

pretoriana da herança em oposição aos termos do testamento; pois a condição da herança com referência ao segundo grau é 

tal que não pode ser inscrita em primeiro grau, nem a posse pretoriana da mesma pode ser reivindicada. Se, contudo, o 

herdeiro nomeado morrer após a morte do testador, Marcelo defende que o direito de posse pretoriana da herança, 

contrariamente ao disposto no testamento, tendo uma vez adquirido o filho, continuará a ter direito à mesma. E mesmo que a 
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condição de que dependia a nomeação do herdeiro não fosse cumprida, ele também diz que o filho que foi falecido nesse 

grau também pode reivindicar a posse pretoriana, contrariamente às disposições do testamento. Diz também que a mesma 

regra será aplicável mesmo que não nasça um filho póstumo, que tenha sido nomeado herdeiro; pois sustenta que, neste caso, 

o filho terá direito à posse pretoriana da herança em oposição aos termos do testamento. 

 

6. Quando alguém escreve a sua deserdação com a sua própria mão, consideremos se ele pode obter a posse pretoriana da 

herança contrariamente às disposições do testamento. Marcelo, no Nono Livro do Digest, diz que uma deserdação deste tipo 

prejudicará os seus direitos, porque o Senado não prescreveu que, se alguém praticar algum acto contra si próprio, este será 

considerado como não tendo sido escrito. 

 

7. Onde alguém, depois de ter deserdado o seu filho emancipado, o arrogar, Papinianus, no Décimo Segundo Livro de 

Perguntas, diz que os direitos naturais prevalecerão sempre num caso deste tipo, e por conseguinte que tal deserdação 

prejudicará o filho. 

 

8. Referindo-se a um estranho, porém, adopta a opinião de Marcelo de que a deserdação não prejudicará os seus direitos, se 

posteriormente for arrogado pelo seu pai. 

 

9. Quando um filho regressa do cativeiro sob o direito do pós-tliminium, deve ser dito que a deserdação feita anteriormente o 

prejudicará. 

 

10. Se um pai natural deve deserdar o seu filho enquanto ele pertence a um pai adoptivo, e depois o seu filho é emancipado, a 

deserdação irá prejudicar os seus direitos. 

 

11. O Pretor não deseja que as crianças que foram dadas em adopção sejam excluídas da posse de uma herança, desde que 

sejam os herdeiros nomeados; e Labeo diz que a sua decisão é mais justa, pois as crianças não são inteiramente estranhas. 

Portanto, se forem nomeados herdeiros, podem obter a posse pretoriana da herança em oposição aos termos do testamento; 

mas eles próprios, sozinhos, não podem tornar o Édito operacional, a menos que um dos que foram transferidos possa fazer 

com que ele seja aplicável. Se, no entanto, esta criança não deve ser nomeada herdeira, mas outra pessoa, que pode adquirir a 

herança para ele, é, não haverá razão para que lhe permitamos obter a posse contrária às disposições do testamento. 

 

12. Além disso, para que estas crianças possam obter a posse pretoriana, devem ser os descendentes directos do testador, pois 

se eu tiver dado em adopção um filho, que eu próprio adoptei, e o Édito for tornado operacional pelos meus outros filhos, a 

posse pretoriana da herança contrária às disposições do testamento não será concedida à referida criança. 
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13. A posse pretoriana em oposição aos termos do testamento é igualmente concedida a um filho pertencente a uma família 

adoptiva, se este for nomeado herdeiro no grau contra o qual a posse da herança pode ser exigida. 

 

14. Não é surpreendente que um filho emancipado, que tenha sido transmitido, possa conferir aos herdeiros nomeados 

maiores direitos do que aqueles a que teriam direito, se tivessem continuado a ser os únicos herdeiros; pois se um filho, que 

estava sob o controlo do seu pai, for nomeado herdeiro de uma quarta parte dos seus bens, e outro filho, que foi emancipado, 

for transmitido, receberá metade dos bens através do filho emancipado, e se não tivesse um irmão emancipado, só teria 

direito a uma décima segunda parte dos bens. Se um herdeiro for nomeado apenas para uma parte muito pequena de uma 

propriedade, e o Édito for aplicável, não só terá direito ao gozo da parte para a qual foi nomeado herdeiro, mas poderá obter 

muito mais através da posse pretoriana. Para o Pretor, quando concede a posse de uma herança em oposição aos termos do 

testamento, decide dar essas quotas a cada uma das crianças a que teriam direito, se o seu pai tivesse morrido no estado, e a 

criança tivesse permanecido sob o seu controlo. Portanto, quer a criança que foi emancipada, ou permaneceu sob o seu 

controlo, ou foi dada em adopção, tenha sido designada herdeira de uma pequena parte da herança, não se limitará à parte da 

mesma para a qual foi designada herdeira, mas terá direito a uma parte integral. 

 

(9) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIV. 

 

Não faz diferença se o pai adoptivo está vivo ou morto, pois o único inquérito feito é se a criança pertence à família adoptiva. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Se, após a morte do testador, o herdeiro nomeado se der em adopção, pode obter a posse pretoriana da herança contrária às 

disposições do testamento, porque a adopção do herdeiro nomeado não prejudica outros herdeiros mencionados no 

testamento. 

 

1. Se um filho deve ser dado em adopção ao seu avô materno pelo seu pai natural, e o Édito entra em vigor com referência a 

outro filho, a melhor opinião é que este último pode obter a posse da herança; pois não exigimos que ele entre nela, mas é 

suficiente que seja transferido para ele, e que possa ser legalmente adquirido. 

 

2. Quando um filho é dado em adopção, e, após ter aceite a herança pela ordem do seu pai adoptivo, é emancipado, pode 

obter a posse da herança em oposição aos termos do testamento; pois ele próprio terá mais direito a ela do que o pai adoptivo. 

 

3. É de notar que se um filho dado em adopção entrar na herança, ser-lhe-á concedida a posse contrária às disposições do 

testamento; mas, por outro lado, se alguém receber um legado ou uma parte da herança, será excluído da posse pretoriana 

contrária aos termos do testamento. 
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4. As crianças que não têm direito à posse contrária às disposições do testamento não podem sequer obter uma parte da 

herança, se o Édito for aplicável; para que serviria favorecê-las e permitir-lhes ter uma parte da herança, uma vez que não 

têm direito a nada? 

 

5. As crianças que foram deserdadas não podem tornar o Édito operacional, pelo que não podem juntar-se às outras quando 

estas últimas obtêm a posse de uma herança ao abrigo da Lei Pretoriana; e têm apenas um motivo de queixa, ou seja, alegar 

que o testamento é inofensivo. 

 

6. Aqueles que exigem a posse da pretoriana em oposição aos termos do testamento, em benefício de outros, não esperam até 

que as crianças que tenham sido passadas apresentem um pedido de posse, mas eles próprios podem exigi-la a qualquer 

momento. Pois, tendo sido uma vez admitidos para a obter em benefício de outros, não se preocupam em saber se os antigos 

herdeiros pretendem ou não exigi-la. 

 

11. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

Quando um filho dado em adopção é nomeado herdeiro pelo seu pai natural, e outro reclama o benefício do Édito 

contrariamente às disposições do testamento, este último terá direito à preferência. Se, no entanto, a condição não for 

cumprida, ele será excluído da posse. Penso que isto também se aplica a ele que foi absolutamente nomeado herdeiro, mas 

que não foi feito em conformidade com a lei. 

 

1. A posse pretoriana de uma herança contrária às disposições do testamento é dividida da mesma forma que a sucessão legal 

com base na intestacia. Assim, os netos de um filho terão uma única quota-parte entre eles. 

 

12. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIV. 

 

Quando dois filhos juntamente com dois netos de outro filho têm direito à posse pretoriana de uma herança, e um dos netos 

não a reivindica, a sua parte reverterá a favor do seu irmão; mas se um dos filhos não reivindicar a posse, o seu irmão, bem 

como os netos, lucrarão com ela, pois então a herança será dividida em duas partes iguais, das quais o filho obterá uma, e os 

netos a outra. 

 

1. Quando existem dois testamentos, e um, pelo qual um filho é deserdado, é devidamente elaborado, e o segundo, pelo qual 

o filho é transmitido é imperfeito, aquele que é transmitido no último testamento pode legalmente reclamar a posse pretoriana 

da herança, se os herdeiros mencionados no segundo testamento forem tais que devem ter preferência sobre os mencionados 

no primeiro, caso o filho deva ser excluído. Assim, estabelece-se a regra de que, quando aquele contra quem o filho reclamar 
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a posse da herança em pretoriana pode obtê-la se o filho for excluído, este último também pode legalmente exigir a posse em 

pretoriana, mas se não puder obter a herança, o filho também será excluído. 

 

13. Julianus, Digest, Livro XXIII. 

 

Quando um filho emancipado obtém a posse pretoriana de uma herança em oposição aos termos do testamento, o herdeiro 

nomeado será obrigado a entregar-lhe as terras e escravos pertencentes à herança; pois é apenas que tudo o que o herdeiro 

nomeado obteve da herança deve ser transferido para aquele que o Pretor nomeou em seu lugar. 

 

1. Quando alguém tem dois filhos, e dá em adopção um neto por um deles, e nomeia-o seu herdeiro, depois de ter passado o 

outro filho, coloca-se a questão de saber que regra deve ser seguida neste caso, e se o neto deve obter apenas a parte do seu 

pai, ou uma parte completa da herança. Respondi que quando um neto é dado em adopção e nomeado herdeiro, enquanto o 

seu pai estiver sob o controlo de outro, ou for emancipado, não pode obter a posse pretoriana em oposição aos termos do 

testamento. Se, contudo, o seu pai morrer antes de obter a posse pretoriana da herança, o neto não poderá reclamá-la. 

 

2. Se um pai, depois de ter falecido um filho emancipado, nomear os seus outros dois filhos seus herdeiros, estando um deles 

ainda sob o seu controlo, e o outro dado em adopção, e dois netos deste último pertencentes à família também foram passados 

no testamento, o filho emancipado, o filho que permaneceu sob o controlo do pai, e o que foi dado em adopção, juntamente 

com os seus dois filhos, podem cada um exigir a posse de um terço da propriedade, de tal forma que o último mencionado 

terá direito a um sexto, e os seus filhos a outro sexto do mesmo. 

 

3. Onde um pai, que teve dois filhos, emancipou um deles que ele próprio teve filhos, e depois adoptou um dos netos que ele 

tinha emancipado anteriormente, em vez do seu filho, morreu depois de ter passado por cima do filho emancipado no seu 

testamento, seria apenas para conceder alívio ao neto que tomou o lugar do filho, e para que a herança fosse dividida em três 

partes, de tal forma que o filho que permaneceu sob o controlo do seu pai deveria ter uma; o neto que foi adoptado em vez do 

filho, outro; e o filho emancipado, juntamente com o seu próprio filho que ocupou o lugar do neto, o terceiro. E mesmo que o 

filho morra e outro dos netos seja adoptado em seu lugar, a herança deve ser dividida em três partes, e seria justo que o neto, 

que foi adoptado em vez do filho, não tivesse menos do que teria se não tivesse sido incluído entre os netos, mas um estranho 

tivesse sido adoptado. 

 

(14) Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

Se de dois filhos que tinham sido emancipados, um foi nomeado herdeiro, e o outro foi passado no testamento, e o nomeado 

deve entrar na herança, considera-se que, embora um caso deste tipo não seja expressamente referido pelos termos do Édito, 

ainda assim, o filho que foi nomeado herdeiro não pode exigir a posse pretoriana da herança porque aceitou o testamento do 
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seu pai. Pois o Édito não permite que um filho emancipado obtenha a posse pretoriana se tiver recebido o legado, quer o 

tenha recebido do herdeiro nomeado, quer daqueles que ao abrigo da Lei Pretoriana reclamam a posse contrária às 

disposições do testamento. Deve, contudo, ser observado que o Pretor deve proteger o herdeiro nomeado que aceita a parte da 

herança que lhe foi deixada pelo testamento, desde que não receba uma parte maior do que aquela a que teria direito, se 

tivesse obtido a posse pretoriana; e é apenas a este respeito que ele pode prejudicar a si próprio. Mas se foi nomeado herdeiro 

de uma pequena parte da herança, só pode reter essa parte, e será obrigado a pagar qualquer legado que possa ser devido a 

herdeiros estrangeiros. Quando o herdeiro nomeado estiver sob controlo paterno, e se tornar um herdeiro necessário, pode 

dizer-se que pode exigir a posse pretoriana da herança, desde que não tenha interferido nos seus assuntos, pois se o tiver 

feito, será considerado como ocupando a mesma posição que um filho emancipado, porque aprovou o testamento do seu pai. 

 

1. Um filho, enquanto membro de uma família adoptiva, casou e teve um filho, e emancipou-o após a morte do seu pai 

adoptivo. Foi considerado que o seu neto podia, por decreto do Pretor, reclamar a posse dos bens da propriedade do seu avô 

natural, em oposição à vontade deste último. Mais uma vez, se um filho emancipado, depois de ter tido um filho, e de o ter 

emancipado, se entregasse para ser arrogado, e morresse após a morte do seu pai adoptivo, não pode haver dúvidas de que, 

por decreto do Pretor, ele teria direito à posse pretoriana contrária às disposições dos testamentos do seu pai e do seu avô, a 

fim de evitar que de outra forma fosse excluído dos bens de ambos. 

 

(15) Marciamis, Regras, Livro V. 

 

Quando um filho emancipado é passado em testamento, não creio que possa reclamar a posse pretoriana da herança em 

oposição aos termos do testamento, se o herdeiro nomeado interpuser uma excepção por fraude, com base numa dívida que 

devia ao seu pai; pois, neste caso, abandonou, por assim dizer, o direito de reclamar a posse pretoriana da herança. Isto, 

contudo, deve ser entendido como aplicável quando o filho não estava disposto a proibir o herdeiro de reclamar a dívida, 

através da excepção, "Se a posse da herança contrária às disposições do testamento não puder ser concedida ao filho", mas 

prefere recorrer a uma excepção com base na má fé. 

 

16. Pomponius, On Sabinus, Livro IV. 

 

Se um filho emancipado deve deixar o seu filho sob o controlo do avô deste último, e acusar um herdeiro estrangeiro sob um 

fideicomisso de lhe transferir os seus bens, se deve ser libertado do controlo do seu avô, a posse dos bens não deve ser dada 

ao avô pela Lei Pretoriana, se houvesse razão para pensar que ele desperdiçaria os bens do neto. 

 

17. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXV. 
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Se um pai se der em adopção, e o seu filho não o seguir por ter sido anteriormente emancipado, o filho não será autorizado a 

exigir a posse dos bens do seu pai, porque este pertencia a uma família e o filho é membro de outra. Esta opinião foi também 

adoptada por Julianus. Marcelo, porém, diz que lhe parece injusto que o filho seja excluído da posse pretoriana da herança, 

pela razão de que o seu pai se deu a si próprio em adopção, pois quando um filho não se dá a si próprio em adopção e o seu 

pai o faz, isso deixa o filho sem qualquer pai; opinião que não é irrazoável. 

 

18. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

No entanto, quando um filho é deserdado sob uma condição, e exige a posse pretoriana da herança contrária às disposições 

do testamento, mesmo que tenha sido nomeado herdeiro sob uma condição, será excluído da posse da herança; pois as 

crianças são privadas da herança dos seus pais em consequência de uma resolução positiva. 

 

(1) A retenção de um legado e de uma doação mortis causa, bem como a execução de um fideicomisso é recusada a quem 

tenha obtido a posse pretoriana de um património em oposição aos termos do testamento; e não faz diferença se o legado foi 

adquirido directamente, ou por intervenção de outro. 

 

19. Tryphoninus, Disputations, Livro XV. 

 

Quando se diz que a posse pretoriana de uma herança contrária às disposições do testamento é concedida a crianças, isto deve 

ser entendido como significando que é suficiente que tenha havido um testamento no momento da morte do seu pai, sob o 

qual eles podiam ou aceitar a herança, ou exigir a posse da mesma sob o Édito Pretoriano; embora nenhuma destas coisas 

tenha sido feita, ou pudesse ter sido feita depois. Pois se todos os herdeiros nomeados e seus substitutos morressem antes do 

testador, e se fosse nomeado um herdeiro que não fosse capaz de tomar sob o testamento, seria inútil reivindicar a posse 

contrária às disposições do testamento, o que seria absolutamente sem efeito. 

 

20. The Same, Disputations, Livro XIX. 

 

Um testador deserdou o seu filho, que estava sob o seu controlo, e passou por cima de outro que ele tinha emancipado. A 

questão levantou-se sob que circunstâncias o filho emancipado teria direito à posse pretoriana da propriedade. Respondi que 

se os herdeiros estrangeiros que foram nomeados aceitassem a herança, o filho que permanecesse sob o controlo do seu pai 

seria excluído. Se, no entanto, os referidos herdeiros a rejeitassem, o que poderiam facilmente fazer, uma vez que nada 

poderiam obter dela por causa dele, que tinha direito à posse pretoriana contrária às disposições do testamento, e porque o 

filho que permanecera sob o controlo do seu pai, tendo-se tornado seu próprio senhor, seria o herdeiro do seu pai; ainda 

assim, o filho emancipado, tendo exigido a posse pretoriana em oposição aos termos do testamento, teria apenas direito a ela. 

Mas, como a deserdação não tem força ou efeito, quando uma herança não é aceite sob o testamento, Julianus defende muito 
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apropriadamente que isto não deve impedir o filho deserdado de adquirir a posse pretoriana da herança do seu pai, 

contrariamente às disposições do testamento. A fim de evitar que um testamento, nulo em todos os outros aspectos, pareça 

ser eficaz apenas no que diz respeito à reprovação de deserdação, a questão é remetida para a morte do intestate, para que o 

Pretor possa proteger o filho emancipado contra o herdeiro directo e único, e garantir-lhe metade da herança. Portanto, o 

benefício a ser obtido do herdeiro estrangeiro nomeado é comprável, e como ele não pode legalmente obter nada da herança, 

ao entrar no mesmo pode excluir o filho que permanece sob controlo parental, e por lei irá transferi-lo na sua totalidade para 

o filho emancipado, em oposição aos termos do testamento. Se, no entanto, o herdeiro nomeado rejeitar a herança, tornará o 

herdeiro deserdado, que passa a ser o único herdeiro, com direito à sua parte do mesmo. Pois, tal como o Pretor protege o 

herdeiro emancipado quando uma herança não é inscrita, também o filho que permaneceu sob o controlo do seu pai não deve 

ser absolutamente excluído no caso de a herança ser aceite; mas ser-lhe-á permitido reclamá-la, como contra o filho 

emancipado, com o fundamento de que o testamento é inofensivo. 

 

(1) Vejamos, no entanto, onde ambos os herdeiros obtêm a herança do seu pai, se aquele que foi emancipado está sujeito a 

contribuição ao outro, pois não é obrigado a fazê-lo pelos termos da Secção do Édito sob a qual obtém a posse pretoriana em 

oposição aos termos do testamento, uma vez que dirige a segurança da contribuição a ser fornecida pelo herdeiro 

emancipado, àqueles a quem é dada a posse da herança. Pois o herdeiro que está sob o controlo do seu pai não é chamado à 

posse pretoriana da herança, contrariamente às disposições do testamento, porque foi expressamente deserdado. Nem é 

exigida contribuição por essa Secção do Édito sob a qual o filho emancipado é autorizado a obter a posse pretoriana após a 

morte do seu pai no Estado, pela razão de que, embora o seu irmão possa ser o herdeiro; ainda assim, o filho emancipado não 

obtém a posse pretoriana da herança por causa da Secção acima mencionada. Receio que o acto do herdeiro nomeado, que 

rejeita a herança, não seja de qualquer benefício para o filho, excepto para lhe permitir obter metade da herança do seu pai; 

mas por ela não adquirirá metade da propriedade do filho que foi emancipado. Num caso deste tipo, o resultado será que, se o 

herdeiro que está sob o controlo do seu pai for nomeado para uma parte menor do que teria direito, e se o seu irmão 

emancipado tiver obtido a posse pretoriana da herança, embora a contribuição seja indicada pelas palavras do Édito, ainda 

pela decisão do Pretor esta vantagem ser-lhe-á negada. Há, porém, muito mais razões para que ele não seja beneficiado pela 

contribuição, porque, tendo sido deserdado pelo seu pai, não é chamado à posse pretoriana da herança em oposição aos 

termos do testamento; e por causa da rejeição da herança pelo herdeiro nomeado, ele não terá direito a nada, porque o filho 

emancipado, tendo obtido a posse contrária às disposições do testamento do Pretor, ocupa a posição de herdeiro próprio. 

 

(2) O referido filho emancipado será obrigado a pagar da sua quota-parte qualquer legado legado aos filhos, e ascendentes do 

falecido, não todos, mas apenas metade; devido ao que resta da herança para o filho sob controlo paterno. No entanto, não há 

motivo para os legatários intentarem uma acção contra ele, uma vez que ele é legitimamente o herdeiro legal. Mas quando 

recebeu a posse pretoriana da herança em oposição aos termos do testamento, mesmo que a herança não deva ser aceite pelo 

herdeiro nomeado, ele deve pagar os legados concedidos pela parte do testamento em oposição à qual obteve a posse da 
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herança. Portanto, neste caso, a condição do filho que permanece sob controlo paterno será, de facto, melhor do que se ele 

não tivesse sido deserdado. 

 

21. Modestinus, Pandestinus, Livro VI. 

 

Quando um homem tem um filho, e por ele um neto sob o seu controlo, e dá o seu filho em adopção, mas mantém o seu neto 

sob a sua autoridade, e o seu filho, tendo sido subsequentemente emancipado pelo seu pai adoptivo, morre, depois de nomear 

herdeiros estrangeiros, o filho daquele que ficou sob o controlo do seu avô pode exigir a posse pretoriana dos bens do seu pai, 

embora ele possa nunca ter estado sob o seu controlo. Assim, considera-se que não é indispensável que ele tenha estado sob o 

seu controlo; pois se for decidido o contrário, e o filho não deve ser emancipado, o neto daquele que permaneceu sob o 

controlo do seu avô pode exigir a posse da herança em pretoriana, contrariamente às disposições do testamento. 

 

1. A mesma regra de direito aplica-se quando um filho, tendo sido emancipado, um neto por ele permanece sob o controlo do 

seu avô, e é depois dado em adopção ao seu pai; ou seja, ele pode exigir a posse em pretoriana dos bens do seu avô em 

oposição aos termos do seu testamento, porque por esta adopção ele não se torna membro de outra família. 

 

2. Se, no entanto, o meu filho emancipado adoptar um estranho como filho, o referido filho adoptivo não pode exigir a posse 

dos meus bens por parte dos pretorianos, contrariamente às disposições do meu testamento, pelo facto de nunca ter mantido a 

relação de neto para comigo. 

 

 

 

 

 

Título. 5. Quanto ao pagamento de legados onde a posse pretoriana de uma herança é obtida contrariamente às disposições do 

testamento. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Este Título trata de um princípio de equidade natural que é introduzido para um fim definido; ou seja, a fim de obrigar 

aqueles que não fazem um testamento sem efeito, obtendo a posse em oposição às suas disposições, a pagar legados e 
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executar fideicomissos em benefício de certas pessoas, nomeadamente, filhos e ascendentes, esposas e noras, a quem foram 

feitos legados dotes. 

 

1. O Pretor emprega os termos ascendentes e filhos em sentido geral, e não especifica os diferentes graus de relação; por 

conseguinte, o pagamento deve ser feito a eles ad infinitum. O Pretor também não designou as diferentes pessoas, ou se elas 

pertencem ao sexo masculino ou feminino. Por conseguinte, qualquer pessoa na linha ascendente ou descendente é autorizada 

a reclamar o seu legado; desde que, no entanto, exista entre elas o laço de relação de sangue. 

 

2. Permitimos também que essas crianças reclamem os seus legados que tenham sido dados em adopção pelo testador, ou que 

sejam adoptivas, no caso de continuarem a ser crianças até à sua morte. 

 

3. A herança legada aos descendentes póstumos também será paga. 

 

2. Julianus, Digest, Livro XXIII. 

 

Portanto, se um filho deve ser emancipado enquanto a sua esposa estava grávida, e receber a posse pretoriana de uma herança 

em oposição aos termos do testamento, será obrigado a pagar um legado legado legado ao neto. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Onde, contudo, foram feitas doações mortis causa, penso que devem ser sustentadas; mas se forem feitas a pessoas diferentes 

das acima mencionadas, é minha opinião que os destinatários devem ser privados das mesmas. 

 

1. O Pretor, contudo, tinha em mente apenas descendentes e ascendentes, pois não inclui um legado deixado a um irmão ou 

irmã. 

 

2. Além disso, isso deve-se apenas ao que foi deixado directamente aos ascendentes ou descendentes; pois se algo deve ser 

legado a um escravo que lhes pertença, ou a uma pessoa sujeita à sua autoridade, eles não terão direito a ele, pois não 

perguntamos por quem o legado é adquirido, mas quem recebeu a honra. 

 

3. No entanto, quando um legado for legado conjuntamente a uma das pessoas acima mencionadas e a outra a quem não deve 

ser feito o pagamento, apenas a parte pertencente à primeira será preservada. 

 

4. Do mesmo modo, se qualquer uma dessas pessoas for encarregada de pagar a um estranho um legado que lhe foi deixado, 

deve dizer-se que não deve ser pago, pois não obterá qualquer vantagem com isso. 
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5. Se sugerir um caso em que um legado é legado a um estranho, e lhe for cobrado que o pague a um dos descendentes ou 

ascendentes do testador, consideramos que, dadas as circunstâncias, o mesmo deve ser pago. 

 

6. Além disso, se um legado for deixado a um estranho na condição de que o pague a um dos descendentes do testador, é 

perfeitamente justo dizer que o Pretor não deve recusar-lhe uma acção para o recuperar. 

 

7. Mais uma vez, apenas os legados legados legalmente legados devem ser pagos pelas pessoas que obtenham a posse 

pretoriana da herança, contrariamente às disposições do testamento. Por conseguinte, é verdade que não são pagáveis quando 

um filho obtém a posse pretoriana em oposição aos termos do testamento. 

 

4. Julianus, Digest, Livro XXIII. 

 

Por este motivo, acontece frequentemente que os herdeiros nomeados rejeitam a herança, porque sabem que um filho 

emancipado ou exigiu, ou está prestes a exigir, a posse contrária às disposições do testamento. 

 

(5) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Um testador nomeou o seu filho, que tinha idade inferior à da puberdade, seu herdeiro, e nomeou um substituto para ele, mas 

passou por cima do seu filho emancipado; e ambos os filhos obtiveram depois a posse pretoriana da herança. Foram legados 

certos legados que deviam ser pagos pelo substituto do menor, não só a descendentes e ascendentes, mas também a estranhos. 

Levanta-se a questão, se a criança sob a puberdade deveria morrer, se o substituto seria obrigado a pagar os legados. Pode 

afirmar-se que se o referido menor for acusado dos legados, estes devem ser pagos apenas aos descendentes ou ascendentes 

do testador; mas se o substituto do menor for acusado do seu pagamento, deve pagá-los a todos os legatários, depois de ter 

em conta a Lei Falcidiana; ou seja, pode reter o quarto da metade da herança do pai que lhe chegou às mãos, ou um oitavo de 

toda a herança. 

 

(1) Se o referido filho menor de idade for nomeado herdeiro de apenas um duodécimo da herança, a melhor opinião é que o 

substituto deve sujeitar metade dos bens à contribuição e depois pagar o legado, após ter retido o quarto permitido pela Lei 

Falcidiana; pois, mesmo que o menor tenha sido nomeado herdeiro apenas de um duodécimo da herança, ainda assim, o 

acréscimo aumentará o legado com o qual o substituto é acusado. 

 

(2) O Pretor, além disso, deseja que os legados sejam pagos a todos os filhos, excepto àqueles a quem concede a posse 

contrária às disposições do testamento, pelas razões acima mencionadas; uma vez que não pensa que lhes deva ser permitido 

reclamar os legados legados depois de lhes ter concedido a posse pretoriana. Assim, uma criança deve determinar se prefere 
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exigir a posse pretoriana em oposição aos termos do testamento, ou reivindicar o seu legado. Se optar por proceder contra a 

vontade, não terá direito ao legado; se aceitar o legado, não poderá reclamar a posse pretoriana contrariamente às disposições 

do testamento; que é a nossa prática actual. 

 

(3) Quando alguém obtém a posse pretoriana de uma herança em oposição aos termos do testamento, e depois deve parecer 

que não é uma das crianças que tem direito a ela, mas ainda é uma das crianças a quem os legados devem ser pagos, foi 

estabelecido que não será privado do direito de reivindicar o seu legado, quer pelo processo ordinário ao abrigo da Lei 

Pretoriana, quer pelo autorizado pelo Édito Carboniano. 

 

(4) Mais uma vez, um legado pode ser recusado não só se uma pessoa tiver obtido a posse pretoriana, mas também se tiver 

recebido alguma coisa por vontade do falecido. O resultado é, como diz Julianus, que se um herdeiro, que tenha obtido a 

posse pretoriana da herança contrária às disposições do testamento, já tivesse sido nomeado um substituto para o seu irmão, 

que tinha idade inferior à da puberdade, em caso de morte do seu irmão menor, ser-lhe-á recusada uma acção para recuperar a 

sua herança. 

 

(5) Quando os legados forem legados aos filhos do testador, e a estranhos, embora a dedução prescrita pela Lei Falcidiana 

seja feita no caso de todos eles, e diminuirá os legados das crianças; ainda assim, pela razão de que os legados não serão 

pagos aos estranhos, os das crianças serão aumentados. 

 

(6) Se, no entanto, uma parte da herança deve ser legada a um dos descendentes ou ascendentes, deve ser preservada para ele 

da mesma forma que é habitual com os legados? Julianus defende muito correctamente que, neste caso, a mesma regra deve 

ser observada com referência a uma parte do património, tal como foi adoptada em relação a um legado. Esta opinião é 

aprovada por um Rescript do Divino Pio, uma vez que os herdeiros não são apenas agraciados com um título honorável, mas 

tais disposições testamentárias são também investidas com maior distinção do que nos casos em que meros legados são 

legados. 

 

(7) Além disso, a ajuda deveria ser concedida a pessoas deste tipo, na medida, porém, de proteger apenas as suas quotas 

integrais, mesmo que lhes tenha sido deixada uma parcela maior da herança; pois se tivessem recebido uma parcela menor, só 

teriam direito a uma acção para recuperar o que lhes tivesse sido legado. A mesma regra deve ser observada com referência a 

legados, bens deixados em fideicomisso, e doações mortis causa. 

 

(8) Será que aquele a quem uma parte dos bens foi deixada deve ser obrigado a pagar o legado a todos os legatários, ou 

apenas a certas pessoas privilegiadas? É aprovado como a melhor opinião de que devem ser pagos apenas às pessoas 

privilegiadas. Ele, no entanto, não será o único a ser beneficiado por isto; pois se qualquer parte do património for imputada a 

herdeiros, quer a descendentes, ascendentes ou estranhos, podemos entreter sem dúvida que o que não for pago aos estranhos 
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irá beneficiar os descendentes e ascendentes. Portanto, o único caso em que os legados não pagos a estranhos irão reverter a 

favor daquele que exige a posse pretoriana em oposição aos termos de um testamento é onde não devem ser pagos a 

legatários que sejam descendentes ou ascendentes. 

 

6. Julianus, Digest, Livro XXIII. 

 

Salvius Aristo a Julianus, Saudação. Um certo homem teve um filho emancipado, e, tendo-o passado no seu testamento, 

nomeou o seu pai e um estranho os seus herdeiros, e deu ao seu pai um legado em adição. O filho exigiu a posse da 

propriedade em pretoriana em oposição aos termos do testamento. Pergunto, se ambos os herdeiros entraram na herança, ou 

se algum deles o fez, ou se nenhum deles o deveria ter feito, se o legado seria pagável ao pai, e, em caso afirmativo, a quanto 

teria ele direito ? Respondi que muitas vezes tenho observado, que a Secção do Édito pela qual um filho emancipado que 

tenha obtido a posse pretoriana de uma herança contrária às disposições do testamento é condenado a pagar legados, legados 

aos filhos e aos pais, tem algum defeito; pois se três quartos de uma herança devem ser legados a qualquer um, aquele a quem 

foi legada teria direito a mais do que o filho emancipado. Isto, portanto, deve ser regulado por um decreto de tal forma que o 

filho emancipado possa ter a sua parte da herança, e que o herdeiro nomeado não receba mais do que recebe; e o montante do 

legado deve ser regulado de modo a que não seja pago mais a ninguém por esta conta do que permanecerá nas mãos do filho 

emancipado em virtude da posse pretoriana da herança. 

 

7. Tryphoninus, Disputations, Livro XVI. 

 

Pois, segundo uma Constituição do Divino Pio, dirigida a Tuscius Fuscianus, Governador de Numídia, pais e filhos, que 

foram nomeados herdeiros, devem ser protegidos até ao montante das suas quotas integrais, tal como no caso dos legados, 

para que tais pessoas não possam obter mais através da sua nomeação como herdeiros do que proporcionalmente chegariam 

às mãos de alguém que tivesse obtido a posse pretoriana da herança, contrariamente às disposições do testamento. 

 

8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Vejamos o que devemos entender com o termo "acções completas". Suponhamos, por exemplo, que existem duas pessoas 

que obtiveram a posse pretoriana contrária às disposições do testamento, e que existe apenas um herdeiro entre os 

descendentes e ascendentes, o terceiro da herança seria a quota-parte integral devida a cada um. No entanto, se houver três 

pessoas que tenham obtido a posse pretoriana em oposição aos termos do testamento, a parte integral devida a cada uma será 

de um quarto. Esta regra é também observada no caso de legados. No entanto, quando um dos descendentes obtiver a posse 

pretoriana em oposição aos termos do testamento, e vários dos descendentes e ascendentes tiverem recebido legados, temos 

de compreender a regra de ser, que um filho que tenha sido passado por herança terá direito a metade da herança, e que todos 

os outros herdeiros que estejam entre o número de descendentes e ascendentes terão direito à metade restante. 
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1. Quando qualquer um dos descendentes ou ascendentes for nomeado herdeiro, bem como legatário, preservaremos para ele 

apenas a sua parte legal da herança, ou pagar-lhe-emos também o seu legado; ou dar-lhe-emos apenas qual dos dois pode 

escolher? A melhor opinião é que ambos devem ser preservados para ele, de modo a que, ao receber ambos, não tenha mais 

do que a quota-parte da herança a que tem direito. 

 

2. Se aquele para quem a quota é preservada entrar na herança, as concessões de liberdade feitas pelo testador tornar-se-ão 

necessariamente válidas através da sua aceitação. No entanto, devemos considerar se aquele que entra na herdade deve ser 

responsável por uma acção com base na má fé. A melhor opinião é que, se depois de lhe ter sido notificado pelo herdeiro que 

foi passado, obtiver a posse pretoriana da herança contrária às disposições do testamento, deverá aceitá-la, prometendo pagar 

ao outro a sua parte integral, será de certa forma culpado, e será responsável por uma acção com base na má-fé, uma vez que 

lesou a herança, uma vez que as concessões de liberdade se tornarão válidas. 

 

3. Quando algo tiver sido legado à esposa ou nora do testador para além do do dote, o excesso não será pago, quando a posse 

pretoriana tiver sido obtida contrariamente às disposições do testamento. 

 

4. Não há dúvida, seja o que for, que pelo termo "nora" as esposas dos netos e outras não são indicadas. 

 

5. Além disso, quando um dote é aumentado, não penso que o legado deva ser reduzido à parte inteira, onde foi deixado à 

esposa ou à nora, pois estas mulheres têm direito a ele como uma dívida válida. 

 

6. O Pretor não só inclui um dote como um legado privilegiado, mas também tudo o que foi deixado em vez do dote; como, 

por exemplo, onde o dote consiste em certos bens, e uma soma de dinheiro pode ser legada no seu lugar, ou vice-versa; desde 

que, no entanto, seja expressamente declarado que o dinheiro é deixado em vez do dote. 

 

9. Paulus, On the Edict, Book XLI. 

 

Será concedida uma acção à mulher, mesmo que o legado seja maior do que o dote. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Penso que a mulher também deve ser protegida, mesmo que tenha sido nomeada herdeira de uma certa parte da propriedade 

em vez do seu dote. 
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1. Além disso, exigimos que a mulher deveria ter sido a esposa do testador na altura da sua morte. Se ele deixou o dote como 

um legado preferencial à sua nora, e ela deveria estar casada na altura da sua morte, o legado é nulo, porque o dote ainda não 

é pagável. Mas como, enquanto o casamento existir, será concedida uma acção contra os herdeiros do sogro, deve considerar-

se que a mulher tem o direito de reclamar este legado preferido do seu dote. 

 

2. Aquele que exigir a posse pretoriana em oposição aos termos do testamento não é obrigado a pagar todos os legados 

legados nos diferentes graus mencionados no testamento, mas apenas aqueles que são legados no grau contra o qual obteve a 

posse pretoriana. Porque a posse é por vezes exigida contra outro grau em que os legados devem ser pagos; como, por 

exemplo, quando o testador estabeleceu dois graus de herdeiros, e passou por cima do seu filho emancipado, e ainda, em 

ambos os graus, legou legados a descendentes e ascendentes. Julianus diz que se alguém nomeado no primeiro grau for vivo, 

a pessoa que obtém a posse pretoriana deve pagar os legados legados aos filhos e pais no primeiro grau; se, no entanto, 

nenhum deles for vivo, deve pagar os legados deixados às pessoas no segundo grau. Mas se ninguém pertencente nem ao 

primeiro nem ao segundo grau estiver vivo no momento da morte do testador, então, o filho que foi passado para o lado 

parece ter direito à possessão pretoriana ab intestato, e o legado não precisa de ser pago a ninguém. Se, contudo, os herdeiros 

nomeados morrerem após a morte do testador, e antes da aceitação da herança, a pretensão de posse pretoriana pareceria ser 

reivindicada contra eles; e qualquer legado de que fossem acusados não deveria ser pago, mas apenas aqueles de que os 

substitutos tivessem sido acusados. 

 

11. Paulus, On the Edict, Book XLI. 

 

Quando tanto o herdeiro nomeado como o substituto estiverem vivos no momento da morte do testador, sustentamos que os 

legados com os quais o herdeiro nomeado foi acusado devem ser pagos, mesmo que ninguém possa entrar na herdade. 

 

12. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Quer os herdeiros nomeados aceitem ou não a herança, deve dizer-se que os legados com os quais são acusados devem ser 

pagos, embora os nomeados em segundo grau possam ter aceite a herança, depois de os primeiros a terem rejeitado. 

 

13. Tryphoninus, Disputations, Livro II. 

 

Consideramos também que os legados com os quais é cobrado um substituto devem ser pagos quando o herdeiro nomeado 

não tenha cumprido uma condição, que não estava em seu poder. Pois se ele não o cumprir quando pôde fazê-lo, deve ser 

considerado como ocupando a mesma posição que um herdeiro que se recusa a aceitar uma herança, pois não terá direito a 

qualquer benefício da mesma, e merecidamente, pois não observou a condição. 
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14. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

Por vezes, uma pessoa obtém a posse pretoriana de uma herança contrária às disposições do testamento, por um direito de 

que goza de acordo com as suas disposições; por exemplo, quando um filho emancipado é nomeado herdeiro, e outro filho 

emancipado é transmitido no testamento, e o herdeiro nomeado obtém a posse pretoriana em oposição aos termos do 

testamento, e o herdeiro que foi transmitido não o solicita. Neste caso, é perfeitamente claro que o primeiro pode ser obrigado 

a pagar todos os legados, tal como se não tivesse havido recurso ao Édito; pois o acidente do filho emancipado que foi 

transmitido não deve ser uma fonte de lucro para o herdeiro que foi nomeado, apenas porque aquele que foi transmitido não 

fez uso do seu direito. 

 

1. Quando um filho foi nomeado herdeiro por um testador, e é acusado de um legado a um dos seus descendentes, ou 

ascendentes, e juntamente com os outros obtém a posse pretoriana da herança em oposição aos termos do testamento; é 

melhor decidir que todos aqueles que obtiveram a posse pretoriana em oposição aos termos do testamento devem ser 

obrigados a pagar este legado. 

 

(15) Paulus, On the Edict, Book XLI. 

 

Quando um filho que está sob controlo paterno é transmitido, não será obrigado a pagar o legado, mesmo que deva exigir a 

posse da herança em oposição aos termos do testamento; porque obterá a herança por intestacy, e não por ter reclamado a 

posse pretoriana. Uma excepção baseada na fraude não prejudicará os seus direitos; e seria absurdo que fosse obrigado a 

pagar os legados porque exigiu a posse dos pretorianos; pois, sem isso, teria direito à totalidade da herança como herdeiro 

legal. De onde, se há dois herdeiros que foram transferidos, nomeadamente, um que foi emancipado, e o outro que ainda 

estava sob controlo paterno, algumas autoridades sustentam que o herdeiro emancipado não é obrigado a pagar os legados, 

porque pelo acto do seu irmão obteve metade da herança, quando se não tivesse feito a exigência teria tido direito a todos os 

se. O que, então, deve ser feito quando o herdeiro emancipado é transmitido? A regra que acabou de ser mencionada aplicar-

se-á. No entanto, quando um herdeiro é nomeado e tem a vontade do seu pai, deve ser responsável perante os legatários, 

mesmo que não exija a posse pretoriana da herança. 

 

1. Mas se um dos filhos que foi emancipado for nomeado herdeiro, e o outro for transmitido, e ambos obtiverem a posse 

pretoriana da herança em oposição aos termos do testamento, aquele que foi nomeado herdeiro, bem como aquele que foi 

transmitido, deve pagar os legados. Se, no entanto, o herdeiro nomeado for o único que obteve a posse pretoriana contrária às 

disposições do testamento, deve pagar os legados a todos os legatários, tal como se tivesse aceite a herança. Mas se ele 

aceitar a herança, e aquele que foi passado para o lado deve obter a posse pretoriana da mesma, este último deve pagar o 

legado apenas às pessoas que são privilegiadas. Levanta-se uma questão em relação ao herdeiro nomeado, e muitas 

autoridades sustentam que ele deve pagar o legado às pessoas privilegiadas. Penso que esta opinião é correcta, uma vez que o 
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Pretor o protege, pelo facto de ele ser uma das crianças que pode exigir a posse da herança contrariamente às disposições do 

testamento. 

 

2. Ele também deve ser protegido com referência a metade da herança, se foi nomeado herdeiro de uma parte maior do que 

essa quantia, ou foi nomeado herdeiro de exactamente metade. Quando foi nomeado herdeiro de menos de metade, 

consideramos que não deve ser protegido por um montante superior àquele para o qual foi nomeado; pois como poderia ter 

direito a mais, uma vez que não obteve a posse pretoriana da herança, e não foi nomeado herdeiro de uma parte maior? 

 

3. Nenhum legado deve ser pago a uma mulher que não tenha trazido nenhum dote ao seu marido, ainda que este seja legado 

sob o pretexto da devolução do seu dote. 

 

4. Quando um herdeiro estrangeiro é nomeado sob a condição de que um legado seja legado a uma pessoa privilegiada, se 

este deve pagar ao herdeiro a sua herança, ser-lhe-á concedida uma acção para recuperar a sua herança, se este deve pagá-la a 

qualquer pessoa que tenha obtido a posse da herança contrária às disposições do testamento, mas não se este deve pagá-la ao 

herdeiro nomeado; pois é absurdo que ele deva usufruir do benefício da herança, e que o outro deva suportar o ónus do 

pagamento da herança. Se, no entanto, lhe for ordenado que o pague ao Titius, não deve pagá-lo a ele, mas ao seu filho. 

 

16. Ulpianus, Disputations, Livro IV. 

 

Se supomos que o caso de dois filhos, um dos quais, estando sob o controlo do seu pai, foi transmitido no seu testamento, e o 

outro, tendo sido emancipado, foi nomeado por ele seu herdeiro, o Édito será aplicável no que diz respeito àquele que está 

sob controlo parental. Se ambos exigirem a posse pretoriana contrária às disposições do testamento, aquele que permaneceu 

sujeito à autoridade do seu pai não será obrigado a pagar os legados aos descendentes e ascendentes do testador, uma vez que 

ele tem direito à propriedade ab intestato. Mas será possível dizer que o filho emancipado não deve pagá-los ele próprio, 

porque foi privado da propriedade por alguém que não seria obrigado a pagá-los, se estivesse sozinho? A melhor opinião é 

que este último deve, por todos os meios, pagar os legados aos descendentes e ascendentes; portanto, se não obteve a posse 

pretoriana contrária às disposições da vontade, deve dizer-se que deve ser protegido com referência a metade da herança, e 

que deve pagar os legados aos representantes legais do testador. Duvido que seja obrigado a pagar a todos os legatários; ainda 

assim, pela razão de estar em pleno gozo da propriedade do testador, deve cumprir todo o seu dever sob o testamento, no que 

diz respeito à sua parte da herança. 

 

17. Ulpianus, Digest, Livro XXXVI. 

 

Quando um filho emancipado foi passado em testamento, e o seu pai nomeou um herdeiro estrangeiro, e acusou-o da entrega 

de bens perdidos devido à fraude do referido herdeiro, após a aceitação da herança, deve ser concedida uma acção pretoriana 



2330 

 

contra o filho emancipado, ou seja, em favor da pessoa a quem o filho foi obrigado a pagar a herança; porque a intenção do 

Pretor é que a posse de uma herança em oposição aos termos do testamento deve ser concedida sem prejuízo dos direitos de 

outras pessoas. 

 

(18) Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

Um filho e um neto estavam sob o controlo do seu pai, foram nomeados seus herdeiros, e o testador, além disso, deixou um 

legado ao neto. O pai deste último, outro filho, que tinha sido emancipado, exigiu a posse pretoriana da herança, e o neto 

permaneceu satisfeito com o legado. Certas autoridades foram de opinião que uma acção para recuperar o legado deveria ser 

concedida ao neto contra o filho que permaneceu sozinho sob o controlo do seu pai, porque ele não foi privado de nada, e o 

filho que foi emancipado obteve a parte do seu filho, que não podia ser sobrecarregada com um legado. A decisão mais justa 

é a de que uma acção só seria contra o filho emancipado, e, de facto, não mais do que um quarto da propriedade, 

 

19. The Same, Perguntas, Livro V. 

 

Pela razão de que se todos os herdeiros exigissem a posse pretoriana da propriedade, metade dela seria dividida entre o neto e 

o seu pai. 

 

20. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

Se o filho emancipado deve exigir a posse pretoriana contrária às disposições do testamento, fica estabelecido que os 

descendentes e ascendentes do testador devem ser protegidos. Se, no entanto, várias doações mortis causa deveriam ter sido 

feitas a pessoas privilegiadas pelo testador, estas devem contribuir proporcionalmente à parte do filho emancipado, tal como 

acontece no caso da divisão de uma herança e legados. 

 

1. No entanto, quando um pai morre intestate, o seu filho não pode queixar-se de doações mortis causa, uma vez que não se 

verifica qualquer contribuição de legados. 

 

21. Papinianus, Perguntas, Livro XIII. 

 

Se a parte de um património a que uma pessoa privilegiada tem direito através do benefício da lei for rejeitada, o filho que 

tenha recebido a posse pretoriana lucrará com essa parte, mas não pagará os legados a mais ninguém, a não ser a pessoas 

privilegiadas. 

 

22. The Same, Opinions, Livro V. 
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Quando a posse pretoriana da herança contrária às disposições do testamento for dada a um filho emancipado, que tenha sido 

transmitido, o outro filho, isto é, o herdeiro nomeado, que também tenha obtido a posse pretoriana, ou que, tendo ficado 

satisfeito com o que adquire ao abrigo da Lei Civil, não se aplique à posse pretoriana, não terá direito a qualquer legado 

preferido que lhe possa ter sido deixado. 

 

23. Hermogenianus, Epítomes do Direito, Livro III. 

 

Aqueles a quem o Divino Pio declarou poder reter ou o que lhes foi deixado, ou as suas partes legais da herança, não obterão 

nada dos escravos que não tenham sido capazes de assegurar a sua liberdade por causa da posse pretoriana dada 

contrariamente às disposições do testamento. 

 

24. Tryphoninus, Disputations, Livro XVI. 

 

Levantou-se a seguinte questão, a saber: deve aquele a quem foi legado um legado ser incluído entre o número de filhos, para 

que lhe possa ser pago pelo filho que obteve a posse pretoriana da herança em oposição aos termos do testamento? Foi 

decidido que ele deve manter este carácter no momento em que o legado começa a ser pago. 

 

25. Marcellus, Digest, Livro IX. 

 

Um certo homem que tinha emancipado o seu filho, e reteve o seu neto sob o seu controlo, deserdou o seu filho, nomeou o 

seu neto herdeiro para uma certa parte da sua herança, e passou o seu outro filho emancipado no seu testamento. Pode 

afirmar-se que o neto tinha o direito de exigir a posse da herança em pretoriana, contrariamente às disposições do testamento; 

pois a posse em pretoriana é distribuída na proporção da parte que cada um teria obtido em caso de intestacy, se o pai não 

tivesse sido um herdeiro adequado. 

 

1. Um testador, cujo filho tinha sido adoptado, nomeou como herdeiro o seu neto, que o seu filho tinha posteriormente 

gerado, e passou por cima do filho emancipado. Terá o referido neto direito à posse pretoriana da herança sob o Édito? Deve, 

no entanto, ser protegido, tal como os ascendentes e descendentes são aqueles a quem os legados devem ser pagos por 

aqueles que obtiveram a posse pretoriana em oposição aos termos do testamento. 

 

2. Se o testador tivesse retido sob o seu controlo um ou mais netos pelo seu filho, não há dúvida de que ele ou eles deveriam 

ser protegidos na mesma medida, como teria acontecido se o neto pelo seu filho, ou a mãe do falecido, tivesse sido nomeado 

herdeiro, pois ele pode ser comparado a eles. 
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Título. 6. Quanto à recolha dos bens. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

O tema deste Título é manifestamente equitativo; pois o Pretor permite aos filhos emancipados obterem a posse da 

propriedade em oposição aos termos da vontade, fazendo-os assim partilhar a propriedade paterna com aqueles que estavam 

sob o controlo do testador; e ele pensa, por isso, que aqueles que desejam obter a propriedade do seu pai devem colocar todos 

os seus próprios bens na massa da propriedade. 

 

1. A colecta afecta todos aqueles a quem foi dada a posse pretoriana. 

 

2. É evidente que se o Pretor deve conceder a restituição completa a um menor, ou a qualquer outra pessoa com direito a ela, 

ele também o reinvestirá com o direito de obter a posse da propriedade contrariamente às disposições do testamento, do qual 

não tinha tirado partido, e, além disso, devolver-lhe-á a vantagem da colecta. 

 

3. Se um filho, que está sob o controlo do seu pai, for nomeado herdeiro de três quartos dos seus bens, e um estranho herdeiro 

do quarto restante, Julianus diz que um filho emancipado, que obteve a posse pretoriana contrária às disposições do 

testamento, só será obrigado a recolher os seus próprios bens na proporção de um quarto dos bens, porque privou o seu irmão 

apenas dessa quantidade. Como prova desta opinião Pomponius afirma que um filho emancipado só é obrigado a recolher a 

sua propriedade com os netos do testador, que eram seus próprios filhos. 

 

4. Um pai nomeou o seu filho, que ele reteve sob o seu controlo, e um estranho os seus herdeiros, e passou por cima de um 

filho emancipado no seu testamento. Ambos os filhos obtiveram a posse pretoriana dos seus bens, em oposição aos termos do 

testamento. Pode-se, e não de forma imprópria, considerar que o filho emancipado só deve cotejar com o seu irmão na 

proporção do valor dos bens de que o privou; pois se o filho que estava sob o controlo do pai tivesse sido nomeado herdeiro 

de menos de metade dos bens, pareceria injusto que se lhe exigisse cotejo através do qual o outro filho obteve uma parte 

maior dos bens do seu pai. 
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5. Portanto, há motivo para a colação tão frequentemente como o herdeiro que está sob autoridade paterna é causado qualquer 

inconveniente pela intervenção do herdeiro emancipado. No entanto, quando não é este o caso, não existe qualquer razão para 

a colação. 

 

6. Além disso, não é certamente necessário que o filho emancipado coloque a sua propriedade na massa da propriedade, 

quando a obteve através da vontade do seu pai e não recebeu mais do que este o deixou. 

 

7. Se ele recebeu metade da propriedade como herança, ou tanto quanto pôde por posse pretoriana contrária às disposições do 

testamento, deve ser dito que ele não pode ser sujeito a colação. 

 

8. Julianus, no mesmo local, diz que se após a posse pretoriana tiver sido obtida pelo filho emancipado, o filho que estava sob 

controlo paterno deve morrer, o primeiro pode ser obrigado a fazer a colecta da sua propriedade de modo a contribuir tanto 

para o seu sobrinho como ele próprio teria contribuído para o seu irmão, se ele tivesse vivido. Se, contudo, o próprio herdeiro 

morrer antes de ter obtido a posse pretoriana da herança, ele diz que o pretor deve proteger o seu herdeiro até ao limite da 

parte para a qual o filho que estava sob controlo paterno foi nomeado herdeiro, desde que isso não exceda a sua parte da 

herança; mas ele não lhe permite requerer a colecta neste caso, porque a posse pretoriana não tem efeito. 

 

9. Mais uma vez, o Pretor ordena que se proceda à colecta a fim de que seja dada segurança suficiente. Pomponius diz que a 

segurança deve ser fornecida por meio de fianças; mas vejamos se também pode ser fornecida por meio de penhoras de 

depósito. Pomponius, no Sétimo Livro do Édito, afirma que a caução para colação pode ser dada legalmente quer por fianças, 

quer por penhoras; e eu concordo com esta opinião. 

 

10. Se o irmão não puder fornecer caução, deve ser nomeado um curador da sua parte, com quem o dinheiro obtido da 

herança deve ser depositado, para que o filho emancipado possa receber o que foi pago depois de ter colocado a sua própria 

propriedade na massa da herança. No entanto, se, devido à sua obstinação, uma acção de cobrança da sua parte da herança lhe 

for recusada, após ter dado a caução, poderá recuperar os seus direitos anteriores. 

 

11. Além disso, embora uma caução seja mencionada no Édito do Pretor, ainda Pomponius, no Sétimo Livro do Édito, afirma 

que mesmo a colecta do próprio bem pode ser feita; pois ele observa que a colecta pode ser feita quer entregando o bem real 

quer executando uma caução. Portanto, como ele diz, o herdeiro emancipado divide os seus bens com os seus irmãos, e, 

embora ele não dê segurança, os termos do Édito são cumpridos. Podemos também considerar que eles são cumpridos se ele 

dividir com eles uma parte dos bens, e dá segurança para contribuir mais. Mas como alguns artigos podem permanecer 

ocultos, aquele que não fornecer segurança não fará uma compilação suficiente, mesmo que divida os seus bens. Se, contudo, 

se souber em que consiste a propriedade do filho emancipado, a divisão da mesma constituirá um colação suficiente. Se isto 
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não for conhecido, mas se disser que certos efeitos não foram trazidos para a massa comum, então a ligação deve ser dada 

por causa da sua incerteza. 

 

12. Mas mesmo que o filho emancipado só deva colocar na massa do património do seu pai tanto da sua própria propriedade 

como terá direito, para além da colação, diz-se que contribuiu suficientemente. A mesma regra aplica-se quando ele entrega a 

nota de um devedor à herança, ou transfere uma parcela de terra, ou qualquer outra propriedade, em vez do que ele deveria 

colocar na massa comum. 

 

13. Se o filho emancipado for obrigado a fazer colação com dois dos seus irmãos, e o fizer com um, mas não com o outro, 

quer lhe dê segurança, quer divida a sua própria propriedade com ele, deve ser considerado se perderá apenas um sexto da 

herança, ou se deve ser privado da totalidade do terço da mesma. Penso que se ele não fornecer segurança por obstinação, 

uma acção para recuperar todo o terço deve ser-lhe recusada; pois não se considera que ele tenha dado segurança que não 

preveja a indemnização de todas as partes interessadas. Mas se ele não a puder fornecer, apenas uma acção para recuperar o 

sexto deve ser-lhe negada; de tal forma, porém, que ele possa fornecer o defeito do vínculo da colação pelos outros meios que 

mencionámos acima, ou pode ser nomeado um curador para a preservação dos seus bens. Deve, no entanto, ser feita alguma 

provisão para alguém que não contribua plenamente por qualquer outra razão que não seja através de obstinação. 

 

14. Uma criança que pertença a uma família adoptiva é obrigada a fazer uma colecta; isto é, não ela própria, mas a pessoa a 

cuja autoridade está sujeita quando lhe é exigido que o faça, se preferir obter a posse pretoriana contrária às disposições da 

vontade. É evidente que se o seu pai adoptivo o emancipar antes de reclamar a posse pretoriana da herança, não será obrigado 

a fazer a colecta, e isto foi declarado num Rescript of the Divine Brothers; desde que, no entanto, o filho adoptivo que tenha 

sido emancipado liberte os seus irmãos da colecta, se isto foi feito sem fraude. 

 

15. Nem castrense peculiar, nem quase castrense peculiar é o objecto de colação entre irmãos; pois está estabelecido em 

muitas Constituições Imperiais que tal propriedade deve pertencer exclusivamente a cada indivíduo. 

 

16. Mas vejamos se alguém pode ser obrigado a colocar, na massa comum da propriedade, propriedade que tenha sido dada 

pelo pai, ou que ainda seja devida e pagável por causa de algum cargo. Papinianus, no Décimo Terceiro Livro de Perguntas, 

diz que não deve ser obrigado a colocar tais bens na massa comum; pois deve ser considerado de natureza privada, por causa 

das obrigações inerentes ao ofício. Se, no entanto, ainda for devida, a questão deve ser resolvida, para que não seja o único a 

ser responsável pela dívida, mas que o ónus comum seja suportado por todos os herdeiros. 

 

17. Se um filho, tendo sido capturado pelo inimigo, regressar após a morte do seu pai, ainda que nessa altura não tivesse 

propriedade enquanto estava nas mãos do inimigo, ser-lhe-á, no entanto, permitido obter a posse pretoriana da propriedade, e 
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deverá proceder à colecta da propriedade que teria no momento da morte do seu pai, se não tivesse sido feito prisioneiro. A 

colecta deve também ser feita por ele, se se verificar que tinha sido resgatado do inimigo no momento da morte do seu pai. 

 

18. Se um legado deve ser legado a um filho emancipado, para ter efeito no momento da morte do seu pai, ele deve também 

fazer uma compilação do legado. 

 

19. Se um pai deve ser nomeado herdeiro, e um legado deve ser-lhe deixado em confiança para o seu filho, a ser pago no 

momento da sua morte, deve este ser também o objecto de colação, uma vez que a confiança é válida? O facto é que deve ser 

considerado como se tivesse sido deixado após a morte do pai, e o filho não será obrigado a colocá-lo na massa da herança, 

porque, no momento da morte do pai, não lhe pertencia. 

 

20. Se um filho emancipado tiver recebido um dote da sua esposa, não será obrigado a colocá-lo na missa da herdade, mesmo 

que a sua esposa devesse ter morrido antes da morte do testador. 

 

21. Se um menor, abaixo da idade da puberdade, tiver sido arrogado, terá direito a um quarto da herança, de acordo com um 

Rescript of the Divine Pius; mas vejamos se ele reivindica a posse pretoriana da herança do seu pai natural, se ele deve fazer 

a compilação do referido quarto. Esta questão é apenas a de saber se ele deve ou não ceder o seu direito de acção pelo quarto 

ao seu herdeiro. A melhor opinião é que passa para o seu herdeiro, porque a acção é pessoal, e portanto ele deve dar 

segurança para colocar o quarto na massa da herdade. No entanto, isto só acontece onde o direito de obter o quarto já foi 

estabelecido; pois se o pai adoptivo, que emancipou o herdeiro, ainda está vivo, deve dizer-se que não existe qualquer razão 

para que a segurança seja fornecida; pois a esperança de colação ainda é prematura, uma vez que ele, de cujo património é 

devido o quarto, ainda está vivo. 

 

22. Quando uma pessoa que deveria fazer a colecta da sua propriedade tem um filho que está na posse de um peculiar, 

castrense, não pode ser obrigada a colocar o peculiar na massa da propriedade. Se, contudo, o filho que tinha o peculiar 

castrense, e cuja propriedade foi reclamada sob o Édito Pretoriano, já estiver morto na altura, pode o pai ser obrigado a 

submeter o peculiar a colação? Como não é necessário que o pai o reivindique, deve dizer-se que deve ser colocado na massa 

da propriedade; pois não é adquirido nem retirado. Sustento ainda que se um herdeiro foi nomeado pelo filho, mas ele não 

aceita a herança, e deve ter um substituto, o peculiar deve ser colocado na massa da herança, pelo facto de não ser adquirido 

nem alienado nesse momento. 

 

23. Além disso, a colecta deve ter lugar onde a propriedade já não pertence ao filho emancipado, e este foi culpado de fraude 

para evitar ter a posse da mesma. Isto, no entanto, deve ser entendido como significando que só será objecto de colação 

quando ele tenha renunciado fraudulentamente à sua posse, mas se ele tiver feito algo para evitar a obtenção do bem, não será 

objecto de colação; pois, neste caso, ele conspirou contra si próprio. 
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24. A colecta deve ser feita de quotas diferentes da seguinte forma: por exemplo, quando há dois filhos sob o controlo do seu 

pai, e outro que, tendo sido emancipado, tem trezentos aurei próprios, deve contribuir com duzentos para os seus irmãos, 

depois de reservar uma centena para si próprio; pois desta forma partilhará igualmente com eles, mesmo que seja aquele que 

normalmente não faz a colecta. No entanto, onde há dois filhos emancipados, que têm trezentos aurei, e dois deles estão sob o 

controlo do seu pai, deve também dizer-se que cada um deve contribuir com cem aurei para cada irmão que está sob controlo 

paterno, e reter cem; mas os próprios irmãos emancipados não serão passíveis de colação uns com os outros. 

 

25. A compilação de um dote é feita da mesma maneira, de modo que quem o fizer também se incluirá entre aqueles que o 

partilham. 

 

(2) Ulpianus, On the Edict, Book XLI. 

 

Quando dizemos que um neto, nascido após a morte do seu avô, pode obter a posse pretoriana da propriedade deste último, 

em nome de um filho emancipado, será necessário considerar que a sua propriedade será sujeita a colação; embora não se 

possa dizer que aquele que ainda não tinha nascido tinha a propriedade no momento da morte do seu avô. Por conseguinte, 

ele deve colocar a propriedade na massa da propriedade, quer tenha recebido tudo do seu pai, quer apenas um legado. 

 

1. A propriedade de um filho é entendida como o que lhe resta depois de deduzidas as suas dívidas. Se, no entanto, ele deve 

uma soma de dinheiro sob uma condição, esta não deve ser imediatamente deduzida, mas ainda assim deve ser colocada na 

massa da propriedade. Por outro lado, um filho que esteja sob o controlo do seu pai deve dar-lhe segurança que, se a condição 

for cumprida, o protegerá com referência àquela parte da qual ele fez a colecta. 

 

2. Quando a propriedade tiver sido perdida após a morte do pai sem que o filho emancipado seja o culpado, coloca-se a 

questão, quem sofrerá a perda? Muitas autoridades consideram que os bens que foram perdidos sem fraude ou negligência 

não devem ser sujeitos ao ónus da colecta; e isto é compreendido pelas palavras com as quais o Pretor ordena que os bens 

sejam sujeitos a colecta, de acordo com o julgamento de um cidadão de confiança; pois um cidadão de confiança não 

decidiria que os bens são passíveis de colecta que uma pessoa já não tem, e que ele não perdeu nem por fraude nem por 

negligência. 

 

3. Os bens que, em virtude de um acordo, são devidos sob uma condição, devem ser colocados na massa da propriedade pelo 

filho emancipado. A regra é diferente com referência a um legado condicional; pois, mesmo que ele deva estar sob o controlo 

do seu pai, e a condição deva ser cumprida após a morte deste último, ele próprio terá direito a uma acção. 

 



2337 

 

4. Se o filho emancipado intenta uma acção contra alguém por ferimento cometido, não precisa de a tornar objecto de 

colação; pois um processo deste tipo é intentado mais para a gratificação da vingança do que para a recuperação de dinheiro. 

Se, no entanto, ele tiver uma acção que resulte de roubo, deve proceder à sua apuração. 

 

5. Onde há três filhos emancipados, e também dois que estão sob o controlo do seu pai, Gaius Cassius, no Sétimo Livro do 

Direito Civil, diz que os filhos emancipados devem fazer a colecta de um terço da sua propriedade privada; para que, embora 

não contribuam uns para os outros, possam ser considerados como um único indivíduo. Não devem considerar-se maltratados 

se contribuírem mais, e receberem menos; porque estava no seu poder não requerer a posse da propriedade por parte dos 

pretorianos. Julianus também concorda com a opinião de Cassius. 

 

6. Se um neto emancipado, nascido de um filho emancipado, após a morte tanto do seu pai como do seu avô, deve obter a 

posse pretoriana das propriedades de ambos, tendo cada um deles deixado um herdeiro próprio, a compilação a ser feita pode 

ser explicada da seguinte forma: por exemplo, se ele tiver propriedades no valor de cem aurei, deve contribuir com cinquenta 

para o seu tio, e cinquenta para o seu irmão, pois esta proporção aplica-se quer levemos em consideração as próprias pessoas, 

quer as partes da propriedade a que têm direito. 

 

7. Quando há dois netos emancipados, a questão de um filho falecido, que exigem a posse pretoriana da herança do seu avô, 

coloca-se a questão de saber se devem contribuir com metade, ou um quarto, dos seus bens para o seu tio, através de uma 

colecta. A melhor opinião é que cada um deve contribuir com metade dos seus bens, pois se, durante a vida do seu avô, e 

enquanto estiveram sob o seu controlo, tivessem recebido, por exemplo, duzentos aurei, o filho teria direito a cem, e os dois 

irmãos a duzentos dos bens do avô. 

 

8. Quando dois filhos emancipados exigem a posse pretoriana de uma herança, e um deles faz a colação, e o outro não, a 

parte deste último só beneficiará um filho que está sob controlo paterno, e não aquele que foi emancipado, pois é por causa 

daquele que está sob controlo paterno que uma acção é negada ao outro. 

 

9. Quando um filho emancipado não pode fornecer segurança, não deve ser imediatamente privado da posse pretoriana, mas 

pode conservá-la até encontrar garantias, de modo a que possa ser concedida uma acção àqueles que estão sob controlo 

paterno para a recuperação de qualquer propriedade susceptível de ser danificada por atraso; e devem dar segurança para a 

colocar na massa da propriedade, se também estiverem seguros contra a perda. 

 

3. Julianus, Digest, Livro XXIII. 

 

O Pretor não promete a posse da propriedade de um bem em oposição aos termos do testamento, sob a condição de que seja 

feita uma recolha, mas mostra o que deve ser feito após a posse ter sido dada. Caso contrário, seria tirada grande vantagem de 
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um filho emancipado, se não se entendesse que tinha obtido a posse da herança por parte do pretor, a menos que tivesse dado 

segurança para fazer a colecta; pois se, entretanto, ele próprio morresse, não deixaria nada ao seu herdeiro. Além disso, se o 

seu irmão morrer, não lhe será permitido obter a posse da herança em pretoriana. O que deve ser feito em tais circunstâncias? 

Deve-se então considerar que ele obteve a posse legal da herança, mesmo antes de dar segurança; mas se ele não der 

segurança, o resultado será que toda a herança irá para o filho sob controlo paterno. 

 

1. Um filho emancipado entrou numa controvérsia com um menor com idade inferior à da puberdade, que declarou ser seu 

irmão, e que estava sob o controlo do seu pai. Pergunto se o filho emancipado deveria fazer com ele uma comparação dos 

seus bens. Paulus comenta sobre este ponto: "Penso que deve ser feita uma compilação, após ter sido exigido um vínculo que, 

se o menor perder o caso, transferirá a propriedade, bem como a propriedade da qual foi feita a compilação". 

 

2. Julianus: Sempre que a posse pretoriana for dada contrariamente às disposições do testamento, os filhos emancipados só 

devem fazer a colecta dos seus bens com aqueles que permanecem sob o controlo do seu pai. Coloca-se a questão de como 

isto pode ser feito. Pois, se a propriedade deixada pelo pai, bem como a que pertence aos filhos emancipados, for colocada 

numa massa, e forem tomadas todas as partes da mesma, o resultado será que os filhos emancipados lucrarão com o cotejo 

feito por eles próprios. Portanto, vejamos se não será mais conveniente que os filhos emancipados recebam um quarto dos 

bens do seu pai, e um terço dos seus próprios bens. O que eu quero dizer tornar-se-á mais claro através de um exemplo. 

Suponhamos que um pai deixou quatrocentos aurei, e dois filhos sob o seu controlo, e que dois foram emancipados. Destes, 

um terá uma centena e os outros sessenta aurei da sua propriedade; aquele que terá direito a cem obterá ao todo cento e trinta 

e três e um terço; e aquele que contribuiu com sessenta obterá cento e vinte, de modo que o resultado será que apenas aqueles 

que permaneceram sob o controlo do seu pai obterão o benefício da colação. 

 

3. Os filhos emancipados são ordenados a colocar os seus bens em colação com aqueles que estão sob o controlo do seu pai. 

 

4. Portanto, como aquele que está sob o controlo do seu pai recebe o dote da sua esposa como um legado preferido, também 

um filho emancipado pode reter o da sua esposa como um legado preferido. 

 

5. Quando um filho emancipado, que foi transmitido em testamento, dá segurança com referência à colecta da sua 

propriedade, enquanto ele delibera se vai ou não exigir a posse da propriedade em pretoriana, e não o faz, e o seu irmão 

intenta uma acção contra ele por estipulação, ele estará seguro sob a sua vontade. Se, no entanto, tiver depositado dinheiro a 

título de recolha, poderá recuperá-lo através de uma acção; pois, depois de ter recusado requerer a posse pretoriana, não 

haverá razão para que o dinheiro permaneça nas mãos do herdeiro. 

 

6. Um homem que tinha dois filhos sob o seu controlo, e também um neto que era filho de um deles, emancipou aquele por 

quem tinha o neto; e, depois de ter sido emancipado, o filho teve outro filho que o seu avô adoptou em seu lugar; e então o 
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avô morreu, ou em estado inteste, ou depois de fazer um testamento em que o seu filho emancipado foi passado para o lado. 

Levantou-se a questão, qual seria a regra em relação à posse pretoriana, e o que deveria ser feito em relação à colação? A 

resposta foi que, no que diz respeito à propriedade, três partes deveriam ser feitas dela, uma das quais pertenceria ao filho que 

permanecesse sob controlo paterno, a segunda ao neto que fosse adoptado em vez do filho, e a terceira ao filho emancipado e 

ao neto que permanecesse sob controlo paterno; de modo a que o pai só fosse passível de colação com aquele que tivesse 

obtido a posse pretoriana da propriedade. 

 

4. Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

Um filho emancipado não é obrigado a colocar em colação o dote que deu à sua filha, porque não se entende que esteja 

incluído na propriedade do pai de quem foi derivado, como está na da mãe. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

Quando alguém tem um filho que é seu próprio dono, e por ele um neto que está sob seu controlo, deve dizer-se que se o neto 

recebe a posse pretoriana da propriedade do seu pai emancipado, deve dar segurança para colocar a sua propriedade em 

colação, e é como quem adoptou o filho de outro; pois os Irmãos Divinos declararam num Rescript que o avô foi obrigado a 

colocar a sua propriedade na massa da propriedade. É verdade que o seguinte é acrescentado no mesmo Rescript: "A menos 

que o avô não deseje obter qualquer benefício da sua propriedade, e esteja pronto a libertar o seu neto da sua autoridade, para 

que todo o benefício da posse pretoriana da propriedade possa ser desfrutado por ele após a sua emancipação". Assim, uma 

filha, que nasceu após a emancipação do seu pai, e que se tornou sua herdeira, não pode queixar-se justamente de ter sido 

excluída do benefício da colação pelo que foi feito; como após a morte do seu avô, ela pode, juntamente com o seu irmão, 

suceder à herança. Esta razão não pode ser avançada no caso de um pai adoptivo e, mesmo assim, adoptamos a mesma regra 

com referência a ele, se ele emancipou o filho sem cometer qualquer fraude. 

 

1. A estipulação referente à colecta entra em vigor quando a pessoa chamada não age no tempo em que deveria ter colocado a 

sua propriedade na massa da herança; especialmente porque está inserido no Édito do Pretor que a colecta deve ser feita de 

acordo com o julgamento de um bom cidadão. 

 

2. Portanto, se a colecta não se realizar de acordo com os termos prescritos, ou se for apenas parcialmente realizada, a 

estipulação tornar-se-á operativa. 

 

3. E, quer o filho faça ou não a recolha, de acordo com os termos da estipulação, ou se o evitar fazer através de algum acto 

fraudulento, o julgamento será feito contra ele por uma quantia igual ao valor do bem. 
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6. Celsius, Digest, Livro X. 

 

Levanta-se a questão se o dote dado por um avô paterno deve ser devolvido ao pai após a morte do avô, tendo a mulher 

morrido durante o casamento. A equidade do caso parece ser que o que o meu pai deu à minha filha por minha causa é 

exactamente o mesmo que se eu próprio o tivesse dado, pois o dever de um avô para com a sua neta depende do afecto que 

um pai nutre por um filho, e porque o pai deve doar a sua filha, então um avô deve doar a sua neta por causa do seu filho. 

Mas e se o filho foi deserdado pelo seu pai? Considero que não seria absurdo que a mesma regra fosse mantida no caso de 

um filho deserdado. Penso que não é uma opinião imprópria que o filho tenha direito ao que foi outorgado dos bens do seu 

pai por sua conta. 

 

(7) The Same, Digest, Livro XIII. 

 

Nos casos em que os netos são bem sucedidos no lugar dos filhos, apenas uma parte deve ser-lhes contribuída por meio de 

colação, para que possam ter uma parte da herança sob posse pretoriana. Eles próprios, no entanto, devem colocar a sua 

propriedade na massa da propriedade, como se todos eles constituíssem apenas uma pessoa. 

 

8. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

O Pretor não exclui por vezes aquele que é irresoluto, nem o rejeita depois de ter mudado de ideias. Por conseguinte, certas 

autoridades sustentaram que um filho emancipado que se recusou a dar segurança com referência a colocar a sua propriedade 

na massa da herdade deveria ser ouvido depois, se, depois de ter dado segurança, desejasse aproveitar-se do benefício da 

posse pretoriana da propriedade; embora se possa dizer que parecia ter rejeitado a posse que não estava disposto a observar as 

formalidades pelas quais a mesma poderia ser adquirida. A primeira opinião, porém, é a mais equitativa, especialmente 

quando surge uma disputa entre irmãos com referência à herança do seu pai; e penso que o filho emancipado deveria ser 

autorizado a obter a posse, se, no tempo prescrito para o fazer, se oferecesse para dar segurança; pois será mais difícil 

desculpar o atraso voluntário em dar segurança após o lapso de um ano, período durante o qual a posse pretoriana de uma 

herança pode ser concedida. 

 

9. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Um filho emancipado obteve a posse pretoriana dos bens do seu pai intestate. O neto do referido filho, que permaneceu na 

família, terá direito a metade da herança, juntamente com o benefício da colecta. Se o mesmo neto obtiver posteriormente a 

posse pretoriana da herança do seu pai intestate, será obrigado a colocar a sua propriedade na massa da herança por colação 

com o seu irmão, que nasceu após a emancipação do seu pai. 
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(10) Scaevola, Perguntas, Livro V. 

 

Se um filho sob o controlo do seu pai, após ter sido nomeado seu herdeiro, entra na sua herança, e um filho emancipado exige 

a posse dos mesmos na pretoriana, contrariamente ao disposto no testamento, e ele próprio não o faz, nenhuma contribuição a 

título de colação deve ser feita em seu benefício; e é assim que se afirma no Édito. Penso, contudo, que tal como ele pode 

legalmente reter a herança na proporção da sua parte, porque pode exigir a posse da pretoriana, assim, também ele deve 

certamente contribuir através de colação em benefício do seu irmão, uma vez que este último sofre mal por ter obtido a posse 

da pretoriana. 

 

11. Paulus, Opiniões, Livro XI. 

 

Paulus dá como sua opinião que um filho emancipado não é obrigado a recolher os bens que lhe devem ser transferidos após 

a morte do seu pai, em benefício do seu irmão que ficou sob controlo paterno, mesmo que tenha obtido os referidos bens 

antes de ter direito aos mesmos; uma vez que é considerado como tendo tido a posse dos mesmos após a morte do seu pai, 

não tanto em virtude da doação, mas por causa da dívida. 

 

12. The Same, On the Edict, Book XLI. 

 

Quando alguém deixa uma esposa grávida, e ela obtém a posse pretoriana em nome do seu filho por nascer, a recolha é 

suspensa durante algum tempo; pois antes do nascimento da criança não se pode dizer que tenha estado sob o controlo do 

falecido; mas após o seu nascimento, a recolha deve ser feita. 

 

 

 

 

Título. 7. A respeito da recolha do dote. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Embora o Pretor só obrigue uma filha a fazer a comparação do seu dote onde ela exige a posse da herança sob o Édito; ainda 

assim, se ela não o fizer, ela deve fazer a comparação, desde que ela se intrometa com a herança do seu pai. Isto foi declarado 
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pelo Divino Pio num Rescript dirigido a Ulpius Adrian; pois, segundo ele, uma mulher que não exija a posse pretoriana de 

uma herança pode ser obrigada a contribuir com o seu dote através de uma acção em partição trazida pelos seus co-herdeiros. 

 

(1) Sempre que um dote tenha sido previsto ao abrigo de um acordo, e a própria mulher o tenha estipulado, ou alguém que 

tenha a seu cargo o seu negócio, ela pode também ser obrigada a colocá-lo na massa da propriedade. Se, no entanto, a 

estipulação foi solicitada por outro, deve ser dito que não é necessário fazer o agrupamento, e onde o dote foi meramente 

prometido, o agrupamento do mesmo deve ter lugar. 

 

(2) Quando há um neto, bem como uma neta pelo mesmo filho, e a neta foi dotada, e havia outro filho que não era o pai dos 

referidos filhos, a neta deve colocar o seu dote em colação apenas para benefício do seu irmão. Além disso, se a neta deve ser 

emancipada, ela deve colocar o seu dote e a sua propriedade na massa da propriedade em benefício apenas do seu irmão, e 

não em benefício do seu tio. 

 

(3) Onde, no entanto, houver apenas uma neta, e nenhum neto do mesmo pai, então deve ser feita uma colação em benefício 

do tio paterno, bem como para o dos primos de ambos os sexos. 

 

(4) Quando há duas netas de filhos diferentes, elas contribuem em colação recíproca, e em benefício do tio; se tiverem o 

mesmo pai, só contribuem reciprocamente. 

 

(5) Quando um dote é colocado na massa de uma propriedade, é feita uma dedução das despesas necessárias, mas não de 

outras. 

 

(6) Se tiver ocorrido um divórcio, e o marido estiver insolvente, a esposa não é obrigada a prestar contas da totalidade do seu 

dote, mas apenas da quantidade que lhe possa vir a ser entregue; ou seja, da quantidade que o marido possa pagar. 

 

(7) Se, no entanto, o pai ou um estranho tiver prometido um dote sob uma condição, deve ser dada uma caução; e então a 

mulher pode fazer a comparação do seu dote assim que for dotada. 

 

(8) Uma filha que seja herdeira do seu pai deve também contribuir com o seu dote, e o resultado será que onde o dote for 

prometido ela libertará o seu irmão de metade da obrigação; pois é mais justo que ela seja doada da sua própria propriedade. 

 

(9) Quando um filho emancipado, que tenha obtido a posse pretoriana da herança em oposição aos termos do testamento, 

tiver uma filha que tenha sido doada por outra pessoa, não será obrigado a colocar o seu dote na massa da herança, pois este 

não constitui qualquer parte da sua propriedade. 
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2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIV. 

 

Uma filha que tenha sido dada em adopção e nomeada herdeira deve, da mesma forma que uma filha emancipada, contribuir 

para a recolha da sua propriedade privada, bem como do dote que possa ter recebido. Se o seu pai adoptivo ainda estiver 

vivo, será necessário que ele faça o alistamento. 

 

3. Ulpianus, Disputas, Livro IV. 

 

Se uma filha deve ser nomeada herdeira, ela não será obrigada a colocar o seu dote na massa da propriedade. Portanto, se 

outra criança se aproveitou do Édito, ela também deve obter a posse da herança em oposição aos termos do testamento, pois 

como não comete nenhum erro contra o seu irmão, não precisa de contribuir com o seu dote, pois o que ela obteve pelo 

testamento transforma-se no que ela obteria através da posse pretoriana da herança, ao contrário das suas disposições. É 

evidente que, se ela foi nomeada herdeira de uma porção menor da herança do que a sua quota-parte legal, e ela obteve algo 

mais através da posse pretoriana, uma vez que a sua quota-parte é assim aumentada, ela será obrigada a contribuir para a 

colecta, a menos que ela permaneça satisfeita com a quota-parte que lhe foi deixada. Pois então deve considerar-se que ela 

não será obrigada a cumprir o dever de colecta, pois adquiriu a propriedade por vontade do seu pai. 

 

(4) Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro III. 

 

Onde um pai prometeu um dote para a sua filha que depois deserdou, ou se ele lhe legou um legado depois de ela ter sido 

emancipada, e a transmitiu no seu testamento, ela terá direito ao dote como um legado preferido, bem como ao legado. 

 

5. Papinianus, Opiniões, Livro V. 

 

Um filho emancipado, que poderia ter obtido posse pretoriana contrária às disposições do testamento, adquiriu a posse da 

herança do seu pai, sob o Édito, com base na intestacia. Uma filha também, que permaneceu sob controlo parental, tendo sido 

designada herdeira juntamente com um irmão da mesma família, repetiu o erro do seu irmão emancipado, e obteve a posse, 

sob o Édito, com base na intestacy. Ela não será obrigada a contribuir com o seu dote em benefício do seu irmão, que foi 

nomeado herdeiro; como a posse pretoriana que ela alegou não ter qualquer força ou efeito, e ela manterá toda a sua parte da 

herança sob a vontade do seu pai; ou seja, cada um dos três filhos terá um terço, e presume-se que a posse pretoriana da 

herança contrária às disposições do testamento, designada unde liberi, foi exigida. 

 

1. Uma filha, que foi obrigada a contribuir com o seu dote após a dissolução do seu casamento, atrasou-se a fazê-lo. Ela será 

obrigada a pagar juros sobre o dote de acordo com o julgamento de um bom cidadão, uma vez que o seu irmão emancipado 

também deve colocar o seu rendimento em colação, e ela recebeu o rendimento da sua parte. 
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(6) The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Um pai nomeou o seu filho emancipado seu herdeiro, e deserdou a sua filha, que, tendo interposto uma acção para declarar a 

vontade inofensiva, recuperou metade da herança. Dei como minha opinião que o seu irmão não deveria ser obrigado a 

colocar a sua própria propriedade na massa da propriedade; pois foi estabelecido que em tais circunstâncias até mesmo os 

legados de liberdade são válidos. 

 

7. Paulus, Opiniões, Livro XI. 

 

Nem deverá contribuir com o seu dote em benefício dos seus irmãos, pois estes são herdeiros sob um direito diferente do seu. 

 

(8) Papinians, Opiniões, Livro XI. 

 

Um pai deu à sua filha, no momento do seu casamento, certos bens para além do seu dote, reteve-a sob o seu controlo, e 

nomeou-a co-herdeira com os seus irmãos, na condição de que ela contribuísse com o seu dote, e quaisquer outros bens que 

ele lhe tivesse dado quando ela era casada, a título de colação. Como a filha não aceitou a herança, foi considerado que ela 

poderia interpor uma excepção, por má fé, contra os seus irmãos que interpuseram uma acção para recuperar a propriedade 

não incluída no dote, pelo motivo de que o seu pai pretendia que ela tivesse uma ou outra destas. 

 

9. Tryphoninus, Disputations, Livro VI. 

 

Foi levantada a questão se uma filha que, juntamente com os seus irmãos, era uma herdeira adequada do seu pai e, estando 

satisfeita com o dote, recusou-se a aceitar a propriedade, poderia ser obrigada a colocá-la em colação. O Divino Marco 

declarou num Rescript que, se ela não aceitasse a herança do seu pai, não poderia ser obrigada a fazê-lo. Portanto, o dote que 

foi dado não só permanecerá nas mãos do marido, mas também, se tiver sido prometido, poderá ser cobrado aos seus irmãos, 

e é considerado uma dívida, uma vez que já não está incluído na herança do pai. 

 

 

 

 

 

Título. 8. Quanto à contribuição a fazer entre um filho emancipado e os seus filhos. 
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(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Quando alguém daqueles a quem o Pretor promete a posse de uma herança não está sob controlo paterno no momento da 

morte do seu pai, e tem filhos que fazem parte da família do testador, e a herança lhes pertencerá por direito próprio, e eles 

não foram deserdados, A posse da sua parte da propriedade que lhe teria pertencido se tivesse permanecido sob o controlo do 

seu pai é-lhe dada pelo Pretor, de tal forma que a sua parte será dividida em duas partes, uma das quais lhe pertencerá, e a 

outra aos seus filhos, e será obrigado a colocar a sua própria propriedade em colação apenas para seu benefício. 

 

1. Esta Secção do Édito é perfeitamente equitativa, uma vez que prevê que o filho emancipado não pode obter sozinho a 

propriedade, e assim excluir os netos que permanecem sob controlo paterno, e os netos não podem interferir com o seu pai 

com o fundamento de que eles próprios estavam sob controlo do testador. 

 

2. O caso em que um filho é dado em adopção, e um neto, que está sob o controlo do seu avô natural, se junta a ele na 

sucessão, é também referido nesta Secção do Édito. Além disso, o neto é unido ao seu pai emancipado, quer o seu pai tenha 

sido falecido, quer tenha sido nomeado herdeiro. Existe, contudo, esta diferença entre um filho dado em adopção e um 

emancipado, a saber: o neto não se junta ao filho dado em adopção, a menos que tenha sido nomeado herdeiro, e uma terceira 

parte é responsável pela entrada em vigor do Édito; mas junta-se a ele um filho emancipado, quer este último tenha sido 

nomeado herdeiro, quer tenha sido nomeado herdeiro no testamento. 

 

3. Julianus diz que, quando um filho sob controlo paternal é nomeado herdeiro de dois terços da herança, e um filho 

emancipado de um terço, se o neto que foi falecido obtiver a posse pretoriana contrária às disposições do testamento, ele 

tomará do seu tio um sexto, e do seu pai um duodécimo da herança. 

 

4. Se o pai emancipado deve ser deserdado, e os seus filhos, os netos do testador sob controlo paterno, devem ser passados 

adiante, os referidos netos serão autorizados a obter a posse pretoriana; pois é absurdo que, como foram unidos ao seu pai, e 

ele foi passado adiante no testamento, não sejam admitidos à posse pretoriana, quando o seu pai tiver sido nomeado herdeiro, 

ou deserdado. 

 

5. Se o tio dos referidos netos, que estava sob o controlo dos pais, tiver sido transmitido no testamento, e o seu pai tiver sido 

deserdado, os referidos netos devem ser autorizados a obter a posse pretoriana, uma vez que o seu pai, tendo sido deserdado, 

é considerado como morto. 
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6. Scaevola diz que se um pai, que permanece sob controlo paterno, for deserdado ou nomeado herdeiro, um filho nascido 

para ele, quer continue sujeito à autoridade paterna ou tenha sido emancipado, não pode, nem deve ser chamado à sucessão 

do seu avô; pois o Pretor apenas prevê um neto enquanto ele for retido sob o controlo do testador, tendo o seu pai sido 

emancipado. Por conseguinte, para que esta Secção do Édito seja aplicável, os filhos devem permanecer na família, ou seja, 

aquela família cuja posse é exigida. Se, contudo, um filho póstumo, tendo sido concebido antes da sua emancipação, deve 

nascer ao filho emancipado, a mesma regra deve ser considerada aplicável. 

 

7. O Pretor não chama todos os descendentes à sucessão indiscriminadamente, mas de acordo com os seus vários graus; ou 

seja, primeiro os herdeiros directos, por exemplo, os netos, se existirem, e se não existirem, os de um grau inferior; mas não 

devemos misturá-los. É evidente que se um neto é descendente de um filho emancipado, e um bisneto de outro neto, deve 

dizer-se que ambos devem ser unidos, pois ambos conseguiram chegar ao lugar de herdeiros directos. 

 

8. Se um neto deve regressar ao abrigo da lei do postliminium, deve ser considerado que se deve unir ao seu pai emancipado. 

 

9. Se um pai deve emancipar um dos seus dois filhos, ambos sob o seu controlo, e adoptar um neto por um deles, em vez do 

seu filho, e, tendo passado por cima do seu filho emancipado no seu testamento, deve morrer, Julianus diz que deve ser 

concedido alívio ao neto que foi adoptado em vez do filho, para que, na qualidade de filho, ele tenha a parte da herança a que 

um estranho teria tido direito se tivesse sido adoptado pelo testador. Ele diz que o resultado será que o filho sob controlo 

paterno terá direito a uma terceira parte da herança; o neto adoptado em vez do filho terá direito a outro terço; e o filho 

emancipado dividirá o terço restante com o outro neto que permanece sob o controlo do testador. 

 

10. Não faz diferença a que parte da herança o neto poderá ter direito, ou mesmo se for muito pequena; pois no caso de ser 

insignificante, continuamos a considerar que haverá motivo para a aplicação desta Secção do Édito. 

 

11. A herdade é dividida entre o filho e os seus filhos para que ele obtenha uma metade, e eles a outra metade. Assim, se se 

supuser que existe apenas um filho emancipado, e dois netos permanecem sob controlo paterno, e que não existem outros 

descendentes para além destes, o filho emancipado terá direito a metade da herança, e os dois netos à outra metade, depois de 

a dividir em quartos. Se acontecer que haja outro filho do qual nenhum neto tenha ascendido, ele terá direito a metade da 

herança, e o outro filho, juntamente com os seus filhos, à outra metade, para que ele próprio tenha um quarto da herança, e o 

outro quarto será dividido entre os seus filhos. Onde, contudo, ambos os filhos foram emancipados, e ambos têm emissão, o 

resultado será que cada um terá de dividir metade da propriedade com os seus filhos, de modo que cada um deles terá um 

quarto, e os seus filhos, respectivamente, o quarto restante. Se um deles tiver dois filhos, e os outros três, um quarto será 

dividido entre os dois, e o outro entre os três filhos. 
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12. Se um dos netos se recusar a aceitar a sua parte da propriedade, o resultado será que a sua parte não pertencerá ao seu pai, 

mas de preferência ao seu irmão. Se, contudo, todos os netos se recusarem a aceitar a sua quota-parte, nenhum deles irá 

reverter a favor do tio, mas apenas do pai. Se, no entanto, o pai se recusar a eles, então eles irão reverter a favor do seu tio. 

 

13. Se um filho emancipado não tiver filhos sob o controlo do seu avô, o testador deve colocar os seus bens em colação para 

benefício dos seus irmãos. Se houver netos, o Pretor deseja que ele faça a colação apenas para benefício dos seus filhos que 

estão sob o controlo do seu avô. Isto é razoável, porque ao obter a posse da propriedade por parte do pretor, ele prejudica 

apenas os direitos dos seus filhos. 

 

14. Vejamos agora o quanto ele deve contribuir em benefício deles. E, de facto, quando o filho emancipado faz a colação em 

benefício dos seus irmãos, será que ele deduz sempre a sua própria parte para si próprio? E, no caso acima mencionado, deve 

ele deduzir toda a sua parte, ou deve apenas metade da sua propriedade privada ser colocada na massa da propriedade, uma 

vez que só tem direito a metade da parte do que é obtido pela posse pretoriana? Penso que ele deve contribuir apenas metade 

da sua propriedade privada em benefício deles; mas mesmo que um filho tenha sido emancipado, e o outro permaneça sob o 

controlo do testador, o filho emancipado contribuirá apenas uma parte em benefício dos dois netos, e um terço em benefício 

do tio dos retidos sob o poder do testador, e ele próprio terá direito ao outro terço. Para tudo o que for colocado em colação 

para os netos pelo tio emancipado, eles próprios não colocarão em colação em benefício do seu próprio pai; pois não o obtêm 

da propriedade do seu avô, mas é feito por causa da propriedade que receberam subsequentemente. 

 

15. Assim, o resultado será que se o pai emancipado tiver cem aurei entre os seus bens, reterá cinquenta para si, e dará os 

restantes cinquenta em colação a todos os netos, ou seja, aos seus próprios filhos; ou se ele tiver um neto, e dois bisneto por 

outro neto, ele deve dividir os cinquenta aurei para que o neto possa ter vinte e cinco, e os bisneto vinte e cinco juntos; pois 

ambos têm direito a apenas uma parte na posse pretoriana da propriedade. 

 

16. Scaevola discute engenhosamente a seguinte questão, nomeadamente: onde há um filho sob o controlo do seu pai, e outro 

é emancipado, e um neto de um filho falecido sob o controlo do testador, e outro neto que foi emancipado, quanto deve o tio 

emancipado colocar em colação em benefício dos seus sobrinhos, e quanto pelo do seu irmão? Ele diz que se pode considerar 

que a propriedade deve ser dividida em três partes, uma das quais ele deve reter, outra deve ser colocada em colação em 

benefício do seu irmão, e outra para o dos seus sobrinhos, embora estes últimos, se partilharem com o seu pai na propriedade 

do seu avô, terão menos do que o seu tio. Esta opinião é correcta. 

 

17. Mesmo que haja dois netos do mesmo filho, e eles sejam emancipados, e um bisneto de um deles esteja sob o controlo do 

falecido, um neto terá uma parte da herança e o outro neto, juntamente com o seu filho, terá direito à outra. 
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18. Se houver um neto, e dois bisneto de outro neto morto, e um dos referidos bisnetos tiver sido emancipado, ele só fará a 

colação em benefício do seu irmão, ou se não tiver irmão, em benefício do seu tio, e não em benefício do seu tio-avô. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

Nesta secção do Édito, o Pretor não faz referência a legados que o neto deve pagar a pessoas privilegiadas. O que foi dito 

anteriormente sobre este ponto é aplicável aqui, pois é absurdo que o pai do neto seja obrigado a pagar tais legados, e que o 

neto tenha mais, onde, nas mesmas circunstâncias, é chamado à mesma quota nos termos da Lei Pretoriana. 

 

3. Marcellus, Digest, Livro IX. 

 

Um pai que teve dois filhos emancipou um deles, e reteve o seu neto por este último sob o seu controlo. O próprio filho 

emancipado teve um filho, que foi deserdado pelo seu pai. Pergunto, se o seu irmão e o próprio filho emancipado deveriam 

ser transferidos no testamento, e os netos do filho emancipado deveriam ser nomeados pelo avô herdeiro dos seus bens, qual 

seria a regra, em caso de posse pretoriana, e que diferença faria se supuséssemos que o filho emancipado, de quem os netos 

eram descendentes, também deveria ser transferido no testamento? Respondi que se o testador tivesse emancipado o seu 

filho, e retivesse o neto por este último sob o seu controlo, e o filho emancipado tivesse um filho, e ambos os netos fossem 

nomeados herdeiros, e o pai fosse deserdado, e o outro filho falecido, só este último poderia exigir a posse pretoriana em 

oposição aos termos do testamento; pois o filho deserdado é um impedimento no caminho dos seus próprios filhos nascidos 

após a emancipação. A posse pretoriana deve, contudo, ser concedida ao neto que permaneça sob o controlo do seu avô; 

como, se o seu pai, que tinha sido emancipado, fosse transmitido no testamento, ele pode obter a posse pretoriana da herança 

sob aquela Secção do Édito que foi introduzida por Julianus; ou seja, sob a nova cláusula. Também não estaria em pior estado 

porque o seu pai foi deserdado, e deve ser-lhe dada a mesma consideração se ele próprio tivesse sido passado no testamento. 

A condição do seu irmão, porém, que nasceu após a emancipação, é diferente; pois a herança deve ser preservada em seu 

benefício, no que diz respeito a toda a sua quota-parte, como o Imperador Antonino declarou num Rescript com referência a 

uma neta, a filha do testador. 

 

4. Modestinus, Pandestinus, Livro XVI. 

 

Um certo homem, tendo emancipado o seu filho, reteve os filhos deste último sob o seu controlo. O filho emancipado, tendo 

tido filhos, morreu depois. Foi decidido que os netos que permaneceram sob o controlo do seu avô, tinham, em virtude de um 

decreto especial, direito à posse pretoriana dos bens deste último, juntamente com aqueles que nasceram após a emancipação, 

com a excepção de que, se o avô quisesse obter os bens do seu filho, através dos seus netos, podia colocar os seus bens em 

colação, ou podia emancipá-los, para que pudessem obter para si próprios o benefício dos bens do seu pai. Isto o Divino 

Marco declarou num Rescript. 
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5. O mesmo, Diferenças, Livro VI. 

 

Se o neto deserdado se tornasse herdeiro daquele a quem o avô nomeou seu herdeiro, e então o seu pai emancipado, que tinha 

sido passado no testamento, deveria obter a posse pretoriana dos bens do seu pai, contrariamente às disposições do 

testamento, o neto não poderia ser unido ao seu pai, mas seria excluído como estranho, porque não é o herdeiro do seu avô 

por direito próprio. 

 

(6) Scaevola, Perguntas, Livro V. 

 

Quando alguém que tem um filho sob o seu controlo adopta um estranho no lugar do seu neto, como se tivesse nascido para o 

seu filho, e depois emancipou o seu filho, o neto não será unido ao filho emancipado na posse do pretoriano, porque deixou 

de ser incluído entre os filhos deste último. 

 

7. Tryphoninus, Disputations, Livro XVI. 

 

Se um testador, após a emancipação do seu filho, tiver um neto por este último, a sua parte da propriedade do seu avô deve 

ser preservada para ele. Vejamos, no entanto, até que ponto isso equivalerá a isso. Pois suponhamos que o neto foi nomeado 

co-herdeiro com o seu tio, e que o pai do referido neto, depois de ter sido passado no testamento, deveria obter a posse 

pretoriana contrária às disposições testamentárias, de acordo com os termos do Édito Pretoriano, a propriedade da herdade 

seria dividida em duas partes. Agora, porém, após a promulgação da Constituição do Divino Pio, será que aquilo a que o neto 

tem direito deve ser a sua parte inteira, ou apenas uma quarta? Pois se, após o seu nascimento, ele tivesse estado sob o 

controlo do seu avô, ele será unido ao seu pai, e ambos juntos terão direito a metade da propriedade. Suponhamos que 

houvesse outro neto, descendente do mesmo filho, e pertencente à família do avô, os dois netos juntos teriam direito a um 

quarto da herança, se o seu pai tivesse obtido a posse pretoriana em oposição aos termos do testamento, e tivessem estado sob 

o controlo do seu avô. Terá ele, que não tinha sido retido na família, de ser autorizado a receber um oitavo da herança? E 

quem deve ser privado da sua parte para obter o que lhe é dado? Seria retirado apenas ao seu pai, ou também ao seu tio? 

Penso que só seria tirada ao seu tio, pois ele seria obrigado a pagar o legado legado legado ao referido neto. 

 

 

 

 

 

Título. 9. Sobre a colocação de uma criança por nascer na posse de uma herança, e do seu curador. 
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(1) Ulpiamis, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

O Pretor não só prevê o bem-estar das crianças que já nasceram, mas também não negligencia as que ainda não nasceram; 

pois protege os seus interesses numa das Secções do Édito, colocando uma criança por nascer na posse de uma herança em 

vez de posse pretoriana contrária aos termos do testamento. 

 

1. É absolutamente necessário que a mulher esteja grávida, e não é suficiente que ela se limite a alegar que está nesta 

condição. Portanto, tal concessão da posse de uma herança não é válida, a menos que ela estivesse realmente grávida no 

momento da morte do testador, pelo que ela exige ser colocada na posse. 

 

2. Uma criança por nascer é colocada na posse de uma herança sempre que não seja deserdada, e onde depois será incluída 

entre os herdeiros adequados. Quando, contudo, não se sabe se será esse o caso, colocamos por vezes a criança por nascer na 

posse, se ela pode, em determinadas circunstâncias, tornar-se um herdeiro adequado; como é por vezes mais equitativo que 

despesas desnecessárias sejam incorridas do que a manutenção seja recusada a alguém que possa tornar-se proprietário da 

herança. 

 

3. Portanto, se a deserdação for expressa nos seguintes termos: "Se um filho me nascer, que seja deserdado", porque pode 

nascer uma filha, ou vários filhos, ou um filho e uma filha, e em qualquer destes casos a criança por nascer será colocada na 

posse da herança; pois, embora ainda seja incerto qual será o nascimento, é melhor para a criança que foi deserdada ser 

sustentada do que para uma que não pode ser deserdada perecer de fome, e qualquer diminuição da herança feita por esta 

razão deve ser ratificada, mesmo que a criança que foi excluída da sucessão deva nascer. 

 

4. A mesma regra será aplicada se a mulher que estava na posse da herança tiver um aborto espontâneo. 

 

5. Se, no entanto, a criança póstuma foi deserdada sob uma condição enquanto a condição está pendente, adoptamos o 

parecer de Pedius, que defendeu que a criança por nascer deveria ser colocada na posse da herança; porque, em caso de 

incerteza, é sempre melhor para ela ser sustentada. 

 

6. Quando um nascituro é deserdado em primeiro lugar, e passado como substituto, Marcelo nega que possa ser colocado na 

posse enquanto os herdeiros nomeados estiverem vivos, pela razão de ter sido deserdado; o que é verdade. 
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7. Por outro lado, se um filho por nascer for transmitido, como um dos herdeiros nomeados, e for deserdado como substituto, 

deve ser colocado na posse da herança enquanto os herdeiros nomeados estiverem vivos. Se, no entanto, não estiverem vivos, 

ele diz que isto não deve ser feito, porque a herança passa ao grau em que a criança foi deserdada. 

 

8. Se um filho tiver sido capturado pelo inimigo, e a sua mulher estiver grávida, deve ser colocado na posse da herança do 

seu sogro, pois pode ocorrer um caso em que a criança, após o seu nascimento, possa tornar-se herdeira directa; como, por 

exemplo, se o seu pai morrer nas mãos do inimigo. 

 

9. Se, no entanto, alguém deve deserdar uma criança por nascer, como se segue: "Se uma criança me nascer dentro de três 

meses após a minha morte, que seja deserdada", ou "Após três meses", a criança por nascer é colocada na posse porque há 

uma hipótese de se tornar um herdeiro directo. Em casos deste tipo, o Pretor deve ser sempre muito indulgente, para que a 

criança cujo nascimento é esperado não morra antes do seu nascimento. 

 

10. Mais uma vez, o Pretor nunca menciona o nome da esposa, porque pode acontecer que a mulher que alega estar grávida 

do marido possa não ter sido sua esposa na altura da sua morte. 

 

11. O filho por nascer de um filho emancipado também pode obter a posse dos seus bens. Portanto, no Vigésimo Sétimo 

Livro do Digest, coloca-se a questão, se um filho que foi emancipado enquanto a sua mulher estava grávida, deve morrer 

depois, e o seu pai também deve morrer, se o feto pode ser colocado na posse da herança do seu pai emancipado. E ele diz 

muito correctamente que não há razão para que o nascituro, a quem o Édito permite obter a posse, seja excluído da mesma; 

pois é perfeitamente justo que se trate da criança que, após o seu nascimento, terá direito à posse da herança. Se o seu avô 

ainda estiver vivo, também permitimos que a criança por nascer obtenha a posse dos bens do seu pai. 

 

12. Se um filho que é dado em adopção morrer, deixando a sua mulher grávida, e depois o pai adoptivo morrer, a criança por 

nascer será colocada na posse dos bens do seu pai adoptivo. Vejamos, contudo, se ele também deve ser colocado na posse, 

dos bens do pai que deu o seu filho em adopção. Se este neto póstuma for nomeado herdeiro do seu avô natural, ele será 

colocado na posse dos seus bens, porque se não houvesse outra criança no momento do seu nascimento, a posse pretoriana de 

acordo com as disposições do testamento poderia ser-lhe dada; ou se houvesse outras crianças, que tivessem sido transferidas, 

ele também poderia, juntamente com elas, obter a posse pretoriana em oposição aos termos do testamento. 

 

13. Se um pai deve emancipar o seu filho enquanto a sua nora estiver grávida, a criança por nascer não deve ser 

absolutamente excluída; pois, depois de ter nascido, pode juntar-se ao pai ao abrigo da nova cláusula do Édito. E, em geral, 

nos casos em que uma criança, após o seu nascimento, pode juntar-se ao seu pai na sucessão, deve ser-lhe permitido obter a 

posse antes de nascer. 
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14. Quando a mulher que deseja ser colocada na posse de uma herança não é a esposa do testador, nem a sua nora, nem 

alguma vez manteve tal relação com ele, ou se afirma que não está grávida por ele, o pretor proferirá um decreto, como ao 

abrigo do Édito de Carbono. Isto o Divino Adriano declarou num Rescript dirigido ao Pretor, Cláudio Próculus, ordenando-

lhe que assumisse a jurisdição sumária do caso; e se fosse evidente que a mulher que desejava ser colocada na posse da 

herança em nome do seu filho por nascer tinha sido culpada de fraude, ele não deve decidir a seu favor. Se, no entanto, 

houvesse dúvidas, foi-lhe ordenado que tivesse cuidado para não causar qualquer dano ao nascituro, mas que o colocasse na 

posse da herança. Assim, parece que, a menos que a mulher fosse evidentemente culpada de fraude, poderia exigir uma 

decisão do Pretor; e no caso de haver qualquer dúvida razoável sobre se estava grávida do seu marido, ela deve ser protegida 

por um decreto, a fim de que os direitos do nascituro não possam ser prejudicados. A mesma regra é aplicável quando surge 

uma controvérsia em relação ao estatuto social da mulher. 

 

15. Em termos gerais, não duvidamos que o Pretor deve vir em socorro de uma criança por nascer em todos os casos em que 

está acostumado a conceder a posse ao abrigo do Decreto Carboniano onde a criança já nasceu; e isto é feito mais facilmente 

porque o caso de uma criança por nascer é tratado com maior indulgência do que aquele de quem já nasceu; pois esta 

preferência é concedida à primeira para que possa ser trazida para o mundo. Uma criança é favorecida depois de nascer para 

que possa ser criada na família, e uma criança por nascer deve ser sustentada, porque se não for filho do seu alegado pai, 

ainda assim nascerá para o Estado. 

 

16. Se alguém, depois de ter engravidado a sua primeira mulher, casar com uma segunda, e também a engravidar, e depois 

morrer, o Édito será suficiente para ambos os casos, desde que ninguém conteste o direito de nenhuma das mulheres, ou 

acuse qualquer delas de fraude. 

 

17. Além disso, sempre que uma criança por nascer é colocada na posse de uma herança, a mãe pede normalmente que seja 

nomeado um curador para a mesma, bem como para a herança. Se, contudo, for nomeado um curador apenas para a criança, 

os credores da herança serão autorizados a tomar conta da propriedade para guarda segura; mas se for nomeado um curador, 

não apenas para a criança, mas também para a herança, os credores podem ficar seguros, uma vez que o curador deve assumir 

a responsabilidade. Assim, um curador deve ser nomeado para a herança após um exame quanto à sua solvabilidade; e os 

credores, ou qualquer outra pessoa interessada, devem certificar-se de que o curador é solvente, e não é alguém que terá 

direito à sucessão, no caso de a criança não nascer. 

 

18. A prática actual consiste em nomear o mesmo curador tanto para a propriedade como para a criança. Se, no entanto, 

aparecerem credores, ou qualquer pessoa que tenha esperança de suceder à herança, a nomeação deve ser feita com mais 

cuidado e circunspecção, e vários curadores devem ser nomeados, se tal for solicitado. 
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19. Além disso, uma mulher que seja colocada na posse de uma herança deve retirar da propriedade apenas as coisas sem as 

quais o seu filho não pode ser alimentado nem nascer; e é para este fim que deve ser nomeado um curador que forneça 

comida, bebida, vestuário e alojamento à mulher, proporcionalmente aos meios e à categoria do falecido, e à da mulher. 

 

20. A dedução exigida para estas despesas deve ser feita primeiro a partir do dinheiro pronto pertencente à propriedade, e, se 

não houver nenhum, a partir da propriedade que cause maiores despesas à propriedade e não a partir daquela que a aumente 

pelos seus rendimentos. 

 

21. Mais uma vez, se houver qualquer perigo de que uma parte da propriedade possa ser obtida por usucapião, ou que os 

devedores da propriedade sejam libertados da responsabilidade por lapso de tempo, o curador deve também tratar destas 

questões. 

 

22. Por conseguinte, ele deve desempenhar as funções do seu gabinete tal como os curadores e tutores das alas estão 

habituados a fazer. 

 

23. Um curador é seleccionado de entre aqueles que foram nomeados tutores de uma criança póstumo; ou dos parentes 

próximos e ligações; ou dos substitutos; ou dos amigos ou credores do falecido. Deve ser escolhida uma pessoa que seja 

considerada solvente; e se houver alguma questão quanto ao carácter pessoal dos acima mencionados, deve ser seleccionado 

um homem honrado. 

 

24. Se ainda não for nomeado um curador (pela razão de que frequentemente não é feito um pedido, ou é feito demasiado 

tarde, ou a nomeação é feita demasiado tarde), Servius diz que o herdeiro testamentário ou o substituto não precisa de selar o 

bem, mas deve fazer um inventário do mesmo, e atribuir à mulher o que ela possa requerer. 

 

25. Diz também que um tutor deve ser nomeado pelo herdeiro para cuidar dos bens que não possam ser preservados de outra 

forma; como por exemplo, rebanhos ou cereais, e colheitas, onde as colheitas não tenham sido colhidas. Se surgir alguma 

controvérsia quanto ao quanto deve ser retirado da propriedade, deve ser nomeado um árbitro. 

 

26. Penso que tudo isto é disposto quando um curador é nomeado; as notas de venda e o inventário da propriedade devem, no 

entanto, ser assinados por ele. 

 

27. A criança por nascer deve permanecer na posse até à sua vinda ao mundo; ou a mãe tem um aborto espontâneo; ou até ter 

a certeza de que não está grávida. 
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28. Se ela, estando bem ciente de que não estava grávida, deve usar parte da propriedade, Labeo diz que esta deve ser retirada 

da sua propriedade. 

 

2. Paulus, On the Edict, Book XLI. 

 

Se ela deve ter um filho que tenha sido excluído da propriedade, ela deve retirar-se. 

 

3. Hermogenianus, Epítomes de La/w, Livro III. 

 

Se qualquer despesa tiver sido feita por ela de boa fé, não deve ser recuperada da mesma. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

Também deve ser alugado um alojamento para a mulher, se a falecida não tivesse uma casa. 

 

1. Aos escravos da mulher deve igualmente ser providenciada a subsistência - onde forem necessários para o seu serviço - de 

acordo com a sua posição social. 

 

(5) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIV. 

 

O curador da criança por nascer deve também fornecer à mulher uma pensão alimentar; pois não faz diferença se ela tem um 

dote através do qual se possa sustentar, ou não, porque o que lhe é fornecido é considerado como tendo sido dado para o seu 

filho por nascer. 

 

1. Quando é nomeado um curador para um nascituro, ele deve ter o cuidado de pagar as dívidas da herança, especialmente 

aquelas cujo não pagamento envolva sanções pecuniárias, ou quando tenham sido depositadas penhoras valiosas como 

garantia. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

Quando é nomeado um herdeiro póstumo que é um estranho, a criança por nascer não será colocada na posse da herança, a 

menos que a sua mãe não possa sustentar-se de outra forma; pois sustentamos que não deve ser negada pensão alimentar a 

quem, após o seu nascimento, se torne o possuidor da herança. 

 

7. The Same, On the Edict, Book XLI. 
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Sempre que alguém se torna herdeiro ab intestato, também neste caso, é permitido a uma criança por nascer obter a posse da 

herança; ou seja, se for uma criança tal que, quando nascer, terá direito à posse pretoriana; e em todas as secções do Édito 

uma criança por nascer é considerada como um sobrevivente. 

 

1. Por vezes, mas não indiscriminadamente, uma criança por nascer não deve ser colocada na posse da propriedade; mas 

apenas após uma causa adequada ser demonstrada, onde alguém contesta o seu direito. Isto, contudo, tem apenas referência a 

uma criança por nascer que, com outros filhos do falecido, pode obter a posse. Mas se deve ser colocada na posse como 

parente mais próximo, ou sob qualquer outra Secção do Édito, deve ser dito que não será necessária uma investigação; pois 

não é apenas que a criança deve ser sustentada pela propriedade de outro até chegar à puberdade, porque a resolução da 

controvérsia deve ser adiada até essa altura. Está estabelecido que todas as controvérsias relativas ao estado das crianças 

devem ser adiadas até que cheguem à puberdade; não que a criança possa permanecer na posse durante a existência das 

disputas, mas que o atraso deve ser sem posse. 

 

2. Além disso, embora o Pretor possa colocar a criança por nascer na posse da propriedade, juntamente com aqueles a quem 

já a concedeu; ainda assim, só a criança por nascer pode ser autorizada a deter a posse da propriedade. 

 

8. Paulus, On Adultery, Livro I. 

 

Quando uma mulher é colocada na posse de uma propriedade em nome do seu filho por nascer, o Adriano Divino declarou 

num Rescript dirigido a Calpurnius Flaccus que uma acusação de adultério deve ser adiada, para que nenhum mal possa ser 

feito à criança. 

 

(9) Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando uma criança por nascer é colocada na posse de uma propriedade, o que é retirado da propriedade para o seu sustento 

deve ser deduzido como uma dívida. 

 

10. Paulus, Perguntas, Livro VII. 

 

Uma criança póstuma, não importa quando pode nascer, desde que tenha sido concebida no momento da morte do testador, 

pode obter a posse pretoriana da herança, pois o Pretor coloca-a em posse sob todas as Secções do Édito pelas quais a pode 

obter, mas não será colocada em posse, se, após o seu nascimento, não tiver direito à mesma. 
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Título. 10. Sobre o Édito de Carbono. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

Se surgir uma disputa sobre se uma criança com idade inferior à da puberdade deve ser incluída entre os descendentes do 

falecido, a posse será dada depois de demonstrada a causa adequada, tal como se não tivesse surgido qualquer controvérsia 

em relação ao assunto; e, após investigação, a decisão será adiada até ao momento em que a criança chegar à puberdade. 

 

(1) Se não for dada segurança ao menor que levanta a questão, o Pretor ordena-lhe que seja colocado na posse da propriedade 

juntamente com o menor. 

 

(2) Não só os machos, mas também as fêmeas descendentes de machos, têm direito ao benefício do Édito Carboniano. 

 

(3) Em geral, dizemos que aqueles que têm direito ao benefício do Édito de Carbono podem obter a posse de uma herança 

contrária às disposições do testamento; mas aqueles que não têm direito a ela, estão excluídos da obtenção de tal posse. 

 

(4) Se uma criança é objecto de uma controvérsia deste tipo, a saber: onde é negado que deva ser incluída entre os 

descendentes do falecido, e a questão foi levantada não por um estranho, mas pelo seu próprio pai; como, por exemplo, onde 

um neto alega que o seu pai foi emancipado, e que foi retido sob o controlo do seu avô, e pede para se juntar ao seu pai, caso 

a decisão neste caso seja adiada ? A melhor opinião é que deveria ser; pois faz muito pouca diferença quem levanta a 

controvérsia, pois mesmo que o testador negue que ele foi incluído entre os seus descendentes, e ele, no entanto, não o 

deserdou, haverá motivo para a aplicação do Édito Carboniano. 

 

(5) Se alguém negar não só que a criança tem o direito de ser incluída entre os descendentes do testador, como deve mesmo 

alegar que é escrava, por exemplo, nascida de uma escrava, Julianus diz que há fundamento para a aplicação do Édito de 

Carbono, o que o Divino Pio também declarou num Rescript. Para grande cuidado deve ser exercido com referência àqueles 

que estão ameaçados com um grave erro; como, se assim não fosse, qualquer homem extremamente ousado poderia infligir 

lesões a um menor com idade inferior à da puberdade, relacionando muitas calúnias graves e falsidades a seu respeito. 

 

(6) A mesma regra será aplicável, mesmo quando se diz que o próprio falecido foi um escravo. 
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(7) Haverá também fundamento para a aplicação do Édito Carboniano, onde o Tesouro levanta a questão sobre o estatuto de 

um menor com idade inferior à da puberdade. 

 

(8) Pomponius, no Sétimo Livro do Édito, diz que quando um filho é nomeado herdeiro, ou é deserdado, o Édito Carboniano 

não se aplicará, mesmo que se negue que ele seja um filho; porque sendo, por assim dizer, nomeado herdeiro, ele tem a posse 

da herança, mesmo que não seja um filho, ou será excluído por ser deserdado, mesmo que deva parecer que ele é um filho; a 

menos que um filho póstumo seja nomeado herdeiro, e, após o seu nascimento, seja negado que seja um filho, embora se diga 

que está sob controlo paterno; nesse caso, a posse pretoriana só lhe deve ser dada na proporção da parte da herança para a 

qual foi nomeado herdeiro. 

 

(9) Ele também sustenta que quando alguém tiver deserdado o seu filho, por ter dito que tinha sido concebido em adultério, 

ou quando se disputou se deveria ser incluído entre os seus filhos, ele terá direito à posse da herança sob esta Secção do 

Édito; pois, uma vez que ele tinha sido deserdado sem dar qualquer razão para tal, ele não teria direito à posse da herança. A 

mesma regra aplicar-se-á quando a seguinte cláusula for inserida num testamento: "Quem disser que é meu filho, seja 

deserdado", porque um filho não é deserdado desta forma. 

 

(10) Se alguém nomear o seu filho seu herdeiro para uma porção muito pequena da sua herança, como se segue, "Que So-e-

So, nascido de tal mulher, seja meu herdeiro", e depois o referido filho não deve admitir que o seu pai morreu no estado, e 

que era seu herdeiro legal, faz diferença se os seus co-herdeiros negam que ele é o filho do testador, ou se dizem que o 

testamento é válido. Se disserem que o testamento é válido, a disputa não deve ser adiada, e o Decreto Carboniano não se 

aplicará. Se, contudo, negarem que ele é o filho do testador, e alegarem que o testamento lhes pertence, como sendo o parente 

mais próximo; a posse do testamento será dada ao menor, e a decisão da controvérsia será adiada até que ele chegue à idade 

da puberdade. 

 

(11) Se a mãe for acusada de introduzir uma criança suposta, coloca-se a questão de saber se a controvérsia com referência à 

condição civil da criança deve ser adiada para decisão. Quando apenas a condição da criança está em dúvida, a questão deve 

ser adiada até à idade da puberdade, porque pode haver motivos para recear que não seja devidamente defendida. Mas se a 

própria mãe for acusada, uma vez que não há dúvida de que, desde o primeiro momento, defenderá o estado civil da criança, 

com a maior boa-fé e constância, não há dúvida de que deve ser feita uma investigação, e se após a investigação parecer que 

a criança foi suposta, qualquer acção para a recuperação da herança deve ser-lhe recusada, e tudo permanecerá na mesma 

condição como se a criança não tivesse sido nomeada herdeira. 

 

2. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 
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Embora a mulher que se diz ter introduzido uma criança suposta possa estar morta, ainda assim, se houver outras implicadas 

no crime, uma investigação deve ter lugar de imediato. Quando, contudo, não houver ninguém que possa ser punido, porque 

todos aqueles que participaram no crime estão mortos, a investigação deve ser adiada até ao momento da puberdade, de 

acordo com o Édito Carboniano. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

O Édito Carboniano é aplicável à posse pretoriana de uma propriedade contrária às disposições do testamento, bem como à 

posse ab intestato; uma vez que, em alguns casos, a aplicação do Édito pode tornar-se necessária quando a posse pretoriana, 

de acordo com os termos do testamento, tiver sido concedida; por exemplo, quando o testador nomeou um herdeiro da 

seguinte forma: "Que o meu filho póstumo, quer seja rapaz ou rapariga, seja meu herdeiro", e é negado que a declaração no 

testamento seja verdadeira. 

 

(1) Quando surge uma questão com referência a um trust ou a um legado, a questão pode ser adiada até ao momento da 

puberdade; como o Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Cláudio Adriano. 

 

(2) Embora seja certo que a posse pretoriana sob o Édito Carboniano não é prometida a um herdeiro nomeado, ainda assim, 

não restam dúvidas de que qualquer questão sobre o seu estado deve ser adiada até à sua puberdade. Assim, se ao mesmo 

tempo surgir uma controvérsia em relação aos bens do seu pai e à sua própria condição, este Édito será aplicável. No entanto, 

quando apenas a sua condição civil estiver em disputa, a questão será adiada até ao momento da puberdade, não ao abrigo do 

Édito Carboniano, mas de acordo com as Constituições Imperiais. 

 

(3) O Édito de Carbono não dá qualquer alívio às crianças que chegaram à puberdade, mesmo que tenham menos de vinte e 

cinco anos de idade. No entanto, se uma criança, que chegou à puberdade, se representa como sendo menor de idade, e obtém 

a posse pretoriana da propriedade, deve dizer-se que o decreto é nulo. Pois mesmo se ele era menor de idade, assim que 

chegar a essa idade, o benefício da posse da propriedade cessará. 

 

(4) Em casos deste tipo, é instaurada uma investigação para impedir a posse de um bem, se o engano daqueles que exigem a 

posse de bens em nome de crianças deve ser claramente estabelecido; portanto, quando a posse for exigida ao abrigo do Édito 

Carboniano, o Pretor deve imediatamente tomar conhecimento do caso. Se ele achar que pode ser facilmente decidido, e se 

for provado positivamente que a criança não é um filho, ele pode recusar-se a conceder-lhe a posse carboniana da 

propriedade. Mas quando descobrir que o assunto está em dúvida, ou seja, que existem algumas ligeiras provas a favor da 

criança, e não parece claramente que ele não é o filho do testador, deve conceder-lhe a posse carboniana da herança. 
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(5) Existem duas causas para esta investigação: uma delas é determinar se a posse carboniana que confere a vantagem de 

permitir ao menor obter a posse pretoriana, tal como se não tivesse surgido qualquer controvérsia, deve ser concedida; e a 

outra é, verificar se uma decisão deve ser tomada de imediato, ou adiada até à idade da puberdade. O Pretor deve examinar 

cuidadosamente se é vantajoso para o menor obter a decisão de imediato; ou se será melhor adiá-la até atingir a idade da 

puberdade; e isto ele deve, por todos os meios, aprender com os familiares, a mãe, e os tutores do menor. Suponha, por 

exemplo, que existem certas testemunhas que, se a decisão do caso for adiada, podem mudar de ideias, ou morrer, ou cujo 

testemunho não terá a mesma força após um longo período de tempo. Ou, suponhamos que haja alguma parteira velha, ou 

certas escravas que possam dizer a verdade com referência à criança; ou que existam certos documentos essenciais para o seu 

sucesso; ou que existam outras provas, e o menor sofrerá um dano maior se o exame for adiado do que se o caso não for 

decidido de imediato. Suponhamos que o menor não pode dar segurança, e que aqueles que foram autorizados a obter a posse 

da herança são as pessoas que levantaram a controvérsia com referência a ela, e que podem abstrair, mudar, ou destruir 

grande parte da propriedade pertencente à mesma; seria insensato ou injusto para o Pretor adiar o assunto até à puberdade, 

com a grave desvantagem de quem deseja que o assunto seja eliminado. O Adriano Divino declarou num Rescript: "Quando 

a decisão é normalmente adiada até à idade da puberdade, isto é feito em benefício dos menores, para que esta condição não 

possa ser imperiosa antes de eles se poderem proteger. Além disso, se tiverem pessoas por quem possam ser devidamente 

defendidos, e se for do interesse dos referidos menores que o caso seja rapidamente levado a julgamento, e uma decisão 

proferida, e os tutores dos menores desejarem que seja ouvida, o que foi concebido em benefício dos menores não deve ser 

utilizado contra eles, e a sua condição permanece em suspenso quando pode ser estabelecida sem qualquer dúvida". 

 

(6) Se a mãe do menor, depois de ter sido acusada de ter introduzido uma criança suposta, ganhar o seu caso, a questão sobre 

o estado da criança pode ainda permanecer em suspenso; por exemplo, pode ser alegado que não foi gerado pelo falecido, ou, 

se foi, que não nasceu em matrimónio. 

 

(7) Se a pessoa que contestou a condição da criança, e alegou que ele próprio era o único filho, deveria morrer, e a sua mãe 

deveria tornar-se sua herdeira, e levantar a mesma controvérsia com referência ao menor, que o seu próprio filho fez, 

afirmando que ele nasceu de outra mulher; ou seja, se ela negar que ele era filho do falecido, e portanto que ela própria tinha 

direito a toda a herança do filho falecido, como seu herdeiro, Julianus diz que uma decisão não deve ser tomada até à idade 

da puberdade, porque não faz diferença se a pessoa que levanta a questão o faz em seu próprio nome, ou no da herança. É 

evidente que se a mãe admitir que a criança é o filho do falecido e, portanto, reivindica para si apenas metade da herança do 

pai, a decisão do caso não deve ser adiada até ao momento da puberdade; pois ela não contesta a reivindicação do menor à 

herança do seu pai, mas à do seu irmão. 

 

(8) Julianus diz, no mesmo local, que se surgir uma disputa com referência ao estatuto de dois menores com idade inferior à 

da puberdade, e um deles atingir essa idade, devem esperar até que o outro também chegue à puberdade, para que a condição 
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de ambos possa ser determinada de modo a que os direitos daquele que não chegou à puberdade, não sejam prejudicados 

através de uma decisão proferida contra aquele que atingiu essa idade. 

 

(9) Faz pouca diferença se o requerente é um menor com idade inferior à da puberdade, ou o possuidor da propriedade que 

levanta a questão quanto à condição do menor, pois se ele está na posse, ou se a exige, a decisão deve ser adiada até ao 

momento da puberdade. 

 

(10) Quando dois menores com idade inferior à da puberdade levantam a questão quanto à condição um do outro, faz 

diferença se um deles alega que é o único filho, ou se o outro alega que também é um filho. Pois se alguém diz que é o único 

filho, deve considerar-se que a decisão do caso deve ser adiada até que ambos cheguem à puberdade, quer o reclamante quer 

o possuidor seja aquele que dá origem à controvérsia. Se, contudo, um alega que é o único filho, e o outro diz que também é 

filho, e o primeiro deve ser o primeiro a chegar à idade da puberdade, a decisão deve ser adiada por causa da juventude 

daquele que afirma ser filho; mas isto deve ser feito parcialmente e não inteiramente, pois não há disputa com referência a 

metade da propriedade. Quando aquele que declara ser também filho é o primeiro a atingir a idade da puberdade, e aquele 

que alega ser o único filho é menor de idade, a decisão não deve ser adiada; pois não há dúvida com referência à condição 

deste último, uma vez que é ele quem faz o concurso, uma vez que aquele que atingiu a puberdade, enquanto diz que é filho, 

não nega que o outro também é filho. 

 

(11) Quando um escravo que é ordenado para ser livre, e é nomeado herdeiro, disputa o estatuto de menor, que se diz ser o 

filho do testador, e quebrou a vontade do seu pai, Julianus diz que a decisão com referência tanto à herança como ao legado 

de liberdade deve ser adiada até à idade da puberdade; pois nenhuma destas questões pode ser determinada de uma só vez 

sem prejudicar os direitos daquele que diz ser o filho do testador. Outros assuntos com referência a heranças testamentárias 

de liberdade, e que estão pendentes, também devem ser adiados para a época da puberdade. 

 

(12) Quando aparece um menor com idade inferior à da puberdade, e alega que é filho do falecido, e os devedores da herança 

negam que isso seja verdade, mas dizem que a propriedade do falecido pertence a um parente, que, por exemplo, está além-

mar, a criança deve recorrer ao Édito Carboniano; mas o interesse da pessoa ausente deve ser consultado, exigindo que seja 

dada uma garantia. 

 

(13) Os Pretores esforçam-se por colocar na posse efectiva aqueles a quem foi dada a posse sob o Édito de Carbono. Se, no 

entanto, um possuidor sob o Édito Carboniano tentar reclamar a propriedade, ou qualquer propriedade particular pertencente 

ao mesmo, Julianus, no Vigésimo Quarto Livro do Digest, diz muito apropriadamente que deve ser barrado por uma 

excepção, pois deve permanecer satisfeito com o privilégio de posse que o Pretor, entretanto, lhe concedeu. Portanto, se 

desejar reclamar a herança, ou qualquer propriedade que faça parte da mesma, diz que o deve fazer através de uma acção 

directa na qualidade de herdeiro; para que, após o seu pedido, se possa determinar se é herdeiro, e se está incluído entre as 
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crianças, a fim de que a presunção de posse carboniana da herança não possa ferir os seus adversários. Esta opinião é ao 

mesmo tempo razoável e justa. 

 

(14) Além disso, esta posse é concedida no prazo de um ano, tal como as normais que são dadas às crianças. 

 

(15) É, contudo, necessário que aquele que alega ser um filho não só obtenha a posse carboniana da herança, mas também 

exija a posse ordinária dos pretorianos. 

 

(16) Os períodos necessários para a obtenção de ambos os bens correm separadamente. O que tem por objecto a possessão 

pretoriana ordinária corre a partir do momento em que o filho sabia que o seu pai estava morto, e tinha o poder de exigir a 

posse pretoriana da herança; e o da possessão carboniana corre a partir do momento em que o filho sabia que a sua condição 

era contestada. 

 

4. Julianus, Digest, Livro XX. 

 

Portanto, se uma criança não exigir a posse da herança sob a Primeira Secção, pode, em alguns casos, obter a posse sob a 

seguinte Secção do Édito de Carbono, e por vezes não o pode fazer; pois se surgir uma controvérsia imediatamente após a 

morte do pai sobre se poderia exigir a posse da herança com os outros filhos, o ano será considerado como tendo expirado ao 

mesmo tempo, no que diz respeito a ambos os períodos. Se, contudo, depois de decorrido um certo prazo, o pai deve verificar 

se os seus direitos foram contestados, pode, mesmo que tenha expirado o prazo durante o qual poderia ter exigido a posse da 

herança ao abrigo da Primeira Secção do Édito, exigi-la ao abrigo da Segunda Secção; e quando a tiver obtido, pode sempre 

recorrer às acções possessórias. Mas quando o julgamento tiver sido feito contra ele depois de ter chegado à puberdade, as 

acções ser-lhe-ão recusadas. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

Se aquele que institui um concurso contra o menor for um dos filhos do falecido, o resultado será, quer aquele cuja condição 

esteja em disputa dê segurança, quer se não o fizer, ainda assim será colocado na posse. 

 

(1) Se a criança com idade inferior à puberdade não for defendida e, portanto, o seu adversário for colocado na posse, quem 

terá o direito de intentar as acções em que a herança está interessada? Julianus, no Livro Vinte e Quatro do Digest, diz que 

deve ser nomeado um curador que se encarregue de tudo, e que traga as acções. Ele, além disso, diz que a pessoa que é 

colocada na posse do menor não está proibida de instaurar um processo contra o curador, pois desta forma nenhum dano é 

feito à herança, pois ele próprio pode legalmente instaurar as suas acções contra o menor, se ele próprio tiver fornecido 

segurança. 
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(2) Sempre que um menor de idade inferior à idade da puberdade não der caução, o seu adversário é colocado na posse, quer 

ele próprio dê caução ou não. Se o seu adversário desejar que a administração do bem lhe seja confiada, deve prestar caução 

ao menor; mas se não o fizer, deve ser nomeado um curador por quem o bem deve ser administrado. Mais uma vez, se o 

adversário der caução, deve vender qualquer bem susceptível de ser destruído ou depreciado por atraso, e deve também 

cobrar todas as dívidas aos devedores, se estas forem libertadas por lapso de tempo; o resto do bem deve manter a posse 

juntamente com o menor. 

 

(3) Além disso, vamos ver se aquele que é colocado na posse sob o Édito Carboniano pode diminuir a herança a fim de 

prover ao seu próprio sustento. Se o menor tiver dado segurança, pode utilizar parte da herança para o seu sustento, quer 

tenha sido concedido ou não um decreto que o autorize a fazê-lo; e deve devolver o resto da herança à pessoa que a reclamar. 

Se, contudo, não puder dar segurança, e se for evidente que de outra forma não pode sustentar-se a si próprio, deve ser 

colocado na sua posse, a fim de lhe permitir obter o necessário para a sua subsistência. Não deve parecer surpreendente que 

uma pessoa, que pode não provar ser o filho do falecido, seja autorizada a utilizar parte da propriedade para o seu sustento, 

uma vez que uma criança por nascer é colocada na posse de toda a propriedade pelos Editos, e o sustento é dado à sua mãe 

em benefício de uma criança que pode não nascer; e deve ter-se mais cuidado para evitar que o filho morra de fome do que 

para evitar que uma menor quantidade de propriedade chegue às mãos do reclamante, se se decidir que a criança não era o 

filho do falecido. 

 

(4) Penso que se deve, por todos os meios, pedir ao Pretor que os documentos da herança não sejam colocados nas mãos do 

adversário, se este obtiver a posse; caso contrário, o menor pode ser defraudado, quer pelo seu adversário obtendo 

informações através deles, quer permitindo-lhe suprimi-los. 

 

(5) Quando nem o menor nem o seu adversário dão segurança, deve ser nomeado um curador que administrará o bem e o 

entregará a quem ganhar o caso. O que deve ser feito, porém, se os tutores do menor exigirem a administração? Não devem 

ser ouvidos, a menos que dêem segurança em nome do menor, ou que sejam eles próprios nomeados curadores. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

A questão que se coloca, pode ser proferido um decreto com referência aos bens de uma mãe? E, de facto, um decreto não 

pode ser proferido neste caso, ao abrigo do Édito de Carbono; por um longo atraso deve ser concedido, o que adiará a decisão 

até à idade da puberdade. 

 

1. Julianus diz ser claro que se surgir uma controvérsia com referência às propriedades do pai e da mãe, ao mesmo tempo, ou 

mesmo com referência à de um irmão, a decisão da controvérsia deve ser adiada até à idade da puberdade. 
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2. Haverá fundamento para a aplicação deste Édito, mesmo que os filhos obtenham a posse pretoriana ab intestato; mesmo 

quando o exijam ao abrigo das últimas Secções do Édito, onde os herdeiros são chamados à sucessão por serem herdeiros 

próprios, ou ao abrigo daquela Secção pela qual a posse é concedida aos cognatos. 

 

3. Este Édito também se aplica quando existe controvérsia tanto em relação ao estatuto do menor, como em relação ao seu 

direito à herança; pois se apenas estiver envolvido o seu estatuto, como, por exemplo, quando se diz que ele é escravo, e não 

há controvérsia quanto à herança, em tais circunstâncias a questão da sua liberdade deve ser imediatamente determinada. 

 

4. Se aquele que levanta uma controvérsia sobre o menor for colocado na sua posse ao mesmo tempo, não deve ser 

sustentado fora da propriedade do falecido, nem pode retirar nada da herança, pois esta posse só lhe é dada em vez da 

segurança. 

 

5. Não só deve ser sustentado o menor, mas também dinheiro para a sua educação, e todas as outras despesas necessárias 

devem ser pagas de acordo com o montante da herança. 

 

6. Levanta-se a questão de saber se aquele que foi colocado na posse do Édito Carboniano pode, depois de chegar à 

puberdade, tomar a parte do queixoso em tribunal. Ficou estabelecido que ele pode tomar a parte do réu, especialmente se ele 

der garantias. Se ele não der caução, e não estiver preparado para o fazer, pode ser instaurado um processo contra ele como 

possuidor da propriedade. Se ele não prestar caução, a posse será transferida para o seu adversário, desde que ele a bana; tal 

como se a herança tivesse sido, a partir desse momento, reclamada por ele pela primeira vez. 

 

(7) Julianus, Digest, Livro XXIV. 

 

Se for negado que um menor tenha sido legalmente adoptado, e por essa razão o seu direito à herança do seu pai for 

contestado, não será injusto que um decreto semelhante aos emitidos ao abrigo do Édito Carboniano seja proferido. 

 

1. Do mesmo modo, quando se diz que um menor, com idade inferior à da puberdade, foi dado em adopção, e por isso o seu 

direito à herança do seu pai natural é negado, uma vez que neste caso se levanta a questão de saber se ele tem direito à 

herança como filho, haverá fundamento para a aplicação do Édito de Carbono. 

 

2. Se, contudo, supomos que o filho é deserdado, não será necessário adiar a decisão da controvérsia até à idade da 

puberdade, porque a questão não envolve o direito do próprio filho, mas a validade do testamento. 
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3. Se a mãe da pessoa cuja liberdade e pretensão à herança do seu pai estão em disputa for chamada a depor em tribunal 

numa acção intentada para estabelecer a sua liberdade, a decisão com referência à sua mãe nem sempre deve ser adiada para 

o momento da puberdade; pois há casos em que os casos daqueles que se diz serem filhos supostamente supostos são 

determinados sem demora. 

 

4. Sempre que um decreto é proferido ao abrigo do Édito Carboniano, o assunto é considerado como estando no mesmo 

estado em que estaria se não tivesse surgido qualquer controvérsia em relação à pessoa que obteve a posse pretoriana da 

propriedade. 

 

5. Mais uma vez, quando dois irmãos foram colocados na posse sob este decreto, e um deles se recusa a defender a sua parte 

dos bens do seu pai, o outro será obrigado a defender a totalidade dos bens, ou a abandoná-los todos aos credores. 

 

6. Por vezes, um filho deserdado obtém a posse da herança sob o Édito Carboniano, onde não exige a posse pretoriana 

contrária às disposições do testamento, mas, por intestacia, que é concedida às crianças; porque nega que a vontade do seu 

pai é tal que a posse pretoriana pode ser dada sob a mesma, uma vez que se alega que ele não é seu filho. 

 

7. Se um menor exigir a posse dos bens de um libertado do seu pai, e for negado que ele seja o filho do padroeiro, pela razão 

de que não há disputa com referência aos bens do seu pai, a determinação da controvérsia não deve ser adiada. Se, no 

entanto, esta controvérsia surgisse após a promulgação de um decreto sob o Édito Carboniano, a sua determinação deveria ser 

adiada até ao momento da puberdade. 

 

8. Colocou-se a questão de saber se um menor poderia ter posse sob o Édito de Carbono ao mesmo tempo com os herdeiros 

nomeados, que o obtiveram de acordo com os termos do testamento. Respondi que se ele não fosse o filho, ou não tivesse 

obtido a posse pretoriana da herança contrária às disposições do testamento, por intestacia, poderia obtê-la sob o Édito de 

Carbono, ao mesmo tempo que os herdeiros nomeados adquiriam a posse pretoriana da herança, de acordo com as 

disposições do testamento. 

 

(8) Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

A pessoa que eu declaro ser meu filho, e sob o meu controlo, morreu. Apareceu um menor, com idade inferior à puberdade, 

que alegou que o falecido era o pai de uma família, e que a herança lhe pertencia. Foi considerado que o decreto deveria ser 

proferido. 

 

1. Mais uma vez, o meu filho emancipado morreu no estado, deixando um filho com idade inferior à da puberdade, que 

alegava ser o herdeiro directo. Mantenho que este último foi concebido antes da emancipação, e, por esta razão, estava sob o 
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meu controlo, e que os bens do filho emancipado me pertenciam. Foi estabelecido que esta criança era o filho do falecido, 

mas levantou-se uma questão quanto à sua condição legal, ou seja, se estava ou não sob o controlo do seu pai; e não há 

dúvida de que o Édito Carboniano é aplicável neste caso. 

 

9. Neratius, Pergaminhos, Livro VI. 

 

Labeo afirmou que sempre que se diz que um menor é suposto, e surge uma controvérsia com referência ao seu direito à 

propriedade do seu pai, o Pretor deve ter o cuidado de o colocar na posse do mesmo. Penso que Labeo pretendia que isto 

fosse aplicável a uma criança nascida após a morte do seu pai, que alega ser seu filho, apesar de o falecido pensar que não 

tinha filhos; pois aquele que foi reconhecido pela pessoa cujos bens estão em disputa tem uma reivindicação mais equitativa 

do que uma criança póstumo. 

 

10. Marcellus, Digest, Livro VII. 

 

Quando uma mulher, a quem o herdeiro tenha feito um juramento, jura que está grávida, a posse da herança deve ser 

concedida ao abrigo do Édito de Carbono, ou deve ser recusada se ela fizer o juramento ao herdeiro; pois a posse deve ser 

dada depois de ter sido demonstrada uma causa adequada para evitar que o herdeiro seja prejudicado se a mesma for dada; ou 

se for negada, para evitar privar o menor dos seus direitos legais. 

 

11. Papinianus, Perguntas, Livro XIII. 

 

Não há fundamento para a aplicação do Édito Carboniano, em que o filho, cuja condição civil é contestada, não pode tornar-

se herdeiro sem a intervenção do Pretor; por exemplo, se tiver sido nomeado. A mesma regra aplica-se quando é certo que ele 

ainda não pode ser o herdeiro, mesmo que possa ser o filho; como, por exemplo, se Tício foi nomeado herdeiro, e um filho 

póstumo ou um menor deserdado deve ser negado a ser o filho do testador. Também não faz qualquer diferença o interesse 

que o menor possa ter em ser provado ser o filho, com referência a outros assuntos, por exemplo, para obter os bens do seu 

irmão por outra mãe; ou para adquirir direitos sobre os libertados e os locais de sepultamento; pois está estabelecido que estes 

casos não são abrangidos pelo Édito Carboniano. 

 

12. The Same, Perguntas, Livro XIV. 

 

Um herdeiro nomeado, contra o qual um filho menor que se diz ser suposto exigir a posse pretoriana ao abrigo da Primeira 

Secção do Édito, como no caso de um herdeiro de direito, não pode, entretanto, obter a posse de acordo com as disposições 

do testamento. Se, no entanto, entretanto, ou o herdeiro nomeado, ou aquele que tem direito à posse como herdeiro legal, 
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morrer, deve ser concedida uma dispensa aos seus herdeiros. E se não tivessem podido entrar na herdade, porque a lei os 

impedia, ou porque a decisão da controvérsia era duvidosa? 

 

13. Paulus, Opiniões, Livro XI. 

 

Titia teve um filho póstumo após a morte do seu marido, e Sempronius apresentou uma acusação de adultério contra ela 

perante o Governador da província. Pergunto se o julgamento da acusação de adultério deve ser adiado até à idade da 

puberdade, a fim de que os direitos da criança póstumo não sejam prejudicados. Paulus respondeu que se não houvesse 

dúvidas quanto ao direito do menor aos bens do seu pai, os seus tutores não têm qualquer razão para adiar o julgamento por 

adultério até a sua pupila atingir a idade da puberdade. 

 

14. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Levanta-se a questão de saber se um menor sob a puberdade obteve a posse de uma propriedade pelo Édito Carboniano, e 

atinge essa idade antes de a posse lhe ter sido transferida, pode desempenhar as funções de queixoso. A resposta foi que ele 

deve apresentar provas de qualquer reclamação que faça contra o possuidor. 

 

15. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

Esta posse beneficiará o menor se a garantia for fornecida não só para obter a posse efectiva, mas também para recuperar 

bens, cobrar dívidas, dar dotes, e fazer tudo o resto que já declarámos ser passível de contribuição em colação. 

 

16. Paulus, On the Edict, Book XLI. 

 

Tal como a segurança é dada a um filho emancipado com referência à propriedade do seu pai, assim também deve ser dada a 

um menor com referência à propriedade que ele próprio coloca em colação. 

 

 

 

Título. 11. Relativo à posse pretoriana de um bem, de acordo com as disposições do testamento. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 
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Por testamento devemos compreender qualquer tipo de material sobre o qual esteja escrito; portanto, quer esteja escrito sobre 

tábuas de madeira, ou sobre as de qualquer outro tipo de material, ou sobre papiro, ou pergaminho, ou sobre a pele de 

qualquer animal, é também devidamente designado como testamento. 

 

(1) O Pretor não confirma, sob esta Secção do Edito, todos os testamentos, mas apenas os últimos; ou seja, os que foram 

feitos mais recentemente, e após os quais não foram redigidos outros. Um último testamento não é aquele que foi executado 

no próprio momento da morte, mas aquele após o qual nenhum outro foi executado, apesar de ser antigo. 

 

(2) É suficiente que haja um testamento, embora possa não ser produzido, se houver a certeza de que ele existe. Portanto, se 

estiver na posse de um ladrão, ou nas mãos de alguém com quem tenha sido depositado para guarda, não há dúvida de que a 

posse pretoriana da herança deve ser concedida; pois não é necessário abrir o testamento para que a posse pretoriana possa 

ser obtida de acordo com as suas disposições. 

 

(3) Mais uma vez, é necessário que o testamento tenha existido no momento da morte do testador, mesmo que possa ter 

deixado de existir posteriormente, pelo que se pode exigir a sua posterior destruição da posse pretoriana. 

 

(4) Contudo, exigimos que o herdeiro saiba que o testamento existia, e que tenha a certeza de que a posse da herança lhe foi 

dada pelas suas disposições. 

 

(5) Quando alguém fizer dois exemplares do seu testamento, e um deles permanecer, e o outro for destruído, o testamento é 

considerado como existente, e a posse pretoriana da herança pode ser exigida. 

 

(6) Mesmo que o testador tenha feito dois testamentos, e os tenha selado ao mesmo tempo, e nomeado herdeiros diferentes 

por cada um, e ambos existam; a posse da herança pode ser obtida sob ambos, porque são considerados como um só 

documento e o último testamento do testador. 

 

(7) Se, contudo, um testador executar um testamento, e também uma cópia do mesmo, e se aquele que pretendia ser o seu 

testamento estiver em existência, a posse da herança pode ser exigida; mas Pomponius diz que se apenas a cópia estiver em 

existência, a posse da herança não pode ser reclamada. 

 

(8) Para que a posse de um testamento seja dada a alguém, o Pretor exige que tenha o direito de depor, não só quando fez o 

testamento, mas também no momento da sua morte; portanto, se um menor com idade inferior à da puberdade, ou uma 

pessoa insana, ou qualquer outra pessoa que não tenha capacidade testamentária, deve fazer um testamento e depois tornar-se 

competente para o fazer, e morrer, a posse pretoriana dos seus bens não pode ser exigida. Se, no entanto, um filho sob 

controlo paterno, pensando que era o chefe de família quando não o era, deve fazer um testamento, e depois ser encontrado 
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como seu próprio dono no momento da sua morte, a posse dos seus bens de acordo com as disposições do testamento não 

pode ser reivindicada nos termos do Édito Pretoriano. Mas se um filho sob controlo paterno, que era um veterano, deve fazer 

um testamento, dispondo do seu peculiar castrense, e depois ser emancipado, ou tornar-se o chefe de família e depois morrer, 

a posse pretoriana dos seus bens pode ser exigida. Se alguém deveria ter o poder de fazer um testamento em ambos os 

momentos acima mencionados, mas não deveria ter esse poder no intervalo, a posse pretoriana dos seus bens pode ser 

reclamada de acordo com as disposições do seu testamento. 

 

(9) Além disso, se qualquer pessoa deve fazer um testamento, e depois ser privado da capacidade testamentária, quer por se 

ter tornado louco, quer pela razão de ter sido proibido de gerir os seus bens, a posse dos seus bens pode ser exigida ao abrigo 

do Édito, porque o seu testamento é válido na lei. Em geral, isto pode ser dito de todas as pessoas deste tipo que perderam o 

poder de fazer um testamento no momento da sua morte; mas os seus testamentos executados antes desse momento são 

válidos. 

 

(10) Quando o cordão que une as tábuas do testamento é cortado, embora isto tenha sido feito contra o desejo do testador, a 

posse pretoriana do testamento pode ser exigida. Se, no entanto, o próprio testador a cortar, o testamento não é considerado 

como tendo sido selado e, portanto, a posse da herança não pode ser reclamada. 

 

(11) Se as pastilhas em que o testamento está escrito devem ser roídas por ratos, ou o cordão deve ser quebrado de alguma 

outra forma, quer por estar deteriorado pela idade, quer pela humidade do local onde foi depositado, ou por uma queda, o 

testamento é considerado como tendo sido selado; especialmente se se supuser que está preso com apenas um cordão. Se um 

cordão for enrolado três ou quatro vezes à volta das pastilhas, deve ser mantido selado, mesmo que possa ser cortado ou roído 

num único local. 

 

2. O mesmo, No Édito, Livro XLI. 

 

O Pretor adoptou uma ordem de sucessão mais equitativa no Édito. Pois ele deseja que, em primeiro lugar, os filhos tenham 

direito à posse da herança em oposição aos termos do testamento, e depois, se isto não for feito, a vontade do falecido deve 

ser cumprida. Por conseguinte, o assunto deve permanecer em suspensão durante o tempo em que as crianças possam exigir a 

posse da herança. Quando este período tiver decorrido, ou se antes disso eles morrerem, ou rejeitarem a herança, ou perderem 

o direito de reivindicar a posse da mesma, então a posse da herança sob o Édito Pretoriano reverterá para os herdeiros 

nomeados. 

 

(1) Quando um filho é nomeado herdeiro sob uma condição, Julianus muito apropriadamente sustenta que pode exigir a posse 

da herança de acordo com os termos do testamento, na qualidade de herdeiro nomeado, independentemente da condição, 

mesmo que seja como se segue, "quando um navio deve chegar da Ásia". E embora a condição possa não estar preenchida, o 



2369 

 

Pretor deve, no entanto, proteger o filho a quem permite a posse, de acordo com as disposições do testamento, mesmo que já 

tenha obtido a posse em oposição a eles. Esta protecção é especialmente necessária para um filho que tenha sido emancipado. 

 

(2) A cada herdeiro nomeado será dada a posse da herança na proporção da parte da mesma que lhe foi legada, de tal forma 

que, no entanto, se não houver ninguém que a exija com ele, ele poderá ter a posse exclusiva. No entanto, enquanto um dos 

herdeiros delibera se tomará ou não posse pretoriana da herança, a posse da parte do seu co-herdeiro não será concedida a 

este último. 

 

(3) Se um substituto tiver sido nomeado para um herdeiro se morrer dentro de dez anos, e outro se morrer entre os dez e 

catorze anos de idade, e o herdeiro morrer antes dos dez anos de idade, o primeiro substituto tornar-se-á herdeiro, e obterá a 

posse pretoriana da herança; mas se o herdeiro morrer depois dos dez anos de idade, e antes de atingir o seu décimo quarto 

ano, o segundo substituto tornar-se-á herdeiro, e obterá a posse; mas ambos não podem ser unidos, uma vez que cada um 

deles é substituído sob uma condição diferente. 

 

(4) A posse pretoriana de uma herança de acordo com os termos do testamento é concedida aos herdeiros nomeados em 

primeiro grau, e depois, se não a reclamarem, aos substitutos que vierem a seguir em ordem, bem como aos que foram 

substituídos pelos substitutos; e concedemos a posse aos substitutos em ordem regular. Devemos entender que os herdeiros a 

serem nomeados em primeiro grau são os primeiros a serem nomeados; pois como eles têm o direito anterior de aceitar a 

herança, também devem ser os primeiros a ter direito à posse pretoriana. 

 

(5) Se alguém disser no seu testamento: "Que o primeiro seja herdeiro de metade dos meus bens e se não for meu herdeiro, 

que o segundo seja meu herdeiro; que o terceiro seja meu herdeiro de metade dos meus bens, e se não se tornar meu herdeiro, 

que o quarto seja meu herdeiro", o primeiro e o terceiro são aqueles a quem será permitido obter a posse pretoriana dos bens. 

 

(6) Se alguém nomear herdeiros da seguinte forma: "Que aquele dos meus irmãos que se casar com Seia seja herdeiro de três 

quartos da minha herança, e que aquele que não se casar com ela seja herdeiro de um quarto da mesma", é evidente que se 

Seia morrer, os herdeiros terão direito a partes iguais da herança. Se, no entanto, ela se casar com um deles, ele terá direito a 

três quartos, e o outro a um quarto da herança, respectivamente; mas nenhum deles pode exigir a posse pretoriana antes de a 

condição ter sido cumprida. 

 

(7) Se o nome do herdeiro tiver sido designado, fica estabelecido, sem margem para dúvidas, que ele não pode exigir a posse 

pretoriana da herança, mais do que um que tenha sido designado herdeiro sem consultar o testador; pois é considerado como 

não tendo sido designado quem o testador não quis designar. 
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(8) Quando dois herdeiros são nomeados, nomeadamente o primeiro e o segundo, e um terceiro é substituído pelo segundo, 

se o segundo declina a posse da herança, o terceiro sucede ao seu lugar. Se, contudo, o terceiro recusar entrar na herança, ou 

tomar posse pretoriana da mesma, a posse da mesma reverterá para o primeiro; nem será necessário que ele exija a posse 

pretoriana, pois esta reverterá para ele por força da lei, uma vez que a posse pretoriana se acumula a um herdeiro nomeado da 

mesma forma que a sua quota-parte da herança. 

 

(9) Quando um escravo é nomeado herdeiro, a posse pretoriana da herança é dada ao seu senhor a quem a herança pertencerá; 

pois a posse pretoriana segue-se à propriedade da propriedade. Portanto, se no momento da morte do testador, o herdeiro 

nomeado, Stichus, era o escravo de Sempronius, e Sempronius não o ordenou a entrar na propriedade por causa da sua morte, 

ou pelo motivo de ter alienado o escravo, e este último se ter tornado propriedade de Septitius, o resultado será que se Septius 

ordenar ao escravo que aceite a propriedade, a posse pretoriana do mesmo será dada a Septius, pois a propriedade lhe 

pertencerá. Portanto, se um escravo passar a três ou quatro senhores em sucessão, concederemos a posse pretoriana da 

herança ao último deles. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

É verdade que cada criança póstuma que estava por nascer no momento da morte do testador pode exigir a posse da 

propriedade em pretoriana após o seu nascimento. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLII. 

 

O termo "papiro" aplica-se não só ao que é novo, mas também ao que já foi utilizado. Assim, se alguém elaborar o seu 

testamento sobre uma folha cujo verso já esteja escrito, pode obter a posse pretoriana da propriedade com base nesse 

testamento. 

 

5. O mesmo, Disputas, Livro IV. 

 

Quando alguém é nomeado herdeiro sob uma condição, e após ter obtido a posse pretoriana de acordo com os termos do 

testamento, a condição não é cumprida, o resultado será que o bem entretanto permanecerá nas mãos do possuidor; como, por 

exemplo, quando um filho emancipado é nomeado herdeiro condicionalmente. Pois, se a condição não for cumprida, Julianus 

diz que pode, no entanto, obter a posse pretoriana de acordo com os termos do testamento; mas diz também que deve ser 

protegido se for alguém que possa obter a posse pretoriana da propriedade como herdeiro legal. Esta é a nossa prática actual. 

 

(1) Vamos ver se os legados devem ser pagos por estes herdeiros. O filho, de facto, que obteve a posse, por assim dizer, ao 

contrário das [disposições do testamento, é considerado como detentor da herança em virtude da sua nomeação, mas os 
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outros a detêm como herdeiros legais; por conseguinte, o filho só é obrigado a pagar os legados deixados aos descendentes e 

ascendentes, mas não os deixados a outros. É evidente que um fideicomisso deve ser executado em benefício daquele que a 

ele tinha direito como herdeiro; caso contrário, parece que a posse pretoriana nos termos do testamento tinha sido reclamada 

com o objectivo de o defraudar. 

 

6. The Same, Disputations, Livro VIII. 

 

Aqueles que foram nomeados herdeiros condicionalmente podem exigir a posse em pretoriana de acordo com os termos do 

testamento, mesmo enquanto a condição estiver pendente, e ainda não tiver sido cumprida, desde que tenham sido legalmente 

nomeados; pois, se alguém tiver sido ilegalmente nomeado, a sua nomeação não lhe trará qualquer vantagem na obtenção da 

posse em pretoriana da herança. 

 

7. Julianus, Digest, Livro XXIII. 

 

Quando as placas do testamento forem seladas em vários lugares, e alguns dos selos forem quebrados mas sete ainda 

restarem, isto será suficiente para permitir que a posse pretoriana da herança seja concedida; tal como quando os selos de sete 

testemunhas aparecem, embora possam não incluir os selos de todos os que selaram o testamento. 

 

8. The Same, Digest, Livro XXIV. 

 

Se o seguinte fosse inserido num testamento, "Que Sempronius seja herdeiro de metade da minha herança; que Titius seja 

herdeiro de um terço da minha herança, se um navio chegar da Ásia; e que o referido Titius seja herdeiro de um sexto da 

minha herança, se um navio não chegar da Ásia", neste caso, Titius não é nomeado herdeiro de duas partes diferentes da 

herança, mas é entendido como sendo um substituto para si próprio, e por isso é considerado como tendo direito a uma parte 

não superior a um terço. De acordo com esta declaração, uma vez que um sexto da herança permanece indiferente, Titius não 

só obterá a posse de um terço da mesma sob o Édito Pretoriano, mas também do sexto que lhe será atribuído. 

 

(1) Quando é nomeado um substituto para um filho com idade inferior à puberdade, como se segue, "Se o meu filho morrer 

antes de atingir a idade da puberdade, que Titius seja meu herdeiro", ele pode reclamar a herança como se a palavra "meu" 

não tivesse sido acrescentada, e também pode obter a posse da mesma em pretoriana. 

 

(2) Se for cometido um erro no nome ou apelido da pessoa com direito à herança, ele pode, no entanto, obter a posse 

pretoriana da mesma. 
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(3) Além disso, quando o nome do herdeiro tiver sido apagado no testamento a pedido do testador, mesmo que ainda possa 

ser lido, não se entende que ele tenha sido nomeado, de modo a poder entrar na herdade, ou exigir a posse pretoriana do 

mesmo, de acordo com a Lei Civil. 

 

(4) Um certo homem elaborou o seu testamento por escrito, mas nomeou oralmente um substituto para o seu filho, que tinha 

idade inferior à puberdade. Dei como minha opinião que a intenção do Pretor ao conceder a jpossessão da herança era que os 

herdeiros do filho e os do pai fossem considerados separadamente. Pois tal como a posse pretoriana de uma herança é 

concedida ao herdeiro nomeado do filho separadamente dos herdeiros do pai, assim também deve ser concedida 

separadamente dos herdeiros nomeados do pai, onde o herdeiro é nomeado oralmente. 

 

9. Pomponius, On Sabinus, Livro II. 

 

Para que a posse pretoriana de uma herança possa ser concedida de acordo com a substituição pupilar, deve ser averiguado se 

a vontade do pai foi selada, mesmo que a parte que continha a substituição tenha sido produzida sem selo. 

 

10. Paulus, On Plautius, Livro VIII. 

 

Quando um escravo é nomeado herdeiro condicionalmente, existe alguma dúvida sobre se ele pode ou não obter a posse 

pretoriana da propriedade. O nosso Scaevola defende que ele a pode obter. 

 

11. Papinianus, Perguntas, Livro XIII. 

 

"Que Titius seja o herdeiro de um dos meus filhos que será o último a morrer antes de atingir a idade da puberdade". Se as 

duas crianças deveriam morrer num lugar muito distante, e o substituto não soubesse qual delas morreu por último, a opinião 

de Julianus deve ser adoptada, que era que, devido à incerteza da condição, a posse da herança de mesmo um que morreu 

primeiro poderia ser exigida pelo substituto. 

 

(1) Quando um filho que foi nomeado herdeiro regressa do cativeiro após a morte do seu pai, pode obter a posse pretoriana 

dos seus bens, e o prazo de um ano em que o pode fazer será contado a partir do dia do seu regresso. 

 

(2) Titius, após ter feito o seu testamento, entregou-se a si próprio para ser arrogado, e depois, tendo-se tornado seu próprio 

senhor, morreu. Se o herdeiro nomeado exigir a posse pretoriana, será barrado por uma excepção por fraude; porque, ao 

entregar-se para ser arrogado, o testador transferiu todos os seus bens, juntamente consigo mesmo, para a família e casa de 

outro. É evidente que se, tendo-se tornado seu próprio dono, declarou num codicilo, ou noutro documento qualquer que 

desejava morrer sem alterar a sua vontade, a vontade que se tinha tornado inoperante é entendida como tendo sido restaurada 
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por esta declaração posterior, da mesma forma que se tivesse executado outro testamento e o tivesse rasgado, de modo a 

deixar o primeiro em vigor. Também ninguém deve pensar que um testamento pode ser feito pela mera expressão de um 

desejo; pois, neste caso, não se põe em causa o que quer que seja levantado com referência à legalidade do instrumento, mas 

apenas com referência à força da excepção que, nestas circunstâncias, pode ser apresentada contra o queixoso, que deve 

depender da pessoa do adversário. 

 

12. Paulus, Perguntas, Livro VII. 

 

Para que o herdeiro nomeado possa obter a posse pretoriana da herança, penso que se deve exigir que a sua identidade seja 

estabelecida por uma designação adequada, para que a parte a que tem direito possa ser encontrada, mesmo que tenha sido 

nomeado sem qualquer parte; pois quando um herdeiro é nomeado sem uma parte, pode ficar com uma parte que não lhe seja 

atribuída, ou alguma outra parte da herança. Se, contudo, o herdeiro foi designado de modo a parecer excluído pelo 

testamento, porque a parte da herança à qual foi designado não pode ser encontrada, ele não obterá a posse pretoriana. Isto 

ocorre quando alguém nomeia um herdeiro da seguinte forma: "Que Titius seja meu herdeiro da mesma parte da minha 

herança para a qual o nomeei pelo meu primeiro testamento", ou "Que ele seja meu herdeiro da mesma parte para a qual o 

nomeei pelo meu códice", e deve verificar-se que ele não foi nomeado. Se, contudo, eu disser: "Que Titius seja meu herdeiro 

se eu o nomeei herdeiro de metade dos meus bens no meu primeiro testamento", ou "Que ele seja meu herdeiro se eu o 

nomeei herdeiro de metade dos meus bens no meu códice", ele pode então obter a posse dos meus bens, uma vez que foi 

nomeado herdeiro condicionalmente. 

 

 

 

 

 

Título. 12. Quanto à posse pretoriana em que um filho tenha sido manumitido pelo seu pai. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

Um filho que foi emancipado pelo seu pai está nas mesmas condições, no que diz respeito à posse pretoriana contrária às 

disposições do testamento, que a de um homem livre. Isto parece ser perfeitamente justo para o Pretor, porque o filho obtém 

a vantagem de adquirir propriedade do seu pai; enquanto que, se ele estivesse sob controlo paterno, e devesse adquirir 
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qualquer coisa para si próprio, o seu pai colheria o benefício da mesma. Assim, foi estabelecida a regra de que o pai deveria 

ser autorizado a obter posse pretoriana contrária às disposições da vontade, tal como é permitido a um protector. 

 

(1) Por conseguinte, as pessoas que foram manumadas são enumeradas no Édito da seguinte forma: "Aquele que tinha sido 

emancipado pelo seu pai, ou pelo seu avô paterno, ou pelo seu bisavô paterno". 

 

(2) Quando um neto, que foi emancipado pelo seu avô, se entrega em arrogância ao seu pai, mesmo que deva morrer ainda 

sob controlo paterno, ou que deva morrer depois de ter sido emancipado, o seu avô só será admitido na sucessão de acordo 

com a interpretação do Édito; porque o Pretor concede a posse da herança, tal como quando um escravo foi emancipado da 

servidão. Se, no entanto, for esse o caso, ou se o filho não deve ser arrogado porque a arrogância de um libertado não é 

permitida, ou se deve ser feita de forma fraudulenta, os direitos do patrício permaneceriam, no entanto, inalterados. 

 

(3) Se um pai tiver recebido dinheiro para o induzir a emancipar o seu filho, ou se, posteriormente, o filho, durante a sua 

vida, lhe pagar o suficiente para o impedir de se opor à sua vontade; será impedido por uma excepção com base na má fé. 

 

(4) Há outro caso em que um pai não obtém a posse dos bens do seu filho emancipado, contrariamente às disposições do 

testamento, e é aí que o filho entra no exército; pois o Divino Pio declarou num Rescript que o pai não poderia, nestas 

circunstâncias, obter a posse dos bens do seu filho emancipado em oposição aos termos do testamento. 

 

(5) Está estabelecido que os filhos de um pai, que manumbava o seu filho, não podem obter a posse dos bens deste último, 

em oposição aos termos do testamento; mesmo que os filhos de um patrono o possam fazer. 

 

(6) Julianus diz que quando um pai tiver obtido a posse dos bens do seu filho emancipado, em oposição aos termos do 

testamento, ele manterá o primeiro privilégio de que gozou sem manumissão; pois ele não deve ser prejudicado porque 

possuía os direitos de um patrono, uma vez que continua a ser um pai. 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XV. 

 

Um pai não deve ser considerado igual a um patrono, na medida em que a Acção Faviana ou Calvisiana lhe pode ser 

concedida, pela razão de que é injusto que homens nascidos livres não tenham poder irrestrito para alienar os seus bens. 

 

3. Paulus, On Plautius, Livro VIII. 
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Paconius diz que se um filho que tivesse sido emancipado e manumitido pelo seu pai nomeasse algumas pessoas desonestas 

seus herdeiros (como, por exemplo, prostitutas), a posse de toda a sua herança contrária às disposições do testamento seria 

dada ao seu pai; caso contrário, só teria direito a metade da herança, se não tivesse sido nomeado um herdeiro desonroso. 

 

(1) Se um filho emancipado transmitir o seu pai no seu testamento, ou nomear o seu herdeiro, o pai não será obrigado a 

executar qualquer fideicomisso, no que diz respeito à quota-parte da herança a que tem direito, mesmo que a ele se 

entreguem. No entanto, se uma filha ou neta for manumitted, e o pai ou o avô, depois de ter sido transmitido no testamento, 

exigir a posse pretoriana da herança, aplicar-se-á a mesma regra que no caso de um filho. 

 

4. Marcellus, Digest, Livro IX. 

 

O Pretor não faz qualquer disposição no Édito com referência a um pai que emancipou o seu filho, e impôs a este último 

certas condições para lhe conceder liberdade; e por isso o pai não pode entrar em qualquer estipulação válida quanto a 

quaisquer serviços a serem prestados pelo seu filho. 

 

5. Papinianus, Perguntas, Livro XI. 

 

O Divino Trajano obrigou um pai a emancipar o seu filho, a quem tinha tratado mal, e de uma forma contrária à ditada pelo 

afecto paterno, e o filho, tendo depois falecido, o pai declarou que tinha direito à posse dos seus bens, por ter-lhe sido dado o 

manum. Isto, porém, foi-lhe recusado por conselho de Neratius Priscus e Aristo, uma vez que a emancipação teve lugar por 

necessidade, devido à falta de afecto paterno. 

 

 

 

 

 

Título. 13. Quanto à posse pretoriana de uma propriedade no caso da vontade de um soldado. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 
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Não há dúvida de que os desejos daqueles que fazem as suas últimas vontades enquanto em armas contra o inimigo, não 

importa de que forma o façam, e que morrem enquanto no exército, devem ser observados. Pois, embora a condição de um 

soldado seja diferente da daquelas pessoas que são privilegiadas pelas Constituições Imperiais, ainda assim, como os homens 

que entram constantemente em batalha estão expostos aos mesmos perigos, é apenas razoável que reclamem os mesmos 

privilégios para si próprios. Portanto, todos aqueles que se encontram numa posição tal que não podem fazer testamentos sob 

a lei militar, se forem encontrados no comboio do exército e aí morrerem, podem executar testamentos da forma que 

desejarem, e da forma que puderem, quer sejam Governadores de províncias, Deputados Imperiais, ou quaisquer outros que 

sejam incapazes de testificar de acordo com a lei militar. 

 

(1) Além disso, não há dúvida de que os capitães de navios e os comandantes de triremes podem fazer testamentos de acordo 

com a lei militar. Todos os remadores e marinheiros de frotas são considerados como soldados, e também os guardas são 

classificados como tal; e não há dúvida de que todos estes são capazes de testá-los de acordo com a lei militar. 

 

(2) Se um soldado é transferido de um comando para outro, mesmo que tenha deixado um e ainda não tenha sido inscrito 

noutro, pode, no entanto, fazer um testamento de acordo com a lei militar; pois ainda é um soldado, embora ainda não tenha 

sido destacado para nenhuma legião em particular. 

 

 

 

 

Título. 14. Sobre o direito ao mecenato. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Gabinete do Procônsul, Livro IX. 

 

Os governadores devem ouvir as queixas dos patronos contra os seus libertados, e os seus casos devem ser julgados sem 

demora; pois se um libertado é ingrato, não deve ficar impune. No entanto, se o libertado faltar ao dever que deve à sua 

padroeira, à sua padroeira, ou aos seus filhos, só deve ser punido levianamente, com uma advertência de que será imposta 

uma pena mais severa se voltar a dar motivo de queixa, e depois ser despedido. Mas se ele for culpado de insulto ou abuso 

dos seus patrões, deve ser enviado para o exílio temporário. Se. lhes oferecer violência pessoal, deve ser condenado às minas. 

A mesma regra aplicar-se-á quando lhes tenha causado incómodo através de um processo vexatório, ou tenha subornado um 

informador contra eles, ou tenha tentado fazer alguma acusação contra eles. 

 

2. The Same, Opinions, Livro I. 



2377 

 

 

Os libertos não devem ser proibidos pelos seus patrões de transaccionar negócios legais. 

 

3. Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

Quando alguém é nomeado tutor testamentário, e lhe é legada uma escrava, e lhe é pedido que a manumite, e, depois de o 

fazer, recebe um legado e desculpa-se de aceitar a tutela do menor, o Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript 

que enquanto ele era, de facto, um patrono do escravo, deveria ser privado de todos os direitos ligados à condição de 

patronato. 

 

4. The Same, Institutes, Livro V. 

 

Os imperadores Severus e Antoninus afirmaram muito apropriadamente num Rescript que os direitos sobre os homens livres 

são preservados para as crianças, onde o seu pai foi condenado por traição; tal como esses direitos são preservados para os 

filhos daqueles que são punidos por qualquer outra causa. 

 

5. The Same, Institutes, Livro XIII. 

 

O Divino Cláudio ordenou que um homem libertado que tivesse sido provado ter instigado os informadores a levantar uma 

questão quanto ao estatuto civil do seu patrono, se tornasse novamente escravo do patrono. 

 

(1) É fornecido por um Rescript do nosso Imperador que se um patrono não apoiar o seu libertado, perderá o seu direito de 

patrocínio. 

 

6. Paulus, Sobre a Lex Aelia Sentia, Livro II. 

 

Aquele que permite ao seu Libertador jurar que não casará, nem terá filhos, é entendido como aquele que obriga a sua 

Libertadora a jurar que não casará, nem terá filhos. Se, no entanto, o seu filho o fizer, sem o conhecimento do seu pai, ou se 

entrar numa estipulação com o libertado, isto não o prejudicará de forma alguma; mas se um filho que esteja sob o controlo 

do seu pai o fizer por sua ordem, é claro que ele será responsável nos termos da lei acima mencionada. 

 

(1) Um patrono estipulado para cem dias de trabalho a ser realizado, ou cinco aurei a serem pagos por cada dia pelo seu 

libertado. Este acordo não parece ser contrário à lei, porque o libertado tem o poder de executar o trabalho. 
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(2) Embora nenhuma pessoa seja excetuada por esta lei, ainda assim deve ser entendido apenas como referindo-se àqueles 

que podem ter filhos. Assim, se alguém deve obrigar um libertado que tenha sido castrado a fazer tal juramento, deve ser dito 

que ele não pode ser responsabilizado ao abrigo desta lei. 

 

(3) Se um protector deve obrigar a sua mulher libertada a jurar casar com ele, e o fizer com a intenção de casar com ela, não 

será considerado como tendo feito nada de ilegal. Se, no entanto, o patrono não deve casar com ela, e apenas lhe exigir que 

faça o juramento de a impedir de casar com outra, Julianus diz que cometeu uma fraude contra a lei, e que deve ser 

responsabilizado, tal como se tivesse obrigado a sua mulher libertada a jurar não casar de todo. 

 

(4) Um juramento é permitido pela Lex Julia relativamente a casamentos de ordens diferentes, que, neste caso, é imposto a 

um libertado ou a uma mulher livre, para não se casar, desde que deseje contrair um casamento legal. 

 

7. Modestinus, Sobre Manumissions. 

 

A Divina Vespasiana decretou que se uma escrava feminina tivesse sido vendida ao abrigo desta lei, sob a condição de não 

ser prostituída, e de ser prostituída, de se tornar livre; e que se depois entrasse na posse de outro comprador, sem esta 

condição, de ser livre em virtude da venda, e de se tornar a mulher livre do antigo vendedor. 

 

(1) Está previsto pelos Decretos dos Imperadores que os Governadores das províncias, que têm jurisdição sobre as queixas 

dos patrões, devem impor sanções aos seus libertados em proporção à gravidade dos seus delitos. Estas sanções são por vezes 

necessárias no caso de um libertador ingrato, e este é privado de uma parte dos seus bens que é dada ao seu patrono, ou é 

flagelado com chicotes, e depois dispensado. 

 

8. The Same, Regras, Livro VI. 

 

O Divino Adriano declarou num Rescript que onde um escravo foi manumido por um filho sob controlo paterno, que era um 

soldado, ele tornou-se o libertado do soldado e não do seu pai. 

 

(1) Um escravo que não seja manumitted obterá a sua liberdade quando for vendido sob a condição de ser manumitted dentro 

de um certo tempo; e, após esse tempo, tornar-se-á o liberto do comprador, mesmo que não tenha sido manumitted. 

 

9. The Same, Rules, Book IX. 

 

Os filhos que se recusam a aceitar as propriedades dos seus pais não perdem os seus direitos sobre os libertados destes 

últimos. A mesma regra aplica-se a um filho emancipado. 
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(1) Alguns senhores, que não conservam os seus direitos de patrono sobre os bens dos seus libertados, são excluídos pela lei, 

como no caso de um que tenha sido condenado à morte e não tenha sido restituído aos seus direitos civis; ou um que tenha 

sido o informador de um crime cometido pelo seu libertado; ou um filho, com mais de vinte e cinco anos de idade, tenha 

acusado um libertado pertencente ao seu pai de um crime capital. 

 

10. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro IX. 

 

Foi decidido que um patrono que tenha acusado o seu libertado de um crime capital é excluído da posse pretoriana dos seus 

bens, contrariamente às disposições do testamento. Labeo pensa que a acusação de um crime capital deve incluir tanto 

aqueles que envolvem a pena de morte, como aqueles que são punidos pelo exílio. Entende-se por acusador aquele que deu o 

nome do alegado culpado, a menos que peça para receber imunidade. Servilius diz que esta foi também a opinião de 

Proculus. 

 

11. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro X. 

 

Além disso, ele não será admitido à sucessão do seu libertado intestate que lhe é concedida pela Lei das Doze Mesas. 

 

12. Modestinus, Opiniões, Livro I. 

 

Gaius Seius, tendo morrido depois de fazer o seu testamento, nomeou o seu libertado Júlio, juntamente com os seus filhos, 

herdeiro de parte dos seus bens, tal como se tivesse sido seu próprio filho. Pergunto se uma nomeação deste tipo pode alterar 

a condição civil do Libertado. Modestinus deu-lhe como sua opinião que não mudaria a sua condição. 

 

13. The Same, Pandects, Book I. 

 

Um filho sob controlo paterno não pode manumitar um escravo que faz parte da sua peculiaridade, a menos que o faça por 

ordem do seu pai; e o escravo, depois de ter sido manumitido, torna-se o libertado do pai. 

 

14. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Se devo jurar em tribunal que sou o patrono de um certo escravo, deve ser considerado que não tenho direito aos seus bens 

nessa qualidade, porque um juramento não constitui um patrono. O caso seria, contudo, diferente, se tivesse sido decidido 

judicialmente que eu era o seu padroeiro, pois então o julgamento será válido. 
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15. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VIII. 

 

Qualquer pessoa que obrigue o seu libertado a prestar juramento contrário à Lex Aelia Sentia não terá, nem ele nem os seus 

filhos, quaisquer direitos sobre o libertado. 

 

16. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro X. 

 

Quando um liberto comete uma fraude contra a lei, para que possa morrer com menos de cem mil sestércios, o seu acto é 

nulo por operação da lei; e portanto o seu patrono suceder-lhe-á como um liberto possuidor de uma herança dessa quantia. 

Assim, tudo aquilo que ele alienou, por qualquer razão, não terá qualquer força ou efeito. É evidente que se ele alienar 

qualquer bem com o objectivo de defraudar o seu patrono, e, depois de o ter feito, permanecer com um valor superior a cem 

mil sestércios, a alienação será válida, mas qualquer bem que tenha sido alienado fraudulentamente pode ser recuperado pela 

acção da Favian ou da Calvisian. Julianus afirmou-o frequentemente, e é a nossa prática. A razão desta diferença é que 

sempre que uma alienação de algo é feita com o propósito de defraudar a lei, o acto é nulo. Além disso, ele é culpado de 

fraude que diminui o valor dos seus bens para menos de cem mil sestércios com o objectivo de se subtrair às disposições da 

lei. Mas se, após a alienação, ele continuar a ser o proprietário de bens no valor de cem mil sestércios, não é considerado 

como tendo cometido uma fraude contra a lei, mas apenas contra o seu patrono; e, portanto, os bens de que ele se desfez 

podem ser recuperados ou pela Acção Faviana ou pela Acção Calvisiana. 

 

(1) Quando alguém, com o objectivo de diminuir o valor dos seus bens para um montante inferior a cem mil sestércios, 

alienar vários artigos de uma só vez, de modo que, ao revogar a venda de um, ou de partes de todos eles, valerá mais de cem 

mil sestércios, será necessário revogar a venda de todos os artigos, ou a de cada um deles pro rata, a fim de tornar a sua 

fortuna igual a cem mil sestércios? A melhor opinião é que a alienação de todos os artigos não tem qualquer força ou efeito. 

 

(2) Se alguém não vender todos os seus bens de uma vez, mas uma parte deles de uma vez, e uma parte deles de outra, a 

alienação subsequente não será revogada por operação de lei, mas a primeira será; e haverá fundamento para a instituição da 

Acção Faviana com referência à última alienação dos bens. 

 

17. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro XI. 

 

Os Irmãos Divinos afirmaram o seguinte num Rescript: "Verificámos por aqueles que são os mais cultos da lei que por vezes 

era duvidoso que um neto pudesse exigir a posse pretoriana da propriedade do seu avô, contrariamente às disposições da 

vontade, se o seu pai, que tinha mais de vinte e cinco anos de idade, o tivesse acusado de um crime capital. É verdade que 

Proculus, um jurista de grande autoridade, era da opinião que, num caso deste tipo, a posse pretoriana não deveria ser dada ao 

neto; e adoptámos esta opinião quando emitimos um Rescript em resposta à aplicação de Caesidia Longina. Mas o nosso 
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amigo Volusius Maecianus, Pretor do Direito Civil, e aquele que presta a maior atenção a precedentes antigos e bem 

fundamentados, sendo influenciado pelo seu respeito pelo Nosso Rescript (como ele nos declarou), não pensou que pudesse 

decidir de outra forma. Mas como discutimos este ponto em pormenor com o próprio Maecianus, e com outros dos nossos 

amigos aprendidos na lei, a melhor opinião parece ser a de que um neto não será excluído dos bens do seu avô libertado, nem 

pelas palavras ou pelo espírito da lei, nem pelo Édito do Pretor, nem por sua própria conta, nem pelo estigma ligado ao seu 

pai. Sabemos também que esta opinião foi adoptada por muitos eminentes juristas, bem como por aquele ilustre Salvius 

Julianus, o nosso amigo". 

 

(1) Também se levantou a questão, se um filho acusasse o libertado do seu pai de um crime capital, se isso prejudicaria os 

direitos dos seus filhos. Proculus sustentou que o estigma ligado ao filho do patrono prejudicaria os seus filhos. Julianus, no 

entanto, nega que seja este o caso; e deve considerar-se que a opinião de Julianus deve ser adoptada. 

 

18. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

Pergunto se um homem livre pode ser impedido pelo seu patrono de realizar o mesmo tipo de negócio que o seu patrono está 

a realizar na mesma colónia. Scaevola respondeu que não podia ser impedido de o fazer. 

 

19. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Um homem livre é ingrato quando não mostra o devido respeito pelo seu patrono, ou se recusa a gerir os seus bens, ou a 

assumir a tutela dos seus filhos. 

 

20. The Same, Sentences, Livro III. 

 

Quando um libertado morre após fazer a sua vontade, é dado poder ao seu protector para exigir ou o pagamento do que quer 

que fosse devido para lhe conceder a sua liberdade, ou a posse pretoriana de uma parte dos seus bens; e mesmo que o 

libertado morra intestate, o protector terá ainda a escolha destas duas coisas. 

 

21. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

Se o patrono ou o libertado tiver sido banido, e depois restaurado à sua condição civil, o direito ao mecenato, bem como o de 

exigir a posse pretoriana contrária às disposições da vontade, que foram perdidas, será restaurado; e este direito é preservado, 

mesmo que o patrono ou o libertado deva ser restaurado ao seu estatuto anterior, depois de ter sido condenado às minas. 
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(1) Um padroeiro é excluído da posse pretoriana contrária às disposições do testamento quando é nomeado herdeiro apenas 

de um duodécimo da herança; e o que é necessário para perfazer a quantia a que tem direito pode ser obtido através do seu 

escravo por um legado do libertado pagável incondicionalmente, e sem demora, ou deixando-lhe a herança, ou um legado, ou 

uma soma de dinheiro pagável sob um fideicomisso. 

 

(2) Quando apenas um de dois patrões é nomeado herdeiro do que lhe é devido incondicionalmente, e sem demora, não pode 

exigir a posse pretoriana em oposição às disposições do testamento; mesmo que lhe tenha sido deixada uma quantia menor do 

que aquela a que tinha direito, e deve exigir a posse pretoriana da herança contrária às disposições do testamento, a parte do 

outro patrono reverterá a seu favor. 

 

(3) Se os filhos naturais de um libertado, que tinha sido deserdado por ele, conseguirem através dos seus escravos uma parte 

da herança do seu pai, tendo um estranho sido nomeado herdeiro do restante, isto afectará o direito do patrono. 

 

(4) Se o filho de um libertado for nomeado seu herdeiro, e rejeitar a herança, o padroeiro não será excluído. 

 

22. Gaius, Sobre casos especiais. 

 

Está bem estabelecido que mesmo que o filho de uma padroeira esteja sob controlo parental, a herança ainda lhe pertencerá 

por lei. 

 

23. Tryphoninus, Disputations, Livro XV. 

 

Quando um filho deixou a morte de um pai sem ser avisado, e um escravo tendo detectado o assassino, tinha merecido a sua 

liberdade por este motivo, defendi que o filho não deveria ser considerado como o patrono do escravo, pelo facto de ser 

indigno. 

 

(1) Onde tinha sido feito um falso codicilo, que a princípio foi considerado genuíno, e o herdeiro, ignorando o facto, 

concedeu liberdade a certos escravos em virtude de uma confiança criada pelo referido codicilo, foi declarado num Rescript 

do Adriano Divino que os escravos seriam livres, mas que devem pagar ao herdeiro todo o seu valor. E foi justamente 

sustentado que os referidos escravos deveriam tornar-se os homens livres do herdeiro, pela razão de que o seu direito sobre 

eles como patrono ainda continuava em vigor. 

 

24. Paulus, No Primeiro dos Seis Livros dos Decretos Imperiais Pronunciados em Conselho; ou nas Decisões Imperiais. 
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Camelia Pia recorreu da decisão de Hermógenes, que estabelecia que a juíza que tinha jurisdição sobre uma propriedade a ser 

dividida entre si e o seu co-herdeiro tinha dividido não só a propriedade, mas também os libertados. Foi decidido que isto não 

tinha sido feito em conformidade com qualquer lei, e que a divisão dos libertados era nula; mas que a nomeação das 

disposições feitas pelo juiz entre os co-herdeiros deveria ser confirmada sem qualquer alteração. 

 

 

 

Título. 15. Quanto ao respeito que deve ser demonstrado aos pais e patronos. 

 

 

 

1. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

O afecto filial devido aos pais deve também ser manifestado pelos soldados. Portanto, se um filho, que é um soldado, 

cometer qualquer acto impróprio para com o seu pai, deve ser punido na proporção da sua ofensa. 

 

(1) O afecto filial entre uma mãe e um filho que tenham sido libertados da escravatura juntos deve ser mantido de acordo 

com a lei natural. 

 

(2) Se um filho, através do uso de linguagem abusiva, insultar o seu pai ou a sua mãe, a quem é seu dever respeitar, ou 

colocar mãos impiedosas sobre qualquer um deles, o Prefeito da Cidade deverá punir o crime, que afecta a ordem pública, na 

proporção da sua gravidade. 

 

(3) Um filho deve ser considerado indigno de ser um soldado, que chama ao seu pai e à sua mãe, por quem reconhece ter sido 

educado, malfeitores. 

 

2. Julianus, Digest, Livro XIV. 

 

O respeito devido aos pais e patrões é de tal ordem que uma acção por fraude ou lesão não pode ser concedida contra eles, 

mesmo que possam aparecer por um advogado; pois embora, pelos termos do Édito, se for proferido um julgamento contra 

eles, eles podem não ser considerados infames; ainda assim, de acordo com a própria opinião pública, eles não escaparão à 

imputação de infâmia através do próprio processo. 

 

(1) A sentença por posse forçada é também proibida de ser proferida contra eles. 3. Marcellus, Opiniões. 
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Titius comprou um rapaz escravo, e após o lapso de vários anos ordenou a sua venda, mas depois de ter sido mendigado a 

manumitá-lo, fê-lo, tendo recebido dele uma soma de dinheiro como seu valor. Pergunto se o filho e herdeiro do mestre que o 

manumiu pode acusar o libertado de ser ingrato. A resposta foi que ele podia, se não houvesse outro obstáculo; pois faz muita 

diferença quando alguém deu liberdade ao seu escravo em consideração do dinheiro obtido dele, ou de um amigo seu, e 

quando um escravo, que tinha pertencido a outro, se torna sua propriedade e lhe paga uma soma de dinheiro pela sua 

liberdade. Pois o primeiro confere-lhe um benefício, embora não seja gratuito; o segundo, porém, pode ser considerado como 

não tendo feito mais do que lhe ter emprestado a sua ajuda. 

 

4. Marcianus, Decisões Públicas, Livro II. 

 

O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que um libertado ingrato poderia ser acusado pelo agente do seu 

patrono. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Um pai, uma padroeira, uma padroeira, ou os filhos de familiares destes últimos, não serão responsáveis por uma acção de 

facto por causa de uma transacção, na qual se diz ter recebido uma soma de dinheiro, em consideração quer da execução ou 

não execução de algum acto. 

 

(1) Nem as acções que impliquem perversidade moral, nem as baseadas na má fé, nem as baseadas em fraude, serão 

concedidas contra eles. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Nem podem ser processados por corrupção de um escravo: 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Apesar de tais acções poderem não implicar torpeza moral. 

 

(1) E o julgamento só poderá ser feito contra eles pelo montante que possam pagar. 

 

(2) Nem podem ser combatidos por excepções com base na má fé, ou pela força, ou pelo medo, ou por interditos unde vi, ou 

por qualquer dano sofrido através de violência. 
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(3) Quando estas pessoas fazem um juramento, não são obrigadas a jurar que tal não é feito de forma maliciosa. 

 

(4) Quando um homem livre alega que a sua padroeira foi colocada fraudulentamente na posse de uma herança em nome do 

seu filho por nascer, não será ouvido, porque não pode acusar a sua padroeira de fraude, pois tais pessoas têm direito ao 

respeito; como se afirma nas Secções do Édito. 

 

(5) O respeito, porém, é apenas devido a elas pessoalmente, e não àqueles que as representam; mas se elas próprias 

aparecerem pelos outros, continuarão a ter direito ao respeito. 

 

8. Paulus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

O herdeiro de um homem livre tem direito a todos os direitos de um estranho contra o patrono do falecido. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVI. 

 

As pessoas de um pai e de um patrono devem sempre parecer honrosas e sagradas aos olhos de um libertado e de um filho. 

 

10. Tryphoninus, Disputations, Livro XVII. 

 

Um pai não tem o direito de impor qualquer obrigação ao seu filho emancipado, em consideração de lhe ter concedido a sua 

liberdade, pela razão de que nada deste tipo pode ser imposto aos filhos. Também ninguém pode dizer que um filho está 

vinculado por um juramento ao seu pai, que o manuma, da mesma forma que um libertado está vinculado ao seu patrono, 

uma vez que os filhos devem aos seus pais afecto e não a serviços de natureza masculina. 

 

11. Papinianus, Opiniões, Livro XIII. 

 

Uma mulher liberta não é considerada ingrata porque trabalha no seu ofício em oposição aos desejos do seu patrono. 
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         Livro XXXVIII 
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente aos serviços dos homens livres. 

 

2. Relativamente aos bens dos libertados. 

 

3. Sobre os libertados dos municípios. 

 

4. Sobre a atribuição dos libertados. 

 

5. Onde tudo é feito para defraudar o patrono. 

 

6. Onde não existe qualquer vontade pela qual as crianças possam ser beneficiadas. 

 

7. Em relação à posse pretoriana por agnatas. 

 

8. Sobre a posse pretoriana concedida aos cognatos. 

 

9. Sobre o édito sucessor. 

 

10. Sobre os graus de relação e afinidade e os seus diferentes nomes. 

 

11. Sobre a posse pretoriana com referência a marido e mulher. 

 

12. Sobre a sucessão de veteranos e soldados. 

 

13. Relativamente àqueles que não têm direito à posse pretoriana de uma propriedade. 
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14. Relativamente à posse pretoriana de bens concedidos por leis ou decretos especiais do Senado. 

 

15. Que ordem deve ser observada na concessão da posse pretoriana. 

 

16. Quanto aos herdeiros e herdeiros legítimos. 

 

17. Sobre os Decretos Tertulianos e Orfãos do Senado. 

 

 

 

 

Sobre o título. 1. Sobre os serviços dos homens livres. 
 

 

 

1. Paulus, Sobre várias passagens. 

 

Os serviços acima mencionados significam trabalho diário. 

 

(0) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

O Pretor promulgou este Édito a fim de restringir as exigências de serviços impostas em consideração da concessão da 

liberdade; pois percebeu que as exigências de serviços impostas em troca da liberdade aumentavam excessivamente, com o 

objectivo de oprimir e incomodar os libertados. 

 

23. Portanto, em primeiro lugar, o Pretor promete conceder acções com vista a exigir que os serviços sejam prestados por 

homens e mulheres libertados. 

 

3. Pomponius, On Sabinus, Livro IV. 

 

Quando um Padroeiro tiver estipulado a prestação de serviços pelos seus libertados, só os poderá exigir depois de decorrido o 

tempo em que os mesmos são devidos. 
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(1) Nem uma parte dos serviços pode ser executada pelos homens livres trabalhando um certo número de horas, porque a 

obrigação exige o trabalho de um dia inteiro. Assim, um homem libertado que tenha trabalhado apenas seis horas na manhã 

não será libertado do trabalho durante todo o dia. 

 

0. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Um escravo que foi manumitted por dois senhores prometeu os seus serviços a ambos. Tendo um deles morrido, não há razão 

para que uma exigência dos serviços do escravo não deva ser feita pelo seu filho, mesmo que o outro senhor possa estar vivo. 

Isto não tem nada em comum com a sucessão ou posse pretoriana de uma propriedade; uma vez que os serviços são exigidos 

aos homens livres, tal como se lhes tivesse sido emprestado dinheiro. Esta foi a opinião de Aristo, e penso que é correcta; 

pois considera-se que deve ser concedida uma acção a um herdeiro estrangeiro por serviços que eram devidos mas não 

executados, sem o receio de que o mesmo seja impedido por uma excepção; e, portanto, deve ser concedida ao filho, mesmo 

que o outro patrão esteja vivo. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Se alguém deve estipular a prestação de serviços em seu benefício e em benefício dos seus filhos, a estipulação também se 

aplicará aos seus herdeiros póstumos. 

 

(1) The Same, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Os serviços relativos a uma profissão, e outros que são iguais ao pagamento de dinheiro, passam para o herdeiro; mas os 

relativos aos deveres dos libertados não passam para ele. 

 

6. The Same, On Sabinus, Booh XXVIII. 

 

Para que, num caso deste tipo, a obrigação de juramento possa ser contratada de acordo com a lei, é necessário que a pessoa 

que é jurada seja um libertado, e que o faça tendo em consideração a liberdade que recebeu. 

 

(0) Levanta-se a questão, se alguém deve legar um legado ao seu libertado, desde que jure pagar a aurei de posse ao seu filho, 

em vez de prestar os seus serviços, se ficará vinculado pelo juramento. Celsus Juventius diz que ele estará vinculado, e que 

faz muito pouca diferença por que razão o Libertador faz um juramento com referência aos seus serviços. Concordo com a 

opinião de Celsus Juventius. 
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(1) Para que o juramento possa ser vinculativo, o Libertador tem de o fazer após a sua manumissão, e ficará igualmente 

vinculado quer o faça imediatamente, quer após um certo tempo. 

 

(2) Além disso, ele deve jurar que dará os seus serviços, um presente, ou um presente; e pode prometer quaisquer serviços, 

desde que estes possam ser legal e devidamente propostos. 

 

(3) Foi declarado num Rescript pelo Adriano Divino, e também subsequentemente por outros Imperadores, que não pode ser 

feita uma exigência de serviços contra alguém que tenha obtido a sua liberdade em consideração a execução de um 

fideicomisso. 

 

(4) A acção para obrigar à execução de serviços será concedida contra um menor quando este atingir a idade da puberdade, e 

por vezes mesmo enquanto for menor; pois os serviços podem ser executados por ele se for um copista, ou um familiarizado 

com os nomes de cidadãos, ou um contabilista, ou um actor, ou o ministro de qualquer outro tipo de prazer. 

 

(5) Se os filhos de um mecenas tiverem sido nomeados para partes desiguais da herança, deverão ter direito a uma acção para 

obrigar à execução dos serviços dos libertados, de acordo com o seu direito hereditário à herança, ou às suas partes? Penso 

que a melhor opinião é que eles terão direito a uma acção proporcional ao seu direito hereditário à herança. 

 

(6) No entanto, faz pouca diferença se as crianças estavam sob o controlo do patrono, ou se tinham sido emancipadas. 

 

(7) Se um padroeiro nomear o seu filho, que tinha dado em adopção, seu herdeiro, a melhor opinião é que ele tem direito aos 

serviços dos libertados. 

 

(8) Os filhos de uma padroeira não são excluídos de exigir os serviços dos libertados da sua mãe. 

 

23. Pomponius, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Quando um libertado jura prestar os seus serviços a dois padroeiros, é detido por Labeo que deve uma parte deles a cada um, 

e que isto lhe pode ser exigido; pois os serviços que não foram e não puderam ser prestados na altura são constantemente 

exigidos. Isto ocorre quer o libertado tenha jurado, ou prometido aos próprios patronos, ou a um escravo de ambos, prestar os 

seus serviços, ou quando existem vários herdeiros de um só patrono. 

 

23. Está estabelecido que qualquer um pode agir como fiador de um libertado que faça o juramento de prestar os seus 

serviços. 
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23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Os serviços não são bens que, na natureza das coisas, existem. 

 

23. Os serviços, porém, a serem prestados a partir de um sentido de obrigação, e que devem ser prestados daqui em diante, 

não são devidos a ninguém, mas ao patrono; uma vez que a sua propriedade pertence à pessoa de quem os presta, e àquele a 

quem são prestados. Os serviços relativos a uma profissão, e outros da mesma descrição, podem ser prestados por qualquer 

pessoa e a quem quer que seja; pois, quando se referem a uma profissão, podem ser prestados a outra por ordem do mecenas. 

 

23. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

O escravo de um patrono não pode fazer a seguinte estipulação com referência a um libertado: "Prometes prestar-me os teus 

serviços? Daí que a estipulação deva ser feita para que os serviços sejam prestados ao seu protector. 

 

0. Quando um libertado presta o seguinte juramento com referência aos seus serviços: "Juro prestar os meus serviços ao meu 

patrono, ou a Lucius Titius", não pode ser libertado daqueles que deve ao seu patrono, prestando os seus serviços a Lucius 

Titius. 

 

13. Julianus, Digest, Livro XXII. 

 

Não faz diferença se Lucius Titius é um estranho, ou o filho do patrono: 

 

14. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

Porque os serviços prestados a Lucius Titius são diferentes daqueles a que o patrono tem direito. No entanto, quando o 

libertado promete uma certa soma de dinheiro ao seu patrono, que é pobre, em consideração de receber a sua liberdade, ou 

promete-a a Titius, a adição do nome de Titius será certamente válida. 

 

15. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Quando um escravo é comprado ao abrigo desta lei, sujeito à condição de que seja manumitido, e obtém a sua liberdade de 

acordo com a Constituição do Divino Marco, quaisquer serviços que lhe tenham sido impostos não serão de força ou efeito. 

 

(1) Também não podem ser exigidos serviços a um libertado a quem tenham sido atribuídos bens nos termos da Constituição 

do Divino Marcus promulgada com o objectivo de preservar a liberdade dos escravos, quer tenham obtido a sua liberdade 
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directamente, quer de acordo com os termos de um trust, mesmo que aqueles que a obtiveram como beneficiários de um trust 

se tornem os libertadores da própria pessoa; pois não se tornam libertadores nas mesmas circunstâncias que os escravos que 

nós manumitamos sem sermos obrigados a fazê-lo. 

 

(2) A acção para obrigar à execução de serviços residirá quando o tempo para a sua execução tiver passado; o tempo, porém, 

não pode decorrer antes de os serviços começarem a ser devidos, e começam a ser devidos após o tempo para a sua execução 

ter sido indicado. 

 

(3) Mesmo que o libertado deva ter uma esposa, o seu patrono não está impedido de exigir os seus serviços. 

 

(4) Se o protector for menor de idade inferior à puberdade, o seu libertado não é considerado casado com o seu 

consentimento, a menos que a autoridade do seu tutor o confirme. 

 

(5) Se o casamento de uma mulher livre for ratificado pelo seu protector, este impedi-lo-á de se opor a ele posteriormente. 

 

16. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro VIII. 

 

É evidente, quando a mulher libertada deixa de casar, que os seus serviços podem ser exigidos, tal como quase todas as 

autoridades o afirmam. 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Um homem livre, depois de os seus serviços terem sido indicados, fica tão doente que não os pode realizar. Será ele 

responsável, porque é evidente que não é culpa sua que não realize os serviços? 

 

17. Os serviços não podem ser prometidos, prestados, devidos, ou exigidos em parte. Por isso Papinianus deu a seguinte 

opinião, nomeadamente: onde existem vários serviços distintos e não apenas um, e o patrono que estipulou para eles deixou 

vários herdeiros, é verdade que a obrigação deve ser dividida na proporção do número dos herdeiros. Finalmente, Celsus, no 

Décimo Segundo Livro, diz que se um libertado, que tem dois patrões, deve jurar que prestará mil serviços a um escravo 

detido por eles em comum, quinhentos, em vez de mil metades dos serviços serão devidos a cada um deles. 

 

(1) Paulus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Um libertado deve prestar os serviços ao seu patrono que pertencem a um ofício que aprendeu após a sua manumissão, desde 

que possam ser prestados de forma honrosa e sem perigo de vida; mas aqueles que aprendeu na altura da sua manumissão não 
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devem ser sempre prestados. Se, no entanto, adoptou alguma ocupação desonrosa após a sua manumissão, deve executar os 

serviços que poderia ter prestado no momento em que obteve a sua liberdade. 

 

2. Tais serviços devem ser prestados a um mecenas que sejam adequados à idade, posto, saúde, requisitos, e modo de vida de 

ambas as partes. 

 

3. O Mesmo, No Direito de Patrocínio. 

 

Um mecenas não deve ser ouvido se exigir serviços que a idade do libertado não permite, ou a fraqueza do seu corpo não 

pode suportar, ou pelo desempenho dos quais a sua condição, ou modo de vida, será afectada de forma prejudicial. 

 

4. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

Sabinus, no Quinto Livro do Édito do Pretor Urbano, diz que um homem libertado deve prestar os seus serviços, e fornecer 

os seus próprios alimentos e vestuário. Se, no entanto, não se puder sustentar, a sua comida deve ser-lhe fornecida pelo seu 

patrono. 

 

5. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIV. 

 

É evidente que não devem ser exigidos serviços a um libertado sem lhe dar determinados dias para os realizar, e dando-lhe 

tempo suficiente para ganhar o suficiente para se sustentar a si próprio. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro XL. 

 

A menos que isto seja feito, o Pretor não permitirá que os serviços de um Libertador sejam prestados ao seu patrono. Isto é 

inteiramente correcto, porque cada um deles deve fornecer o que prometeu às suas próprias custas, desde que o que ele deve 

exista. 

 

7. Proculus diz que um libertado deve ir a Roma da sua província para prestar os seus serviços; mas, onde o fizer, o patrono 

perderá o tempo por ele consumido quando vier a Roma. Este é o caso, desde que o patrono, como bom cidadão e chefe de 

família cuidadoso, resida em Roma, ou viaje para a província, mas se quiser vaguear pelo mundo, a necessidade de o seguir 

para todo o lado não deve ser imposta ao libertado. 

 

8. Javolenus, Sobre Cassius, Livro VI. 
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Pois os serviços devem ser prestados no local onde o patrono reside, e claro, às suas custas para alimentação e transporte. 

 

9. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIV. 

 

Quando um mecenas estipula serviços, a estipulação torna-se operacional quando o mecenas faz a exigência, e o libertado 

não os presta. Nem faz qualquer diferença se as palavras "quando os exijo" são acrescentadas ou não; como uma regra aplica-

se aos serviços do Libertador, e outra a outros assuntos. Pois como a prestação de serviços nada mais é do que o 

cumprimento de um dever, é absurdo supor que um dever deve ser cumprido num outro dia que não aquele em que a pessoa 

que tem direito a ele deseja que seja cumprido. 

 

10. Quando um homem livre promete ao seu patrono prestar-lhe serviços, e não inclui os seus filhos, fica estabelecido que os 

serviços só serão devidos aos seus filhos se estes se tornarem herdeiros do seu pai. Julianus defende que, mesmo que se 

tornem herdeiros do seu pai, só terão o direito de exigir o benefício dos serviços do libertado onde não se tornaram herdeiros 

através da intervenção de outra pessoa. Portanto, se alguém, depois de ter deserdado o seu filho emancipado, nomear o seu 

escravo seu herdeiro, e o primeiro se tornar seu herdeiro através do referido escravo, deve ser impedido de exigir os serviços 

do libertado; tal como seria impedido um patrono que não impusesse quaisquer serviços aos seus libertados, ou que tivesse 

vendido os que ele impôs. 

 

11. Deve notar-se, por todos os meios, que em todo o tipo de serviços os períodos de tempo necessários para o cuidado 

adequado do seu corpo devem ser concedidos ao libertado. 

 

12. Julianus, Digest, Livro XXII. 

 

Serviços como os prometidos por um libertado diferem materialmente dos que estão ligados a um ofício ou a uma profissão; 

portanto, se o libertado for um artesão, ou um pintor, desde que seja empregado desta forma, será obrigado a prestar os seus 

serviços de patrono deste tipo. Portanto, tal como qualquer pessoa pode estipular para a prestação de serviços relacionados 

com um ofício para seu próprio benefício, ou para o de Titius, assim também um patrono pode estipular legalmente com o 

seu libertado que os seus serviços sejam prestados quer a si próprio, quer a Sempronius; e o libertado será libertado da sua 

obrigação ao prestar os seus serviços a um estranho, tal como o seria se os tivesse prestado ao seu patrono. 

 

13. Quando há vários patrões que se deslocaram propositadamente a diferentes províncias, e ao mesmo tempo exigiram a 

prestação de serviços por um libertado, pode-se dizer que os serviços são devidos, mas que o libertado não será obrigado, 

porque não é culpa sua, mas dos seus patrões, que os serviços não sejam prestados; tal como acontece quando os serviços são 

exigidos a um libertado que está doente. Quando os patrões são residentes de duas cidades diferentes, e cada um tem lá o seu 

domicílio, devem concordar com a prestação de serviços pelo libertado; caso contrário, seria uma dificuldade que alguém que 
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pode ser libertado trabalhando durante dez dias, deveria, porque os seus patrões não concordam com a prestação dos seus 

serviços, e ambos os exigem de imediato, ser obrigado a trabalhar durante cinco dias para um deles, e a pagar ao outro o 

valor dos cinco dias de trabalho a que tem direito. 

 

14. The Same, Digest, Book LII. 

 

Sempre que um determinado tipo de serviço é especificado na estipulação, como, por exemplo, os de um pintor, ou de algum 

artesão, não podem ser exigidos, a menos que o tempo para a sua execução tenha decorrido, como no próprio contrato, 

entende-se que o tempo para a execução é dado, embora não possa ser expresso em palavras; por exemplo, quando 

estipulamos a prestação de serviços em Éfeso, está implícito tempo suficiente para o fazer. Daí que a seguinte estipulação 

seja nula: "Prometes dar-me hoje uma centena de quadros que pintaste"? Os serviços, contudo, começam a ser devidos a 

partir da data da estipulação. Aqueles que um mecenas exige do seu libertado não são devidos imediatamente, porque se 

entende ser acordado entre as partes que não serão devidos antes da data da sua execução ter sido indicada; ou seja, que o 

libertado executará os seus serviços de acordo com a conveniência do seu mecenas; o que não pode ser dito com referência 

aos de um artesão, ou de um pintor. 

 

15. The Same, Digest, Book LXV. 

 

Um mecenas que contrata os serviços do seu Libertador nem sempre é entendido como recebendo pagamento por tais 

serviços; mas isto deve ser verificado a partir da natureza dos serviços, e A posição do mecenas e do Libertador. 

 

16. Pois, se alguém tem um liberto que é comediante, ou o actor principal numa pantomina, e os seus meios são moderados, 

de modo que não pode recorrer aos seus serviços a não ser que os alugue, deve ser considerado que são os serviços do liberto 

que ele requer, e não a compensação dos mesmos. 

 

17. Do mesmo modo, os médicos manumeiam muito frequentemente os seus escravos que pertencem à mesma profissão, 

pois não podem fazer uso dos seus serviços sem os contratar. Pode-se dizer que a mesma regra se aplica a outras profissões. 

 

18. Mas quando alguém pode fazer uso dos serviços de um libertado, e prefere contratá-lo para obter o seu valor, deve ser 

considerado como recebendo uma compensação pelos serviços do seu libertado. 

 

19. Por vezes, porém, os clientes contratam os serviços dos seus libertados a pedido destes últimos, e quando isso é feito, 

deve considerar-se que eles recebem o preço dos seus serviços em vez de uma compensação pelos mesmos. 

 

20. Alfenus Varus, Digest, Livro VII. 
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Quando um médico, que pensava que se os seus libertos não praticassem medicina teria muitos mais pacientes, exigiu que o 

seguissem e não exercessem a sua profissão, levantou-se a questão de saber se ele tinha o direito de o fazer ou não. A 

resposta foi que ele tinha esse direito, desde que apenas lhes exigisse serviços honrados; ou seja, que lhes permitiria 

descansar ao meio-dia, e lhes permitiria preservar a sua honra e a sua saúde. 

 

21. Pergunto também, se os homens libertados se recusarem a prestar tais serviços, quanto é que estes últimos devem ser 

considerados como valendo. A resposta foi que o montante deveria ser determinado pelo valor dos seus serviços quando 

empregados, e não pela vantagem que o patrono obteria ao causar aos libertados inconvenientes, proibindo-os de praticar 

medicina. 

 

22. Julianus, On Minicius, Livro I. 

 

Se um libertado exerce a vocação de actor cómico, é evidente que deve empregar os seus serviços não só em benefício do 

próprio patrono, mas também gratuitamente nas diversões dos seus amigos; tal como um libertado que pratica medicina deve, 

a pedido do seu patrono, tratar os amigos deste último sem compensação; pois, para que possa empregar os serviços do seu 

libertado não é necessário que um patrono dê sempre diversões, ou esteja constantemente doente. 

 

23. Paulus, Sobre o Direito de Patrocínio. 

 

Quando uma mulher libertada, que tem dois ou mais patrões, se casa com o consentimento de um deles, a outra continuará a 

ter direito aos seus serviços. 

 

24. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIV. 

 

Quando um processo é instaurado contra um libertado para obrigar à prestação de serviços, e o seu patrono morre, é 

estabelecido que o direito de acção não passa a um herdeiro estrangeiro. Se, no entanto, houver um filho, e ele não deveria 

ser o herdeiro, embora a questão possa não ter sido resolvida no caso, ele terá, no entanto, direito aos serviços do libertado, a 

menos que tenha sido deserdado. 

 

25. Celsus, Digest, Livro XII. 

 

Se um libertado deve jurar prestar todos os serviços que o seu protector possa desejar, os desejos do protector não serão 

considerados, excepto na medida em que seja consistente com a justiça. A intenção dos homens livres que deixam os seus 
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serviços à discrição dos seus patrões baseia-se no facto de que estes últimos agirão com justiça, e não porque desejem ligar-se 

sem cuidado. 

 

26. É concedida uma acção a um patrono contra a sua mulher libertada, que se casa sem o seu consentimento, pelos serviços 

devidos por ela antes do casamento. 

 

27. Modestinus, Regras, Livro I. 

 

Um libertado não pode ser obrigado a prestar serviços que não prometeu, onde nenhum foi imposto, mesmo que durante 

algum tempo os possa prestar voluntariamente. 

 

28. The Same, Pandects, Livro VI. 

 

Um libertado que prometeu dinheiro ao seu patrono, que este lhe exigiu com o propósito de tornar a sua liberdade opressiva, 

não será responsável; e se o patrono exigir o dinheiro, não poderá obter a posse dos seus bens contrariamente às disposições 

da vontade do libertado. 

 

29. Javolenus, Sobre Cassius, Livro VI. 

 

Os serviços não podem ser impostos a um libertado de tal forma que este seja obrigado a sustentar-se a si próprio. 

 

30. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXII. 

 

É de notar que as obrigações de prestação de serviços estão por vezes sujeitas a diminuição, aumento e modificação; pois 

quando um libertado é enfraquecido, o patrono perde os seus serviços que já tinham começado a ser devidos. Se, no entanto, 

uma mulher libertada que tenha prometido os seus serviços for elevada a um nível tal que seja impróprio para ela prestar os 

seus serviços ao seu patrono, a obrigação será anulada por operação de lei. 

 

31. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

Uma mulher livre, com mais de cinquenta anos de idade, não é obrigada a prestar serviços ao seu padroeiro. 

 

32. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro XI. 
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Labeo diz que é evidente que uma parceria formada entre um libertado e um mecenas, em consideração da liberdade que é 

concedida ao primeiro, é nula na lei. 

 

33. Paulus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

"Um liberto que tenha dois ou mais filhos masculinos ou femininos sob o seu controlo (excluindo qualquer pessoa que tenha 

adoptado a profissão de bufão, ou que se tenha contratado para lutar com animais selvagens), não será obrigado a prestar 

quaisquer serviços ao seu patrono ou padroeira, ou aos filhos destes últimos, ou a fazer-lhes qualquer doação ou presente, ou 

a fazer qualquer outra coisa que tenham concordado em fornecer, conceder, ou executar, em consideração à liberdade, com 

referência à qual tenham jurado, prometido, ou se tenham vinculado; e se o referido libertado não tiver, ao mesmo tempo, 

dois filhos sob o seu controlo, mas apenas um com a idade de cinco anos, será libertado da obrigação de prestar serviços. " 

 

34. Julianus diz que a morte de crianças é uma vantagem para um homem libertado, uma vez que a sua libertação dos 

serviços posteriormente impostos. 

 

35. Se, depois de ter perdido uma criança, o libertado se obriga a prestar serviços ao seu patrono e depois nasce outra criança, 

Pomponius diz que há ainda mais razões para que a criança que está. morta se una ao vivo, a fim de libertar o libertado da 

responsabilidade. 

 

36. Não faz diferença se o libertado promete os seus serviços ao próprio padroeiro, ou àqueles que estão sob o seu controlo. 

 

37. Se o patrono deve atribuir os serviços do seu libertado a um credor, a mesma regra não pode ser aplicada; pois esta 

atribuição é feita em vez de um pagamento. Pode, contudo, dizer-se que o libertado pode ser libertado pela lei acima referida, 

se o mecenas tiver atribuído os serviços a outro, depois de o libertado os ter prometido; pois é verdade que os prometeu ao 

seu mecenas, embora já não lhos devesse a ele. Mas se, no início, o libertado prometer os seus serviços por causa da cessão 

do seu patrono, ele não será libertado. 

 

38. A libertação da prestação de serviços não tem apenas referência aos que serão prestados no futuro, mas também aos que 

já são devidos. 

 

39. Julianus diz que mesmo que já tenha sido instaurado um processo para obrigar à prestação de serviços, uma libertação 

terá lugar se nascerem crianças. No entanto, sempre que tenha sido tomada uma decisão para a execução de serviços, o 

libertado não pode ser libertado, pois começou a dever uma soma de dinheiro. 
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40. Uma criança póstumo não exonera os herdeiros do seu pai de responsabilidade, porque a libertação deve ser derivada do 

libertado, e ninguém pode ser considerado exonerado após a morte. Mas as crianças nascidas antes da morte do libertado 

causarão uma libertação ao abrigo da lei acima referida. 

 

41. Segundo o espírito da referida lei, mesmo que a libertação tenha uma referência especial à pessoa do libertado, as suas 

fianças também serão exoneradas. Se, no entanto, o libertado fornecer um devedor como seu substituto, isto não lhe trará 

qualquer vantagem. 

 

42. Callistratus, On the Monitory Edict, Livro III. 

 

Os serviços só são entendidos como sendo devidamente impostos onde podem ser executados sem desonra, e sem perigo de 

vida. Pois se um escravo, que é uma prostituta, deve ser manumitido, não deve prestar os mesmos serviços ao seu patrão, 

embora ainda possa lucrar com a venda do seu corpo; e se um gladiador deve ser manumitido, não deve ao seu patrão os 

mesmos serviços, porque estes não podem ser prestados sem perigo de vida. 

 

43. No entanto, se um gladiador for empregado em algum ofício, deve prestar os seus serviços com ele relacionados, mesmo 

que tenha aprendido o ofício após a sua manumissão. Se deixar de exercer esse ofício, deve contribuir com os serviços que 

não sejam incompatíveis com a sua posição; uma vez que, por exemplo, pode viver com o seu patrono, viajar com ele, ou 

transaccionar os seus negócios. 

 

44. Paulus, On Plautius, Livro VII. 

 

Uma estipulação foi estabelecida por um mecenas como segue, nomeadamente, "Se não me deres os teus serviços durante 

dez dias, prometes pagar-me vinte sestércios? Deve ser considerado se uma acção para os vinte sestércios não deve ser 

concedida, como tendo sido prometida com o objectivo de tornar a liberdade onerosa; ou se serviços que não foram 

prometidos podem ser prestados; ou se isto deve ser apenas assumido como tendo sido prometido, a fim de que o mecenas 

não possa ser totalmente excluído? O Pretor decide que os serviços apenas foram prometidos. 

 

45. Daí surge o seguinte ponto, a saber, se o Libertador pode impedir um julgamento por uma soma superior a vinte 

sestércios, porque o Patrono parece ter valorizado os seus serviços nessa quantia, e por isso ele próprio não deveria querer 

aumentá-la. No entanto, seria injusto fazê-lo, nem é necessário mostrar tal indulgência ao libertado, pois ele não deveria, por 

um lado, concordar com a estipulação e, por outro lado, queixar-se de que é injusto. 

 

46. Papinianus, Perguntas, Livro XX. 
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Se a propriedade de um mecenas for vendida, ainda lhe será concedida uma acção para obter quaisquer serviços do seu 

Libertador que tenham começado a ser devidos após a venda. Se ele for capaz de se sustentar, não lhe será concedida uma 

acção para obrigar à execução dos serviços que deveriam ter sido prestados antes da venda, uma vez que isto diz respeito ao 

que se passou antes da alienação do imóvel. 

 

47. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Um libertado que tenha sido libertado da obrigação de prestar serviços, e que, por conseguinte, tenha adquirido plena 

capacidade testamentária, será, no entanto, obrigado a tratar o seu patrono com respeito. O caso é diferente no que diz 

respeito ao mobiliário de apoio, onde as necessidades do patrono são assumidas com a finalidade de incomodar o libertado. 

 

48. O mesmo, Opiniões, Livro IX. 

 

"Desejo que o meu escravo, So-and-So, que é um mecânico de baixa ordem, seja manumitido, a fim de que possa executar 

serviços para o meu herdeiro". O escravo manumitted v/as não é obrigado a prometer, mas, se o fizer, uma acção não será 

concedida contra ele, pois aquele que lhe deu a sua liberdade sob uma confiança não pode alterar uma lei pública. 

 

49. The Same, Opinions, Livro XIX. 

 

Um escravo que é obrigado a prestar serviços ao seu patrão não pode, sem prejuízo deste último, alistar-se no exército. 

 

50. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

Se um libertado estiver em falta na prestação dos seus serviços, a sua fiança será responsável, mas a própria fiança não pode 

estar em falta. Uma caução, contudo, que tenha concordado em fornecer um substituto para o devedor, será responsável pelo 

atraso. 

 

51. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Poderá o liberto de um comerciante que negoceia em vestuário realizar o mesmo negócio na mesma cidade, e no mesmo 

lugar, se o seu patrono não estiver disposto a fazê-lo? A resposta foi que não há nenhuma razão, no caso referido, para que 

não o possa fazer, se o seu patrono não sofrer danos por isso. 

 

52. Valens, Trusts, Livro V. 
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Quando uma mulher livre é a concubina do seu patrono, está estabelecido que ele não pode intentar uma acção contra ela 

para obrigar à prestação de serviços, tal como não o poderia fazer se ela fosse casada com ele. 

 

53. The Same, Trusts, Livro VI. 

 

Campanus diz que o Pretor não deve permitir que a promessa de qualquer oferta, presente, ou serviço seja imposta a um 

escravo que é manumitted sob os termos de um trust. Se, no entanto, ele se permitisse estar vinculado por uma obrigação, 

quando estava ciente de que podia recusar, um processo para obrigar à prestação de serviços não deveria ser negado, porque 

o escravo é considerado como tendo doado os serviços. 

 

54. Hermogenianus, Epitomes of Laiv, Livro II. 

 

Assim como no caso de um patrono, também o seu filho, o seu neto e o seu bisneto que consente no casamento de uma 

mulher livre, perde o direito de exigir os seus serviços; pois ela a cujo casamento ele consentiu deveria estar inteiramente à 

disposição do seu marido. 

 

55. Se, no entanto, o casamento a que o patrono consentiu for nulo, ele não será impedido de exigir os serviços dela. 

 

56. A exação dos serviços da mulher libertada não é recusada à sua padroeira, nem à filha, neta ou bisneta da sua padroeira, 

quando qualquer uma delas consentiu no seu casamento; porque não é impróprio que os serviços de uma mulher libertada que 

foi casada lhes sejam prestados. 

 

57. Gaius, Sobre Casos. 

 

Um liberto que tem dois patrões pode, em alguns casos, realizar serviços diferentes para ambos, ao mesmo tempo; como, por 

exemplo, se for copista, e trabalhar para um dos seus patrões escrevendo livros, e tomar conta da casa do outro enquanto este 

último estiver numa viagem com a sua família; pois nada o impedirá de escrever livros enquanto estiver a tomar conta da 

casa. Neratius manifestou a mesma opinião nas suas Obras de pergaminhos. 

 

58. Neratius, Opiniões, Livro I. 

 

A natureza dos serviços a prestar depende do estatuto da pessoa que os presta, pois devem estar em conformidade com a sua 

patente, os seus meios, o seu modo de vida, e a sua ocupação. 
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59. Além disso, um homem livre, e todos os outros que são obrigados a prestar serviços, devem ser apoiados, ou deve ser-lhe 

dado tempo suficiente para providenciar a sua manutenção; e, em todos os casos, deve ser-lhe concedido tempo para os 

cuidados adequados e necessários da sua pessoa. 

 

60. Paulus, Manuais, Livro II. 

 

O direito de exigir serviços permanece por vezes mesmo depois de o direito ao mecenato ter deixado de existir, o que ocorre 

no caso dos irmãos dele a quem o libertado foi designado; ou com referência ao neto de um patrono, onde existe um filho de 

outro patrono. 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre os bens dos libertados. 

 

 

 

 

 

61. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLII. 

 

Este Édito foi promulgado pelo Pretor com a intenção de modificar a deferência que os libertados deveriam demonstrar ao 

seu patrono. se ou (como diz Servius) em tempos anteriores estavam habituados a exigir os serviços mais onerosos aos seus 

libertados, a título de remuneração pelo extraordinário benefício conferido a estes últimos, quando, após terem sido libertados 

da escravatura, se tornaram cidadãos romanos. 

 

62. O Pretor Rutilius foi o primeiro a publicar um Édito que previa que não deveria ser concedida uma acção a um patrono 

contra o seu libertado, excepto no que diz respeito aos serviços, ou bens detidos em parceria; por exemplo, quando foi 

acordado que, a menos que o libertado prestasse serviços ao seu patrono, este último deveria ser autorizado a ter a 

propriedade conjunta dos seus bens. 

 

63. Os prefeitos sucessores estavam habituados a prometer a posse de uma certa parte dos bens de um libertado; uma vez que 

a parceria existente entre as partes implicava a prestação de serviços pelo libertado, o que lhe era exigido que fornecesse 

como sua parte da parceria durante a sua vida, ele era também obrigado a fornecer após a sua morte. 
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64. Pomponius, On Sabinus, Livro IV. 

 

Se um padroeiro, que tenha sido transmitido no testamento do seu libertado, pudesse exigir a posse dos seus bens 

contrariamente às disposições do testamento, e antes de o fazer, morresse, ou o tempo prescrito para exigir tal posse tivesse 

decorrido, os seus filhos, ou os de outro padroeiro, poderiam exigir a posse sob aquela Secção do Édito pela qual, quando as 

primeiras partes não reclamam a posse, ou não estão dispostas a reclamá-la, esta é concedida aos seguintes em sucessão, tal 

como se os primeiros não existissem. 

 

65. Se um patrono, que foi nomeado herdeiro pelo seu libertado, morrer durante a vida do segundo, deixando crianças, 

levantou-se a questão de saber se poderiam exigir a posse pretoriana da herança do libertado, contrariamente ao disposto no 

testamento. Foi decidido, com referência a este ponto, que a hora da morte, a que se refere a posse pretoriana, deveria ser 

considerada a fim de verificar se existe ou não um patrono; para que, se existir, os seus filhos não possam exigir a posse 

pretoriana ao abrigo da Primeira Secção do Édito. 

 

66. Se um filho emancipado deve deixar um neto sob o controlo do seu avô, a posse pretoriana de metade dos bens do liberto 

intestate deve ser dada ao filho, embora a herança possa, por força da lei, pertencer ao neto; pela razão de que a posse da 

parte que era devida deve ser concedida ao filho, contrariamente às disposições da vontade do liberto. 

 

67. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

 

Mesmo que o direito de usar um anel de ouro possa ter sido obtido do Imperador por um liberto, o seu patrono será admitido 

à posse pretoriana contrária às disposições do testamento, como se afirma em várias rescrições; pois este privilégio apenas 

lhe confere os direitos de um cidadão livre, mas ele morre como um liberto. 

 

68. É evidente que, se o seu direito de nascimento for restituído por decisão judicial, a posse em pretoriana dos seus bens 

contrária às disposições do testamento não pode ser obtida. 

 

69. A mesma regra aplicar-se-á quando ele tenha obtido do Imperador poder irrestrito para fazer um testamento. 

 

70. Se alguém comprar um escravo sob a condição de o manumitar, este ficará sob a secção acima referida do Edito. 

 

71. Quando alguém recebe uma soma de dinheiro na condição de que manumite o seu escravo, não terá direito à posse 

pretoriana dos seus bens em oposição aos termos do testamento. 
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72. Para que o patrono possa obter a posse pretoriana contrária às disposições do testamento, a herança deve ser inscrita, ou a 

posse pretoriana deve ser exigida. No entanto, é suficiente que um dos herdeiros entre na herança, ou reclamar a posse da 

mesma por parte do pretoriano. 

 

73. Um patrónico não tem o mesmo direito aos bens do seu libertado que este adquiriu enquanto esteve no exército, os quais 

ele tem para o que de outra forma adquiriu. 

 

74. Quando um padroeiro, depois de ter sido banido, é restituído aos seus direitos civis, pode obter a posse pretoriana dos 

bens do seu libertado, contrariamente às disposições do testamento. A mesma regra deve ser aplicada a um libertado que 

tenha sido banido e depois restituído aos seus direitos. 

 

75. Se um filho sob controlo paternal manuma um escravo que faz parte da sua peculiaridade castrense, ele torna-se seu 

patrono por uma Constituição do Divino Adriano, e, na qualidade de patrono, pode obter a posse pretoriana dos bens do 

libertado em oposição aos termos do testamento. 

 

76. Se aquele a quem um libertado foi designado acusar este último de crime capital, não pode exigir a posse dos seus bens 

em oposição aos termos do testamento, mas isto não impede que os seus irmãos o façam, pois devem exigir a posse dos bens 

dos pretorianos tal como fariam se fossem os netos do outro filho, pois o libertado que lhe foi designado não deixa de ser o 

libertado dos restantes filhos. Deve ainda ser dito que mesmo que um irmão se recuse a exigir a posse em pretoriana, o outro 

a quem o libertado não foi designado pode tomar o seu lugar, e reclamar a posse em pretoriana da herança contrariamente às 

disposições do testamento. 

 

77. Um protector tem direito à posse em pretoriana da herança do seu libertado, contrariamente ao disposto no testamento, 

sempre que não for nomeado herdeiro da parte da referida herança a que tem direito. 

 

78. Se um padroeiro for nomeado sob uma condição, e a condição for cumprida durante a vida do testador, ele não pode obter 

a posse pretoriana da herança em oposição aos termos do testamento. 

 

79. Que curso deve então ser seguido se, no momento da morte, a condição estava em suspenso, mas foi cumprida antes da 

posse pretoriana ser concedida ao testador; ou seja, antes da entrada da herança do libertado? Seria ele chamado para a 

sucessão pretoriana sob esta secção do Édito? A melhor opinião é que o momento em que a herança foi inscrita deve ser 

considerado; e esta é a nossa prática. 
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80. Ainda assim, se a condição tiver como referência o passado ou o presente, o patrono não será considerado como tendo 

sido nomeado herdeiro condicionalmente; pois a condição ou foi cumprida ana é considerado como tendo sido nomeado 

absolutamente; ou não foi cumprida, e ele não é nomeado herdeiro. 

 

81. Quando um libertado nomeou o seu herdeiro da seguinte forma: "Se o meu filho morrer durante a minha vida, que o meu 

patrono seja meu herdeiro", o testamento não é considerado como tendo sido indevidamente traçado; pois se o filho morrer, 

como a condição foi cumprida, o patrono pode obter a posse pretoriana da herança. 

 

82. Se a parte da herança a que ele tem direito for legada ao padroeiro, já foi feito o suficiente por ele, mesmo que ele não 

devesse ter sido nomeado herdeiro. 

 

83. No entanto, quando foi nomeado para uma parte menor do que aquela a que tinha direito, e o restante lhe foi restituído, 

quer por legados, quer por fideicomissos, é considerado como tendo sido satisfeito. 

 

84. A parte a que o mecenas tem direito por lei também pode ser compensada por doações mortis causa, pois estas tomam o 

lugar de legados. 

 

85. A mesma regra aplicar-se-á quando um libertado não fez uma doação ao seu patrono mortis causa, mas deu-lhe bens em 

consideração da quantia da herança a que tinha direito; pois então ou será considerado que lhe foi dada mortis causa, ou o que 

o patrono recebeu o excluirá de obter a posse pretoriana da herança contrária às disposições do testamento. 

 

86. Quando algo é dado a um mecenas com o fim de cumprir uma condição, deverá ser incluído na quota-parte legal desta 

última, se derivada da herança do libertado. 

 

87. Concedemos ao mecenas a sua quota-parte legal dos bens que o libertado tinha no momento da sua morte, pois tomamos 

em consideração o momento da sua morte. Se, no entanto, ele diminuiu a sua propriedade por algum acto fraudulento, o 

Pretor decidirá que o padroeiro também tem direito a ela, tal como se pertencesse à herança. 

 

88. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLII. 

 

Quando um escravo tiver detectado o assassino do seu senhor, o Pretor deverá decidir que ele é livre, e fica estabelecido que 

ele não será o libertador de ninguém, tendo obtido a sua liberdade sob um decreto do Senado. 
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89. Quando um libertado, depois de ter sido levado cativo, morre nas mãos do inimigo, embora o nome do libertado não se 

lhe aplique, ainda assim, de acordo com a Lei Corneliana que confirma a sua vontade como se tivesse morrido em casa, a 

posse dos seus bens deve ser concedida ao seu patrono. 

 

90. Se um patrono for banido, o seu filho terá direito à posse pretoriana dos bens do seu libertado, e o seu pai, como patrono, 

não será impedido de o fazer, uma vez que é considerado como morto. O caso, porém, é diferente quando um patrono está 

nas mãos do inimigo, pois ele é um impedimento para os seus filhos, devido à esperança do seu regresso, e à lei do pós-

tliminium. 

 

91. Se um estranho tiver sido nomeado herdeiro por um libertado, e for acusado de transferir a herança para o seu filho, o 

patrono deve ser excluído; uma vez que a herança é entregue ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, e o filho toma o 

lugar do herdeiro. 

 

92. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XV. 

 

Quando um libertado tem um protector, e este último tem filhos, e nomeia o seu herdeiro protector para a parte da sua 

herança a que este tem direito, deve substituir os seus filhos pela mesma parte, para que, embora o protector possa morrer 

durante a vida do libertado, possa ser considerado como tendo satisfeito as reivindicações dos seus filhos. 

 

93. Se um libertado tem o filho emancipado do seu patrono, e os netos descendem de outro filho, que está sob o controlo do 

avô, o libertado só deve deixar o que deve ao filho, e não aos netos; pois, neste caso, não faz diferença se eles são igualmente 

chamados à sucessão do seu avô, ou não. 

 

94. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIII. 

 

Se os filhos de um libertado devem ser nomeados herdeiros apenas de uma pequena parte dos seus bens, o protector não pode 

exigir a posse pretoriana contrária às disposições do testamento; pois Marcelo, no Nono Livro do Digest, diz que não importa 

quão pequena seja a parte dos bens de um libertado que o seu filho possa ser nomeado herdeiro, o protector será excluído. 

 

95. Onde a filha de um patrono foi nomeada herdeira pelo libertado do seu pai, e o testamento pelo qual ela foi nomeada foi 

alegadamente forjado, e foi feito um apelo, e antes de se ouvir a morte da filha, o Divino Marco veio em socorro dos 

herdeiros, e decidiu que eles deveriam ter tudo aquilo a que a filha teria direito se ela tivesse vivido. 

 

96. Se o filho do Libertador, que tinha sido nomeado seu herdeiro, rejeitar a herança, embora mantenha o nome de herdeiro, o 

patrono pode adquirir a posse pretoriana. 
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97. Se o filho se imiscuir na herança do seu pai, ou o herdeiro que nela entrou deve obter a restituição completa dos seus 

direitos, após ter rejeitado a herança, o padroeiro pode ser admitido na sucessão. 

 

98. Se o padroeiro e os seus filhos entrarem na herança do libertado, de acordo com a vontade do falecido, ou preferirem 

reclamar um legado ou um fideicomisso que lhes tenha sido legado, não lhes será permitido obter a posse pretoriana em 

oposição às disposições do testamento. 

 

99. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XV. 

 

Pois seria absurdo permitir que a mesma pessoa aprovasse parcialmente a vontade do falecido, e a rejeitasse parcialmente. 

 

100. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIII. 

 

Se, contudo, a exigência do patrono não teve qualquer efeito, penso que não há razão para que não lhe seja concedido alívio. 

E, de facto, se ele entrou na herdade, com a impressão de que tinha sido nomeado herdeiro da parte a que legalmente tinha 

direito, e deveria depois parecer que obteve uma parte menor do que tinha o direito de esperar, é perfeitamente justo que lhe 

seja concedida a franquia. No entanto, se ele notificou o herdeiro na presença de testemunhas para lhe pagar o seu legado, e 

deve depois mudar de ideias, penso que tem direito a ser indemnizado. 

 

101. Quando um patrono tiver recebido o legado que lhe foi legado, e depois tiver sido despejado, terá o direito de exigir a 

sua parte legítima da herança, porque não recebeu o que esperava ter. Se, no entanto, não for privado da totalidade do legado 

por despejo, mas obtiver menos do que tinha o direito de esperar, terá direito a ser indemnizado. 

 

102. Se um patrono tiver recebido um legado legado legado ao seu escravo, ou ao seu filho, será excluído da posse pretoriana 

da herança contrária às disposições do testamento, tal como se tivesse aceite um legado legado legado legado a si próprio. 

 

103. E se ele tiver recebido uma doação mortis causa, deve ser considerado que está excluído da posse pretoriana em 

oposição às disposições do testamento, tal como se ele o tivesse recebido após a morte do libertado. Além disso, se o 

libertado, durante a sua vida, lho tivesse dado, e o tivesse aceite, não será, por esta razão, excluído da posse pretoriana em 

oposição às disposições do testamento, pois pode dizer-se que esperava que lhe fosse mostrado algum favor adicional pela 

vontade do libertado, e que lhe fosse permitido rejeitar o que recebeu, ou que a parte a que tinha direito lhe fosse dada pro 

rata. 
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104. Portanto, diz-se que se, para efeitos de cumprimento de uma condição, algo tiver sido dado ao patrono após a morte do 

libertado, o primeiro será excluído da posse pretoriana da herança em oposição aos termos do testamento, como tendo, por 

assim dizer, aceite. 

 

105. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLII. 

 

Quando alguém tentou erradamente reduzir novamente à escravidão um libertado pertencente ao seu pai, não pode ele 

próprio, ou em nome dos seus filhos, obter a posse pretoriana dos seus bens. 

 

106. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIV. 

 

Se não tiver sido dada satisfação a um de dois patrões, e mais do que a sua parte dos bens de um libertado tiver sido deixada 

ao outro, será concedida uma acção àquele que não recebeu aquilo a que tinha direito, de tal forma que a sua parte será 

constituída pelo que foi legado a um herdeiro estrangeiro, e deixada ao outro patrono em excesso da sua própria parte. A 

mesma regra deve também ser observada quando existem vários patrões. 

 

107. Julianus diz que aquele que foi deserdado pelo seu avô é também impedido de adquirir as propriedades dos seus 

libertados, mas não será excluído de adquirir as dos libertados pertencentes ao seu pai. Se, contudo, foi deserdado pelo seu 

pai, mas não pelo seu avô, deve ser excluído não só das propriedades dos libertados do seu pai, mas também das do seu avô; 

porque é através do seu pai que ele adquire os direitos sobre os libertados do seu avô. No entanto, se o seu pai foi deserdado 

pelo seu avô, e ele próprio não, um neto pode exigir a posse pretoriana das propriedades dos libertados do seu avô, em 

oposição às disposições do testamento. Ele também diz que se o meu pai me deserdar, e o meu avô deserdar o meu pai, e o 

meu avô morrer primeiro, serei excluído da posse pretoriana das herdades dos libertados de ambos. Mas se o meu pai morrer 

primeiro, e o meu avô depois, deve ser dito que a deserdação do meu pai não me prejudicará, no que diz respeito às herdades 

dos libertados do meu avô. 

 

108. Julianus, Digest, Livro XXVI. 

 

Se, contudo, o meu pai foi deserdado pelo seu pai, e eu não fui deserdado nem pelo meu pai nem pelo meu avô, e o meu avô 

deveria morrer, terei direito aos direitos sobre os libertados tanto do meu avô como do meu pai. Mas não posso, durante a 

vida do meu pai e enquanto permanecer sob o seu controlo, exigir a posse pretoriana das propriedades dos libertados do meu 

avô; mas se eu tiver sido emancipado, não serei impedido de o fazer. 

 

109. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIV. 
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Se um patrono, tendo feito a sua vontade de acordo com a lei militar, deve deserdar o seu filho passando-o em silêncio no seu 

testamento, a deserdação prejudicá-lo-á, pois ele será realmente deserdado. 

 

110. Se alguém deve atribuir um libertado ao seu filho que ele tenha deserdado, o filho pode obter a posse pretoriana dos 

bens do libertado. 

 

111. Se um filho deve ser deserdado pelo seu pai sem qualquer má intenção, mas por qualquer outra razão, a deserdação não 

o prejudicará; como, por exemplo, suponha que tenha sido deserdado por causa de insanidade, ou porque era menor de idade, 

e o herdeiro nomeado foi acusado de lhe transferir a herança. 

 

112. Quando alguém for deserdado, e for judicialmente decidido que não foi esse o caso, mesmo que o julgamento seja 

injusto, ele não será excluído; pois as questões que são decididas por um tribunal devem manter-se. 

 

113. Se o filho de um patrono for deserdado, e conseguir obter uma decisão judicial de que a vontade é inofensiva, mas for 

derrotado com referência a uma parte do seu pedido, vejamos se a deserdação irá prejudicar os seus direitos. Penso que os 

prejudicará, porque o instrumento pelo qual ele foi deserdado é válido. 

 

114. A deserdação não causa qualquer dano às crianças se o testamento for tal que a herança não possa ser inscrita, ou a 

posse pretoriana por ela obtida; pois é absurdo que um testamento só seja válido no que diz respeito à deserdação, ao passo 

que é nulo noutros aspectos. 

 

115. Quando o filho de um patrono é nomeado herdeiro no primeiro grau, e é deserdado no segundo, a deserdação não o 

prejudica, como foi, ou pode ser o herdeiro sob a vontade do seu pai; pois não se podia acreditar que o seu pai pensasse que o 

seu filho era indigno de obter os bens dos seus libertados, quando ele próprio o tinha chamado à sua própria sucessão no 

primeiro grau. E não é credível que um filho que tenha sido deserdado em primeiro grau, e nomeado como substituto do 

herdeiro, fosse excluído do património de um libertado. Portanto, um filho nomeado herdeiro em primeiro ou segundo grau, 

ou, de facto, em qualquer outro grau, mesmo que tenha sido deserdado pela mesma vontade, não é excluído da obtenção da 

herança do seu libertado. 

 

116. Se um filho emancipado se recusar a aceitar a herança, ou um filho que esteja sob controlo paterno se recusar a 

conservá-la, nenhum deles terá direito à posse da herança do libertado. 

 

117. Julianus, Digest, Livro XXVI. 
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O filho deserdado de um patrono, embora o seu próprio filho tenha sido nomeado herdeiro por este último, não pode obter a 

posse pretoriana das heranças dos libertados do seu pai em oposição aos termos do testamento; pois embora ele possa ser o 

herdeiro necessário do seu pai, não é admitido à sucessão por ele próprio, mas através de outro. E foi decidido positivamente 

que se um filho emancipado é deserdado e o seu escravo é nomeado herdeiro, e ordena ao seu escravo que entre na herdade, e 

desta forma se torna herdeiro do seu pai, não terá direito à posse pretoriana das herdades dos libertados do seu pai, 

contrariamente às disposições do testamento. 

 

118. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

Um patrono com mais de vinte e cinco anos, que acuse um libertado de um crime capital, ou que apresente um pedido para 

que seja reduzido à escravatura, será excluído da posse, contrariando as disposições do testamento. 

 

119. Deve ser dito, contudo, que se ele era menor quando fez a acusação, não é excluído, quer ele próprio, quer o seu tutor ou 

curador tenha feito a acusação. 

 

120. Se, no entanto, ele trouxer a acusação quando era menor, e depois de ter atingido a maioridade, deve ser dito que tem 

direito à indulgência, e que deve ser perdoado, porque instaurou um processo enquanto era menor. Também não devemos 

culpá-lo por não ter abandonado a acusação, ou por não ter exigido a sua demissão, pois se tivesse feito uma destas coisas, 

estaria sujeito à pena do Decreto Turpillian do Senado, e não poderia ter obtido facilmente a outra. Se, no entanto, o caso 

tivesse sido arquivado publicamente, e o patrono, tendo atingido a maioridade, devesse repetir a sua exigência, deve ser dito 

que será excluído da sucessão, pois, tendo atingido a maioridade, pode, sem qualquer risco, abandonar uma acusação que 

tenha sido arquivada. 

 

121. Apenas é considerado como tendo apresentado uma acusação de crime capital que, através de tal processo, procura que 

o acusado sofra a pena de morte ou de exílio, em vez de ser banido, o que provoca a perda dos direitos civis. 

 

122. Se, no entanto, alguém acusar o seu libertado de um crime, cuja pena não é capital, e, no entanto, o juiz decidir aumentar 

a pena, isso não será desvantajoso para o filho do protector; pois nem a ignorância nem a severidade do juiz devem prejudicar 

o filho do protector, que apresentou uma acusação menos grave contra o libertado. 

 

123. No entanto, quando ele não o acusa, mas dá o seu testemunho contra o seu libertado num caso capital, ou fornece o 

acusador, penso que ele deveria ser excluído da obtenção da posse dos seus bens contrários às disposições do testamento. 

 

124. Se um libertado acusa o filho do seu patrono do crime de lese majeste, e o filho exige que o libertado seja punido por 

calúnia, penso que ele não deve ser excluído da sucessão nos termos deste Édito; e se foi acusado por ele e traz uma contra-
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acusação, aplica-se a mesma regra, pois o patrono deve ser desculpado, se depois de ter sido atacado, deseja vingar-se a si 

próprio. 

 

125. Se um filho é obrigado a vingar a morte do seu pai e acusa o libertado do seu pai, que era seu médico, do crime, ou 

acusa o seu escravo que dormiu no mesmo quarto com ele, ou qualquer outro que estava ligado à pessoa do seu pai, pode 

dizer-se que lhe deve ser concedida alívio? Penso que deveria ser, se fosse necessário que ele fizesse uma acusação contra o 

libertado do seu pai, e ele fosse influenciado por motivos de afecto, e o risco que corria de perder os bens do seu pai se não o 

fizesse, mesmo que a acusação se revelasse falsa. 

 

126. Além disso, dizemos que apresentou uma acusação que alega que outro é culpado de crime, e faz com que o caso seja 

julgado até que a sentença seja imposta. Se, no entanto, ele não proceder até ao momento, não é considerado como tendo 

apresentado a acusação, e esta é a nossa prática actual. Mas se ele desistir após a interposição de um recurso, foi decidido de 

forma muito equitativa que não processou o caso até à sua conclusão. Assim, se o libertado morrer enquanto o recurso estiver 

pendente, o filho do patrono será autorizado a obter a posse dos seus bens, porque o libertado foi afastado por morte das 

consequências da sentença. 

 

127. Se o filho do protector der a sua assistência, como defensor, ao acusador de um libertado do seu pai, não deve ser 

excluído da sucessão por este motivo, pois o defensor não faz a acusação. 

 

128. Quando um pai prevê pela sua vontade que o seu libertado seja acusado de ter preparado veneno para ele, ou de ter 

cometido algum outro acto deste tipo para o seu ferimento, a melhor opinião é que os seus filhos que não trouxeram 

voluntariamente a acusação devem ser desculpados. 

 

129. Se o filho de um patrono acusar o libertado do seu pai, e o condenar por um crime, e o dito libertado for depois 

restituído aos seus direitos, não será excluído, pois processou a acusação que foi levada até ao fim. 

 

130. Tryphonimis, Disputations, Livro XVII. 

 

A mesma regra aplica-se quando o crime que foi provado contra o libertado traz consigo a pena capital, mas o libertado foi 

sujeito a uma pena inferior; como, por exemplo, ele só foi banido, pois o Pretor só toma conhecimento de um patrono que 

traz consigo uma falsa acusação. 

 

131. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 
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Ele não é considerado como tendo exigido que um libertado seja reduzido à escravatura, que se opõe a um que já é escravo, e 

nega que lhe seja dada a sua liberdade; mas aquele que exige que aquele que está no gozo da liberdade seja reduzido à 

escravatura. 

 

132. Se alguém alegar que um escravo não é inteiramente seu, mas que tem uma parte nele, ou o usufruto dele, ou algum 

outro direito a que não teria direito, a menos que o homem fosse um escravo, será ele excluído da sucessão do libertado, 

como exigindo que lhe seja devolvido à escravatura? Esta é a melhor opinião. 

 

133. Se um patrono exigir que o seu libertado seja reduzido à escravatura, e que seja bem sucedido, e a verdade tenha sido 

posteriormente apurada, ele sofre para permanecer em liberdade, isto não o deve prejudicar, especialmente se ele tiver boas 

razões para o seu erro. 

 

134. Não se considera que ele tenha feito uma exigência para reduzir o libertado à escravatura que abandona o caso antes de a 

questão ter sido resolvida. Se, no entanto, o fizer após a entrada da questão, deve ser dito que isto não o prejudicará, porque 

não continuou até que uma decisão tenha sido proferida. 

 

135. Se o filho de um patrono, que tenha sido deserdado, ou tenha exigido que um libertado do seu pai seja devolvido à 

escravatura, ou tenha acusado o libertado de um crime capital, isso não prejudicará os seus filhos, se eles não estiverem sob o 

seu controlo. Isto os Irmãos Divinos declararam num Rescript aos Quintilianos. 

 

136. Se alguém obtiver a posse pretoriana dos bens do seu libertado, contrariamente às disposições da sua vontade, não só se 

tiver sido nomeado herdeiro pelo referido libertado, mas também se tiver sido substituído pelo seu filho menor, será excluído 

de todos os benefícios sob a vontade do referido libertado. Para Julianus diz que se um patrono, depois de fazer uma 

exigência para a posse pretoriana dos bens do seu libertado, deve entrar nos bens do filho menor do referido libertado, as 

acções devem ser-lhe negadas. 

 

137. Se, no entanto, algo deve ser deixado ao patrono por um codicilo ou por uma doação mortis causa, do mesmo modo, a 

participação nestes benefícios deve ser-lhe recusada. 

 

138. Por vezes é evidente que o direito de reclamar um legado deve ser concedido ao protector, depois de este ter exigido a 

posse dos bens do seu libertado, se este não receber qualquer benefício; pela razão de lhe ter sido pedido que transferisse o 

legado para outro. 

 

139. Mais uma vez, o Pretor diz que não só recusará uma acção ao mecenas para recuperar o que lhe foi especificamente 

concedido, mas também para recuperar qualquer coisa que possa sugerir que lhe possa vir a chegar às mãos através de outros; 
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como, por exemplo, através daqueles que estão sujeitos à sua autoridade, porque ele pode reter tal propriedade, e não será 

obrigado a entregá-la. 

 

140. Deveríamos conceder o direito de exigir um legado a um patrono se o libertado tivesse legado um legado preferido do 

preço de um escravo ao seu patrono, na condição de que este último libertasse o referido escravo. 

 

141. Se o substituto de um padroeiro for solicitado por ele a entregar a posse da herança de um libertado, contrariamente às 

disposições do testamento, não será concedida uma acção para recuperar a parte dele a cuja posse do padroeiro foi dada. 

 

142. Se um padroeiro tiver sido substituído pelo herdeiro, e morrer durante a vida do testador, fica estabelecido que se o filho 

do padroeiro exigir a posse pretoriana da herança do libertado, contrariamente às disposições do testamento, pode não só 

adquirir a parte do substituto, mas pode privar todos os herdeiros de uma certa parte da sua herança, a fim de perfazer a 

quantia a que legalmente tem direito. 

 

143. The Same, On the Edict, Book XLVII. 

 

Quando um libertado morre sem deixar filhos, o seu patrono e a sua padroeira podem, de imediato, exigir a posse dos seus 

bens, e podem mesmo fazê-lo em conjunto. Qualquer pessoa que seja parente próximo do padroeiro e da padroeira pode 

também ser admitida na sucessão em conjunto. 

 

144. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLIII. 

 

Os filhos ilegítimos de uma padroeira também podem obter a posse pretoriana dos bens de um libertado da sua mãe, mas os 

filhos não podem ser admitidos na sucessão dos bens de um libertado do seu pai, a menos que sejam legítimos. 

 

145. Ulpianus, Disputations, Livro IV. 

 

Quando um padroeiro é nomeado herdeiro de uma parte da herança menor do que aquela a que legalmente tem direito, e 

alega que o testamento é forjado, e perde o seu caso, não há dúvida de que a posse pretoriana da herança contrária às 

disposições do testamento não lhe deve ser concedida, pela razão de ter perdido a herança pelo seu próprio acto, quando 

declarou precipitadamente que o testamento foi forjado. 

 

146. Se tiver sido nomeado herdeiro da parte da herança a que tinha direito, quer aceite ou não, será excluído da posse 

pretoriana da mesma contrária às disposições do testamento; pois, como recebeu a parte a que tinha direito, não pode exigir a 

posse pretoriana contrária às disposições do testamento. 
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147. Julianus, Digest, Livro XXV. 

 

Um libertado nomeou o seu padroeiro seu herdeiro, sob a condição de ser ajuramentado (condição que o Pretor está 

habituado a remeter), e não creio que haja qualquer dúvida de que o padroeiro será excluído da posse pretoriana da herança, 

uma vez que é verdade que foi nomeado herdeiro. 

 

148. Quando um legado foi deixado ao Titius, e este foi encarregado de o transferir para o seu padroeiro, uma acção para 

recuperar o legado deve ser negada ao Titius, se o montante a que o padroeiro tem legalmente direito lhe tiver sido pago pelo 

herdeiro nomeado. 

 

149. Um libertado nomeou o seu patrono e um estranho herdeiro conjunto para metade dos seus bens. O quarto a que o 

patrono foi nomeado herdeiro deveria, todo ele, ser-lhe creditado na sua parte legal, e o restante que é devido na referida 

parte deveria ser deduzido pro rata das partes de todos os outros herdeiros. 

 

150. A mesma regra deve ser observada com referência a um legado legado legado ao padroeiro e ao Titius conjuntamente; 

para que uma parte do legado possa ser creditada sobre a parte devida ao padroeiro, e tanto deve ser deduzida da parte do 

Titius, proporcionalmente, como a que deveria ser deduzida da parte do herdeiro. 

 

151. Quando um libertado nomeia o seu filho emancipado seu herdeiro sob uma certa condição, e a condição tendo falhado, o 

seu substituto entra na herança, pergunto se o Pretor deve dar ao padroeiro a posse da parte a que tinha direito contra o 

substituto, ou se deve vir em socorro do filho emancipado com referência a toda a herança. A resposta foi que, como o pai 

tinha nomeado o filho seu herdeiro em primeiro grau condicionalmente, e a condição sob a qual ele foi nomeado não tinha 

sido cumprida, a herança pertencerá ao segundo grau; ou se o filho morrer enquanto a condição ainda estiver pendente, o 

padroeiro adquirirá a posse da herança no montante a que tinha direito por lei, contra o substituto. A mesma regra será 

aplicável quando o filho não obtiver a posse da herança por ter sido excluído por lapso de tempo, ou devido à sua rejeição. 

Portanto, se a condição não for cumprida, a herança pertencerá ao filho, e o Pretor, de preferência, protegerá o filho 

emancipado contra o substituto. Além disso, penso que sempre que um filho é nomeado herdeiro condicionalmente, que, em 

alguns casos, a deserdação é necessária com referência à substituição, e em outros é supérflua. Pois se a condição deve ser de 

tal natureza que esteja no poder do filho para a cumprir; por exemplo, se foi para que ele fizesse um testamento, sustento que 

se a condição não foi cumprida, o filho deve ceder ao substituto. Se, contudo, a condição era tal que não estava no poder do 

filho cumpri-la, por exemplo, se era para que Titius se tornasse Cônsul, então o substituto não deveria ser admitido na 

sucessão, a menos que o filho tivesse sido especificamente deserdado. 
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152. Se um libertado nomear o seu filho emancipado como seu herdeiro, e lhe cobrar que entregue a totalidade da herança a 

Sempronius, e o filho alegar que suspeitava que a herança era insolvente, mas entrar na mesma por ordem do Pretor e 

transferi-la para Sempronius, a posse da parte da herança a que tinha direito será, muito apropriadamente, concedida ao 

patrono, tal como se não fosse o filho, mas aquele para quem a herança foi transferida, tivesse sido o herdeiro do libertado. 

Além disso, se o filho deve rejeitar a herança do libertado do seu pai, e o seu co-herdeiro deve assumir todos os encargos da 

herança, a posse pretoriana deve ser concedida ao padroeiro; pois, em qualquer dos casos, a parte deste último não é retirada 

da do filho, mas da do estrangeiro. 

 

153. The Same, Digest, Livro XXVI. 

 

Quando um dos três mecenas não exigir a posse pretoriana da herança, os outros dois terão direito a partes iguais da mesma. 

 

154. Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

Se um filho sob controlo paternal, que é um soldado, manuma o seu escravo, faz dele o Libertador do seu pai, segundo a 

opinião de Julianus, que adopta no Vigésimo Sétimo Livro do Digest; mas diz que, enquanto o seu filho viver, terá 

preferência sobre o seu pai, com referência à herança do Libertador. O Divino Adriano declarou num Rescript dirigido a 

Flavius Aper, que, neste caso, fez dele o seu próprio libertado e não o do seu pai. 

 

155. Julianus, Digest, Livro XXVII. 

 

Se um Libertador deve passar por cima do seu patrono no seu testamento e nomear um herdeiro estrangeiro, e o seu patrono 

deve entregar-se em adopção antes de exigir a posse pretoriana em oposição aos termos do testamento, e o herdeiro nomeado 

deve rejeitar a herança, o patrono pode, então, como herdeiro de direito, exigir a posse de toda a herança do Libertado. 

 

156. Se um libertado morrer intesta, e o seu patrono tiver um filho e dois netos por outro filho, os netos não serão admitidos à 

sucessão do libertado, enquanto houver um filho, porque é evidente que a pessoa que está no grau mais próximo é aquela que 

é chamada à sucessão do libertado. 

 

157. Além disso, se o libertado tivesse dois patrões, um dos quais deixou um filho e o outro deixou dois, declarei que a 

herança deveria ser dividida igualmente entre eles. 

 

158. The Same, Digest, Book LXV. 
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Quando dois patrões tinham um libertado em comum, e um deles exigia que ele jurasse que não se casaria, e o outro a quem 

esta falta não podia ser imputada ou morreu durante a vida do libertado, ou sobreviveu, só ele pode adquirir as acções da 

herança a que ambos tinham legalmente direito. 

 

159. The Same, On Urseius Ferox, Livro I. 

 

Sempre que a posse pretoriana da parte da herança que lhe é devida possa ser concedida a um mecenas, pode ser concedida 

uma excepção aos devedores contra o herdeiro que exija o pagamento, se o mecenas não exigir, em oposição aos termos da 

vontade, a posse pretoriana da parte a que tem legalmente direito. 

 

160. Africanus, Perguntas, Livro II. 

 

Um homem liberto criou uma terra no valor de quarenta sestércios dos seus bens, avaliada em oitenta, e depois de ter 

nomeado um estranho seu herdeiro, morreu no dia em que a criação se tornou devida. Dei a minha opinião de que o patrón 

poderia exigir a parte da herança a que tinha direito por lei; pois o falecido, na altura da sua morte, parecia ter uma herança 

de mais de cem sestércios, pois poderia ter sido vendido por mais do que isso, incluindo o montante da herança. Não faria 

diferença se o herdeiro nomeado rejeitou ou não o legado deixado pelo libertado; pois se surgisse uma questão ao abrigo da 

Lei Falcidiana, um legado deste tipo, apesar de ter sido rejeitado, seria cobrado pelos legatários ao quarto da herança devido 

ao herdeiro. 

 

161. O mesmo, Perguntas, Livro IV. 

 

Se um neto deve ser deserdado pelo seu avô, o patrono, durante a vida do seu filho, a deserdação irá prejudicá-lo, no que diz 

respeito à herança do libertado do seu avô. 

 

162. Florentines, Institutos, Livro X. 

 

Se um libertado tiver incorrido na pena de morte, a pretensão do seu patrono à parte dos seus bens a que tem direito não se 

extinguirá, se aquele que tinha sido condenado à execução tiver morrido de morte natural; mas foi decidido que o resto dos 

bens que, nos termos do Direito Civil, não pertenceria à pessoa que o emancipava, pode ser exigido pelo Tesouro. 

 

163. A mesma regra deve ser observada em relação aos bens daqueles que se mataram, ou fugiram, por medo de serem 

acusados, como foi estabelecido em relação aos bens daqueles que foram condenados à morte. 

 

164. Marcianus, Institutos, Livro IX. 
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Quando um escravo é manumumitido nos termos de um trust, ele torna-se o libertado da pessoa que o manumitiu, e este 

último pode, como seu patrono, reclamar os seus bens, e pode obter a posse dos mesmos contra as disposições da vontade, 

bem como adquiri-los ab intestato; mas nenhum serviço lhe pode ser imposto, nem, se tiverem sido impostos, podem ser 

exigidos. 

 

165. Se, no entanto, um pai, aquando da sua morte, legar um escravo ao seu filho, e solicitar a este último que o manumite, 

com o entendimento de que ele terá sobre ele todo o direito de patrocínio, pode ser mantido que ele pode depois impor 

legalmente serviços ao referido escravo. 

 

166. Gaius, Sobre o Édito do Pretor; Título, Sobre a Causa da Liberdade, Livro II. 

 

Se um filho exigir que um libertado do seu pai seja reduzido à escravatura, a fim de preservar para si um caso de despejo 

contra um terceiro, não perderá o benefício da posse da propriedade por parte do pretor. 

 

167. Marcellus, Digest, Livro IX. 

 

Quando um libertado concebeu ao seu padroeiro uma parcela de terra que ele próprio lhe tinha comprado mas que lhe 

pertencia a outro, e o padroeiro afirmou que a herança lhe pertencia, não pode obter a posse pretoriana da herança 

contrariamente às disposições do testamento, mesmo que a concepção não lhe fosse de nenhum benefício; porque o libertado 

lhe legou propriedade pertencente a outra pessoa, bem como pela razão de que o próprio padroeiro tinha vendido a terra ao 

seu libertado. 

 

168. The Same, Digest, Livro X. 

 

Se o meu libertado, depois de ter sido devolvido à escravatura, for depois libertado por outro, tornar-se-á o libertado deste 

último, e a pessoa que o tenha legado terá preferência sobre mim na obtenção da posse pretoriana dos bens do libertado, em 

oposição aos termos do testamento. 

 

169. Modestinus, Sobre Manumissions. 

 

Se um mecenas não apoiar o liberto, a Lex Aelia Sentia priva-o de todos os serviços a que tinha direito em consideração a 

concessão da liberdade; e isto inclui não só ele próprio mas também aqueles que possam ter algum interesse na propriedade, e 

também o priva a ele e aos seus filhos da herança, a menos que o mecenas tenha sido nomeado herdeiro, e também o priva da 

posse pretoriana da herança, excepto se esta for adquirida de acordo com as disposições do testamento. 
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170. Javolenus, Sobre Cassius, Livro III. 

 

Quando um libertado, que tem dois patrões, passa um deles no seu testamento, e nomeia um herdeiro estranho para metade 

dos seus bens, o patrono nomeado herdeiro pode reclamar a parte a que tem direito sem dedução; e da outra parte que lhe 

sobrou para além do que lhe era devido, e da metade restante legada ao estranho, uma quantia será tomada proporcionalmente 

para perfazer a parte a que o outro patrono tem direito por lei. 

 

171. The Same, Epistles, Livro III. 

 

Seius, tendo nomeado o seu libertado seu herdeiro, encarregou-o de um legado a Maevius do usufruto de um pedaço de terra. 

O Libertador morreu, deixando a Maevius o seu herdeiro. Pergunto se o filho de Seius deve exigir a posse pretoriana da 

propriedade do Libertador contra Maevius, se a parte da terra que lhe era devida, após dedução do usufruto, lhe será 

transferida; ou se toda ela deve ser transferida, porque ele tinha obtido a posse da propriedade que pertencia ao Libertador no 

momento da sua morte. A resposta foi, penso que o usufruto deveria ser restituído ao seu estado original; por conseguinte, 

seria melhor exigir um árbitro, a fim de que, por sua decisão, o usufruto possa ser transferido na sua totalidade. 

 

172. The Same, Epistles, Livro VIII. 

 

Um libertado que morreu insolvente, tendo passado o seu patrono, deixou os seus bens aos herdeiros estrangeiros. Pergunto 

se o padroeiro pode exigir a posse pretoriana contrária às disposições do testamento. A resposta foi que, como a herança tinha 

sido inscrita pelos herdeiros nomeados, o padroeiro pode exigir a posse pretoriana, porque uma herança é considerada 

solvente sempre que um herdeiro é encontrado para a aceitar: E, de facto, é absurdo que o direito do padroeiro de exigir a 

posse pretoriana de um espólio se baseie na estimativa dos outros, e não na vontade do próprio padroeiro; e que o pouco que 

este pode reclamar num caso deste tipo lhe seja retirado. Por muitas razões pode surgir a conveniência de o mecenas exigir a 

posse pretoriana, mesmo que o montante do endividamento que o libertado lhe deixou exceda os bens da herança; por 

exemplo, se certas terras estiverem incluídas na herança do Libertador em que se situam os lugares de sepultamento dos 

antepassados do padroeiro, e este último tirar partido dos seus direitos para obter a posse pretoriana, a fim de que os referidos 

lugares de sepultamento possam ser obtidos por ele como sua quota-parte, ele considera este direito de grande importância 

para ele; ou, por exemplo, quando um escravo que o padroeiro valoriza, não pelo preço que poderia trazer, mas pelo afecto 

que nutre por ele, faz parte da herança. Portanto, o padroeiro deve, no entanto, ter o direito de reivindicar a posse da 

propriedade, que forma uma estimativa do valor da propriedade do libertado, mais pela sua própria opinião, do que pelo 

cálculo de outros; pois uma propriedade deve ser considerada solvente tanto porque se encontra um herdeiro para ela, como 

pelo motivo de se exigir a posse pretoriana da mesma. 
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173. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XI. 

 

Julianus diz que se um patrono vender ao seu libertado as obrigações que lhe foram impostas em consideração de o libertar 

da escravatura, o seu filho pode ser impedido de obter a posse pretoriana da herança do libertado, pelo motivo de não obter a 

posse da referida herança em oposição aos termos do testamento, uma vez que o seu pai lhe vendeu a oferta, presente, ou 

serviços para os quais obteve a sua liberdade. Ele diz que é evidente que se o filho do protector lhe vender os serviços que lhe 

foram impostos em consideração para lhe dar a sua liberdade, que o irmão do protector pode, no entanto, obter a posse dos 

bens do libertado contrariamente às disposições do testamento, porque o filho, ao vender a este último os serviços que eram a 

consideração da sua liberdade, não impediu o seu tio de reivindicar a reivindicação. 

 

174. Se o libertado nomear um herdeiro, e este último entrar na herdade antes de ter colocado os escravos do falecido à 

tortura, Julianus diz que não será permitido ao patrono obter a posse da herdade em oposição aos termos do testamento, pois 

ele também deve vingar a morte do libertado. Esta regra é igualmente aplicável à padroeira. 

 

175. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro IX. 

 

Quando um filho é deserdado pelo seu pai, coloca-se a questão de saber se os netos do referido filho são excluídos da posse 

pretoriana dos bens de um libertado do seu avô. Este ponto deve ser eliminado decidindo que enquanto o filho viver, e os 

seus filhos permanecerem sob o seu controlo, não poderão ser admitidos na posse pretoriana dos bens do libertado para 

impedir aqueles que são excluídos de obter a posse em seu próprio nome, ou de a adquirir através da intervenção de outros. 

Se, contudo, tiverem sido emancipados pelo seu pai, ou se se tiverem tornado seus próprios senhores de qualquer outra 

forma, podem obter a posse pretoriana da herança do libertado sem encontrarem qualquer obstáculo. 

 

176. Se o filho do libertado rejeitar a herança do seu pai, será em benefício do patrono. 

 

39. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro X. 

 

Se a filha do patrono pertence a uma família adoptiva, ela pode obter a posse pretoriana dos bens de um libertado do seu pai. 

 

177. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro XII. 

 

Se um pai toma tal disposição para o seu filho deserdado que o seu direito sobre o seu libertado permanece intacto, a 

deserdação não prejudicará os seus direitos a este respeito. 

 

178. Papinianus, Perguntas, Livro XII. 
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Quando um libertado satisfaz a reivindicação do seu patrono no que diz respeito à parte dos seus bens a que legalmente tem 

direito, mas ao mesmo tempo, não estando disposto a conceder-lha, tenta privá-lo de certos bens, surge a questão, como deve 

ser decidido o assunto? Pois, e se, tendo nomeado o patrono seu herdeiro para a parte a que legalmente tem direito, lhe legar 

a posse de aurei, além disso, e o acusar de manumitar o seu próprio escravo que vale a posse de aurei, ou menos? Seria 

injusto que o patrão decidisse aceitar o legado, e não libertar o seu escravo, mas, tendo aceite a sua parte legal, não pode ser 

obrigado a aceitar o legado e a libertar o escravo. Esta regra é adoptada para evitar que ele seja obrigado a manumitar um 

escravo que não é digno dele. Mas que curso deve ser seguido, se, tendo nomeado o seu patrono o seu único herdeiro, o 

libertado deve fazer o mesmo pedido? Se o protector tiver um substituto, a decisão pode ser tomada de tal forma que o 

protector, tendo recebido a parte a que tinha direito, o restante passará para o substituto; para que, se o escravo puder ser 

comprado, ele possa obter a sua liberdade. No entanto, se não tiver sido feita qualquer substituição, o Pretor, que tem 

jurisdição do fideicomisso, pode obrigar o padroeiro que aceita a herança do libertado a conceder liberdade ao seu escravo. 

 

179. The Same, Perguntas, Livro XIII. 

 

Um filho, que era herdeiro do seu pai, arrogou o seu irmão deserdado e morreu, deixando este último seu herdeiro. Neste 

caso, o filho deserdado não terá o direito de exigir a posse dos bens do libertado do seu pai natural. Pois embora uma adopção 

deste tipo não afecte os direitos de um filho não deserdado, prejudicará os de um que o seja; uma vez que a pena imposta 

tanto pelo Direito Civil como pelo Édito Pretoriano não se torna inoperante pelo acto de adopção. Paulus diz que qualquer 

pessoa que obtenha uma herança com um título diferente daquele que perdeu não é prejudicada por este último, mas é 

beneficiada por aquele que adquiriu. Daí que tenha sido estabelecido pelo Édito que um mecenas, que é ao mesmo tempo 

filho de uma padroeira, não será excluído de obter a posse pretoriana dos bens de um libertado, onde tenha cometido alguma 

ofensa como mecenas. 

 

180. Papinianus: Um libertado nomeou Titius herdeiro da sua propriedade castrense, e outro herdeiro da sua outra 

propriedade. Titius entrou na herdade. A melhor opinião que nos pareceu foi a de que o patrono ainda não podia exigir a 

posse da propriedade em pretoriana, contrariamente às disposições do testamento. Contudo, levantou-se a seguinte questão, 

nomeadamente, se a pessoa a quem tinha ficado o resto da herança se recusasse a aceitá-la, será que ela reverteria a favor do 

Titius, tal como se este tivesse aceite duas partes diferentes da mesma herança? Parece-me mais equitativo que o resto da 

herança deva ser considerado sem herdeiros legais. Por conseguinte, Titius não poderia exigir que o patrono contribuísse, 

uma vez que o primeiro não tinha perdido nada, nem tinha sido retirado nada dos bens restantes que ainda não tinham sido 

alienados pelo testamento. 

 

181. Quando o filho menor de um liberto, com idade inferior à puberdade e supostamente suposto, obtém a posse pretoriana 

dos bens do seu pai, sob a Primeira Secção do Édito, coloca-se a questão de saber se o patrono também pode obter a posse 
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pretoriana. Não há dúvida de que aqueles que estão em segundo grau não podem, sob o Édito, ser admitidos na sucessão, 

desde que haja outros com direito a ela sob a Primeira Secção; pois, enquanto outra posse tiver precedência, aqueles que se 

seguem não podem ser autorizados a ter lugar. Não há dúvida de que se uma decisão deve ser proferida contra a criança 

alegadamente suposta, entende-se que a posse não lhe será concedida; e a mesma regra será aplicada com referência ao 

mecenas, enquanto a controvérsia estiver pendente. É evidente que o exame da controvérsia deve ser adiado até à idade da 

puberdade, no que diz respeito ao padroeiro também. 

 

182. Quando a vontade de um libertado é alegadamente forjada por pessoas que vivem numa província, e um recurso foi 

retirado da sentença, e, entretanto, a filha do patrono, a quem o libertado nomeou seu herdeiro, morre, o Divino Marco 

decidiu que a parte da herança a que a filha do patrono teria tido direito se tivesse vivido deveria ser preservada para o seu 

filho. 

 

183. O mesmo, Perguntas, Livro XIV. 

 

Quando um patrono, tendo sido nomeado um substituto de Tito (que ele próprio tinha sido nomeado herdeiro de metade da 

herança), enquanto este último deliberava se aceitaria, ou não, obter a posse pretoriana da herança de um libertado, 

contrariamente às disposições testamentárias, e Tito deveria depois aceitar a herança, Julianus pensa que não foi privado de 

nada, tal como se tivesse sido nomeado sob uma condição. Portanto, enquanto Titius deliberar, será incerto se metade da 

herança entrará na posse do patrono sob a substituição, ou se, se Titius aceitar, os herdeiros serão obrigados a contribuir com 

as suas quotas o montante legalmente devido ao patrono. 

 

184. Paulus, Perguntas, Livro V. 

 

Se nomear um herdeiro padroeiro para a quota a que tem direito por lei, e lhe cobrar que transfira absolutamente uma parcela 

de terra a alguém, e lhe legar uma herança do mesmo valor que a referida terra, sob uma condição, a confiança torna-se 

condicional. No entanto, há aqui qualquer coisa que pode causar aborrecimento, pois o patrono será sobrecarregado com a 

execução do fideicomisso. Deve ser dito neste caso que a segurança deve ser dada pelo fideicomissário que é responsável 

pelo legado ao mecenas, para que este não possa, em circunstância alguma, sofrer uma diminuição dos seus direitos. 

 

185. Tendo um mecenas sido nomeado herdeiro, e tendo-lhe sido legado um escravo a fim de constituir a parte a que tinha 

direito por lei, não pode exigir a posse pretoriana contrária aos termos do testamento, ainda que o escravo deva morrer antes 

de o testamento ser aberto. 

 

186. Se um libertado, quer nomeando-o seu herdeiro, quer por um legado, deixa ao seu patrono a parte da sua herança a que 

tem legalmente direito no momento da sua morte, e, após o falecimento do libertado, outro escravo tendo regressado do 
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cativeiro aumenta o valor da herança; o patrono não pode, por este motivo, queixar-se de que tinha um interesse menor no 

escravo do que teria se tivesse sido nomeado herdeiro da parte a que tinha direito por lei. A mesma regra aplica-se com 

referência ao aluvião, desde que o padroeiro esteja satisfeito com a herança que o libertado deixou no momento da sua morte. 

Este é também o caso quando uma parte de um legado ou de uma herança é deixada a um libertado ao mesmo tempo com 

outros, e estes últimos se recusam a aceitar, e a sua quota-parte acresce à herança do libertado. 

 

187. The Same, Questions, Book IX. 

 

Quando um patrono é nomeado herdeiro do sexto dos bens do seu libertado, e o escravo deste último é nomeado herdeiro do 

restante, o fideicomisso com o qual os herdeiros são acusados em favor do patrono não se aplicará à quota-parte do escravo. 

Se, no entanto, o escravo deve ser nomeado herdeiro único, não creio que a parte devida ao padroeiro deva contribuir para os 

legados legados legados sob o fideicomisso. 

 

188. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Paulus deu como sua opinião que um padroeiro que foi enganado, e que aceitou a vontade forjada do seu libertado como 

genuína, não é impedido de obter a posse pretoriana dos seus bens em oposição aos termos do testamento. 

 

189. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Paulus também sustentou que a deserdação de um neto, que não foi feita a título de censura, mas por qualquer outra razão, 

não o feriu ao ponto de o impedir de exigir a posse em pretoriana dos bens do libertado do seu avô em oposição aos termos 

do testamento. 

 

190. Pergunto se Titia, filha de um patrono, deveria alegar que o seu pai Titius lhe tinha escrito uma carta antes da sua morte, 

na qual dizia ter sido maltratado pelo seu libertado, e se, confiando nesta carta, ela acusou o libertado após a morte do seu 

pai, se esta desculpa lhe seria de alguma vantagem. Paulus respondeu que ela que acusou o libertado de acordo com os 

desejos do pai não deveria ser excluída da posse pretoriana dos seus bens, contrariamente às disposições do testamento, uma 

vez que confiava, não só no seu próprio julgamento, mas também no de outro. 

 

191. O filho de um patrono enviou a seguinte carta ao seu libertado: "Sempronius ao seu libertado Zoilus, Saudação. 

Concedo-lhe todo o poder para fazer um testamento, porque o merece por causa da fidelidade que sempre demonstrou para 

comigo". Pergunto se o Libertador não deveria deixar algo ao filho do seu patrono. Paulus respondeu que o libertado em 

questão não parece ter obtido o pleno direito de fazer um testamento pela carta acima mencionada. 
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192. Paulus deu como sua opinião que um neto tinha o direito de exigir a posse pretoriana dos bens de um libertado do seu 

avô, contrariamente às disposições do testamento, mesmo que este tivesse sido concebido após a morte do seu avô, que 

sobreviveu ao libertado; e que ele poderia ser admitido na sucessão como herdeiro legal. Para a opinião de Julianus só tem 

referência a uma sucessão por intestacia, e à exigência de posse pretoriana da herança do avô. 

 

193. Paulus também deu como sua opinião que embora os filhos que foram passados à frente pela vontade de um pai que 

servia no exército sejam considerados como deserdados, ainda assim, o silêncio do seu pai não deve prejudicar os seus 

direitos de tal forma que possam ser excluídos das heranças do libertado do seu avô. A mesma opinião foi dada em relação às 

herdades dos libertados do pai. 

 

194. Scaevola, Opiniões, Livro II. 

 

Pergunto o que deve ser decidido no caso de alguém que acusou o seu libertado do crime de roubo. A resposta foi que se o 

crime de que foi acusado fosse tal que, se fosse provado, o libertado seria condenado às minas, ao patrono deveria ser negada 

a posse da propriedade por parte dos pretorianos. 

 

195. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Quando um libertado é fraudulentamente arrogado, o seu patrono não perde o seu direito aos seus bens. 

 

196. Tryphoninus, Disputations, Livro XVII. 

 

Não faz diferença se o patrono, tendo sido nomeado herdeiro, aceita uma parte menor da herança do seu libertado do que 

aquela a que tem direito por lei, ou se ordena ao seu próprio escravo, que foi nomeado herdeiro, que entre na herança, e retém 

a mesma, uma vez que, em qualquer dos casos, será excluído da posse pretoriana da herança do seu libertado em oposição 

aos termos do testamento. 

 

197. Se, no entanto, ele vender o escravo antes de o ordenar a entrar na herança do libertado, ou manumitá-lo, de modo a que 

o novo libertado ou o comprador se torne ele próprio herdeiro, o patrono não está proibido pelos termos do Édito de aceitar a 

posse pretoriana da herança do libertado, contrariamente às disposições do testamento. 

 

198. Mas deverá o Pretor recusar-lhe a acção para obter a posse, porque tentou fugir ao Édito com o objectivo de adquirir a 

posse pretoriana, contrariando as disposições do testamento, quer recebendo um preço maior do comprador, quer fazendo um 

acordo tácito com o escravo para obter uma vantagem indevida da sua nomeação como herdeiro da herança? A suspeita é 
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ainda maior quando o próprio patrono adquire a herança do libertado através da aceitação do seu filho, que foi nomeado 

herdeiro, apesar de ter sido emancipado, como tudo o que temos que desejamos ir para os nossos filhos. 

 

199. Se, no entanto, enquanto o testamento permanece por abrir, e o patrono ainda desconhece as intenções do seu libertado, 

ele comete qualquer dos actos acima mencionados, tendo como referência o herdeiro que foi nomeado enquanto estava sob o 

seu controlo, e não há suspeita de fraude, ele pode valer-se do seu direito de obter a posse pretoriana da herança em oposição 

aos termos do testamento. 

 

200. Quando um mecenas, nomeado pelo seu herdeiro libertado para a parte da sua herança a que legalmente tem direito, e é 

encarregado de transferir a herança para outro, alega que a considera insolvente, e, tendo sido obrigado a aceitá-la, embora 

pudesse reter a parte a que tinha direito, transfere a mesma, não pode obter a posse pretoriana contrariamente às disposições 

testamentárias, quer porque aceitou a vontade do libertado, quer porque desprezou, e, por assim dizer, rejeitou o seu direito à 

posse da sua parte legal da herança. 

 

201. O caso do filho de um padroeiro, que um libertado arrogou e nomeou herdeiro de uma parte menor dos seus bens do que 

aquela a que tinha direito, é muito diferente deste, onde não há mais ninguém pertencente à família do padroeiro. Pois, 

embora ele seja, por força da lei, o herdeiro próprio do Libertador, se não interferisse com a herança deste último como 

pertencente ao seu pai, mas se se abstivesse de o fazer a fim de manter o seu direito como padroeiro, o filho será, no entanto, 

autorizado a obter a posse pretoriana da herança, contrariamente às disposições testamentárias. 

 

202. Se um libertado deve deixar ao seu padroeiro, que lhe devia uma certa soma de dinheiro, uma exoneração de 

responsabilidade, e deve valer-se de uma excepção por má fé contra um herdeiro que exige o pagamento da dívida, ou é 

libertado por causa do legado, deve dizer-se que não pode obter a posse pretoriana da herança em oposição às disposições do 

testamento. 

 

203. Labeo, Epitomes of Probabilities, Por Paulus. 

 

Se acusou o Libertador do seu pai de um crime capital, e o seu pai o tiver manumitido, a posse pretoriana da herança do 

Libertador não lhe pode ser concedida ao abrigo do Édito do Pretor. Paulus: A regra contrária aplicar-se-á se fizeres tal 

acusação contra um escravo que depois se torne propriedade do teu pai, e este último o manumite posteriormente. 

 

 

 

 

Título. 3. Sobre os libertados dos municípios. 
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204. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIX. 

 

Aos municípios são concedidos plenos direitos sobre o património dos seus libertados, ou seja, têm sobre eles os mesmos 

direitos que os outros patrões têm. 

 

205. Há, contudo, alguma dúvida se podem exigir a posse pretoriana dos bens do seu Libertador? Existe alguma dificuldade 

neste ponto, porque não podem dar o seu consentimento, ainda assim, podem obter a posse pretoriana através da agência de 

outro. Mas, como o Senado decidiu que as propriedades devem ser transferidas para eles ao abrigo do Decreto Trebelliano, 

assim, em virtude de outro decreto, quando um município é nomeado herdeiro por um libertado, é-lhe permitido adquirir a 

sua propriedade; por conseguinte, deve ser dito que pode obter a posse pretoriana das propriedades dos seus libertados. 

 

206. O tempo fixado para reivindicar a posse pretoriana da herança de um libertado começa a correr contra um município a 

partir da data em que este aprova uma portaria autorizando a reivindicação. Esta foi também a opinião do Papinianus. 

 

 

 

 

 

Título. 4. Sobre a cessão de libertos. 

 

 

 

 

 

207. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Por decreto do Senado promulgado no tempo do Imperador Cláudio, durante o Consulado de Velleius Rufus e Osterius 

Scapula, com referência à cessão de libertos, foi fornecido como se segue: "Quando alguém tiver dois ou mais filhos nascidos 

em casamento legal, e tiver indicado a um deles que deseja designar um certo liberto ou uma mulher liberta, que ele designa, 

o referido filho do sexo masculino ou feminino, após a morte da pessoa que manumou o referido escravo durante a sua vida, 
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ou por sua vontade, tornar-se-á o único padroeiro ou padroeira do referido liberto ou mulher liberta, tal como se ele ou ela 

tivesse sido libertado directamente pela referida criança. E se uma ou outra das referidas crianças morrer sem problemas, 

todos os direitos da pessoa que manipulou o escravo passarão para as outras crianças, tal como se aquele que manipulou o 

escravo não tivesse feito qualquer provisão especial com referência a elas". 

 

208. Embora o Decreto do Senado seja expresso na língua que indica o número singular, é, no entanto, certo que vários 

libertados podem ser atribuídos a várias crianças, bem como a uma. 

 

209. Um libertado que esteja nas mãos do inimigo também pode ser atribuído. 

 

210. Além disso, um protector pode designar o seu libertado por qualquer palavra, ou por um gesto, ou pela sua vontade ou 

codicilo, ou durante a sua vida. 

 

211. Pode também anular a cessão pela mera expressão da sua vontade. 

 

212. Se, no entanto, alguém atribuir o Libertador ao seu filho, a quem tinha deserdado, a cessão será válida, nem a censura de 

deserdação prejudicará o filho, no que diz respeito ao direito de patrocínio. 

 

213. Se o filho deve ser deserdado após a cessão, o acto de deserdação nem sempre o anula, a menos que tenha sido feito com 

essa intenção. 

 

214. Quando a criança a quem a cessão foi feita declina a sua aceitação, penso que a melhor opinião é a de Marcelo, ou seja, 

que o seu irmão será admitido ao direito de mecenato. 

 

215. Onde um patrono deixou um filho, e outros dois, e o libertado é atribuído a um dos dois últimos, deve ser considerado 

em quantas quotas o património do libertado deve ser dividido, seja em três, das quais a pessoa a quem a atribuição é feita 

terá direito a duas quotas, ou seja, a sua e a do seu irmão, ou se deve haver duas quotas iguais, uma vez que o outro irmão é 

excluído pela atribuição. Julianus, no 75º Livro, diz que a melhor opinião é que aquele que exclui o seu irmão deve ter dois 

terços da propriedade. Esta opinião é correcta enquanto o seu irmão estiver vivo, ou pode tornar-se herdeiro legal do 

libertado; mas se ele perder os seus direitos civis, a herança deve ser dividida em duas partes. 

 

216. Pomponius, Decretos do Senado, Livro IV. 
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Se, no entanto, o filho a quem fiz a missão morrer, deixando um filho, e o seu irmão, e houver também um filho de outro 

patrono, o neto terá direito a metade da herança, que o meu filho, que está vivo, teria se eu não tivesse atribuído o dito 

libertado. 

 

217. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

A mesma regra aplicar-se-á quando uma pessoa que teve um filho e um neto designa o neto libertado, pois este último será 

admitido à sucessão do libertado, mesmo que haja um filho de outro padroeiro. Isto irá ocorrer durante a vida do seu tio. Mas 

se o seu tio já não estiver vivo, a atribuição feita ao neto não lhe será vantajosa, ao diminuir o direito do filho do outro 

patrono. 

 

218. Além disso, é certo que um libertado pode ser atribuído a um neto pelo seu avô, e é estabelecido que, neste caso, o neto 

terá precedência sobre o filho. 

 

219. Por conseguinte, pode-se perguntar se o patrono deve ter um filho e um neto, se ele pode fazer com que o Decreto do 

Senado se aplique tal como se tivesse ambos sob o seu controlo. Neste caso, como está estabelecido que a atribuição pode ser 

feita a ele, que voltará a estar sob o controlo do seu pai, porque não admitir que ambos estão sujeitos à autoridade do 

patrono? 

 

220. Mais uma vez, pode levantar-se a questão de saber se o neto, que está sob o controlo do pai, pode ser admitido como 

herdeiro legal do libertado? E como há muitos casos em que um filho que está sob controlo paterno pode ter um libertado, 

porque não se deve conceder neste caso que um pai pode obter o benefício da herança legítima do património do libertado 

através do seu filho? Esta opinião é muito apropriadamente adoptada por Pomponius. Os filhos sob controlo paterno também 

têm libertados; como, por exemplo, onde alguém manuma um escravo que faz parte do seu castrense peculiar. 

 

221. Penso também que os filhos emancipados de uma pessoa a quem foi atribuído um libertado têm direito ao benefício do 

Decreto do Senado; não que possam ser admitidos como herdeiros legais do libertado, mas que possam adquirir os bens que 

puderem. 

 

222. De acordo com isto, quando um libertado morre após ter sido nomeado herdeiro, uma vez que os filhos emancipados 

não podem ser admitidos na sucessão como herdeiros legais, vamos ver se o filho do cedente, que permanece sob o seu 

controlo, pode ou não ser admitido. Penso que os filhos emancipados devem ser preferidos pelo Pretor em tais circunstâncias. 

 

223. Pelos filhos da pessoa a quem a atribuição é feita devemos compreender não só os seus filhos, mas também os seus 

netos, e as suas netas, e os seus outros descendentes. 
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224. Quando alguém designa um libertado a dois filhos, e um deles morre sem problemas, e o outro não: 

 

225. Pomponius, Decretos do Senado, Livro IV. 

 

Ou aquele que sobrevive declina a aceitar os bens do Libertado: 

 

226. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Será que a parte daquele que perdeu os seus direitos civis, ou rejeitou a herança, reverterá para a família, ou será que a ele se 

irá juntar em cuja pessoa a missão continua a existir? Julianus, no Livro XVII, diz que a cessão só se tornará operacional em 

relação à pessoa desta última, e que só ele deverá ser admitido na sucessão; o que é correcto. 

 

227. Mas e se um dos filhos morrer, deixando o problema, poderá este último ser admitido à sucessão, se o outro filho estiver 

vivo? Julianus pensa que só ele deve ser admitido, mas após a sua morte os filhos do outro sucederão à sucessão; e que o 

direito sobre o libertado não reverterá para a família. 

 

228. Mas se um destes dois filhos deixar os filhos, e os outros netos; serão eles admitidos juntos à sucessão do libertado 

como herdeiros da lei? Penso que a ordem regular de descendência deve ser preservada entre eles. 

 

229. Marcianus, Institutos, Livro VII. 

 

Se um escravo deve ser ordenado para ser livre, e depois é legado ao filho do testador, e este último depois o manuma, o 

libertado pertencerá ao filho, tal como se lhe tivesse sido atribuído. Este será o caso, quer se declare expressamente, quer se 

entenda claramente que o escravo não foi legado como escravo, mas sim designado como um libertado. 

 

230. Scaevola, Regras, Livro II. 

 

Podemos fazer uma atribuição absoluta e condicionalmente, por carta, na presença de testemunhas, ou através de um 

instrumento escrito, porque a atribuição de um libertado não é adquirida nem como legado nem sob os termos de um 

fideicomisso, nem pode ser acusado da execução de um fideicomisso. 

 

231. Modestinus, Differences, Livro VII. 
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Embora os filhos de um patrono sejam, em muitos casos, considerados como gozando dos mesmos direitos que a pessoa que 

humilhou o escravo, ainda assim, não podem atribuir um libertado do seu pai aos seus próprios filhos, mesmo que este lhes 

tenha sido atribuído pelos seus pais. Esta opinião é adoptada tanto por Julianus como por Marcelo. 

 

232. The Same, Pandects, Livro IX. 

 

Existem algumas dúvidas sobre se um patrono só pode atribuir um libertado ao seu filho, que está sob o seu controlo, ou ao 

seu filho emancipado, desde que ele tenha pelo menos dois outros sob o seu controlo. A melhor opinião é que ele o pode 

fazer. 

 

233. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro XII. 

 

Quando um libertado é atribuído sob uma condição, ou após um certo período, tudo permanecerá inalterado enquanto a 

condição estiver pendente, ou o dia não tiver chegado, tal como se o libertado não tivesse sido atribuído. Portanto, se, 

entretanto, ele morrer, os seus bens, tanto ao abrigo da Lei Civil como do Édito Pretoriano, pertencerão a todas as crianças. 

 

234. Quando um libertado foi atribuído a uma criança absolutamente, e a outra condicionalmente, deve dizer-se que aquele a 

quem foi atribuído tem, sozinho, o direito de um patrono sobre ele, enquanto a condição está pendente. 

 

235. Papinianus, Opiniões, Livro XIV. 

 

Dei como minha opinião que nos casos em que os libertados foram atribuídos a crianças com o objectivo de lhes prestar 

apoio, não devem ser considerados como tendo sido atribuídos a elas, uma vez que o protector pretendia beneficiar os seus 

libertados para que eles pudessem, mais prontamente, usufruir das vantagens da sua vontade, sem violar as exigências da Lei 

Comum. 

 

236. Pomponius, Epístolas, Livro II. 

 

Quando um de dois patrões designa o libertado para o seu filho, não há razão para que o outro não conserve os seus direitos 

sobre ele sem ser prejudicado. 

 

237. The Same, Decretos do Senado, Livro IV. 

 

Qualquer pessoa pode, por sua vontade, manumitar um escravo, e atribuí-lo a um dos seus filhos como seu libertado. 
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238. O Senado refere-se às crianças que estão sob o controlo do seu pai. Deve entender-se, portanto, que este decreto não 

prevê a existência de crianças póstumas? Penso que a melhor opinião é que as crianças póstumas também estão incluídas. 

 

239. Onde o Decreto do Senado diz: "Se alguém perder os seus direitos civis", refere-se a uma pessoa que os tenha perdido 

para sempre, e não a alguém que tenha sido capturado pelo inimigo, e que possa regressar. 

 

240. Uma atribuição pode também ser feita para começar numa determinada data, mas dificilmente pode ser feita para um 

determinado prazo, uma vez que o próprio Senado fixou o limite da transacção. 

 

 

 

Título. 5. Quando algo é feito para defraudar o patrono. 

 

 

241. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIV. 

 

Quando se diz que um acto fraudulento foi cometido por um libertado para impedir que uma parte dos seus bens fosse parar 

às mãos daqueles que têm o direito de obter a posse contrária às disposições testamentárias, o Pretor toma conhecimento do 

caso, e vê se ele fez um testamento ou morreu intestate, e que o Patrono não é defraudado. 

 

242. Quando uma alienação é feita fraudulentamente, não perguntamos se foi feita mortis causa, ou não, pois é revogada, 

independentemente da forma como foi feita. Se, contudo, não foi feita com intenção fraudulenta, mas por qualquer outra 

razão, o queixoso deve então provar que a alienação foi feita mortis causa. Pois se supõe que uma alienação foi feita mortis 

causa, não perguntamos se foi ou não feita com intenção fraudulenta; pois é suficiente para demonstrar que foi feita mortis 

causa. Esta regra não é irracional, pois doações mortis causa são comparadas a legados, e, como no caso de legados, não 

perguntamos se foram feitos com intenção fraudulenta ou não, pelo que não devemos instituir tal inquérito com referência a 

doações mortis causa. 

 

243. Mais uma vez, o que quer que tenha sido dado a um filho mortis causa não é revogado, pois, como qualquer pessoa tem 

a liberdade de legar ao seu filho tanto quanto ele escolher, não é considerado como tendo defraudado o seu patrono ao fazer a 

doação. 

 

244. Tudo, porém, seja o que for, que seja feito para defraudar um mecenas, é revogado. 
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245. Temos de compreender o termo "fraude" para se aplicar à pessoa que alienou o bem, e não àquele para quem foi 

transferido; por conseguinte, acontece que quando o destinatário não está consciente da fraude ou má-fé que foi cometida, 

deve ainda assim ser privado do bem que foi alienado, com o objectivo de defraudar o mecenas, mesmo que ele pensasse que 

o libertado nasceu livre, e não aquele que tinha sido manumitido. 

 

246. A Acção Favian não mentirá contra um compatriota a quem foi recusada a posse da propriedade em oposição aos termos 

do testamento, por causa da doação, onde esta última não é mais valiosa do que a parte a que o mecenas tinha legalmente 

direito. Portanto, se a doação foi feita mortis causa, o seu companheiro-patron terá direito à sua parte do mesmo, tal como se 

um dos patrões tivesse sido um legatário. 

 

247. Além disso, consideremos se a Acção Favian só tem referência à revogação de tais alienações como aquelas pelas quais 

o libertado diminui os seus bens, ou se também tem referência a outros bens que não obteve? Julianus, no Vigésimo Sexto 

Livro do Digest, diz que a Acção Faviana não se aplicará quando um libertado, com a intenção de defraudar o seu patrono, 

não aceita um bem, ou rejeita um legado que lhe tenha sido legado. Isto parece-me ser verdade. Pois, embora se diga que um 

legado nos pertence desde o momento da morte do testador, a não ser que deva ser novamente ressuscitado, ainda assim, 

quando é rejeitado, é evidente que nunca nos pertenceu; e a mesma regra deve ser adoptada com referência a outros actos de 

generosidade, em que alguém deseja fazer uma doação a um libertado, e este declina aceitá-la; como é suficiente para o 

patrono se o seu libertado não alienou nenhum bem ao seu preconceito, e não se ele não adquiriu o mesmo. Assim, se o 

legado lhe foi legado sob uma condição, e o libertado deve impedir que a condição seja cumprida; ou se ele deve fazer uma 

estipulação sob uma condição, e preferir permitir que a condição falhe, deve ser dito que a Lei Faviense não se aplica. 

 

248. Mas e se o homem libertado perder voluntariamente uma acção judicial? Se ele o perdeu intencionalmente, ou confessou 

o julgamento, deve ser dito que a Lei Faviense será aplicável; mas se ele se recusou a apresentar o seu pedido de forma a 

cobrá-lo, neste caso, o assunto merece consideração. Penso que, em tais circunstâncias, o Libertado diminuiu os seus bens, 

pois retirou um direito de acção aos seus bens, tal como se tivesse deixado decorrer o tempo para interpor a acção. 

 

249. O patrono, contudo, não pode fazer uso da Acção Favieira, onde, por exemplo, o Libertador se recusa a intentar uma 

acção para declarar a vontade inofensiva, ou a intentar outra acção, por exemplo, uma acção por lesão, ou a instaurar 

qualquer processo judicial deste tipo. 

 

250. Mas se o Libertador tiver cometido algum acto para defraudar o seu patrono, este último pode recorrer à Acção Favian. 

 

251. Se, contudo, o Libertador dotou a sua filha, não é considerado como tendo defraudado o seu patrono da quantia que lhe 

deu a título de dote, porque o afecto paterno não deve ser culpado. 
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252. Se um libertado deve fazer doações a várias pessoas com o objectivo de defraudar o seu protector, quer durante a sua 

vida, quer durante a mortis causa, o protector pode trazer a Acção Faviana ou Calvisiana contra todas as partes igualmente, 

para recuperar a parte a que tem direito. 

 

253. Se alguém deve vender, alugar ou trocar bens, com o objectivo de defraudar os seus mecenas, vejamos qual deve ser a 

decisão do juiz. Se o bem tiver sido vendido, a escolha deve ser dada ao comprador, quer para reter o artigo que foi 

comprado, pelo seu valor adequado, quer para o entregar, depois de ter recebido o preço que pagou. Não devemos rescindir 

absolutamente a venda, como se o libertado não tivesse qualquer direito de vender o bem, para evitar que o comprador perca 

o preço que pagou, especialmente quando não é alegada qualquer fraude da sua parte, mas apenas quando a fraude do 

libertado deve ser tomada em consideração. 

 

254. Se, no entanto, um libertado deve adquirir um bem com o objectivo de defraudar um mecenas, também deve ser dito que 

se o adquiriu a um preço demasiado elevado, deve ser concedido alívio ao mecenas por esta razão, e não lhe deve ser dada a 

opção de anunciar a venda, ou não; mas o vendedor deve ser autorizado a ceder tanto do preço quanto exceda o valor real do 

bem, ou a recuperar o que vendeu, e devolver o preço que recebeu. Observamos a mesma regra na troca, na contratação, e no 

arrendamento de imóveis. 

 

255. Se, no entanto, o libertado vendeu o imóvel de boa fé, e sem demonstrar qualquer parcialidade, mas doou o preço que 

recebeu a outro, deve ser considerado se aquele que comprou o imóvel, ou aquele que recebeu o preço como presente, será 

responsável pela Acção Favian. Pomponius, no Octogésimo Terceiro Livro do Digest, diz muito correctamente que o 

comprador não deve ser molestado, pois a fraude foi cometida contra o patrono com referência ao preço, e portanto que 

aquele que recebeu o preço como presente seria responsável nos termos da Lei da Faviera. 

 

256. Vejamos, contudo, se o mecenas deve alegar que, embora o imóvel tenha sido vendido a um preço justo, era do seu 

interesse, no entanto, que não deveria ter sido vendido de todo; e que a fraude consiste no facto de a posse ter sido alienada 

de algo a que o mecenas estava ligado, quer devido à sua conveniência, quer devido à sua vizinhança, ou devido à pureza do 

ar, ou porque foi educado ali, ou porque os seus pais foram enterrados ali, se ele deseja que a venda seja revogada, se deve 

ser ouvido. Ele não deve ser ouvido em nenhum caso deste tipo, pois a fraude é entendida como envolvendo perda 

pecuniária. 

 

257. Mas se o imóvel foi vendido por um preço demasiado baixo, e o dinheiro da compra deve ser doado a outro, a Acção 

Favian pode ser intentada contra ambas as partes, ou seja, contra aquele que comprou o imóvel por um valor inferior ao seu 

verdadeiro, e aquele que recebeu! o Jprice como presente. Se aquele que o comprou estiver disposto a entregá-lo, não será 

obrigado a fazê-lo, a menos que receba o preço que pagou. Então o que deve ser feito se o comprador, tendo sido delegado, 

lhe pagar a quem o libertado fez o presente, teria ele ainda o direito de recuperar o preço? A melhor opinião é que ele teria 
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direito a recuperá-lo, mesmo que o mesmo pudesse ter chegado às mãos de uma pessoa em situação de insolvência. Pois se o 

Libertador esbanjou o dinheiro da compra que recebeu, devemos, contudo, considerar que aquele que o pagou pode recuperá-

lo, se estiver disposto a rescindir a venda. 

 

258. Vejamos se a Acção Favian vai mentir, no caso de um libertado pedir emprestado uma soma de dinheiro com o 

objectivo de defraudar o seu patrono, e qual seria a solução neste caso. Se o Libertador deu o dinheiro que recebeu, o 

mecenas pode processar a pessoa a quem o Libertador o deu, mas se o recebeu e o esbanjou, aquele que o emprestou não o 

deve perder, nem pode ser culpado por o ter emprestado. 

 

259. É evidente que haverá fundamento para a Acção Faviana, se o Libertador não recebeu o dinheiro, mas entrou numa 

estipulação com a pessoa que lho devia emprestar. 

 

260. Vejamos se a Acção Favian mentirá onde um libertado se torna fiador para mim, ou promete os seus bens a outro a fim 

de defraudar o seu patrono, e se o alívio não deve ser concedido ao patrono às minhas custas. Pois o Libertador não me deu 

nada, se ele se tornou segurança para alguém que não foi solvente; e esta é a nossa prática. Por conseguinte, o credor não 

pode ser processado pela Acção Favian, mas o devedor pode ser, assim como pela acção sobre o mandato. É evidente que se 

a acção sob mandato falhar pela razão de uma doação ter sido feita, haverá fundamento para a Acção Faviense. 

 

261. A mesma regra deve ser adoptada quando o libertado dirige algo a ser feito em benefício de outro. 

 

262. Embora a Acção Faviense só se baseie na parte do patrono, ainda assim, onde a propriedade não pode ser dividida, ela 

mentirá pela totalidade da quantia; como por exemplo, no caso de uma servidão. 

 

263. Se um libertado deve dar alguma coisa ao meu escravo, ou a um filho sob o meu controlo, com o objectivo de defraudar 

o seu patrono, vejamos se a Acção Faviana pode ser intentada contra mim. E parece-me que será suficiente se a acção for 

intentada contra mim como mestre ou pai, e que quando o juiz tomar a sua decisão, não só isso tenha sido feito em benefício 

dos meus bens, mas também qualquer coisa relacionada com a peculiaridade deve ser tomada em consideração. 

 

264. Se, no entanto, tiver sido feito um acordo com um filho, por ordem do seu pai, este último será certamente responsável. 

 

265. Se um libertado deve contratar um escravo com o objectivo de defraudar o seu patrão, e o escravo deve ser manumitted, 

coloca-se a questão de saber se ele será responsável pela Acção Favian. Como já dissemos, só a fraude do libertado é que 

deve ser considerada, e não a dele com quem fez o acordo; daí que o referido escravo manumitted não será responsável pela 

Acção Faviana..; 
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266. Pode também perguntar-se se o escravo manumitted deve morrer, ou ser alienado, a acção deve ser instaurada no prazo 

de um ano? Pomponius diz que deve ser. 

 

267. Esta acção é pessoal e não real, e mentirá contra o herdeiro e outros sucessores, bem como a favor do herdeiro e outros 

sucessores do patrono; e não faz parte da herança, ou seja, da propriedade do libertado; mas pertence ao patrono 

pessoalmente. 

 

268. Se um libertado der algo com o objectivo de defraudar o seu padroeiro, e este último morrer durante a vida do libertado, 

e o filho do padroeiro obtiver a posse pretoriana dos bens do libertado contrariamente às disposições do testamento, pode a 

Acção Faviana ser empregue com o objectivo de recuperar o bem que foi alienado? É verdade, como diz Pomponius no 

Octogésimo Terceiro Livro, e Papinianus também, no Décimo Quarto Livro de Perguntas, que a Acção Faviana mentirá a 

favor do filho, pois basta que o acto tenha sido cometido com o objectivo de se subtrair ao direito de mecenato; pois 

entendemos que isto deve ser feito mais como uma fraude contra a propriedade do que contra a pessoa. 

 

269. Os lucros obtidos após a emissão estão também incluídos nesta acção. 

 

270. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Considera-se muito correctamente que mesmo os lucros já obtidos estão incluídos nas Acções Favian e Calvisian, uma vez 

que é intenção do Pretor anular todos os actos fraudulentos de um homem livre. 

 

271. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIV. 

 

Se um Padroeiro que foi nomeado herdeiro da parte de um património a que tem direito por lei deve aceitar o património sem 

ter conhecimento de que o Libertador tinha alienado qualquer património com a intenção de o defraudar, vejamos se pode ser 

libertado por ignorância, a fim de evitar que seja enganado pela conduta fraudulenta do seu Libertador. Papinianus, no XIV 

Livro de Perguntas, dá como sua opinião que o bem que foi alienado permanece nas mesmas condições que antes; e por isso 

o patrono deve culpar-se por não ter obtido posse pretoriana contrária às disposições da vontade com referência ao que foi 

alienado ou doado mortis causa, quando poderia tê-lo feito. 

 

 

272. Esta acção é concedida perpetuamente, porque o seu objecto é a recuperação de bens. 
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273. O Pretor permite que um mecenas que tenha sido nomeado herdeiro de todo um espólio faça uso da Acção Favieira, 

porque seria injusto para ele ser excluído do benefício da acção, quando não entrou voluntariamente no espólio, e fê-lo 

apenas porque foi incapaz de exigir a posse do espólio em violação das disposições do testamento. 

 

274. Se um libertado morrer intestate, o padroeiro, ao entrar na herança pode, através da Acção Calvisiana, revogar todas as 

alienações fraudulentamente feitas, pelas quais, de acordo com os termos do testamento, uma parte mais pequena da herança 

do libertado chegará às mãos do padroeiro ou dos seus filhos. Isto ocorre quer a posse pretoriana dos bens seja exigida pelo 

mecenas por intestacy, quer não. 

 

275. Quando há várias padroeiras e mecenas, cada uma delas pode recuperar a parte a que legalmente tem direito, ou podem 

trazer a Acção Calvisiana para este fim. 

 

276. Quando um libertado morre no Estado, depois de deixar ao seu patrono a parte a que este tem legalmente direito, ou algo 

mais, e também alienar alguns dos seus bens, Papinianus, no XIV Livro de Perguntas, afirma que nenhuma das suas 

disposições deve ser revogada. Pois ele pode deixar algo a qualquer pessoa por sua vontade, desde que legar ao seu padroeiro 

a parte a que este tem direito, e ao fazer qualquer outra doação não é considerado como tendo cometido uma fraude. 

 

277. The Same, On the Edict, Book XLIII. 

 

Tudo o que foi fraudulentamente alienado por um libertado é revogado pela Acção Favian. 

 

278. Onde houver vários patronos, cada um terá uma parte igual, mas se alguns deles não reclamarem as suas partes, irão 

acumular para os outros. O que afirmei com referência aos mecenas também se aplica aos filhos de um mecenas; mas eles 

não têm o direito de partilhar ao mesmo tempo, mas apenas quando os mecenas não existem. 

 

279. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLII. 

 

Ele também é responsável pela Acção Favian que recebe uma doação, em vez de um que ordena que o que deve ser dado a si 

próprio seja apresentado a outro. 

 

280. Na Acção Favian, se o bem não for devolvido, será proferida sentença contra o réu pelo montante que o requerente jurar 

em tribunal que valeu a pena. 

 

281. Julianus, Digest, Livro XXVI. 
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Quando um libertado, com a intenção de defraudar o seu patrono, e em violação do Decreto do Senado, empresta dinheiro a 

um filho sob controlo paterno, a Acção Faviana não lhe será concedida; porque, neste caso, o libertado deve ser entendido 

como tendo antes doado o bem com o objectivo de defraudar o seu patrono do que como tendo deixado o dinheiro em 

violação do Decreto do Senado. 

 

282. Scaevola, Perguntas, Livro V. 

 

Portanto, se o Decreto do Senado não se aplicar, a Acção Faviense também não o fará, uma vez que os bens podem ser 

recuperados por outro processo. 

 

283. Julianus, Digest, Livro XXVI. 

 

Quando, no entanto, o Libertador empresta dinheiro a um filho sob controlo paterno, que tem menos de vinte e cinco anos de 

idade, depois de ter sido demonstrada justa causa, deve ser concedido alívio ao Patrono. 

 

284. The Same, Digest, Book LXIV. 

 

Um libertado pode, durante a sua vida, fazer legalmente doações aos seus amigos que a elas têm direito, mas não pode legar 

legados a tais amigos, quando, ao fazê-lo, diminui a parte dos seus bens a que o seu patrono tem direito. 

 

285. Africanus, Perguntas, Livro I. 

 

Se o bem que foi fraudulentamente alienado pelo libertado já não existe, o patrono não pode intentar a acção, tal como se o 

libertado tivesse deitado fora o dinheiro para perpetrar uma fraude; nem, mesmo que aquele que obteve uma doação mortis 

causa do libertado devesse ter vendido o bem, e um comprador de boa-fé o tivesse adquirido por usucapião. 

 

286. Paulus, On the Lex Aelia Sentia, Livro III. 

 

Um mecenas não é considerado defraudado por um acto ao qual consinta. Assim, quando o seu libertado faz uma doação com 

o consentimento do seu mecenas, esta não pode ser recuperada pela Acção Favian. 

 

287. Javolenus, Epístolas, Livro III. 

 

Um Libertador que desejava transferir um pedaço de terra para a Seius com o objectivo de defraudar o seu patrono seguiu o 

seguinte caminho. A Seius instruiu o Tício a receber a terra de tal forma que foi contraída uma obrigação de mandato entre a 
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Seius e o Tício. Pergunto se após a morte do libertado, o patrono só terá direito a uma acção contra Seius, que deu o mandato, 

ou contra Titius, que detém a propriedade, ou se pode prosseguir contra qualquer um deles, que ele possa seleccionar. A 

resposta foi que a acção será concedida contra a pessoa que obteve a doação, desde que o bem tenha chegado às suas mãos, 

uma vez que toda a transacção que foi levada a cabo com o seu consentimento deve ser abraçada na decisão proferida contra 

ele. Não se pode considerar que ele deva ser forçado a entregar bens de que outro possua, uma vez que pode recuperá-los 

através de uma acção de mandato, para que ele próprio os possa restituir ao padroeiro, ou para que o possa obrigar com quem 

contratou o mandato a fazê-lo. Mas o que diremos se a parte que interveio não foi de forma alguma culpada de fraude? Não 

temos dúvidas de que uma acção não pode ser intentada contra ele. Pois não deve ser considerado culpado de fraude quem 

fez um favor ao seu amigo, pelo qual fez uma aquisição para outro que não ele próprio, através do acto fraudulento do 

libertado. 

 

288. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro X. 

 

É previsto por uma Constituição do Divino Pio, que faz referência à adopção de menores com idade inferior à da puberdade, 

que, dos bens que o pai adoptivo possuía no momento da sua morte, um quarto pertence à criança que foi adoptada. O 

Imperador também ordenou que lhe fossem dados quaisquer bens que tivesse obtido do seu pai adoptivo, e se este fosse 

emancipado após ter sido demonstrada uma causa adequada, perderia o seu quarto. Portanto, quando os bens foram alienados 

com o objectivo de defraudar a criança, podem ser recuperados através de uma acção semelhante à Acção Calvisiana ou 

Faviana. 

 

 

 

 

 

Título. 6. Quando não existe vontade de que as crianças possam ser beneficiadas. 

 

 

 

 

 

289. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIV. 

 

O Pretor, depois de falar da posse dos bens daqueles que executam testamentos, passa aos testamentos no estado, seguindo a 

mesma ordem adoptada pela Lei das Doze Mesas; pois é habitual tratar primeiro os testamentos dos testadores, e depois da 

sucessão no estado. 
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290. O Pretor, contudo, dividiu a sucessão intestate em quatro classes. Dos vários graus, a primeira estabelece a dos filhos, a 

segunda a dos herdeiros da lei, a terceira a dos cognatos, e a quarta a dos cônjuges. 

 

291. A posse pretoriana de uma herança ab intestato só pode ser adquirida quando ninguém parece exigir a posse de acordo 

com as disposições do testamento, ou em oposição a ele. 

 

292. É evidente que se o prazo prescrito para exigir a posse de uma herança em conformidade com os termos do testamento 

não tiver expirado, mas a posse da herança tiver sido rejeitada, deve ser dito que a posse da mesma ab intestato por parte dos 

pretorianos pode ser exigida de imediato. Para aquele que rejeitou a herança não pode exigir a posse em pretoriana depois de 

o ter feito, e o resultado será que pode imediatamente reclamar a posse por intestacy. 

 

293. Se, contudo, a posse de uma herança for concedida sob o Édito de Carbono, a melhor opinião é a de que a posse 

pretoriana sob o fundamento de intestacy ainda pode ser exigida, pois, como mostraremos no seu devido lugar, a posse 

pretoriana sob o Édito de Carbono não interfere com a obtida pelo Édito Pretoriano. 

 

294. No caso da sucessão ab intestato, o Pretor começa muito apropriadamente com os descendentes; pois, tal como os 

concede (antes de todos os outros), a posse contrária às disposições do testamento, assim os chama primeiro à sucessão em 

caso de intestacy. 

 

295. Além disso, devemos entender o termo "descendentes" para significar aqueles a quem declarámos ter direito à posse 

pretoriana contrária às disposições da vontade; ou seja, filhos naturais, bem como adoptados. No entanto, admitimos crianças 

adoptadas, apenas quando estavam sob controlo paterno, no momento da morte do pai. Se, no entanto, eram seus próprios 

senhores nessa altura, não lhes permitimos obter a posse pretoriana da herança, porque os direitos de adopção se extinguem 

pela emancipação. 

 

296. Se alguém adopta o seu filho emancipado, em vez do seu neto, e depois o emancipa novamente enquanto ele tem um 

neto, a questão foi levantada por Marcelo se, após a revogação da adopção, isto seria um obstáculo para o neto que deseja 

obter a posse pretoriana por intestacy. Mas como o neto está normalmente unido ao pai emancipado, não se pode dizer que, 

embora este último tenha sido adoptado e ocupado o lugar de um filho, ainda assim, ele não se deve opor ao seu próprio 

filho? Pela razão de estar sob controlo paterno como filho adoptado, e não como um filho natural. 

 

297. Se um herdeiro nomeado não pode tirar partido do testamento, ou porque este foi apagado ou cancelado, ou porque se 

demonstrou que o testador mudou de opinião de alguma outra forma, e que pretendia morrer em estado de intesta, deve dizer-

se que aqueles que obtiverem a posse pretoriana da herança terão direito a ela em virtude da intestacia. 
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298. Quando um filho emancipado é deserdado, e um filho que estava sob controlo paternal é transmitido no testamento, o 

Pretor deve proteger o filho emancipado que reivindica a posse da herança em razão da intestacy sob a provisão unde liberi, 

no que diz respeito a metade da herança, tal como se o pai não tivesse deixado testamento. 

 

299. Julianus, Digest, Livro XXVII. 

 

Quando um filho emancipado, que tenha sido passado, não exige a posse da herança em pretoriana contrária às disposições 

do testamento, e os herdeiros nomeados entram na herança, ele perderá a herança do seu pai por sua própria culpa, pois 

embora a posse em pretoriana de acordo com as disposições do testamento possa não ter sido exigida, o pretor ainda não o 

protegerá de modo a permitir-lhe obter a posse em pretoriana como descendente. O Pretor não está acostumado a proteger um 

padroeiro que tenha sido transmitido no testamento contra os herdeiros nomeados, se não exigir a posse da herança por parte 

do pretor, contrariamente às disposições do testamento, ao abrigo da Secção do Édito que se refere aos herdeiros em direito. 

 

300. Ulpiamis, On Sabinus, Livro VIII. 

 

A posse pretoriana de um testamento pode ser exigida por intestação, quando é certo que o testamento não foi assinado por 

pelo menos sete testemunhas. 

 

301. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

As crianças, mesmo aquelas que perderam os seus direitos civis, são chamadas à posse de uma herança sob o Édito do Pretor, 

a menos que tenham sido adoptadas, pois estas últimas perdem o nome das crianças após a emancipação. Se, contudo, forem 

crianças naturais, e tiverem sido emancipadas e adoptadas, e emancipadas uma segunda vez, conservam o seu carácter 

original de crianças naturais. 

 

302. Pomponius, On Sabinus, Livro IV. 

 

Quando uma das crianças a quem o Pretor promete a posse de uma herança não está sob o controlo do progenitor cujos bens 

estavam em disputa no momento da sua morte, é-lhe concedida a posse da parte da herança a que teria direito se tivesse 

permanecido sob controlo paterno, e aos seus filhos que estavam sob o controlo do falecido, se a herança lhe pertencesse em 

seu próprio nome e eles não fossem especificamente deserdados; para que ele próprio tenha apenas metade dessa parte, e a 

outra metade seja dada aos seus filhos, e ele possa distribuir os seus próprios bens entre eles sozinho, sem qualquer restrição. 
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303. Se um pai emancipar o seu filho e o seu neto por este último, só o filho terá direito à posse dos seus bens por intestacia, 

embora a perda dos direitos civis não seja um obstáculo para ninguém na distribuição dos bens sob o Édito. Além disso, as 

crianças que nunca estiveram sob controlo paterno, e que não obtiveram o lugar de herdeiros adequados, são chamadas à 

posse pretoriana da herança dos seus pais; pois se um filho emancipado deixar um neto sob o controlo do seu avô, a posse 

pretoriana da herança do pai emancipado será dada à criança que permanece sob o controlo do seu avô; e, se este último tiver 

sido gerado após a emancipação do seu pai, a posse pretoriana dos bens do seu avô ser-lhe-á dada após o seu nascimento; 

desde que a condição do seu pai não ofereça qualquer obstáculo a que isso seja feito. 

 

304. Se um filho emancipado não exigir a posse em pretoriana de uma herança por intestacy, todos os direitos dos netos 

permanecerão intactos, como se não tivesse havido filho; e o que o filho teria direito se tivesse exigido a posse em pretoriana 

da herança do seu pai por intestacy reverterá apenas para os netos descendentes do referido filho, e não para quaisquer outros. 

 

305. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Se um pai emancipar o seu filho, mantendo o seu neto sob o seu controlo, e o seu filho morrer posteriormente, tanto a 

equidade do caso como os termos do Édito pelo qual se prevê que a posse pretoriana da herança de um pai será concedida aos 

seus filhos, em virtude da intestacy, terá o efeito de fazer com que se tenha em conta, e que a posse da herança do pai 

intestacy seja entregue; para que o avô que obtenha o benefício da posse pretoriana da herança através do seu neto seja 

obrigado a contribuir para uma irmã que se torne herdeira necessária do seu pai; a menos que o avô não deseje obter qualquer 

benefício da propriedade, e esteja pronto a libertar o seu neto do seu controlo para que, após a sua emancipação, possa obter 

todas as vantagens da posse pretoriana. Por conseguinte, a irmã, que se torna herdeira do seu pai, não pode queixar-se 

justamente de estar desta forma excluída do benefício da contribuição; uma vez que, se o seu avô morrer em estado de 

intesto, terá o direito de partilhar igualmente com o seu irmão na sua propriedade. 

 

306. Papinianus, Perguntas, Livro XXIX. 

 

Um filho deserdado morreu enquanto o herdeiro testamentário deliberava se aceitaria ou não a herança, e finalmente rejeitou-

a. O neto, pelo referido filho deserdado, será o herdeiro do seu avô, nem o seu pai será considerado como um obstáculo a 

isso, uma vez que foi após a sua morte que a herança chegou ao neto como herdeiro legal. Não se pode dizer que o neto é o 

herdeiro, mas não o herdeiro directo, do seu avô, porque nunca esteve em primeiro grau; uma vez que ele próprio estava sob 

o controlo do seu avô, e o seu pai não o precedeu na sucessão. E, além disso, se ele não era um herdeiro directo, sob que 

direito será ele o herdeiro, pois não havia dúvida de que ele não era um herdeiro agnato? Além disso, mesmo que o neto não 

deva ser deserdado, a herança pode ser inscrita pelo herdeiro testamentário após a morte do filho. Portanto, se o pai não foi 

obstáculo para o filho pelo direito de intestacy, ele será considerado como um obstáculo sob o direito conferido pelo 

testamento. 
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307. Os pais não têm direito às propriedades dos seus filhos da mesma forma que os filhos têm direito às propriedades dos 

seus pais. É apenas a consideração da compaixão que dá aos pais o direito às propriedades dos seus filhos, mas as crianças 

obtêm as dos seus pais devido à intenção da natureza, bem como a dos seus pais. 

 

308. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Um filho sob controlo paterno, com o consentimento do seu pai, tomou posse pretoriana de uma propriedade como parente 

mais próximo do falecido. Embora deva ser excluído da herança pela condição declarada no testamento, se permaneceu sob o 

controlo do seu pai, ainda assim deve ser considerado como tendo obtido a posse legalmente. Ele não está sujeito à pena do 

Édito, pois não obteve a posse de acordo com as disposições do testamento; pois dessa forma não podia deter a propriedade, 

nem estava em seu poder cumprir a condição, pois um pai não pode ser facilmente forçado a emancipar o seu filho. 

 

309. Paulus, Opiniões, Livro XI. 

 

Se um filho, depois de ter sido emancipado, exige a posse pretoriana da propriedade do seu pai, e subsequentemente muda a 

sua condição, não há razão para que ele não retenha o que adquiriu. Se, no entanto, ele tivesse mudado a sua condição antes, 

não poderia exigir a posse da herança por parte dos pretorianos. 

 

 

 

 

 

Título. 7. Sobre a posse pretoriana por parte dos pretorianos. 

 

 

 

 

 

310. Julianus, Digest, Livro XXVII. 

 

Os seguintes termos do Édito, "Se aquele que deveria ter sido herdeiro do testador morrer em estado intesta", devem ser 

tomados no seu sentido mais amplo, e entendidos como tendo referência a um certo período de tempo, não à data da morte do 

testador, mas a quando a posse pretoriana dos seus bens é exigida. Assim, se o herdeiro perdeu os seus direitos civis, é 

evidente que pode ser impedido de obter este tipo de posse pretoriana da herança. 
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311. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLVI. 

 

Quando os próprios herdeiros rejeitam a posse de uma herança ab intestato, sustentamos que não oferecem qualquer 

obstáculo aos herdeiros, ou seja, àqueles a quem a herança pode passar legalmente. A razão para tal é que, ao rejeitarem a 

posse da propriedade na qualidade de crianças, começam a ter direito a ela como herdeiros legais. 

 

312. Além disso, este tipo de posse pretoriana passa não só para os homens, mas também para as mulheres, e não só para as 

pessoas nascidas livres, mas também para os homens livres; e por isso é comum a vários. Para as mulheres podem ter 

familiares de sangue ou agnados, e os homens livres podem também ter patronos e padroeiros. 

 

313. Não só os homens podem obter posse pretoriana deste tipo, mas as mulheres também o podem fazer. 

 

314. Quando alguém morre, e é incerto se ele é o chefe de família ou um filho sob controlo paterno, pela razão de que o seu 

pai, que foi capturado pelo inimigo, ainda vive, ou porque o seu estado civil está em suspenso por alguma outra razão, a 

melhor opinião é que a posse pretoriana dos seus bens não pode ser exigida, uma vez que não é aparente que ele tenha 

morrido em estado inteste, e é incerto se ele pode ou não fazer uma vontade. Portanto, quando o seu estado é determinado 

sem qualquer dúvida, a posse dos seus bens por parte dos pretorianos pode ser exigida; não desde o momento em que se 

começou a saber positivamente que ele morreu em estado inteste, mas quando se tornou certo que ele era o chefe de família 

quando ele morreu. 

 

315. Além disso, este tipo de posse pretoriana inclui todos aqueles que podem suceder à herança por intestacy, quer a 

provisão das Doze Mesas, ou alguma outra promulgação, ou um decreto do Senado constitui para ele um herdeiro legal. 

Finalmente a mãe, que tem direito à sucessão ao abrigo do Decreto Tertuliano do Senado, e também os filhos, que, ao abrigo 

do Decreto Orfeu do Senado, são admitidos à sucessão da mãe como seus herdeiros legais, podem exigir a posse pretoriana. 

 

316. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLIII. 

 

Assim, de um modo geral, deve ser lembrado que sempre que uma lei ou um Decreto do Senado conceder uma herança a 

alguém, a posse pretoriana da mesma deve ser exigida ao abrigo desta Secção do Édito. Se a lei determinar que a posse 

pretoriana de uma herança a ser concedida pode ser exigida, e isto pode ser feito ou ao abrigo da Secção do Édito relativa a 

promulgações especiais, ou ao abrigo dessa Secção que é actualmente objecto de discussão. 

 

317. Julianus, Digest, Livro XXVII. 
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Se um de dois irmãos morrer após ter feito um testamento de acordo com a lei, e então, enquanto o seu herdeiro deliberava 

com referência à aceitação da herança, o outro irmão deve morrer em estado intesta, e o herdeiro nomeado deve rejeitar a 

herança, o tio paterno dos irmãos terá direito a ela como herdeiro de direito; pois esse tipo de possessão pretoriana que se 

refere a ele "quem deve ser o herdeiro" tem referência ao momento em que a posse de uma herança pode ser reclamada pela 

primeira vez por intestacia. 

 

318. Modestinus, Pandestinus, Livro III. 

 

Há esta diferença entre agnados e cognatos: os cognatos estão incluídos entre os agnados, mas os agnados não estão incluídos 

entre os cognatos; por exemplo, o irmão de um pai, ou seja, o tio paterno, é simultaneamente um agnato e um cognato, mas o 

irmão de uma mãe, ou seja, o tio materno, é um agnato, mas não um cognato. 

 

319. Enquanto houver esperança de que uma pessoa falecida tenha um herdeiro directo, não há fundamento para a 

reivindicação de parentes de sangue à herança; por exemplo, quando a mulher do falecido estiver grávida, ou o seu filho 

estiver nas mãos do inimigo. 

 

320. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

Os filhos nascidos após a morte do pai, ou após o seu cativeiro ou banimento, bem como aqueles que estão sob o seu controlo 

na altura em que foi capturado ou banido, conservam o direito de consanguinidade, mesmo que não sejam herdeiros do pai, 

tal como acontece com os filhos deserdados. 

 

 

 

 

 

Título. 8. Sobre a posse pretoriana concedida aos cognatos. 

 

 

 

 

 

321. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLVI. 
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Este tipo de possessão pretoriana depende inteiramente da indulgência do Pretor, e não tem origem no Direito Civil, pois ele 

chama à posse de um bem que, nos termos do Direito Civil, não pode ser admitido na sucessão, ou seja, cognates. 

 

322. São chamados cognates por terem o mesmo nascimento; ou, como diz Labeo, porque têm uma origem comum, no que 

diz respeito ao seu nascimento. 

 

323. Além disso, esta lei refere-se a uma relação de cognato que não é servil, pois qualquer cognato dificilmente pode ser 

considerado servil. 

 

324. Mais uma vez, a posse pretoriana que é concedida por esta Secção do Édito inclui seis graus de cognatos, e duas pessoas 

na sétima, ou seja, os filhos de um primo masculino ou feminino. 

 

325. A adopção constitui também a cognição. Para quem é adoptado torna-se cognato das pessoas de quem se torna cognato; 

uma vez que sempre que os direitos dos agnados são tidos em conta, entendemos que aqueles que são tornados cognatos pela 

adopção são incluídos. O resultado é, portanto, que quando uma pessoa é dada a conhecer por adopção, ainda conserva os 

seus direitos de cognação na família do seu pai natural, bem como aqueles que obtém na sua família adoptiva; mas só obterá 

a cognição na família adoptiva com referência às pessoas de quem se torna o agnato; e conservará os direitos de cognição 

com todos os membros da sua família natural. 

 

326. Além disso, aquele que estiver sozinho será entendido como o parente mais próximo entre os cognatos; embora, a rigor, 

o parente mais próximo seja referido como um de vários. 

 

327. É conveniente para nós examinarmos os direitos dos parentes mais próximos entre os cognatos no momento em que é 

concedida a posse pretoriana de uma propriedade. 

 

328. Assim, se o cognato mais próximo morrer enquanto os herdeiros nomeados deliberavam se aceitavam ou não a herança, 

o parente mais próximo na sucessão tomará o seu lugar; ou seja, quem quer que esteja certo de ter direito ao lugar seguinte. 

 

329. Se houver alguma perspectiva de que possa nascer um cognato que será o parente mais próximo, a condição é tal que 

deve ser dito que ele oferece um obstáculo àqueles que o seguem na linha de descendência. Mas se a criança não deve nascer, 

devemos admitir à sucessão a pessoa que parece ser o parente mais próximo do referido filho por nascer. Esta regra, contudo, 

só deve ser adoptada quando a criança que se diz ser o nascituro foi concebida durante a sua vida cuja herança está em 

questão; pois se deveria ter sido concebida após a morte deste último, não oferecerá qualquer obstáculo ao outro, nem será 

ele próprio admitido à sucessão; porque não foi o parente mais próximo cognato para ele em cuja vida o nascituro ainda não 

existia. 
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330. Se uma mulher morrer durante a gravidez, e se depois se realizar uma operação para dar à luz a criança, esta última está 

numa posição tal que pode obter a posse pretoriana da herança da sua mãe, como a cognata mais próxima. Desde a aprovação 

do Decreto Orfissional do Senado, a criança pode exigir a posse da herança como herdeira legal, porque estava no ventre da 

sua mãe no momento da sua morte. 

 

331. Além disso, os cognatos são autorizados a obter a posse pretoriana em gradação regular, para que aqueles que pertencem 

ao primeiro grau sejam todos admitidos de uma só vez. 

 

332. Se um cognato estiver nas mãos do inimigo, no momento da morte da pessoa cuja posse pretoriana está em questão, 

deve ser dito que a posse pretoriana do mesmo pode ser exigida por ele. 

 

333. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVI. 

 

Nesta Secção do Édito, o Procônsul, actuando por sentimentos de equidade natural, promete a posse pretoriana a todos os 

cognados a quem o laço de sangue chama à sucessão, mesmo que não tenham direito à mesma ao abrigo da Lei Civil. 

Portanto, mesmo os filhos ilegítimos da mãe, bem como a mãe de tais filhos, e irmãos desta descrição, podem exigir a posse 

em pretoriana de uma herança uns dos outros; pela razão de serem cognatos, reciprocamente. Esta regra aplica-se na medida 

em que, quando uma escrava que estava grávida quando ela foi manumada tem um filho, a criança que nasceu 

subsequentemente é a cognata da mãe, e a mãe é a cognata da criança, e quaisquer crianças que nascem depois dela são 

também cognatas umas das outras. 

 

334. Julianus, Digest, Livro XXVII. 

 

Os direitos de cognação adquiridos por adopção são extintos pela perda dos direitos civis. Portanto, por exemplo, se dentro 

de cem dias após a morte do seu irmão adoptivo, um filho adoptivo perder os seus direitos civis, não pode obter a posse 

pretoriana dos bens do seu irmão, que de outra forma lhe passariam como sendo o parente mais próximo. Pois é evidente que 

não só a hora da morte, mas também a hora em que a posse da herança foi exigida, deve ser tomada em consideração pelo 

Pretor. 

 

335. Ulpianus, Regras, Livro VI. 

 

Se um filho ilegítimo morrer intestate, a sua propriedade não pertencerá a ninguém pelo direito de consanguinidade ou 

cognição; porque os direitos de consanguinidade, assim como os de cognição, derivam do pai. No entanto, com o fundamento 
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de ser parente mais próximo, a sua mãe, ou o seu irmão pela mesma mãe, pode exigir a posse dos seus bens por parte dos 

pretorianos nos termos do Édito. 

 

336. Pomponius, On Sabinus, Livro IV. 

 

A posse pretoriana baseada no direito de herança legal não é concedida aos herdeiros legais que tenham perdido os seus 

direitos civis, porque a sua posição não é a mesma que a dos filhos; mas tais herdeiros são então chamados à sucessão como 

pertencentes ao grau de cognatos. 

 

337. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

Quando os cognatos se acusam mutuamente de crime, tal acusação não oferece qualquer obstáculo à sucessão dos seus 

herdeiros. 

 

338. Modestinus, Regras, Livro VI. 

 

Qualquer pessoa que se tenha tornado escravo de qualquer forma não pode, em circunstância alguma, recuperar os seus 

direitos de cognição por manumissão. 

 

339. The Same, Opinions, Livro XIV. 

 

Modestinus declarou que os netos, embora sejam ilegítimos, não são, por essa razão, excluídos da sucessão intesta da sua avó 

materna. 

 

340. Papinianus, Opinions, Livro VI. 

 

A possessão pretoriana pode ser obtida por um agnato do oitavo grau, como herdeiro, mesmo que não fosse o verdadeiro 

herdeiro, mas não é concedida a um cognato que seja o parente mais próximo, embora ele tivesse sido o verdadeiro herdeiro. 

 

341. Um sobrinho, que tinha sido nomeado herdeiro de uma parte dos bens do seu tio paterno, tendo alegado que o seu tio era 

surdo, e portanto não podia fazer um testamento, obteve a posse dos seus bens como sendo o cognato mais próximo do 

falecido. Foi decidido que o tempo deveria ser contado a partir do dia da sua morte, pelo facto de não parecer provável que 

alguém tão intimamente relacionado com o falecido por sangue não pudesse ter tido conhecimento da sua doença. 

 

342. Scaevola, Opiniões, Livro II. 
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Uma mulher, moribunda no estado, deixou uma irmã, Septitia, a filha de outro pai, e a sua mãe grávida por um segundo 

marido. Pergunto, se a mãe deve rejeitar a herança enquanto ainda está grávida, e depois deve ter uma filha chamada 

Sempronia, se a referida Sempronia pode obter a posse pretoriana da herança da sua irmã Titia. A resposta foi que, de acordo 

com os factos declarados, se a sua mãe fosse excluída da herança, ela, que nasceu posteriormente, poderia obter a posse 

pretoriana da mesma. 

 

 

 

 

 

Título. 9. Acerca do édito sucessor. 

 

 

 

 

 

343. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIX. 

 

O Édito Sucessório foi promulgado para que as propriedades não permanecessem demasiado tempo sem propriedade, e os 

credores sofressem de um atraso demasiado prolongado. Por conseguinte, o Pretor pensou que deveria ser prescrito um limite 

para aqueles a quem concedeu a posse pretoriana, e estabelecer uma sucessão entre eles, a fim de que os credores pudessem 

mais cedo determinar a quem se deviam candidatar; se a propriedade se escapou ao Tesouro por falta de propriedade, ou se 

eles próprios deveriam instituir procedimentos para obter a posse pretoriana, tal como se o falecido tivesse morrido sem 

deixar qualquer sucessor. 

 

344. Pois até se pode rejeitar a posse pretoriana que é concedida a si próprio, mas não se pode rejeitar a que é concedida a 

outro. 

 

345. Portanto, o meu agente não pode rejeitar a posse pretoriana a que tenho direito, sem obter o meu consentimento para o 

fazer. 

 

346. Um senhor pode rejeitar a posse pretoriana a que tem direito através de um escravo. 
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347. Vejamos se um guardião pode rejeitar a posse pretoriana de uma propriedade a que a sua guarda tem direito. A melhor 

opinião é que ele não o pode fazer, mas o próprio guarda pode rejeitá-lo com a autoridade do seu tutor. 

 

348. O conservador de uma pessoa louca não pode, em caso algum, rejeitar a posse em pretoriana de um bem a que esta 

última tem direito, porque esta última ainda não o obteve. 

 

349. Quando uma pessoa se recusa uma vez a exigir a posse de uma herança, perde o seu direito, mesmo que o tempo 

prescrito para o fazer ainda não tenha expirado; pois, quando se recusa a aceitá-la, a posse da herança já tinha começado a 

pertencer a outros, ou a fugir ao Tesouro. 

 

350. Vejamos se a posse pretoriana de um bem autorizado por decreto pode ser rejeitada. E, de facto, pode ser rescindida por 

lapso de tempo, mas não deixa de ser verdade que não pode ser rejeitada, porque não foi concedida antes da emissão do 

decreto. Mais uma vez, após a emissão do decreto, a rejeição será demasiado tardia, pois um direito que uma vez adquirido 

não pode ser rejeitado. 

 

351. Se o parente primeiro em grau morrer dentro dos cem dias prescritos, o parente seguinte em sucessão pode 

imediatamente exigir a posse da herança. 

 

352. O que dissemos em relação a exigir a posse pretoriana dentro de cem dias deve ser entendido como significando que 

pode ser exigida mesmo no centésimo dia; tal como quando um acto deve ser realizado dentro de certos kalends, os próprios 

kalends são incluídos. A mesma regra aplica-se quando algum acto deve ser realizado no prazo de cem dias. 

 

353. Quando um daqueles a quem a posse pretoriana pode ser dada nos termos do Édito recusa, ou negligencia exigi-la para 

si próprio dentro do tempo especificado, os outros herdeiros no grau seguinte podem reclamar a posse pretoriana da herança, 

tal como se o do primeiro grau não tivesse sido incluído no número dos que têm direito ao mesmo. 

 

354. Contudo, deve ser considerado se aquele que é excluído desta forma também pode ser admitido a partilhar com os 

outros; por exemplo, um filho que esteja sob controlo paterno, onde a posse de uma herança ab intestato lhe tenha sido 

concedida ao abrigo da Primeira Secção do Édito relativa a crianças. Ele é excluído por lapso de tempo, ou por rejeição da 

herança, e a posse pretoriana passa para os herdeiros seguintes em grau. Será ele próprio bem sucedido em virtude desta 

Secção relacionada com a sucessão? A melhor opinião é que o pode fazer; pois pode exigir a posse da herança como um dos 

herdeiros de direito, e depois deles, no seu próprio grau, sob a Secção onde os cognatos, que são parentes mais próximos, são 

chamados à sucessão. Esta é a nossa prática, para que o filho seja admitido à sucessão desta forma e, portanto, possa ele 

próprio suceder, de acordo com a Segunda Secção do Édito. Também se pode dizer que esta regra se aplica com referência à 
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posse pretoriana de acordo com as disposições do testamento; de modo que, se aquele que pode suceder à sucessão pretoriana 

por intestacia não a requerer de acordo com os termos do testamento, ainda pode desta forma suceder a si próprio. 

 

355. É concedido aos pais e filhos um prazo mais longo para exigir a posse de uma herança em pretoriana por causa da honra 

ligada ao sangue, porque aqueles que estão, por assim dizer, a entrar na posse dos seus próprios bens, não devem ser 

demasiado restringidos. Foi, portanto, determinado que lhes será concedido um ano, para que lhes seja concedido um prazo 

razoável para exigirem a posse da propriedade em pretoriana, e não serem pressionados a fazê-lo; e que, por outro lado, a 

propriedade não pode permanecer demasiado tempo sem um proprietário. É verdade que por vezes, quando são interrogados 

em tribunal por credores impacientes, devem declarar se vão ou não exigir a posse pretoriana; para que, se disserem que 

tencionam rejeitá-la, os credores possam saber o que terão de fazer. Se disserem que ainda estão a deliberar, não devem ser 

apressados. 

 

356. Quando alguém é substituído pelo seu pai pelo seu irmão, que tem idade inferior à da puberdade, deve exigir a posse da 

sua herança por pretoriana, não no prazo de um ano, mas no prazo de cem dias. 

 

357. Este favor é concedido aos pais e filhos, não só quando eles próprios se encontram directamente na linha de sucessão, 

mas também quando um escravo de um dos filhos ou pais é nomeado herdeiro; pois, neste caso, a posse pretoriana pode ser 

exigida no prazo de um ano. Pois é a pessoa que exige a posse que tem direito a este benefício. 

 

358. Se, no entanto, o pai de um filho emancipado desejar obter a posse pretoriana dos seus bens em oposição às disposições 

do testamento, fica estabelecido que ele tem um ano para o fazer. 

 

359. Julianus diz que, em geral, a posse pretoriana pode, em todas as circunstâncias, ser exigida pelos pais e filhos no prazo 

de um ano. 

 

360. Papinianus, Opiniões, Livro VI. 

 

Um cognato de um grau inferior não tem direito ao benefício do Édito de Sucessão, quando um em primeiro grau obteve a 

posse pretoriana sob a sua própria Secção do Édito. Também não fará qualquer diferença se o cognato, de primeiro grau, 

obteve o direito de rejeição por causa da sua idade. Por conseguinte, foi decidido que a propriedade é legalmente abandonada 

ao Tesouro como estando sem dono. 
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Título. 10. Quanto aos graus de relação e afinidade e aos seus diferentes nomes. 

 

 

 

361. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VIII. 

 

Os graus de relação estão, alguns deles, na linha ascendente, outros na linha descendente, ou na linha colateral. Os da linha 

ascendente directa são pais; os da linha descendente directa são filhos; os da linha colateral são irmãos e irmãs e os seus 

filhos. 

 

362. A relação na linha directa ascendente e descendente começa com o primeiro grau, mas na linha colateral não há primeiro 

grau, e portanto começa com o segundo. Assim, os cognatos no primeiro grau da linha directa ascendente e descendente 

podem partilhar entre si em partes iguais; mas ninguém o pode fazer na linha colateral neste grau, mas no segundo e terceiro 

graus, e nas que se seguem, os herdeiros colaterais podem partilhar entre si, e por vezes mesmo com os de grau superior. 

 

363. Devemos, contudo, lembrar, sempre que considerarmos as questões relativas à herança ou à posse pretoriana de uma 

herança, que aqueles que pertencem ao mesmo grau nem sempre partilham entre si de forma igual. 

 

364. Os herdeiros que estão em primeiro lugar na linha ascendente são o pai e a mãe; os primeiros na linha descendente são o 

filho e a filha. 

 

365. Os primeiros do segundo grau da linha ascendente directa são o avô e a avó; os primeiros da linha descendente directa 

são o neto e o avô; os primeiros da linha colateral são o irmão e a irmã. 

 

366. Os primeiros do terceiro grau da linha ascendente directa são o bisavô e a bisavó; os primeiros da linha descendente são 

o bisneto e a bisneta; os primeiros da linha colateral são o filho e a filha do irmão e da irmã, e, a seguir por ordem, o tio 

paterno e a tia paterna, o tio materno e a tia maternal. 

 

367. No quarto grau da linha ascendente directa estão o tataravô e a tataravó, na linha descendente directa o tataravô e a 

tataravó; na linha colateral o neto e a neta do irmão e da irmã, e, na sua ordem, o tio-avô e a tia paterna, ou seja, o irmão e a 

irmã do avô; o tio-avô e a tia-avó materna, ou seja, o irmão e a irmã da avó; do mesmo modo, os irmãos e irmãs do tio-avô 

materno, ou seja, as crianças descendentes de dois irmãos; também as crianças descendentes de duas irmãs, tanto masculinas 

como femininas; e as crianças de ambos os sexos, a questão de um irmão e uma irmã. Todos estes são conhecidos sob a 

denominação comum de primos de primeiro grau. 
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368. No quinto grau da linha ascendente directa estão o tataravô e a tataravó; na linha descendente directa o tataravô e a 

tataravó; na linha colateral o tataravô e a tataravó do irmão e da irmã; e, na mesma ordem, o tio-avô e a tia-avó, ou seja, o 

irmão e a irmã do tataravô, e o tio-avô e a tia-avó, ou seja, o irmão e a irmã da tataravó; também o filho e a filha de primos 

masculinos, e o filho e a filha de primos femininos, assim como outros primos masculinos e femininos e os filhos e filhas 

destes últimos de ambos os lados, e os filhos e filhas de ambos os sexos e estão ao lado de primos em grau; sendo estes os 

filhos e filhas do tio-avô e da tia-avó e do tio-avô e da tia-avó maternos: 

 

369. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLVI. 

 

Ou seja, os primos e primas do pai dele cuja relação está em questão, ou os filhos do irmão de um pai. 

 

370. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VIII. 

 

No sexto grau, na linha ascendente directa, estão o tataravô e a tataravó. Na linha descendente directa estão o tetra-tetra-tetra-

tetra e a tetra-tetra-neta; e na linha colateral, o tetra-tetra-tetra e a tetra-tetra-neta do irmão e da irmã; e na sua ordem, o tio 

tetravô e a tia tetravó, ou seja, o irmão e a irmã do tataravô; e o tio e a tia tetravó, ou seja, o irmão e a irmã da tataravó. Do 

mesmo modo, o neto e a neta do tio-avô, e da tia-avó, e do tio-avô e da tia-avó maternos. Também, o neto e a neta dos primos 

de ambos os sexos, e o filho e a filha do tio-avô e da tia-avó, e do tio-avô e da tia-avó materna; assim como os filhos dos 

primos de ambos os lados que são propriamente chamados a questão dos primos de primeiro grau. 

 

371. É suficientemente evidente, pelo que já dissemos, quantas pessoas podem existir no sétimo grau. 

 

372. Devemos também lembrar que os parentes nas linhas ascendente e descendente devem ser sempre duplicados; porque 

compreendemos que há um avô e uma avó no lado materno, bem como no lado paterno, bem como netos de ambos os sexos, 

filhos de filhos e filhas; e esta ordem deve ser seguida em todos os graus, tanto ascendente como descendente. 

 

373. Modestinus, Pandestinus, Livro XII. 

 

No que diz respeito à nossa lei, não é fácil ir além do sétimo grau, quando surge uma questão com referência à relação 

natural, pois a natureza dificilmente permite que a existência de cognatos se estenda para além desse grau. 

 

374. Pensa-se que o termo "cognatos" deriva do facto de os parentes serem descendentes de um antepassado, ou terem uma 

origem ou nascimento comum. 
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375. A relação entre os Romanos é entendida como sendo dupla, pois algumas ligações derivam do Direito Civil e outras do 

Direito Natural, e por vezes ambas coincidem, de modo que a relação pelo Direito Natural e pelo Direito Civil é unida. E, de 

facto, uma ligação natural pode ser entendida como existindo sem a Civil, e isto aplica-se a uma mulher que tem filhos 

ilegítimos. A relação civil, porém, que se diz ser legal, surge através da adopção sem o Direito Natural. A relação existe ao 

abrigo de ambas as leis quando uma união é feita por casamento legalmente contraído. A relação natural é designada pelo 

termo cognação; mas a relação civil, embora possa muito bem ser designada pelo mesmo nome, é mais precisamente a 

agnação de estilo, que tem referência à relação derivada através dos homens. 

 

376. Como existem certos direitos especiais com referência a pessoas ligadas por afinidade, não é estranho ao assunto 

discutir brevemente esta ligação. Pessoas ligadas por afinidade são os cognatos de marido e mulher, assim chamados pela 

razão de que duas relações, diferentes uma da outra, são unidas pelo casamento, e uma é transferida para a outra. Porque a 

afinidade é derivada do casamento. 

 

377. Seguem-se os termos de afinidade, sogro, sogra, genro, nora, padrasto, madrasta, enteado, enteado e enteada. 

 

378. Não há graus de afinidade. 

 

379. O pai do marido ou da esposa, é chamado sogro, e a mãe de qualquer um deles é chamada sogra. Entre os gregos, o pai 

do marido chamava-se hekuros e a mãe hekura, o pai da mulher chamava-se penveros e a mãe penvera. A mulher do filho é 

chamada nora, o marido de uma filha o genro. Uma segunda esposa é chamada madrasta de filhos nascidos de um antigo; o 

marido de uma mãe que tem filhos de um antigo marido é chamado padrasto, e os filhos nascidos de qualquer um deles são 

designados enteados, e enteadas; um sogro também pode ser negado como pai da minha esposa, e eu sou seu genro. O avô da 

minha mulher é chamado meu avô, e eu sou seu neto; por outro lado, o meu pai é o sogro da minha mulher, e ela é sua nora, e 

o meu avô é seu avô, e ela é sua neta; da mesma forma, a avó da minha mulher é minha avó, e eu sou seu neto; e a minha mãe 

é a sogra da minha mulher, e ela é sua nora; e a minha avó é sua avó, e a minha mulher é sua neta. O enteado da minha 

mulher é o filho do seu antigo marido, e eu sou o seu padrasto; por outro lado, diz-se que a minha mulher é a madrasta dos 

filhos que tenho por uma antiga mulher, e os meus filhos são os seus enteados. O irmão de um marido é o cunhado da sua 

esposa, e é chamado pelos gregos dayr, como é dito por Homero. A irmã do marido é a cunhada da mulher chamada pelos 

gregos galos. As esposas de dois irmãos são chamadas cunhadas, designadas entre os gregos como einateres, o que Homero 

também menciona. 

 

380. É errado que tais pessoas contraiam reciprocamente o casamento pelo facto de, devido à sua afinidade, terem a relação 

de pais e filhos um com o outro. 
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381. É preciso lembrar que não pode existir nem cognição nem afinidade, a menos que o casamento que dá origem à 

afinidade não seja proibido por lei. 

 

382. Os homens e mulheres livres podem tornar-se ligados um ao outro pela afinidade. 

 

383. Uma criança dada em adopção, ou emancipada, mantém toda a relação por cognição e afinidade que possuía 

anteriormente, mas perde os direitos de agnicação. Mas com referência à família em que veio por adopção, ninguém é o seu 

cognato excepto o seu pai adoptivo, e aqueles a quem ele se torna o agnato. Ninguém pertencente à família adoptiva está 

relacionado com ele por afinidade. 

 

384. Qualquer pessoa que tenha sido interditada do fogo e da água, ou que tenha perdido os seus direitos civis de qualquer 

forma, de modo a ter perdido a sua liberdade e a sua cidadania, também perde todas as suas ligações de cognição e afinidade 

que tinha anteriormente. 

 

385. Paulus, On Plautius, Livro VI. 

 

Se eu emancipar o meu filho natural e adoptar outro, eles não serão irmãos. Arriano diz que se, após a morte do meu filho, eu 

adoptar Titius, ele será considerado irmão do falecido. 

 

386. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Labeo diz que a esposa do meu neto, o filho da minha filha, é a minha neta. 

 

387. As pessoas que estão noivos estão incluídas nos termos genro e nora, do mesmo modo os pais de tais pessoas são 

considerados como estando incluídos nos termos sogro e sogra. 

 

388. Scaevola, Regras, Livro IV. 

 

O filho ilegítimo de uma mulher com quem casei depois também é meu enteado, tal como acontece com uma cuja mãe viveu 

anteriormente em concubinato com um homem, e que depois se casou com outro. 

 

389. Pomponius, Enchiridion, Livro I. 

 

Servius diz muito apropriadamente que os termos sogro e sogra, genro e nora, também derivam do noivado. 
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390. Paulus, Sentenças, Livro IV. 

 

A linha directa da relação é dividida em duas partes, uma das quais é a ascendente e a outra a descendente. As linhas 

colaterais são também derivadas da linha ascendente, bem como do segundo grau. Explicámos mais detalhadamente num 

Livro especial tudo o que tem referência a todas elas. 

 

391. O Mesmo, Sobre Graus e Afinidades e os Seus Diferentes Nomes. 

 

Uma pessoa aprendida na lei deve estar familiarizada com os graus de relação e afinidade, porque, pelas leis, é costume as 

propriedades e tutelas passarem para os parentes mais próximos. O Pretor, contudo, pelo seu Édito, concede a posse de uma 

propriedade ao cognato mais próximo. Além disso, ao abrigo de uma lei relativa a julgamentos criminais, não podemos ser 

obrigados, contra a nossa vontade, a prestar testemunho contra pessoas ligadas a nós por afinidade, e cognatos. 

 

392. O termo cognata parece derivar de uma palavra grega, para os gregos designados como suggneis, pessoas a quem 

chamamos cognatas. 

 

393. São cognatos que a Lei dos Doze Estilos de Tabelas agnata, mas estes últimos são realmente tais da mesma família 

através do pai. Aqueles a quem somos parentes através de mulheres, são apenas cognatas. 

 

394. Os parentes mais próximos entre os agnados são chamados "próprios". 

 

395. Existe a mesma diferença entre agnatas e cognatas que existe entre o género e a espécie. Um cognato é também um 

cognato, mas um cognato não é um cognato; pois um deles é um civil, e o outro uma designação natural. 

 

396. Fazemos uso deste termo, ou seja, cognatos, mesmo com referência a escravos. Portanto, falamos dos pais, dos filhos, e 

dos irmãos dos escravos; mas a cognação não é reconhecida por leis servil. 

 

397. A origem da cognição deriva apenas das mulheres, pois ele é um irmão que só nasceu da mesma mãe; mas onde as 

pessoas têm o mesmo pai, mas mães diferentes, são agnatas. 

 

398. Os ascendentes, até ao trisavô, são indicados entre os romanos por nomes especiais, os parentes para além desse grau, 

que não têm uma designação particular, são chamados antepassados. Do mesmo modo, as crianças, desde o tataravô, têm 

nomes especiais, e as que estão para além deste grau são posteridade estilizada. 

 

399. Há também cognatos no grau colateral, como irmãos e irmãs e seus descendentes, bem como tias paternas e maternas. 
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400. Sempre que se levanta uma questão quanto ao grau de relação existente entre uma pessoa e outra, devemos começar por 

aquele cuja relação está em questão; e se estiver no grau superior ou inferior na linha directa ascendente ou descendente, 

podemos facilmente verificar a relação seguindo a linha ascendente ou descendente, se enumerarmos cada um dos parentes 

mais próximos através dos diferentes graus. Para qualquer pessoa que seja o parente mais próximo de uma pessoa que esteja 

no grau seguinte para mim está no segundo grau para mim; e, da mesma forma, o número aumenta com cada pessoa 

adicional. O mesmo curso deve ser feito com referência aos graus na linha colateral. Assim, um irmão está no segundo grau, 

uma vez que o pai e a mãe de quem deriva a sua relação é contado em primeiro lugar. 

 

401. Os graus são assim chamados pela sua semelhança com escadas, ou lugares que são inclinados, de modo que subimos 

passando de um para o outro, ou seja, passamos a um que, por assim dizer, se origina de outro. 

 

402. Agora vamos considerar cada grau separadamente. 

 

403. No primeiro grau de relação, na linha ascendente, estão duas pessoas, o pai e a mãe; na linha descendente directa estão 

também duas, o filho e a filha, que podem ser várias em número. 

 

404. No segundo grau, estão incluídas doze pessoas, nomeadamente, o avô, ou seja, o pai do pai e da mãe, e a avó, tanto 

paterna como materna. Também se entende que o irmão pertence a um ou outro dos pais, ou apenas à mãe, ou ao pai, ou a 

ambos. Isto não aumenta o número, contudo, porque não há diferença entre aquele que tem os mesmos pais, e aquele que tem 

apenas o mesmo pai, excepto que o primeiro tem os mesmos cognatos paterno e materno. Portanto, o resultado, no que diz 

respeito àqueles que nascem de pais diferentes, é que o irmão do meu irmão pode não ser o meu cognato. Pois suponha-se 

que eu tenha um irmão apenas pelo mesmo pai, e que ele tenha um pela mesma mãe, os dois são irmãos, mas o outro não é 

meu cognato. A relação de irmã é calculada da mesma forma que a de um irmão. A relação de neto também é entendida de 

duas maneiras, pois ele é filho de um filho, ou filho de uma filha. 

 

405. Trinta e duas pessoas estão incluídas no terceiro grau. O termo bisavô é entendido de quatro maneiras diferentes, pois 

ele é o pai do avô paterno ou do avô materno, ou da avó paterna ou da avó materna; o termo bisavó também inclui quatro 

pessoas diferentes, pois ela é a mãe do avô materno ou da avó paterna, ou a mãe do avô materno ou da avó materna. 

 

    O termo tio paterno (ou seja, o irmão do pai) também deve ser entendido num duplo sentido; ou seja, se ele teve o mesmo 

pai ou a mesma mãe. A minha avó paterna casou com o teu pai, e deu-te à luz; ou a tua avó paterna casou com o meu pai, e 

deu-me à luz; eu sou, portanto, teu tio paterno, e tu és meu. Isto acontece quando duas mulheres casam o filho uma da outra, 

pois os filhos masculinos que nascem delas são tios paternais uma da outra, e as crianças femininas são tias maternas uma da 

outra. Se um homem dá o seu filho em casamento a uma mulher cuja filha ele próprio casou, os filhos masculinos nascidos 
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do pai do jovem chamarão sobrinhos aos nascidos da mãe da menina, e estes últimos chamarão aos outros os seus tios 

paternos, e as suas tias paternas. Um tio materno é um irmão da mãe, e o mesmo se pode dizer dela, o que declarámos com 

referência ao tio paterno; pois se dois homens se casarem com as filhas um do outro, os machos que lhes nascerem serão tios 

maternos reciprocamente, e as fêmeas serão tias maternas reciprocamente. E, sob a mesma regra, se os machos nascerem de 

um casamento e as fêmeas de outro, os machos serão os tios maternos das fêmeas, e as fêmeas serão as tias maternas dos 

machos. A tia paterna é a irmã do pai, e o que foi mencionado acima aplicar-se-á a ela. A tia materna é uma irmã da mãe, e 

da mesma forma o que foi dito anteriormente aplicar-se-á a ela. 

 

   É preciso lembrar que, enquanto os irmãos e irmãs do pai e da mãe são chamados tios e tias paternos, e tios e tias maternos, 

os filhos e filhas de irmãos e irmãs não têm um nome especial para designar a sua relação, mas são meramente referidos 

como os filhos e filhas de irmãos e irmãs. De agora em diante, será demonstrado que este é também o caso dos seus 

descendentes. Os termos bisneto e bisneta também são entendidos de quatro maneiras diferentes, pois ou são descendentes de 

um neto pelo seu filho, ou de um neto pela sua filha; ou de uma neta pelo seu filho, ou de uma neta pela sua filha. 

 

406. Oitenta pessoas estão incluídas no quarto grau. Tataravô é um termo que se estende a oito pessoas, pois ou é o pai do 

bisavô paterno, ou do bisavô materno, cada um dos quais, segundo afirmamos, deve ser entendido num duplo sentido; ou é o 

pai da bisavó paterna, ou da bisavó materna, cada um dos quais também entendemos como sendo de duplo significado. O 

termo tataravó também inclui oito pessoas, pois ela é a mãe do bisavô paterno, ou do bisavô materno; ou a mãe da bisavó 

paterna, ou da bisavó materna. O tio-avô paterno é o irmão do avô, e pode ser entendido como avô e irmão de duas maneiras, 

daí que este termo inclua quatro pessoas; como pode ser o irmão do avô paterno ou do avô materno, ou seja, pode ser 

descendente do mesmo pai, ou seja, o bisavô, ou apenas da mesma mãe, ou seja, a bisavó materna. Além disso, aquele que é 

o meu tio-avô é o tio do meu pai ou da minha mãe. A minha tia-avó paterna é a irmã do meu avô, e o termo avô, bem como o 

de irmã (como dissemos acima) é interpretado de duas maneiras diferentes, e por isso, neste caso, entendemos o termo tia-

avó para se referir a quatro pessoas diferentes. Da mesma forma, ela que é a tia-avó paterna do meu pai ou da minha mãe será 

a minha tia-avó paterna. O tio-avô materno é o irmão da avó, e sob a mesma regra, há quatro pessoas abraçadas nesta 

apelação, e o meu tio-avô materno é o tio materno do meu pai ou da minha mãe. A tia-avó materna é a irmã da avó, e, de 

acordo com a mesma regra, este termo deve ser entendido de quatro maneiras diferentes; pois ela que é a tia materna do meu 

pai ou a minha mãe é a minha tia-avó materna. Há também neste grau os filhos de irmãos e irmãs ou primos em primeiro 

grau de ambos os sexos. São filhos nascidos de irmãos ou irmãs, e que certas autoridades distinguem da seguinte forma: 

aqueles que nascem de irmãos sendo designados primos paternos em primeiro grau, e aqueles nascidos de um irmão ou irmã 

são chamados amitini e amitinse, e os filhos de ambos os sexos nascidos de duas irmãs são chamados primos por causa da 

sua descendência. De acordo com Trebatius, muitas autoridades chamam primos a todas estas crianças. Dezasseis pessoas 

diferentes estão incluídas nesta denominação; nomeadamente, o filho e a filha de um tio paterno são designados de duas 

maneiras, como acima referido; pois o irmão do meu pai pode, com ele, ser descendente apenas de um pai comum, ou de uma 

mãe comum. O filho e a filha de uma tia paterna, e o filho e a filha de um tio materno, são o filho e a filha de um tio materno, 
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e o filho e a filha de uma tia materna, bem como os termos tia paterna, tio materno e tia materna devem ser entendidos como 

tendo duplo significado, de acordo com esta regra. O neto e a neta de um irmão e de uma irmã também pertencem a este grau. 

Mas como os termos irmão, irmã, neto e neta devem ser entendidos num duplo sentido, são aqui incluídas dezasseis pessoas; 

nomeadamente, o neto nascido do filho e o neto nascido da filha de um irmão, pelo mesmo pai; o neto nascido do filho e o 

neto nascido da filha do irmão pela mesma mãe, mas por outro pai; a neta nascida de um filho e a neta nascida de uma filha 

de um irmão pelo mesmo pai, e a neta nascida de um filho, ou uma filha de um irmão pela mesma mãe, mas por um pai 

diferente. Segundo esta regra há oito pessoas e outras oito serão acrescentadas se contarmos os netos e as netas nascidas da 

irmã. Além disso, o neto e a neta do meu irmão e da minha irmã chamam-me seu tio-avô. Os netos dos meus irmãos e irmãs e 

os meus próprios primos chamam-se uns aos outros primos. Um tataravô e uma tataravó são o filho e a filha de um bisneto ou 

de uma bisneta; o neto ou a neta de um neto ou de uma neta, o bisneto e a bisneta do neto de um filho ou de uma filha; sendo 

entendido que o neto é tal pelo facto de ser filho do meu próprio filho ou da minha filha, e a minha neta é tal pelo facto de ser 

filha do meu filho, ou da minha filha; de modo que descemos por um grau a cada pessoa como se segue: o filho, o neto, o 

bisneto, o tetra-neto, o tetra-neto; o filho, o neto, o bisneto, o tetra-neto, a tetravó; o filho, o neto, a bisneta, o tetra-neto; o 

filho, o neto, a bisneta, a tetra-neta, a tetra-neta; o filho, a neta, o bisneto, o tetra-neto, o tetra-neto; o filho, a neta, o tetra-

neto, a tetra-neta; o filho, a neta, a bisneta, a tetra-neta, o tetra-neto; o filho, a neta, a tetra-neta, a tetra-neta e a tetra-neta. No 

cálculo da descendência da filha são enumeradas as mesmas pessoas, e desta forma fazem dezasseis. 

 

 

407. Cento e oitenta e quatro pessoas são incluídas no quinto grau, como se segue, o tataravô, e a tataravó. O tataravô é o pai 

do tataravô, ou da tataravó; o avô do tataravô ou da tataravó; o tataravô do tataravô ou da tataravó; o tataravô do pai ou da 

mãe. Esta denominação inclui dezasseis pessoas, sendo a enumeração feita tanto por homens como por mulheres, para que 

possamos chegar a cada uma assim designada; nomeadamente, o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, o tataravô, o tataravô, o 

tataravô; o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, a tataravó, o tataravô; o pai, o avô, a tataravó, a tataravó, o tataravô, o tataravô, o 

tataravô; o pai, o avô, a bisavó, a tataravó, a tataravó, o tataravô; o pai, a avó, o tataravô, o tataravô, o tataravô, o tataravô, o 

tataravô, o tataravô; o pai, a avó, o tataravô, a tataravó, o tataravô, o tataravô; o pai, a avó, a tataravó, a tataravó, a tataravó, o 

tataravô; o pai, a avó, a tataravó, a tataravó, a tataravó, a tataravó, o tataravô. A enumeração é feita da mesma forma do lado 

da mãe. O termo tataravó, de acordo com a mesma regra, inclui o mesmo número de pessoas, ou seja, dezasseis. O tio-avô é o 

irmão do bisavô, ou o tio-avô paterno do pai ou da mãe. Sob este nome estão incluídas oito pessoas, o pai, o avô, o tataravô, o 

tataravô, o irmão do tataravô; o pai, o avô, o tataravô, o tataravô, a tataravó, o irmão do tataravô ; o pai, a avó, o bisavô, o 

tataravô, o irmão do bisavô; o pai, a avó, o bisavô, o bisavô, a tataravó, o irmão do bisavô. 

 

    Há o mesmo número de pessoas a fazer o cálculo da mãe ao seu bisavô. No entanto, antes de mencionar o irmão do bisavô, 

colocamos à sua frente o tataravô pela razão (como dissemos acima) de que não podemos chegar até ele cuja relação está em 

questão, a menos que passemos por aqueles de quem ele descendeu, o tataravô materno, isto é, o irmão da bisavó, tataravô 
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materno do pai ou da mãe. Pelo mesmo método de cálculo, calculamos também, neste caso, oito pessoas, excepto que, apenas 

com esta mudança, é introduzido o irmão da bisavó. 

 

   A tia-avó paterna é a irmã do bisavô e a tia-avó do pai ou da mãe. Neste caso são feitas as mesmas enumerações de pessoas 

que antes, excepto que a irmã do bisavô é introduzida em último lugar. A tia-avó materna é a irmã da bisavó e a tia-avó 

materna do pai ou da mãe. Neste caso, o número de pessoas é o mesmo, excepto que a irmã da bisavó é a última colocada. 

Algumas autoridades designam todos aqueles que mencionámos como descendentes do tio-avô paterno, tio paterno, tio 

materno, tia paterna, tia materna; aqueles que designei como tal chamam-me bisneto do seu irmão ou da sua irmã. 

    Neste grau estão também incluídos o filho e a filha do tio-avô paterno, que são o filho e a filha do irmão do avô, o neto e a 

neta do bisneto ou da bisneta pelos seus filhos ou filhas, e o primo em primeiro lugar do pai ou da mãe. Neste caso também 

calculamos oito pessoas; pela razão de que o avô e o irmão (como já foi dito), podem existir nesta qualidade de duas 

maneiras, e portanto o carácter de filho ou filha de uma tia-avó paterna pertence a quatro pessoas; o filho e a filha da tia-avó 

paterna são o filho e a filha da irmã do avô, e o neto ou a neta pela filha do bisavô, ou a bisavó, e primos do pai ou da mãe; 

sendo o número de pessoas o mesmo que o acima indicado. O filho e a filha do tio-avô materno são o filho e a filha do irmão 

da avó, ou o neto e a neta pelo filho, e os primos e primas do pai ou da mãe; e o número é o mesmo que o acima indicado. O 

filho e a filha da tia-avó materna, ou seja, os filhos de uma irmã da avó, o neto e a neta pela filha do bisavô ou da bisavó, e os 

primos do pai ou da mãe, de acordo com o mesmo cálculo. 

 

    As pessoas que acabamos de enumerar do filho do tio-avô paterno, relativamente a cuja relação pode surgir uma questão, 

são primos devidamente designados, pois, como diz Massurius, uma pessoa a quem alguém chama em grau seguinte ao seu 

primo, que é primo do pai ou da mãe, é designado por ele como o filho ou a filha do primo. O neto e a neta do tio paterno são 

o bisneto e a bisneta do avô paterno ou da avó paterna, descendentes de um neto ou neta de um filho, e são os filhos de 

primos. 

 

    Estes incluem oito pessoas, ou seja, quatro netos e quatro netas, pela razão de o termo tio paterno ser entendido como um 

de dois significados, e o neto ou a neta são duplicados, no que diz respeito aos dois tipos de tios. O neto ou a neta da tia 

paterna são o bisneto e a bisneta nascidos de um neto ou neta do avô ou da avó paterna, e são filhos e filhas de primos; e o 

número é o mesmo. O neto e a neta do tio materno são o bisneto e a bisneta do avô ou da avó materna. Os restantes são os 

mesmos, como no caso do neto ou neta do tio paterno (o neto e a neta da tia materna, ou seja, o bisneto da bisneta, por um 

neto ou neta do avô ou avó materno; e o número de pessoas é o mesmo). 

 

   Todos aqueles que acabámos de mencionar do neto do tio paterno, no caso em que a relação está em questão, são 

considerados a seguir ao primo, pois ele é primo do pai ou da mãe. O bisneto e a bisneta de um irmão: neste grau estão 

incluídas dezasseis pessoas, sendo o termo irmão entendido de duas maneiras, e o bisneto e a bisneta, cada um sendo 

entendido de quatro maneiras (como mencionámos anteriormente). O grau de bisneto e de bisneta da irmã inclui igualmente 
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dezasseis pessoas. O tetra-neto e a tetra-neta são os filhos do tetra-neto e da tetra-neta, o neto e a neta do bisneto ou da 

bisneta, o bisneto e a bisneta do bisneto ou da tetra-neta, o bisneto e a bisneta do neto ou da neta; os tataranetos do filho ou da 

filha. Trinta e duas pessoas estão incluídas sob esta denominação, pois o tetra-neto inclui dezasseis, e a tetra-neta o mesmo 

número. 

 

408. Quatrocentas e quarenta e oito pessoas estão incluídas no sexto grau, como se segue: o tetra-avô, o tetra-avô do pai, ou 

da mãe, o tetra-avô, o avô ou a avó, o tetra-avô do bisavô ou da bisavó, o tetra-avô do bisavô ou da bisavó, o avô do tataravô 

ou da avó, e o avô do tataravô ou da avó, e o pai do tataravô ou da tataravó, e o pai do tataravô ou da tataravó. Ele é chamado 

avô em terceiro grau. Trinta e duas pessoas estão incluídas nesta classe. Para o número a que o tataravô pertence deve ser 

duplicado, sendo feita uma mudança com referência a cada pessoa, no que diz respeito à relação do tataravô; para que haja 

dezasseis maneiras de ser o pai do tataravô, e tantas outras de ser o pai da tataravó. 

 

    O termo tataravô inclui igualmente trinta e duas pessoas, o tataravô paterno, ou seja, o irmão do tataravô, o filho do 

tataravô e da mãe, o tataravô paterno do pai ou da mãe. As dezasseis pessoas mencionadas como incluídas no termo são as 

seguintes: o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, o tataravô, o tataravô, o irmão do tataravô; o pai, o avô, o tataravô, o tataravô, o 

tataravô, a tataravó, a tataravó, o irmão do tataravô ; o pai, o avô, a bisavó, a tataravó, o tataravô, o tataravô, o irmão do 

tataravô; o pai, o avô, a tataravó, a tataravó, o tataravô, a tataravó, a tataravó, o irmão do tataravô; o pai, a avó, o tataravô, o 

tataravô, o tataravô, o irmão do tataravô; o pai, a avó, o tataravô, o tataravô, o tataravô, o tataravô - tataravô, o tataravô - 

tataravô, o tataravô - tataravô - tataravô, o irmão do tataravô; o pai, a avó, a bisavó, a bisavó, o tataravô, o tataravô, o irmão 

do tataravô; o pai, a avó, a bisavó, a tataravó, o tataravô, a tataravó, a tataravó, o irmão do tataravô. 

 

   O mesmo número está incluído no lado da mãe. O tetravô materno, ou seja, o irmão da tataravó, e o tio-avô materno do pai 

ou da mãe. O número na ordem das pessoas é o mesmo que o acima mencionado; a única alteração é que o irmão da trisavó é 

introduzido em vez do irmão do tataravô. A tia-avó paterna é a irmã do tataravô, e a tia-avó materna da mãe; e as outras 

procedem por ordem regular, como no caso do tataravô paterno, com a excepção de que a irmã do tataravô é substituída em 

vez do irmão do tataravô. A tetravó materna é a irmã da tetravó, e a tia-avó do pai ou da mãe, e os outros graus procedem 

como acima, excepto que, por fim, é introduzida a irmã da tetravó em vez do irmão da tetravó. 

 

    Certas autoridades designam pelos seguintes nomes específicos todos aqueles que nós rastreámos a partir do tio-avô 

paterno, do tio-avô materno, do tio-avô paterno, da tia-avó paterna, e da tia-avó materna; por conseguinte, usamos estes 

termos indiscriminadamente. Aqueles que eu designo por estes nomes chamam-me tetravô do seu irmão ou da sua irmã. O 

filho e a filha do tetravô paterno são o filho e a filha do irmão do tataravô, e o neto e a neta do tataravô ou da tataravó, pelo 

tataravô através do seu filho. Há dezasseis pessoas nesta classe, sendo a enumeração feita da mesma forma que foi feita no 

quinto grau, quando explicámos a relação do tataravô paterno; apenas acrescentando mais um filho ou filha, porque é 

necessário incluir tantas pessoas nesta classe, como nas do tataravô paterno, ou seja, oito. Em relação à pessoa da filha, o 
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número calculado é o mesmo que o acima mencionado; o filho e a filha da tia-avó paterna são os filhos da irmã do tataravô, e 

o neto e a neta pelo tataravô ou a tataravó através do tataravô por uma filha. Neste caso, calculamos as pessoas de acordo 

com a mesma regra. O filho e a filha do tetravô materno são os filhos do tataravô e da tataravó, e os netos do tataravô, e a 

tataravó através da tataravó por um filho. A enumeração, neste caso, deve ser feita tal como na do filho e da filha do tataravô 

paterno. O filho e a filha da tetravó materna são o filho e a filha da irmã da bisavó, e o neto e a neta do tataravô e da tataravó 

através da tataravó por uma filha, sendo o número e as definições das pessoas as mesmas que as acima referidas. 

 

   Todos aqueles que mencionámos como descendentes do filho do tio-avô paterno são primos do avô e da avó, e dos tios-

avós e tias-avós da pessoa cuja relação está em questão; e são também primos distantes dos irmãos e irmãs do pai ou da mãe 

de ambos os lados. O neto e a neta de um tio-avô paterno e de uma tia-avó paterna, de um tio-avô materno e de uma tia-avó 

materna, cada uma das quais inclui sessenta e quatro pessoas. Pois como a pessoa do tio-avô tem quatro significados 

diferentes, o do neto tem dois, o número é duplicado ao falar do neto, e aquele que é duplicado é também quadruplicado. 

    No que diz respeito à neta, o número também é duplicado; e mencionaremos, a título de exemplo, uma destas 

enumerações. O pai, o avô, o bisavô, o irmão do avô, que é o tio-avô paterno, o seu filho, e o seu neto, por um filho, e 

também a sua neta; o pai, o avô, a bisavó, o irmão do avô, que é o tio-avô paterno, o seu filho, o seu neto pelo seu filho, e a 

sua neta; o pai, o avô, o bisavô, o bisavô, o pai do avô que é o tio-avô paterno da sua filha, e o neto da sua filha, da mesma 

forma, a sua neta; o pai, o avô, a bisavó, o irmão do avô, que é o tio-avô paterno, a sua filha, o seu neto pela sua filha, e 

também a sua neta. Sob a mesma regra, há tantos, a começar pela mãe, ou seja, se calcularmos os netos e netas do irmão do 

avô materno. Isto também se aplica à tia-avó paterna, ou seja, onde enumeramos os netos da irmã do avô. A mesma regra 

também se aplica ao tio-avô materno, ou seja, o irmão da avó. De acordo com a mesma regra, o cálculo é feito com referência 

à tia-avó materna, ou seja, a irmã da avó; da qual deriva o número inteiro de sessenta e quatro descendentes. Todos estes são 

os bisavós ou bisnetos do bisavô ou bisavó da pessoa cuja relação está em questão, os netos ou netas do irmão ou da irmã do 

mesmo avô ou avó. 

 

     E, por outro lado, o bisavô e a avó, o tio-avô paterno e a tia-avó paterna, o tio-avô materno e a tia-avó materna da mesma 

pessoa. Há, além disso, o pai e a mãe da mesma pessoa, e os irmãos e irmãs de ambos no grau acima de primos, e ele é primo 

deles, e eles são seus. 

    O bisneto do tio paterno e a sua neta incluem oito pessoas; pois há dezasseis de ambos os sexos; nomeadamente, o pai, o 

avô, o tio paterno, o filho deste último, o seu neto por um filho, o seu bisneto através do seu filho por um neto, e a sua 

bisneta; o pai, a avó, o tio paterno, o filho do tio paterno, o seu neto através do seu filho, o seu bisneto através de um neto 

através do seu filho, e a sua bisneta; o pai, o avô, o tio paterno, a filha deste último, o seu neto pela filha, o seu bisneto pelo 

neto pelo filho da filha, e a sua bisneta; o pai, a avó, o tio paterno, a filha do tio paterno, o seu neto pela filha, o seu bisneto 

nascido ao neto pela filha, e a sua bisneta; o pai, o avô, o tio paterno, o filho do tio paterno, a neta pelo filho da filha, o 

bisneto nascido do filho da filha, e a bisneta; o pai, a avó, o tio-avô, o filho do tio-avô, a neta pelo filho, o bisneto nascido do 

filho pela neta, e também a bisneta; o pai, o avô, o tio-avô, a filha do tio-avô, a neta pela filha, o bisneto nascido à neta pela 
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filha, e a bisneta; o pai, a avó, o tio paterno, a filha do tio paterno, a sua neta pela sua filha, o seu bisneto pela sua neta através 

da sua filha, e a sua neta, o bisneto e a bisneta da tia paterna. Sob a mesma regra esta classe contém o mesmo número de 

pessoas, substituindo a tia paterna pelo tio paterno. Isto também se aplica ao bisneto e à bisneta do tio materno, sendo este 

último introduzido em vez do tio paterno. O bisneto e a bisneta da tia paterna, e, neste caso, a tia materna é substituída em 

vez do tio paterno, e encontramos o mesmo número de pessoas. Todos estes são os netos ou netas dos primos dele, cuja 

relação está em questão. 

 

   O tataravô e a tataravó do irmão e da irmã dão origem a sessenta e quatro pessoas, como se pode ver pelo que foi dito 

acima. O tetra-neto e a tetra-neta, o tetra-neto ou a tetra-neta do filho da filha, e o tetra-neto e a tetra-neta do tetra-neto, e a 

tetra-neta do tetra-neto, e a tetra-neta do tetra-neto, ou a bisneta do bisneto ou da bisneta, ou o neto e a neta do tetravô ou da 

tetra-neta, ou o filho da filha do tetra-neto ou da tetra-neta. Estas designações incluem sessenta e quatro pessoas, pois o neto 

no terceiro grau dá origem a trinta e duas, e a neta no terceiro grau ao mesmo número. Pois do tetravô o número quadruplica, 

fazendo trinta e duas, pois o próprio termo neto significa duas pessoas, o tetravô quatro, o tetravô oito, o tetravô dezasseis. A 

estes juntam-se o neto e a neta no terceiro grau, um dos quais nasce ao tetra-tetra-tetra-tetra-tetra, e o outro ao tetra-tetra-

tetra-tetra-tetra-tetra-neta. Além disso, a mesma duplicação é feita em cada grau individual, pois as fêmeas são adicionadas 

aos machos, dos quais cada um deriva em ordem regular, e são enumeradas como se segue: o filho, o neto, o tetra-neto, o 

tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto e o tetra-neto; a filha, o neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-

neto, o tetra-neto, o tetra-neto e o tetra-neto; a filha, o neto, o tetravô, o tetravô - tetravô, o tetravô - tetravô, o tetravô - 

tetravô, o tetravô - tetravô e a tetravó - tetravó - tetravó; o filho, a neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o 

tetra-neto e o tetra-neto; a filha, a neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-

neto e o tetra-neto; o filho, o neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto e a tetra-neta; a filha, o 

neto, a tetra-neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto e a tetra-neta; o 

filho, a neta, a bisneta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto e a tetra-neta; a filha, a neta, a tetra-

neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto e a tetra-neta; o filho, o neto, o tetra-neto, a 

tetra-neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto e a tetra-neta; a filha, o neto, o tetra-neto, a tetra-neta, o tetra-neto, o tetra-

neto, o tetra-neto, o tetra-neto e o tetra-neto; o filho, o neto, o tetra-neto, a tetra-neta, a tetra-neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o 

tetra-neto, o tetra-neto, e o tetra-neta; a filha, o neto, a bisneta, a tetra-neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, 

e a tetra-neta; o filho, a neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, e o tetra-neto; a filha, a neta, o 

tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, e o tetra-neto; o filho, a 

neta, a bisneta, a tetra-neta, a tetra-neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto e a tetra-neta; a filha, a neta, a tetra-neta, a 

tetra-neta, a tetra-neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto e a tetra-neta; o filho, o neto, o tetra-neto, o tetra-

neto, o tetra-neto, e o tetra-neto e o tetra-neto; a filha, o neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, 

o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto e o tetra-neto; o filho, a neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-

neto, e o tetra-neto; o filho, a neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o 

tetra-neto e o tetra-neto; a filha, a neta, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto, o tetra-neto e a tetra-
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neta; o filho, o neto, a tetra-neta, o tetra-neto, a tetra-neta, a tetra-neta, o tetra-neto e a tetra-neta; a filha, o neto, a tetra-neta, a 

tetra-neta, o tetra-neto, a tetra-neta, a tetra-neta, o tetra-neta, o tetra-neto e a tetra-neta; o filho, a neta, a tetra-neta, o tetra-

neto, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta e a tetra-neta; a filha, a neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a 

tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta e a tetra-neta; o filho, o neto, o tetra-neto, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-

neta, o tetra-neto e a tetra-neta; a filha, o neto, o tetra-neto, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, o tetra-neta, o 

tetra-neto e a tetra-neta; o filho, o neto, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta e a tetra-neta; a filha, o 

neto, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta e a tetra-neta; o filho, a neta, o tetra-neto, a 

tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta e a tetra-neta; a filha, a neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, 

a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta e a tetra-neta; o filho, a neta, a bisneta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, 

a tetra-neta e a tetra-neta; a filha, a neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-

neta e a tetra-neta; a filha, a neta, a tetra-neta, a tetra-neta, a tetra-neta e a tetra-neta 

 

 

 

409. Cento e vinte e quatro pessoas estão incluídas no sétimo grau, começando pelo pai e a mãe do tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-

tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-neta. Estes constituem ao todo cento e vinte e oito pessoas, 

pois há tantos pais e mães do tataravô como da tataravó, e estes perfazem sessenta e quatro. O irmão e a irmã do tataravô e da 

tataravó são o filho e a filha do tataravô, o tio paterno e materno e a tia paterna e maternal do tataravô e da tataravó; o tio-avô 

paterno e o tio-avô materno, a tia-avó paterna e a tia-avó materna do tataravô e da tataravó ; o tio-avô paterno, o tio-avô 

materno, a tia-avó paterna, e a tia-avó materna do avô ou da avó; o tio-avô paterno, o tio-avô materno, a tia-avó paterna e a 

tia-avó materna do pai ou da mãe. 

     As pessoas ligadas ao irmão do tataravô são trinta e dois em número, pois há dezasseis derivados do tataravô, e como 

muitos mais são necessariamente acrescentados por causa da duplicação da pessoa do irmão. Para dezasseis irmãos do 

tataravô são computados como descendentes do seu pai, bem como dezasseis da sua mãe. Do mesmo modo, as irmãs do 

tataravô são trinta e dois em número. Isto faz sessenta e quatro no total, e o mesmo número para o irmão e irmã da tataravó 

deve ser contabilizado. O filho e a filha do tetravô paterno são o neto do tataravô e a neta do seu filho, o filho e a filha do 

irmão do tataravô. O filho e a filha da tetravó paterna são o neto do tetravô e a neta pela sua filha, o filho e a filha da irmã do 

tetravô. O filho e a filha do tetravô materno são o neto do tetravô e a neta do seu filho, o filho e a filha do irmão da tataravó. 

O filho e a filha da tetravó materna são o neto e a neta do tetra-avô, pela sua neta por uma filha, o filho e a filha da irmã da 

tetravó. 

 

   Todas estas pessoas que mencionámos como descendentes do filho do tetravô paterno são primos do tataravô e da tataravó 

cuja relação está em questão, um grau acima dos primos do seu avô e da sua avó. Cada um destes nomes inclui dezasseis 

pessoas, porque quando o tio-avô paterno dá origem a dezasseis, o seu filho e a sua filha dão origem cada um à enumeração 
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de tantos mais; e de todos aqueles que traçamos até ao filho do tio-avô paterno, multiplicando oito por dezasseis, obtemos 

cento e vinte e oito. 

     O termo neto do tio-avô paterno inclui dezasseis pessoas. Pois ele é o bisneto do tataravô e da tataravó, e como o tataravô 

é contado oito vezes, sendo os netos contados duas vezes oito vezes, perfazem o número acima mencionado. A mesma regra 

aplica-se à neta do tio-avô paterno. 

    De acordo com a mesma regra, o neto e a neta do tio-avô materno incluem trinta e duas pessoas. O neto e a neta da tia-avó 

paterna sob esta classificação inclui o mesmo número. Isto também se aplica ao neto e à neta de uma tia-avó materna e, por 

conseguinte, para todos eles, são obtidas cento e vinte e oito pessoas. O avô e a avó da pessoa cuja relação está em questão 

estão relacionados no grau acima dos primos com as pessoas aqui mencionadas, ou seja, o pai, a mãe e os primos e primas 

masculinos e femininos. Aquele cujo grau de relação está em questão é seu primo, mas num grau inferior, e, como diz 

Trebatius, isto é feito para indicar que são parentes; e ele dá como razão para isto, que os últimos graus de relação são os dos 

primos. Portanto, o filho do meu primo é muito apropriadamente chamado o meu parente próximo; e também é chamado o 

filho do meu primo. Daí que aqueles que nascem de primos se chamem uns aos outros parentes próximos, pois não têm um 

nome especial pelo qual possam ser designados. 

    O bisneto e a bisneta do tio-avô paterno, o bisneto e a bisneta do tio-avô materno, o bisneto e a neta da tia-avó paterna, o 

bisneto e a bisneta da tia-avó materna: de todas estas cento e vinte e oito pessoas derivam, porque cada uma destas 

denominações inclui dezasseis. Por exemplo, o termo tio-avô paterno é compreendido de quatro maneiras diferentes, sendo as 

pessoas de cada tio-avô paterno quadruplicadas; o bisneto e a bisneta incluem trinta e duas pessoas; e este número 

multiplicado por quatro faz com que todo o número acima mencionado. Os pais e mães destes são os primos dele cujo grau 

de relação está em questão, e ele é seu primo. 

   O tetra-neto e a tetra-neta do tio paterno, o tetra-neto e a tetra-neta do tio materno, o tetra-neto e a tetra-neta da tia paterna, 

o tetra-neto e a tetra-neta da tia paterna, o tetra-neto e a tetra-neta da tia materna: cada um destes termos inclui dezasseis 

pessoas; por exemplo, o tetravô do tio paterno é enumerado de tal forma que o seu bisneto e a sua bisneta serão contados 

como quatro, e os seus filhos ascenderão a dezasseis. A mesma regra aplica-se à filha e às outras, e desta forma o número 

total é elevado para cento e vinte e oito. Estes são o bisneto e a bisneta dos primos dele cujo grau de relação está em questão; 

os filhos e filhas do tio-avô paterno, do tio-avô materno, da tia-avó paterna, e da tia-avó materna, daqueles cujo grau de 

relação está em questão. 

 

   A mesma regra aplica-se ao primo do tataravô e à tataravó. O tataravô e a tataravó e a tataravó do irmão ou irmã incluem 

cento e vinte e oito pessoas. O filho e a filha do tetra-tetra-neto, e o filho e a filha do tetra-tetra-neta: estes também 

constituem cento e vinte e oito pessoas, porque como o tetra-tetra-neto e a tetra-tetra-neta incluem sessenta e quatro pessoas 

(como já dissemos anteriormente), o seu filho e a sua filha sob a mesma enumeração incluirão cada um tantos mais. 
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Título. 11. No que diz respeito à posse pretoriana com referência ao marido e à mulher. 

 

 

 

410. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLVII. 

 

Para que a posse pretoriana de uma herança possa ser exigida em caso de intestacy do marido ou da esposa, deve haver um 

casamento legal. Por outro lado, se o casamento for ilegal, não pode ser exigida a posse da herança por parte dos pretorianos. 

Da mesma forma, a herança não pode ser inscrita sob a vontade, nem a posse pretoriana, de acordo com os termos do 

testamento; pois nada pode ser adquirido quando um casamento é ilegal. 

 

411. Para que a posse pretoriana deste tipo possa ser obtida, a mulher deve ser a esposa do seu marido no momento da sua 

morte. Se tiver ocorrido um divórcio, mesmo que o casamento ainda exista segundo a lei, esta sucessão não terá lugar. Isto 

pode acontecer em certos casos; por exemplo, quando uma mulher livre é divorciada sem o consentimento da sua padroeira; 

uma vez que a Lex Julia relativa aos casamentos de diferentes ordens ainda mantém a mulher na condição matrimonial, e 

proíbe-a de casar com outra contra o consentimento da sua padroeira. A Lex Júlia com referência ao adultério torna o 

divórcio nulo se não for obtido de uma certa forma. 

 

 

 

 

 

Título. 12. Sobre a sucessão de veteranos e soldados. 

 

 

 

412. Macer, Sobre Assuntos Militares, Livro II. 

 

Paulus e Menander dizem que um soldado que merece sofrer a pena de morte deve ser autorizado a fazer um testamento; e se 

ele morrer em estado intesta, depois de ter sido punido, os seus bens pertencerão aos seus parentes mais próximos; desde que 

seja punido por um delito militar, e não por um crime comum. 

 

413. Ulpianus, Opiniões, Livro XVI. 
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Os bens castrenses de um soldado que morreu no estado não podem ser reclamados pelo Tesouro, se ele deixou um herdeiro 

legítimo, que se encontra dentro do sexto grau; ou um parente mais próximo no mesmo grau exige a posse pretoriana dentro 

do tempo prescrito. 

 

 

 

 

 

Título. 13. Relativamente àqueles que não têm direito à posse em pretoriana de uma herança. 

 

 

 

414. Julianus, Digest, Livro XXVIII. 

 

Se o meu escravo foi nomeado herdeiro, e eu impedi fraudulentamente o testador de mudar o seu testamento, e depois 

manumei o escravo, levanta-se a questão de saber se as acções para recuperar a herança lhe devem ser recusadas. Respondi 

que este caso não está incluído nos termos do Édito; é, no entanto, mas apenas, se o senhor foi culpado de fraude, para evitar 

que o testamento pelo qual um escravo foi nomeado herdeiro seja mudado; e ele, mesmo tendo sido manumitido, deve aceitar 

a herança, as acções devem ser-lhe negadas, pois uma acção é negada a um filho emancipado, onde o seu pai cometeu fraude 

para impedir o testador de mudar o seu testamento. 

 

 

 

 

 

Título. 14. No que respeita à posse pretoriana de bens concedidos por leis ou decretos especiais do Senado. 

 

 

 

415. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIX. 

 

O Pretor diz: "Concederei a posse dos bens, sempre que for necessário nos termos de qualquer lei ou decreto do Senado". 

 

416. A posse de bens pelo Pretor, embora obtida sob alguma outra Secção do Édito, não interfere com a posse deste tipo de 

bens. 
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417. Quando alguém tem direito a um bem pela Lei das Doze Tabelas, não pode exigi-lo sob esta parte do Édito, mas sob 

outra Secção relativa aos herdeiros necessários; pois, sob esta Secção, a posse pretoriana não é concedida, a menos que uma 

lei especial o preveja. 

 

 

 

Título. 15. Que ordem deve ser observada na concessão da posse pretoriana. 

 

 

418. Modestinus, Pandestinus, Livro VI. 

 

São os seguintes os graus de posse pretoriana no terreno da intestacia: primeiro, o dos próprios herdeiros; segundo, o dos 

herdeiros da lei; terceiro, o dos parentes mais próximos; finalmente, o dos cônjuges. 

 

419. A posse pretoriana em virtude de intestacy é concedida quando não há vontade, ou quando há uma e não é apresentado 

qualquer pedido de posse da herança, quer de acordo com as disposições da vontade, quer em oposição às mesmas. 

 

420. A posse pretoriana da herança de um pai moribundo em estado de intesta é concedida aos seus filhos; não só aos que 

estavam sob o seu controlo no momento da sua morte, mas também aos que foram emancipados. 

 

421. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIX. 

 

O tempo para reivindicar a posse pretoriana da propriedade é um tempo disponível. É designado disponível, porque todos os 

dias de que é composto podem ser aproveitados; ou seja, todos os dias são incluídos em que aquele que tinha direito à 

sucessão teve conhecimento, e poderia tê-lo aceite. Não há dúvida, porém, que os dias em que não teve conhecimento da 

sucessão, ou não poderia tê-la exigido, não estão incluídos. Ainda assim, pode acontecer que, quando a pessoa interessada 

tinha conhecimento dos factos, ou poderia ter reclamado a posse em primeiro lugar, fosse posteriormente mal informada, ou 

pensasse que não tinha direito a adquirir a posse; por exemplo, se soubesse desde o início que o proprietário da propriedade 

tinha morrido intesta, e depois duvidasse se era este o caso, ou se tinha morrido testa, ou se ainda estava vivo; porque um 

rumor deste tipo foi posteriormente divulgado. Por outro lado, pode também acontecer que uma pessoa que inicialmente 

desconhecia que tinha direito à sucessão, possa depois verificar que tinha direito à mesma. 

 

422. É evidente que enquanto os dias prescritos para exigir a posse pretoriana de uma herança estão disponíveis, aqueles 

durante os quais o tribunal está em sessão não estão incluídos, desde que a posse pretoriana seja de tal natureza que possa ser 
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exigida sem cerimónia. Mas e se a posse for tal que exija uma investigação por um tribunal, ou um decreto do Pretor? Neste 

caso, os dias da sessão do tribunal durante os quais o Pretor tomou a sua decisão, e sobre os quais nada foi feito por ele para 

impedir que a posse da herança fosse concedida, devem ser computados. 

 

423. Com referência à posse por parte do pretor de uma herança que é concedida em tribunal, é averiguado se o pretor 

presidiu ao seu tribunal, e não concedeu a posse às partes que a exigiram; pois deve ser dito que o tempo para obter a posse 

não começa a correr enquanto o magistrado presidente estiver ocupado com outros assuntos, quer os relacionados com 

assuntos militares, quer a custódia dos prisioneiros, ou investigações especiais. 

 

424. Se o governador da província estava na cidade vizinha, o tempo necessário para fazer a viagem deve ser acrescentado ao 

tempo prescrito por lei, ou seja, permitindo vinte mil passos por dia; nem devemos esperar que o governador da província 

venha à casa daquele que reclama a posse da propriedade. 

 

425. Quando uma criança por nascer é colocada na posse, não há dúvida de que o tempo prescrito para a exigir não deve 

correr contra os que estão no grau seguinte, não só durante os cem dias, mas também durante o tempo em que a criança pode 

nascer; pois é preciso lembrar que, mesmo que nasça antes desse tempo, a posse pretoriana ser-lhe-á concedida. 

 

426. Pomponius diz que o conhecimento necessário não é o que se exige das pessoas aprendidas na lei, mas é o que qualquer 

pessoa pode adquirir, por si ou através de outros; ou seja, seguindo os conselhos das pessoas aprendidas na lei, como deve 

fazer o diligente chefe de família. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLIV. 

 

O conhecimento do pai com referência à posse pretoriana não prejudicará os direitos de um filho de modo a fazer correr 

contra ele o tempo prescrito, se ele não for informado. 

 

427. Julianus, Digest, Livro XXVIII. 

 

Se tiver sido substituído pelo seu co-herdeiro, e obtiver a posse de uma herança, e o seu co-herdeiro determinar não exigir a 

posse da mesma, entender-se-á que toda a posse lhe será dada, e o seu co-herdeiro não terá sequer o poder de reclamar 

posteriormente a posse. 

 

428. Um filho tem direito ao prazo de um ano para exigir [posse, não só quando o faz como filho, mas também quando o 

exige como filho agnato, ou cognato; tal como quando um pai manumita o seu filho, e embora possa exigir a posse da 

herança, como tendo sido manumitado, ainda assim, terá direito a um prazo de um ano para o fazer. 
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429. Marcellus, Digest, Livro IX. 

 

Quando a posse pretoriana de uma herança é concedida a um filho sob controlo paterno, os dias em que ele não pode notificar 

o seu pai, para que este último possa ordenar-lhe que aceite a posse, ou ratificar a posse que já teve lugar, não correrão contra 

ele. Suponha que, no primeiro dia em que ele soubesse que tinha direito à posse pretoriana da herança que tinha aceite, e não 

pudesse notificar o seu pai para que aprovasse o que tinha feito, os cem dias não correriam contra ele. No entanto, começarão 

a correr a partir da data em que o seu pai poderia ter sido informado, mas, depois de decorridos os cem dias, a ratificação será 

nula. 

 

430. Poder-se-á perguntar se, quando um filho pôde exigir a posse de uma propriedade em pretoriana, o seu pai estava 

ausente para que não o pudesse notificar; ou se ele estava louco, e o filho deveria negligenciar a exigência de posse, se o 

poderia fazer depois. Mas como pode isso prejudicar os seus direitos, se a posse da herança não foi exigida, quando, se isso 

tivesse sido feito, não poderia ter sido obtida a menos que o pai tivesse ratificado o acto? 

 

431. Se um escravo pertencente a outro é nomeado herdeiro, e depois é vendido pelo seu senhor, coloca-se a questão de saber 

se os dias prescritos para exigir a posse pretoriana devem ser considerados como concorrendo contra o novo senhor. Fica 

estabelecido que o tempo a que o antigo senhor tinha direito concorrerá contra ele. 

 

 

 

Título. 16. Quanto aos herdeiros e herdeiros em direito. 

 

 

432. Ulpianus, On Sabinus, Livro XII. 

 

São propriamente chamados intestinos que, tendo capacidade testamentária, não a exerceram. Além disso, quando um 

homem fez um testamento e os seus bens não foram inscritos, ou se o seu testamento for quebrado, ou nulo, não se diz 

indevidamente que ele tenha morrido no estado. É evidente que qualquer pessoa que não possa fazer um testamento não tem 

um estilo correcto de intestate, como, por exemplo, um menor com idade inferior à puberdade, uma pessoa insana, ou alguém 

que esteja proibido de ter a seu cargo a sua própria propriedade; ainda assim, devemos também compreender que tais pessoas 

sejam intestate. Também é considerado como intestate quem foi capturado pelo inimigo, uma vez que pela Lei Corneliana a 

sua sucessão passa para aqueles a quem ela iria se tivesse morrido no seu próprio país; pois a sua propriedade é considerada 

para ser transmitida aos seus herdeiros. 
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433. Pode perguntar-se se uma criança concebida por e nascida de uma escrava que sofreu um atraso na execução de um 

fideicomisso que lhe concedeu a liberdade será o próprio herdeiro do seu pai. E, como foi estabelecido que nasceu livre, de 

acordo com um Rescript of the Divine Marcus and Verus, e do Nosso Imperador Antoninus Augustus, por que não deveria a 

referida escrava ser considerada como absolutamente manumitted, para que, depois de ter sido casada, ela possa ser capaz de 

trazer à luz um herdeiro adequado? Não é estranho que uma criança possa nascer livre cuja mãe seja uma escrava feminina, 

uma vez que foi afirmado num rescrito que uma criança nascida de uma mulher em cativeiro é nascida livre. Portanto, atrevo-

me a dizer que se o pai da criança fosse da mesma condição que a mãe, ou seja, se sofresse do atraso do herdeiro em 

conceder a sua liberdade sob uma confiança, a criança nascida do pai seria o seu herdeiro, tal como no caso em que os seus 

pais são cativos, e ele regressa com eles. Por conseguinte, se o pai o manumitar, após o atraso, recebê-lo-á sob o seu controlo. 

Ou, se ele morrer antes de ser manumitido, a criança nascerá o herdeiro adequado. 

 

434. Entendemos que os herdeiros próprios são filhos de ambos os sexos, e filhos naturais ou adoptados. 

 

435. Por vezes um filho que é um herdeiro próprio é excluído dos bens do seu pai, e o Tesouro é preferido a ele; por 

exemplo, se o seu pai deve, após a sua morte, ser condenado por traição, o que deve ser feito neste caso? Neste caso, o filho 

ficaria privado dos direitos de sepultura. 

 

436. Quando um filho deixa de ser um verdadeiro herdeiro, todos os netos e netos que lhe nasceram sucederão à sua parte da 

propriedade, onde estão sob o seu controlo. Esta regra é baseada nos princípios da equidade natural. Mais uma vez, um filho 

deixa de ser um verdadeiro herdeiro se, através da perda total ou parcial dos direitos civis, deixar o controlo do seu pai. Mas 

se o filho estiver nas mãos do inimigo, os netos não o sucederão enquanto ele viver. Assim, se ele for resgatado do cativeiro, 

eles não o sucederão até que ele tenha reembolsado a pessoa que o resgatou. Se, no entanto, entretanto, ele morrer, uma vez 

que está estabelecido que no momento da sua morte ele tinha recuperado a sua condição anterior, ele será um obstáculo à 

sucessão dos seus netos. 

 

437. Se uma criança não deixar de estar sob o controlo do seu pai, porque nunca começou a estar sob o seu controlo, como, 

por exemplo, se o meu filho for levado cativo pelo inimigo durante a vida do meu pai, e morrer em cativeiro depois de eu me 

ter tornado meu próprio dono, o meu neto terá direito à sucessão no seu lugar. 

 

438. As netas, assim como os netos, sucederão no lugar dos seus pais. 

 

439. Por vezes, embora um pai não deixe de estar sob controlo paterno, e, de facto, nunca tenha começado a estar sob tal 

controlo, nós, contudo, dizemos que os seus filhos lhe sucedem como herdeiros próprios; por exemplo, onde eu arruinei um 

homem cujo filho foi capturado pelo inimigo, e cujo neto estava em casa, e o filho que foi arruinado tendo morrido, e o 

cativo que estava nas mãos do inimigo tendo também morrido, o bisneto deste último tornar-se-á o meu herdeiro próprio. 
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440. Deve, no entanto, ser lembrado que os netos e os seus sucessores, embora os seus pais os possam preceder na altura da 

morte, ainda podem por vezes ser herdeiros próprios, embora a sucessão não exista entre os herdeiros próprios. Isto pode 

ocorrer quando o chefe de família, tendo feito um testamento, morre após a deserdação do seu filho, e enquanto o herdeiro 

nomeado delibera se aceitará ou não a herança, o filho morre, e o herdeiro nomeado rejeita depois a herança. O neto pode 

então ser o próprio herdeiro, como diz também Marcelo, no Décimo Livro, uma vez que a herança nunca passou para o filho. 

A mesma regra aplicar-se-á quando o filho é nomeado herdeiro de toda a herança, sob uma condição que estava ao seu 

alcance; ou um neto é nomeado sob qualquer tipo de condição, e ambos morrem antes de a mesma ser cumprida. Pois deve 

considerar-se que estes podem ser bem sucedidos como herdeiros adequados, desde que tenham nascido, ou mesmo tenham 

sido concebidos no momento da morte do testador. Esta opinião é também adoptada por Julianus e Marcelo. 

 

441. Após os devidos herdeiros, os herdeiros relacionados pelo sangue são chamados à sucessão. 

 

442. Cassius define herdeiros por sangue como sendo aqueles que estão unidos uns aos outros pelo laço de consanguinidade. 

É verdade que estes são herdeiros de sangue, mesmo que não sejam os próprios herdeiros do seu pai; como, por exemplo, 

onde foram deserdados. Mas mesmo que o seu pai tenha sido banido, eles serão, no entanto, relacionados pelo sangue, 

mesmo que não devam ser os herdeiros próprios do seu pai. Aqueles, também, que nunca estiveram sob controlo paterno, 

estarão relacionados entre si pelo sangue; como, por exemplo, aqueles que nasceram após o cativeiro ou a morte do seu pai. 

 

443. Além disso, não só os filhos naturais, mas também aqueles que foram adoptados, gozarão também dos direitos de 

consanguinidade com tais como pertencem à sua família, mesmo onde ainda não nasceram, ou nasceram após a morte do seu 

pai. 

 

444. The Same, On Sabinus, Livro XIII. 

 

A seguir, em sucessão aos parentes de sangue, são admitidos os agnados, onde não há parentes de sangue. Isto é razoável, 

pois onde há parentes de sangue a herança não passa para os herdeiros, mesmo que os primeiros não aceitem a herança. Isto 

deve ser entendido como sendo o caso em que não se espera a existência de qualquer relação de sangue. Além disso, se um 

dependente de sangue pode nascer, ou pode regressar do cativeiro, os agnados são impedidos de reivindicar a sucessão. 

 

445. Mais uma vez, os agnados são cognatos do sexo masculino, descendentes da mesma pessoa. Pois depois dos meus 

próprios herdeiros e dos meus parentes de sangue, o filho do meu parente de sangue é o parente mais próximo de mim, como 

eu sou para ele. A mesma regra aplica-se ao irmão do meu pai, que é chamado meu tio paterno, bem como aos outros em 

sucessão, e a todos os que são descendentes da mesma fonte, ad infinitum. 
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446. Esta herança passa para o natural que é o parente mais próximo, ou seja, aquele que ninguém precede, e onde existem 

vários no mesmo grau para todos eles; ou seja, per capita. Por exemplo, se eu tivesse dois irmãos, ou dois tios paternos, e um 

deles deixasse um filho, e os outros dois, a minha herança seria dividida em três partes. 

 

447. Faz pouca diferença, contudo, se o agnato referido adquiriu esse carácter por nascimento ou por adopção, pois aquele 

que é adoptado torna-se o agnato das mesmas pessoas a quem o seu pai adoptivo mantém a mesma relação, e terá direito aos 

seus bens por lei, tal como eles serão aos seus. 

 

448. Uma propriedade só passa por lei para o próximo natural. Também não faz qualquer diferença se há apenas um, ou 

vários dos quais um é o primeiro, ou onde há dois ou mais do mesmo grau que precedem os outros, ou estão sozinhos; porque 

ele é o próximo na sucessão que ninguém precede, e é o último a quem ninguém segue; e por vezes o mesmo é tanto o 

primeiro como o último, pela razão de que ele é o único. 

 

449. Por vezes, admitimos à sucessão um agnato de grau mais distante; como, por exemplo, quando alguém, que tem um tio 

paterno, e esse tio um filho, faz um testamento, e, enquanto o herdeiro nomeado delibera se vai ou não aceitar a herança, o tio 

morre, após o que o herdeiro nomeado rejeita a herança, então o filho do tio paterno será admitido à sucessão. Por 

conseguinte, ele pode também exigir a posse da herança por parte dos pretorianos. 

 

450. Não o consideramos o parente mais próximo que era tal na altura em que o chefe de família morreu, mas sim aquele que 

era tal na altura em que é certo que morreu em estado inteste. De acordo com isto, mesmo que aquele que tinha direito à 

precedência fosse o herdeiro adequado ou um parente de sangue, e nenhum deles vivesse na altura em que a herança foi 

rejeitada, consideramo-lo como o próximo herdeiro que estava em primeiro lugar na altura em que a herança foi rejeitada. 

Assim, pode perguntar-se muito justamente se ainda podemos conceder a sucessão, mesmo após a rejeição da herança. 

Suponhamos que o herdeiro nomeado foi solicitado a transferir a herança, e a rejeitou; como o Divino Pio declarou num 

Rescript, ele poderia, no entanto, ser obrigado a aceitar e transferir a herança. Suponha, por exemplo, que tinha vivido mais 

de cem dias prescritos por lei e que, entretanto, o próximo herdeiro tinha morrido, e que depois, também ele, a quem foi 

pedido que transferisse a herança, morreu. Deve dizer-se que o herdeiro no grau seguinte deveria ser admitido à sucessão 

com o encargo de executar o fideicomisso. 

 

451. The Same, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Quando um libertado morre sem fazer um testamento, é certo que os seus bens passam primeiro aos seus próprios herdeiros, 

e, se não houver nenhum deles, então ao seu padroeiro. 

 



2471 

 

452. Devemos entender um libertado como alguém que qualquer pessoa tenha elevado da servidão à dignidade de um 

cidadão romano, quer voluntariamente, quer por necessidade, tendo sido acusado de manumitá-lo, pois o seu patrono também 

será admitido à sucessão legal do libertado. 

 

453. Se alguém manumitar um escravo dotal, será considerado seu padroeiro, e terá direito aos seus bens como herdeiro 

legal. 

 

454. É evidente que aquele que eu tiver adquirido sob a condição de o ter manumitido, ainda que possa obter a sua liberdade 

pela Constituição do Divino Marcus, ainda (como se afirma na mesma Constituição) tornar-se-á o meu libertado, e os seus 

bens passarão para mim como herdeiro legal. 

 

455. Quando um escravo tiver merecido a sua liberdade sob o Decreto do Senado, por ter detectado o assassinato do seu 

senhor, e o Pretor o tiver designado a qualquer pessoa para se tornar seu libertado, ele tornar-se-á sem dúvida, e os seus bens 

pertencerão ao seu patrono como seu herdeiro legal; mas se o Pretor não o designou para ninguém, ele tornar-se-á de facto 

um cidadão Eoman, mas será o libertado daquele de quem foi recentemente escravo, e o primeiro será admitido na sua 

sucessão como seu herdeiro legal, a menos que seja excluído dos seus bens como sendo indigno de o receber. 

 

456. Qualquer pessoa que obrigue a sua mulher libertada a jurar que não se casará ilegalmente não se enquadra nos termos da 

Lex Aelia Sentia. No entanto, se ele obrigar o seu libertado a jurar que não casará dentro de um certo tempo, ou casar com 

alguém sem o consentimento da sua padroeira, ou da sua companheira de libertação, ou de um parente feminino da sua 

padroeira, deve ser dito que ele será responsável sob a Lex Aelia Sentia, e não pode ser admitido, como herdeiro legal, nos 

bens do libertado. 

 

457. Se os magistrados municipais manumitarem um escravo de qualquer dos sexos, e ele ou ela morrerem posteriormente 

em estado de intesto, ele ou ela será admitido na sucessão como herdeiro legal. 

 

458. Um soldado, ao manumitar um escravo que constitui parte da sua peculiaridade, fará dele o seu libertado, e poderá ser 

admitido na sua sucessão como herdeiro legal. 

 

459. É perfeitamente evidente que o Imperador pode ser admitido na sucessão dos herdeiros dos seus libertados. 

 

460. É também certo que um nascituro será admitido, como herdeiro legal, a uma herança por uma provisão das Doze Mesas, 

se depois nascer; e por conseguinte, os nascidos seguintes em sucessão a ele, e sobre quem tem preferência, devem esperar, 

no caso de nascer. Assim, ele partilha com aqueles que estão no mesmo grau; por exemplo, onde há um irmão do falecido, e a 

criança por nascer; ou um filho do tio paterno, e a criança que ainda não nasceu. 
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461. Além disso, levantou-se a questão de saber de que forma deve ser feita uma divisão neste caso, pelo facto de várias 

crianças poderem nascer num único nascimento. Foi decidido que se fosse absolutamente certo que a mulher que alegava 

estar grávida não estava nesse estado, a criança que já tivesse nascido seria o herdeiro de toda a propriedade, uma vez que ele 

se torna o herdeiro sem o seu conhecimento. Por conseguinte, se entretanto ele morrer, transmitirá a herança sem qualquer 

dano ao seu próprio herdeiro. 

 

462. Uma criança nascida após dez meses não é admitida à sucessão como herdeira legal. 

 

463. Hipócrates diz, e o Divino Pio também declarou num Rescript dirigido aos Pontífices, que uma criança foi considerada 

como tendo nascido dentro do tempo prescrito pela lei, e não poderia ser considerada como tendo sido concebida em 

escravatura, se a sua mãe tivesse sido manumada antes do centésimo oitenta e segundo dia anterior ao parto. 

 

464. Pomponius, On Sabinus, Livro IV. 

 

As crianças, cujo estado civil do pai foi alterado, conservam o direito de herança, tanto com referência a outras pessoas como 

entre si, e vice-versa. 

 

465. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLVI. 

 

Quando alguém, tendo um irmão e um tio paterno, morre depois de ter feito um testamento, e o irmão morre intesta enquanto 

uma condição imposta ao herdeiro nomeado ainda está pendente, e a condição não deve ser cumprida posteriormente, fica 

estabelecido que o tio paterno pode entrar nas herdades de ambos os irmãos falecidos. 

 

466. Julianus, Digest, Livro LIX. 

 

Titius, tendo deserdado o seu filho, nomeou um herdeiro estrangeiro sob uma condição. Surgiu a questão, se após a morte do 

pai e enquanto a condição estava pendente, o filho deveria casar com uma esposa e ter um filho, e depois morrer, e a 

condição imposta ao herdeiro nomeado não deveria ser subsequentemente cumprida, se a herança pertenceria por lei ao neto 

póstumo, ou ao avô. A resposta foi, que uma criança concebida após a morte do seu avô não pode, como herdeiro próprio, 

obter a sua herança, ou, como seu cognato, adquirir a posse pretoriana da mesma; pela razão de que a Lei das Doze Mesas 

chama à sucessão aquele que existia no momento da morte da pessoa cuja herança está em questão. 

 

467. Celsus, Digest, Livro XXVIII. 
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Ou, se ele tivesse sido concebido durante a sua vida, porque uma criança que foi concebida é, em certa medida, considerada 

como estando em existência. 

 

468. Julianus, Digest, Livro LIX. 

 

O Pretor, pelo seu Édito também, por ser o parente mais próximo, promete a posse de uma propriedade àqueles que eram 

conhecedores do falecido no momento da sua morte. Pois, embora seja costume chamar netos aos cognatos que foram 

concebidos após a morte do seu avô, esta designação não é correcta, mas susceptível de abuso, pois baseia-se na analogia. 

 

469. Se alguém deixar a sua mulher grávida, e uma mãe e uma irmã, e a mãe morrer durante a vida da sua mulher, e a sua 

mulher tiver depois um filho morto, a herança passará para a irmã sozinha, como herdeira legal; porque é certo que a mãe 

morreu numa altura em que não poderia ter adquirido legalmente a herança. 

 

470. Marcianus, Institutos, Livro V. 

 

Quando alguns dos vários herdeiros da lei, tendo sido impedidos pela morte, ou por alguma outra causa, não aceitarem a 

herança, as suas acções reverterão a favor dos outros que a aceitarem; e mesmo que estes últimos possam morrer antes que 

isso aconteça, o direito ainda passará para os seus herdeiros. O caso de um herdeiro nomeado é diferente quando o seu co-

herdeiro foi substituído por ele, pois a herança passará para o outro, em virtude da substituição, se ele estiver vivo; mas se ele 

morrer, não descerá para o seu herdeiro. 

 

471. Modestinus, Differences, Livro VI. 

 

Se a propriedade de um filho intestate passa para o seu pai, que o manumiu, como herdeiro, ou, se não o manumiu, deve ter 

direito à posse pretoriana do mesmo, a mãe do falecido será excluída. 

 

472. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro X. 

 

Os direitos de sucessão por lei são extintos pela perda dos direitos civis, quando estes derivam das Doze Tabelas, e a perda 

tem lugar durante a vida de qualquer pessoa com direito à herança, ou antes de ela entrar nela, uma vez que já não pode ser 

correctamente estilizado nem o herdeiro próprio nem um agnato. Esta regra, contudo, não é de modo algum aplicável às 

sucessões reguladas por novas leis, ou por decretos do Senado. 

 

473. O mesmo, Sobre Quintus Mucius, Livro XXX. 
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O filho é o agnato mais próximo do seu pai. 

 

474. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro X. 

 

Nenhuma mulher tem herdeiros adequados, ou pode deixar de os ter, devido à sua perda de direitos civis. 

 

475. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

A aceitação formal não é necessária para os devidos herdeiros, pois eles tornam-se imediatamente herdeiros por operação da 

lei. 

 

476. Papinianus, Perguntas, Livro XXIX. 

 

Quando um pai morre nas mãos do inimigo, consideramos que o seu filho, que já morreu no seu próprio país, era o chefe de 

família na altura da sua morte; embora, enquanto viveu, não tenha sido completamente libertado da autoridade paterna. Por 

conseguinte, este filho pode ter um herdeiro, se o seu pai não regressar do cativeiro. Se, no entanto, o seu pai regressar após a 

morte do seu filho, ele terá, sob a lei do pós-tliminium, direito a quaisquer bens que o primeiro tenha entretanto adquirido; e 

não há nada de extraordinário no facto de, neste caso, a peculiaridade do filho falecido passar para o pai, uma vez que o 

primeiro sempre esteve sob o seu controlo pela constituição que estabelece que o direito apenas esteve em suspensão. 

 

477. The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Um pai inserido no contrato pontilhado executado no momento do casamento da sua filha, que deveria receber um dote, com 

o entendimento de que ela não deve esperar mais nada dos bens do seu pai. Foi decidido que esta cláusula não alterava o 

direito de sucessão, pois os contratos de particulares não são considerados como substituindo a autoridade das leis. 

 

 

Título. 17. Sobre os Decretos Tertulianos e Orfãos do Senado. 

 

 

478. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XII. 

 

Segundo o Decreto Orfeu do Senado, as crianças podem ser admitidas à sucessão da sua mãe, quer nasçam livremente, quer 

sejam manumistas. 
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479. Quando existe qualquer dúvida em relação à condição da mãe, nomeadamente, se ela é independente ou está sujeita ao 

controlo paterno (como por exemplo, quando o seu pai está cativo nas mãos do inimigo), sempre que se estabeleça 

positivamente que ela era sua própria amante quando ela morreu, os seus filhos terão direito aos seus bens. Daí a questão que 

se levantou se, durante o tempo intermédio e enquanto a sua condição estava em suspenso, o Pretor deveria conceder alívio 

às crianças, por receio de que, se elas morressem entretanto, não pudessem transmitir nada aos seus herdeiros. A melhor 

opinião é que lhes deve ser concedido alívio, como foi decidido em muitos casos. 

 

480. Os filhos ilegítimos são também admitidos à sucessão da sua mãe como herdeiros legais. 

 

481. Uma herança é por vezes concedida a um filho nascido em escravatura, como herdeiro legal; por exemplo, onde ele 

nasceu de uma escrava enquanto o herdeiro estava em falta por não ter concedido à sua mãe a liberdade nos termos de um 

trust. É certo que se ele nasceu após a manumissão da sua mãe, terá direito aos seus bens como herdeiro legal, mesmo que 

tenha sido concebido em escravatura; e mesmo que tenha sido concebido enquanto a sua mãe estava nas mãos do inimigo, 

mas nasceu em cativeiro, e regressou com a sua mãe, terá direito aos seus bens como herdeiro legal, tal como um filho 

ilegítimo; de acordo com um Rescrito do nosso Imperador e do seu Pai Divino dirigido a Ovinius Tertullus. 

 

482. A herança de uma mãe não é transmitida ao seu filho como herdeiro legal, que, na altura da sua morte, era cidadão 

romano, e antes da sua entrada na herança foi reduzido à escravatura; nem mesmo que depois se tornasse livre, a menos que 

tivesse sido feito escravo penal e posteriormente restaurado aos seus direitos civis pela indulgência do Imperador. 

 

483. Se, no entanto, o filho nasceu após uma operação cirúrgica à sua mãe para esse fim, a melhor opinião é a de que terá 

direito aos seus bens como herdeiro legal. Pois ele pode exigir a posse pretoriana, quer tenha sido nomeado herdeiro, quer a 

sua mãe tenha morrido no estado, como pertencendo à classe dos cognatos, e, ainda mais, como um dos herdeiros da lei. A 

prova disso é, que uma criança por nascer é admitida à posse pretoriana da propriedade sob cada secção do Édito. 

 

484. Qualquer pessoa que contrate os seus serviços com o objectivo de combater animais selvagens, ou que tenha sido 

condenado por um crime capital e não restituído aos seus direitos civis, não tem direito aos bens da sua mãe ao abrigo do 

Decreto Orfânico do Senado; mas, por motivos de humanidade, foi considerado que pode obtê-los. A mesma regra aplicar-se-

á quando o filho estiver sob o controlo de quem se encontra na condição acima referida, pois pode ser admitido à sucessão da 

sua mãe ao abrigo do Decreto Orfeu do Senado. 

 

485. Se uma mãe, tendo vários filhos, deve fazer um testamento e nomear um deles seu herdeiro sob uma condição, e a 

criança deve exigir a posse pretoriana da herança enquanto a condição ainda estava pendente, e depois, a condição não deve 

ser cumprida, é apenas que os outros filhos não devem ser privados da herança como herdeiros legais. Este Papinianus 

também declarou no Décimo Sexto Livro de Perguntas. 
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486. A perda dos direitos civis que se verifica no caso das crianças sem afectar a sua posição legal, não as prejudica de forma 

alguma como herdeiras legais; pois é apenas o antigo direito sucessório que passa pela Lei das Doze Mesas que se extingue 

com a perda do estado civil, mas aqueles novos direitos que são estabelecidos por leis especiais ou pelos decretos do Senado 

não se perdem em tais circunstâncias. Assim, quer os direitos civis de uma criança tenham sido perdidos antes ou depois de 

ter tido direito aos bens da sua mãe, ela continuará a ser admitida na sucessão como herdeira legal, a menos que a maior 

diminuição dos direitos civis, que priva uma pessoa da cidadania, como, por exemplo, onde é deportada, tenha tido lugar. 

 

487. "Que seja observada a lei antiga, onde nenhuma das crianças, ou nenhum dos que têm direito à herança como herdeiro 

legal, deseje obter a herança". Esta cláusula foi promulgada para que a lei antiga pudesse não se aplicar enquanto houvesse 

uma única criança que desejasse obter a herança da sua mãe como herdeira legal. Assim, se uma de duas crianças aceitar a 

herança, e a outra a rejeitar, a parte da segunda reverterá a favor da primeira. E se a mãe deixar um filho e um padroeiro, e o 

filho rejeitar a herança, esta passará para o padroeiro. 

 

488. Se alguém, depois de ter entrado na herança da sua mãe, deve então rejeitá-la e obter uma restituição completa, deve ser 

observada a lei antiga? Os termos da lei admitem que isto pode ser feito, como diz, "Deseja obter a herança", pois, neste caso, 

ele não tem esse desejo, embora o tivesse originalmente; por conseguinte, considero que a lei antiga será aplicável. 

 

489. Além disso, irá a sucessão passar para aquele que era na altura herdeiro da lei, ou irá para aquele que era herdeiro da lei 

quando a herança passou para o filho? Suponha, por exemplo, que havia um parente de sangue do falecido, bem como do seu 

filho, e que o referido parente de sangue morreu enquanto o filho deliberava se aceitaria ou não a herança da sua mãe, e que 

deveria então rejeitar a herança; pode o filho do seu parente de sangue ser admitido na sucessão? Julianus pensa muito 

apropriadamente que, pelo Decreto Tertuliano do Senado, há motivo para a admissão do agnato mais próximo. 

 

490. A promulgação do Senado diz: "O que quer que tenha sido decidido judicialmente está finalmente resolvido e 

terminado, e será válido", deve ser entendido como uma decisão proferida por alguém que tinha o direito de o fazer, quer seja 

feita referência a uma transacção feita de boa fé, a fim de a tornar válida; quer tenha sido terminada com o consentimento, ou 

seja, por um longo silêncio. 

 

491. The Same, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Uma mãe tem direito ao benefício do Decreto Tertuliano do Senado, quer ela tenha nascido livre, quer tenha sido 

manumitida. 
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492. Devemos compreender a lei que se refere ao filho ou à filha para aplicar a qualquer um dos dois, que sejam legalmente 

gerados ou ilegítimos. Julianus, no Cinquentenário Livro do Digest, adopta esta opinião com referência a crianças legítimas. 

 

493. Se o filho ou a filha foi manumitted, a mãe não pode reclamar os seus bens como herdeira legal, pois deixou de ser mãe 

de crianças deste tipo. Esta foi a opinião de Julianus, e também foi decidida pelo nosso Imperador. 

 

494. No entanto, quando uma mulher concebeu uma criança em escravatura, e esta nasceu depois de ter sido submetida a uma 

lavagem, terá direito aos seus bens como sua herdeira legal. A mesma regra aplica-se se a escrava concebeu enquanto 

cumpria uma pena, e a criança nasceu depois de ela ter sido restituída aos seus direitos. Este será também o caso quando ela 

era livre quando concebeu, mas estava a cumprir uma pena quando a criança nasceu, e depois foi restituída aos seus direitos. 

Se, no entanto, ela estava livre quando concebeu, e a criança nasceu depois de ter sido reduzida à escravatura, e foi 

subsequentemente libertada, a criança será admitida na sucessão como sua herdeira legal. Do mesmo modo, deve ser dito que 

ela terá direito ao benefício da lei, se ela tiver sido manumada durante a gravidez. A mãe herdará a herança do seu filho 

nascido em escravatura, como seu herdeiro legal; por exemplo, se tiver nascido depois de o herdeiro ter estado em falta na 

concessão da sua liberdade, em conformidade com um fideicomisso; ou se tiver nascido enquanto ela estava nas mãos do 

inimigo, e regressado com ela do cativeiro; ou se tiver nascido depois de ela ter sido resgatada. 

 

495. Quando uma mulher é de reputação infame, terá, no entanto, direito à herança do seu filho como herdeiro legal. 

 

496. Um menor de idade inferior à idade da puberdade, para quem o seu pai fez uma substituição pupilar, morre certamente 

em estado intestável quando os seus substitutos rejeitam a herança. Portanto, se o menor deve ser arrogado, deve dizer-se que 

a sua mãe tem direito à propriedade que ele teria deixado se tivesse morrido em estado intesta. 

 

497. Os filhos do falecido, sejam eles do sexo masculino ou feminino, ou naturais ou adoptados, se forem herdeiros 

legítimos, entravam o caminho da sua mãe, e excluem-na da sucessão como herdeira legal; e os que têm direito à posse da 

herança sob o Édito Pretoriano também excluem a sua mãe, mesmo que não sejam herdeiros legítimos, desde que sejam 

filhos naturais. Os filhos adoptados também são admitidos à sucessão, após a sua emancipação, se pertencerem ao número de 

filhos naturais; como por exemplo, um neto natural adoptado pelo seu avô; pois, ainda que possa ser emancipado, se obtiver a 

posse pretoriana, terá precedência sobre a sua mãe. 

 

498. No entanto, quando um filho está nas mãos do inimigo, ou ainda não nasceu, o direito da mãe permanece em suspenso 

até ao seu regresso do cativeiro, ou até ao seu nascimento. 

 

499. Quando houver herdeiros adequados, que, no entanto, não têm direito à herança, vejamos se a mãe pode ser admitida na 

sucessão; por exemplo, quando rejeitarem a herança. Africanus e Publicius aventuram-se a afirmar que a mãe será admitida 
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se os filhos não aceitarem a herança, e terão precedência sobre ela sempre que tiverem direito à propriedade, a fim de que o 

mero nome do herdeiro próprio não possa prejudicar o direito da mãe; que opinião é a mais equitativa. 

 

500. Quando alguém morre, deixando uma filha que tinha dado legalmente em adopção, e a sua mãe, o Divino Pio decidiu 

que o Decreto Tertuliano do Senado não se aplicava a tal caso; e que a mãe e a filha, como parentes mais próximos, deveriam 

ter direito à posse pretoriana da herança. Julianus, contudo, diz que a mãe não pode ser admitida na sucessão ao abrigo do 

Decreto do Senado, se a filha não exigir a posse ao abrigo do Édito Pretoriano; mas isto não é verdade, pois ela sucede à 

filha, e por isso deve ser considerado que a outra não pode obter a posse pretoriana da herança enquanto a filha tem o direito 

de a exigir, pois ela tem a expectativa de suceder como herdeira em direito. 

 

501. Se um filho emancipado, após ter adquirido a posse pretoriana da herança, se deve abster de a tomar, a fim de obter a 

restituição completa, é verdade que o Decreto do Senado será aplicável. Se, no entanto, ele se imiscuir novamente na 

herança, a mãe deve, uma segunda vez, abster-se de a requerer. 

 

502. Se um dos filhos do falecido, que ainda não nasceu, for colocado na posse da herança, e depois nascer, e morrer antes de 

obter a posse pretoriana efectiva, vejamos se os direitos da mãe do falecido serão prejudicados como possuidora pretoriana da 

herança. Penso que os seus direitos não serão afectados, desde que a criança não tenha nascido como herdeira do seu pai; pois 

se não for suficiente que ele seja formalmente colocado na posse, a menos que, após o seu nascimento, tenha obtido a posse 

pretoriana efectiva. Portanto, se a posse for concedida a uma pessoa louca por decreto do Pretor, e ele morrer antes de 

recuperar os sentidos, e antes de adquirir efectivamente a posse pretoriana, ele não interferirá de modo a excluir a sua mãe. 

 

503. Se uma criança, cuja condição está em controvérsia, apenas obteve posse carboniana, pretoriana, coloca-se a questão de 

saber se tal posse irá prejudicar os direitos da mãe. Nestas circunstâncias, como a posse desta descrição termina após um 

período determinado, deve ser dito que, após esse período, os direitos da mãe não serão prejudicados; ou se a criança morrer 

abaixo da idade da puberdade, a mãe terá direito à herança. 

 

504. Quando, no entanto, a posse tiver sido exigida para uma criança pelo seu tutor, mesmo que ela possa morrer 

imediatamente, deve dizer-se que a sua mãe será excluída, pois este caso não é semelhante àquele em que a posse pretoriana 

é dada a uma pessoa louca. 

 

505. Além disso, a mãe só é excluída do benefício do Decreto do Senado, onde o seu filho entra na herança como herdeiro 

legal, mas se ele não o fizer, a sua mãe será admitida na herança ao abrigo do Decreto Tertuliano. No entanto, se este filho 

não for o único herdeiro legal, mas houver outros que possam ser admitidos com ele, a mãe não será chamada à sucessão das 

suas acções pelo Decreto do Senado. 
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506. O pai tem precedência sobre a mãe na sucessão de um filho ou de uma filha, quer ele apareça como herdeiro, quer tenha 

direito à posse pretoriana da herança. Contudo, nem o avô nem o pai excluem a mãe, nos termos do Decreto Tertuliano do 

Senado, embora possam ser acusados de um fideicomisso. Apenas o natural, e não o pai adoptivo tem precedência sobre a 

mãe, pois a melhor opinião é que quando o pai adoptivo deixar de o ser, será excluído pela mãe; uma vez que ele não tem 

direito à posse pretoriana da herança, contrariamente às disposições do testamento, porque já não é o pai. 

 

507. Contudo, independentemente da forma como o pai natural possa ter obtido a posse pretoriana, seja por intestacia, seja 

por oposição aos termos do testamento, em todos os casos, ele exclui a mãe. 

 

508. Se um natural do falecido e a sua mãe o sobreviverem, e o seu pai natural pertence a uma família adoptiva, admitimos a 

mãe à sucessão, uma vez que o natural exclui o pai. 

 

509. Se uma irmã relacionada por sangue com o falecido o sobrevive, bem como a sua mãe, tendo o seu pai sido adoptado ou 

emancipado, e a sua irmã desejando obter a herança, é estabelecido pelo Decreto do Senado que a mãe pode ser admitida com 

a irmã, e o pai será excluído. Se a irmã rejeitar a herança, a mãe não poderá ser admitida ao abrigo do Decreto do Senado, por 

causa do pai. Embora, noutras circunstâncias, a mãe não seja obrigada a esperar até que a irmã decida se aceita ou não a 

herança; ainda assim, neste caso, ela deve esperar, pois é a irmã que exclui o pai. Portanto, se a irmã rejeitar a herança, a mãe 

terá direito à posse pretoriana da mesma, juntamente com o pai, na qualidade de cognata. Neste caso, ela deve sofrer o atraso, 

e não pode obter a posse pretoriana da herança antes que o próprio pai a exija; uma vez que, se ele não o fizer, ela pode então 

ter sucesso ao abrigo do Decreto do Senado. 

 

510. Mas se a própria mãe for a irmã pelo sangue do falecido (por exemplo, onde o pai da mãe adoptou um neto pela filha) e 

houver também um pai natural; a mãe que tem direito à sucessão como irmã excluirá o pai; se, no entanto, ela rejeitar o 

direito derivado da irmã, ou o perder por alteração do seu estado civil, ela não pode ser admitida à sucessão ao abrigo do 

Decreto do Senado, por causa do pai, mas se ele rejeitar a herança, ela ainda pode ser admitida ao abrigo do Decreto do 

Senado. 

 

511. Se a mãe de um filho ou de uma filha não entrar na sucessão ao abrigo do Decreto Tertuliano do Senado, a lei antiga 

com referência à herança dos seus bens deve ser observada; pois a lei antiga torna-se operacional quando a preferência 

concedida à mãe deixa de existir, como será o caso, se ela negligenciar o aproveitamento do Decreto do Senado. 

 

512. Se a mãe deve rejeitar a posse pretoriana, e deliberar sobre a sua entrada na propriedade ao abrigo das disposições da 

Lei Civil, deve ser dito que a mãe não terá sucesso, pois ainda não foi anunciado que a mãe não aceitará a propriedade. 
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513. Nós, tendo dito que a lei antiga deve ser observada se a mãe não aceitar a herança, devemos considerar a quem ela 

passará, se ao parente mais próximo na altura, ou à pessoa que era parente mais próximo quando era certo que o filho morreu 

em estado intesta. Por exemplo, se havia um tio paterno a viver na altura em que morreu em estado intesta, e um filho do 

referido tio paterno a viver na altura em que a mãe rejeitou a sucessão, a herança ainda não passará para o tio; e, portanto, se 

este último morrer enquanto a mãe delibera, o seu filho será chamado à sucessão. 

 

514. Se a mãe não exigir tutores solventes para os seus filhos, ou se os primeiros tiverem sido dispensados ou rejeitados, ela 

não apresentou imediatamente os nomes dos outros, ela não terá o direito de reclamar para si os bens dos seus filhos em 

estado intesto. E, de facto, se ela não requerer tutores, estará sujeita à pena da constituição, pois esta diz: "Ou não exigir". 

Mas de quem deve ser feita esta exigência? A Constituição, de facto, menciona o Pretor, mas penso que também será 

aplicável nas províncias, se ela não recorrer aos magistrados municipais, uma vez que a necessidade de fazer a nomeação lhes 

impõe uma obrigação. 

 

515. Mas e se ela fizesse a exigência, só depois de ter sido notificada para o fazer pelo seu libertado, ou pelos seus familiares, 

seria ela sujeita à pena do Decreto do Senado? Penso que seria, se se permitisse ser obrigada a fazê-lo; mas não se, depois de 

ter sido notificada, não se atrasasse a fazer a exigência. 

 

516. Que curso deveria ser seguido se o pai proibisse os filhos de exigir um tutor, como ele desejava que os seus bens fossem 

administrados pela mãe? Ela será sujeita à pena, se não fizer a exigência, e não administrar a tutela de forma adequada. 

 

517. Ela poderá ser dispensada se não exigir tutores para os seus filhos, quando estes são extremamente pobres. 

 

518. Se, durante a sua ausência, ela tiver sido antecipada pelos seus libertados ou por outros, deve ser dito que ela não será 

excluída, a menos que isso tenha acontecido depois de ela se ter recusado a fazer a exigência. 

 

519. Ela será punida por não exigir um tutor para os seus filhos; mas e se ela não exigir um para os seus netos? Se ela não 

exigir um para eles, também será punida. 

 

520. E se ela não exigir um tutor para os seus filhos? A rescisão é omissa sobre este ponto, mas deve ser dito que se ela não 

exigir curadores para os que têm idade inferior à puberdade, a mesma regra será aplicada; mas este não será o caso se todos 

eles tiverem atingido a idade da puberdade. 

 

521. Mas e se uma mulher, que está grávida, não exigir um curador para os bens do seu filho por nascer? Digo que ela estará 

sujeita à pena, e também quando tiver uma criança com idade inferior à da puberdade, que esteja nas mãos do inimigo. 
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522. E se ela não exigir um tutor ou um curador para o seu filho insano? A melhor opinião é que ela será responsável. 

 

523. Não só ela que não faça a exigência, mas também a que o tenha feito sem usar de cuidados adequados, é punível (como 

está estabelecido na rescisão), por exemplo, quando for exigido um tutor que esteja isento por causa de algum privilégio; ou 

que já tenha sido acusada de três tutores; mas nesse caso, só será punível se tiver agido de forma intencional. 

 

524. O que deve ser feito se ela exigir pessoas deste tipo, e elas, no entanto, aceitaram ou foram retidas? A mãe deve ser 

dispensada. 

 

525. Mas e se ela exigir, como tutores, pessoas incompetentes, ou seja, não qualificadas para a tutela, estando perfeitamente 

ciente de que o Pretor não as nomearia? E o que deve ser feito se o Pretor as nomear, de acordo com a exigência da mãe? 

Neste caso, o Pretor é culpado da infracção; mas também punimos o desenho da mãe. 

 

526. Assim, se estes tutores forem dispensados ou rejeitados, a mãe deve requerer a nomeação de outros sem demora. 

 

527. Portanto, ela será punida se não se candidatar a tutores, ou não se candidatar a tais, mesmo que, por culpa do Pretor, 

pessoas que sejam incompetentes devam ser nomeadas. 

 

528. Pode ser uma questão de dúvida se, por tutores adequados, se pretende que ela exija aqueles que são solventes, ou 

pessoas de boa moral. Penso que ela pode ser facilmente desculpada se se candidatar à nomeação de pessoas que sejam ricas. 

 

529. A mãe também é punida se, quando os primeiros tutores a quem se candidatou tiverem sido dispensados ou rejeitados, 

ela não apresentar imediatamente os nomes de outros. 

 

530. Mas e se todos eles não devem ser dispensados nem rejeitados; pois deve ser considerado se ela seria culpada por não ter 

exigido a nomeação de outro, em vez de um que foi dispensado? Penso que ela seria a culpada por não o ter feito. 

 

531. E se um dos tutores morrer? Penso que, embora a lei não preveja nada sobre este ponto, o espírito da constituição será 

aplicado. 

 

532. Quando dissemos "Rejeitado", devemos entender isto para nos referirmos aos que não foram nomeados pelo Pretor; ou 

aos que foram afastados, por suspeita de serem suspeitos; ou aos que foram excluídos devido a negligência ou ignorância? 

Considera-se muito correctamente que estes últimos são incluídos entre aqueles que foram rejeitados. Será que aqueles que se 

ocultam a responsabilizam? Isto é difícil de decidir, pois ela não é culpada por não os ter denunciado como suspeitos. Por 
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outro lado, se se esconderem, ela pode, ao abrigo do Édito, solicitar ao Pretor que os ordene a aparecer, e se não o fizerem, 

retirá-los como sendo passíveis de suspeita. 

 

533. O que deve ser feito se ela não os obrigar a administrar a tutela? Como exigimos que a mãe cumpra toda a sua 

obrigação, ela deve ter o cuidado de o fazer, para que não surja algo que a exclua da herança. 

 

534. O termo "Sem demora" deve ser entendido como significando o mais cedo possível, ou seja, assim que ela tiver 

oportunidade de comparecer perante o Pretor que tem jurisdição na matéria; a menos que ela deva ser impedida por doença, 

ou por qualquer outra boa razão, o que a impediria de enviar alguém para se candidatar à nomeação de tutores, desde que ela 

não exceda o prazo de um ano ao fazê-lo. No entanto, se a morte do seu filho a impedir, ela não será de todo responsável. 

 

535. O seguinte ponto pode ser discutido muito apropriadamente; nomeadamente, quando um grande legado é deixado a um 

menor sob a condição de este não ter quaisquer tutores; e, por esta razão, a sua mãe não lhe exige nenhum, para que a 

condição não deixe de ser cumprida; será a condição aplicável a tal caso? Penso que não, se a perda for inferior ao montante 

do legado. Esta questão é tratada por Tertuliano com referência aos magistrados municipais, e ele pensa que deve ser 

concedida uma acção contra eles na medida em que o montante da perda exceda o valor do legado, a menos que alguém 

possa pensar que esta condição é, por assim dizer, oposta ao bem-estar público; e deve ser remetida, uma vez que muitas 

outras condições se verificam em circunstâncias diferentes; ou, quibbling com referência às palavras empregadas, ele pode 

censurar a mãe por não requerer a nomeação de tutores. Suponha, no entanto, que a condição foi expressa de forma mais 

clara, deveria a mãe ser dispensada? Ou será que ela deve ser responsabilizada por não ter pedido ao Imperador para remeter 

a condição? Penso que ela não deve ser considerada responsável. 

 

536. Penso também que a mãe deve ser dispensada quando não solicita um tutor para o seu filho insolvente, uma vez que ela 

consulta o seu interesse, porque, não sendo defendida, ele estará sujeito a menos aborrecimentos. 

 

537. Se alguém nomear a sua esposa, que é a mãe do seu filho comum, seu herdeiro, e pedir que ela não seja obrigada a 

fornecer uma caução para transferir a herança para ele quando ele atingir a idade da puberdade, e que a sua mãe não seja 

obrigada a pedir que lhe sejam nomeados tutores; deve considerar-se que a constituição não se aplicará, uma vez que ela 

cumpriu a intenção do pai, e não exigiu tutores para o seu filho, que não tinha bens. Se, no entanto, ela não foi dispensada de 

dar garantias, aplicar-se-á a regra contrária, uma vez que, por este motivo, ele deveria ter tutores. Mas se um menor de idade 

inferior à puberdade deve ser arrogado depois de a sua mãe não ter solicitado a nomeação de tutores, e deve morrer, deve ser 

dito que ela não terá direito a uma acção ao abrigo da estipulação, contra o arrogante do seu filho. 

 

538. Quando a mãe é proibida de reclamar o seu direito ao abrigo do Decreto do Senado, deve ser considerado se devemos 

admitir os outros familiares, como se não houvesse mãe; ou se podemos dizer que ela própria pode tornar-se herdeira, ou 
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adoptar qualquer outro meio, a fim de obter a sucessão. Contudo, recusamos-lhe todas as acções em tais circunstâncias, e 

aprendemos com um Rescript do nosso Imperador Antonino Augusto e do seu Pai Divino, dirigido a Mamia Maximina, e 

datado do dia anterior aos Idos de Abril, durante o segundo mandato do Consulado de Plautiano, que se a mãe for excluída, 

os outros familiares serão admitidos à sucessão como se não existisse mãe. Portanto, tanto os agnados como outros parentes 

serão bem sucedidos; ou, se não houver nenhum, a herança ficará sem propriedade. 

 

539. Modestinus, Regras, Livro VIII. 

 

A maioria das autoridades é da opinião que um pai adoptivo não exclui a mãe. 

 

540. The Same, Rules, Livro IX. 

 

É uma regra de direito que os bens de uma mãe moribunda no Estado pertencem a todos os filhos, mesmo que sejam a 

questão de casamentos diferentes. 

 

541. Paulus, Sobre o Decreto Tertuliano do Senado. 

 

É considerado perfeitamente justo que todos os filhos do falecido sejam preferidos à mãe, mesmo que devam ser membros de 

outra família por adopção. 

 

542. Um neto, nascido de um filho adoptivo, excluirá a sua mãe da sucessão, de acordo com os termos do Decreto do Senado. 

 

543. Se o avô manuma o seu neto pelo seu filho, e o primeiro deve morrer deixando o seu pai, o seu avô, e a sua mãe, pode-

se perguntar qual destes tem direito à preferência? Pois se a mãe excluir o avô, que era o emancipador, e que tem precedência 

sobre o pai, o pai do falecido será então admitido à sucessão, pelo Édito do Pretor. Assim sendo, o Decreto do Senado 

deixará de ser aplicável, e o avô será novamente chamado para a sucessão. Será, portanto, mais equitativo preservar o direito 

do avô, que normalmente tem direito à posse pretoriana de uma herança, mesmo contra o herdeiro nomeado. 

 

544. O mesmo, sobre o Decreto Orfeu do Senado. 

 

Nos termos deste Decreto, a mãe do filho tem direito aos seus bens, mesmo que esteja sob o controlo de outro. 

 

545. Vejamos se um filho que declarou que não deseja aceitar os bens da sua mãe, pode, em virtude destas palavras, "se 

nenhum deles desejar aceitar os bens", entrar nos mesmos depois de ter mudado de ideias, antes que um sangue-relativo ou 
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um agnato o faça; porque estes termos têm um significado mais amplo. E, como têm um significado mais amplo, deve ser-lhe 

concedido um ano para mudar de ideias, pois tem um ano para aceitar a posse pretoriana da herança. 

 

546. Os mesmos, sobre os Decretos Tertulianos e Orfãos do Senado. 

 

Quando alguém morre intesta, deixando uma mãe, e um irmão, ou uma irmã parente de sangue, embora sejam tais de serem 

arrogados, os mesmos direitos serão preservados, no que diz respeito à pessoa da mãe, como no caso de crianças naturais 

sobreviverem. 

 

547. Gaius, Sobre o Decreto Tertuliano do Senado. 

 

O direito da mãe permanecerá em suspenso, se o filho emancipado do falecido deliberar se vai ou não exigir a posse da 

herança por parte dos pretorianos. 

 

548. O mesmo, sobre o Decreto Orfânico do Senado. 

 

Está previsto num Decreto do nosso Santíssimo Imperador que a herança de uma mãe, moribunda em estado intestável, 

pertence aos seus filhos, ainda que estes possam estar sob o controlo de outro. 

 

549. Pomponius, Decretos do Senado, Livro II. 

 

Se um filho sob controlo paterno, que é um soldado, não faz um testamento, desfazendo-se da propriedade que adquiriu 

durante o serviço, vejamos se ela pertencerá à sua mãe. Não creio que o fará, pois o privilégio de dispor dos bens desta 

descrição é, de facto, concedido pela lei militar; e, em tais circunstâncias, os filhos não são, de modo algum, considerados 

como chefes de família, no que diz respeito a tais bens. 

 

550. Enquanto o direito de uma mãe permanece em suspenso, para determinar se certas pessoas a podem ou não excluir da 

sucessão, e o resultado é que não o podem fazer, o direito a que ela tinha direito durante o tempo intermédio não será 

prejudicado; por exemplo, se um filho morrer intesta, e uma criança póstumo pudesse ter nascido para ele, mas ou não 

nasceu, ou morreu à nascença; ou se um filho, que estava nas mãos do inimigo, não regressou, de modo a tirar partido da lei 

do pós-tliminium. 
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          Livro XXXIX 
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente ao anúncio de uma nova estrutura. 

 

 

2. Relativamente à ameaça de ferimentos e às invasões e projecções de uma casa vizinha. 

 

 

3. Relativamente ao direito de obrigar um vizinho a levar um bolo de água e água da chuva. 

 

4. Relativamente aos agricultores das receitas públicas, arrendamentos de terras públicas, e confiscações. 

 

5. Relativamente às doações. 

 

6. Relativamente a donativos e outras aquisições mortis causa. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Sobre o anúncio de uma nova estrutura. 
 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LII. 
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É prometido por esta Secção do Édito que, quando uma obra é realizada por direito ou injustamente, pode ser proibida por 

um aviso; e a proibição pode ser removida quando a pessoa que proibiu a continuação da obra não tinha o direito de o fazer. 

 

(1) Além disso, este Édito, e a solução do aviso prévio concedido devido a uma nova estrutura, aplica-se a qualquer obra que 

possa vir a ser realizada, mas não se aplica a obras que já tenham sido concluídas; ou seja, pode impedir as que ainda não 

tenham sido iniciadas. Porque quando uma estrutura que a pessoa não tinha o direito de erigir tiver sido concluída, o Edito 

relativo ao aviso de suspensão não tem aplicação, e o recurso para obter a restituição deve ser feito ao interdict quod vi et 

clam; e quando algo tiver sido construído num local sagrado ou religioso, ou num rio público, ou na margem do mesmo, a 

restituição pode ser obtida ao abrigo deste Edito, se tiver sido feito contrariamente à lei. 

 

(2) A notificação ao abrigo deste Édito não requer pedido prévio ao Pretor, pois qualquer pessoa pode servir tal notificação 

sem comparecer perante ele. 

 

(3) Também podemos servir um aviso deste tipo em nosso próprio nome, bem como no de outro. 

 

(4) Tal aviso pode ser servido em qualquer dia. 

 

(5) Este aviso funciona também contra pessoas ausentes; contra aqueles que não estão dispostos a aceitá-lo; e contra aqueles 

que não estão conscientes de que um novo trabalho foi empreendido. 

 

(6) Além disso, no serviço de um aviso com referência a uma nova obra, o adversário deve estar na posse. 

 

(7) Quando aquele sobre o qual o aviso de uma nova obra foi notificado, começou a construí-la antes de obter autorização, e 

depois tenta provar que tinha o direito de o fazer, o Pretor deve recusar-se a conceder-lhe qualquer acção, e deve permitir um 

interdito contra ele, para o obrigar a restaurar a propriedade da sua condição anterior. 

 

(8) Mais uma vez, qualquer pessoa pode servir tal aviso, mesmo que não saiba que tipo de obra deve ser construída. 

 

(9) Após o aviso de suspensão das operações, as partes ficam sujeitas à jurisdição do Pretor. 

 

(10) Por isso é perguntado por Celsus, no Décimo Segundo Livro do Digest, se deve ser concedida uma excepção, baseada 

num acordo, caso tenha feito um compromisso com o seu adversário, após notificação para impedir a construção do edifício. 

E Celsus diz que deve ser concedida, pois não há razão para que qualquer contrato celebrado por particulares tenha 
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precedência sobre uma ordem do Pretor; para que mais é o dever do Pretor senão fazer isto, e dispor de tais controvérsias? 

Sempre que as partes resolverem voluntariamente a sua disputa, ele deverá ratificar a sua acção. 

 

(11) Considera-se que ele empreende uma nova obra, que ao construir ou ao remover qualquer coisa, altera a forma original 

do bem. 

 

(12) Este Édito, contudo, não se refere a todos os tipos de operações de construção, mas apenas aos que estão ligados ao solo 

e cuja construção ou demolição é considerada como incluindo algumas obras novas. Daí que se tenha considerado que 

quando alguém reúne uma vindima, corta uma árvore, ou poda uma vinha, embora trabalhe, não se enquadrará nos termos do 

Édito, porque apenas se refere a mão-de-obra tal como interfere com o solo. 

 

(13) Se alguém escora um edifício antigo, vejamos se podemos servir-lhe de aviso para desistir. A melhor opinião é que ele 

não o pode fazer; pois não está a erguer uma nova estrutura, mas apenas a fornecer um remédio ao apoiar uma velha. 

(14) A notificação servida ao abrigo deste Édito aplica-se a quaisquer novas estruturas erigidas dentro ou fora das muralhas 

das cidades, ou no campo, quer o trabalho seja realizado em terrenos privados ou públicos. 

 

(15) Vejamos agora por que razões tal aviso pode ser servido, quem pode servi-lo, a quem pode ser servido, em que lugares 

isso pode ser feito, e qual é o efeito do aviso. 

 

(16) O aviso é servido com o objectivo de proteger os nossos direitos de evitar lesões ameaçadas, ou para manter o bem-estar 

público. 

 

(17) Além disso, servimos este aviso porque temos o direito de impedir o trabalho, quer para nos protegermos de perigo 

iminente através do acto de alguém que está prestes a erguer uma estrutura num local público ou privado, ou onde algo foi 

?feito contrariamente às leis e aos Éditos dos Imperadores, promulgados com referência à forma de construção de edifícios, 

quer isto seja feito num local sagrado, religioso, ou público, ou na margem de um riacho; e em casos deste tipo são também 

concedidos interditos. 

 

(18) Mas se alguém constrói um edifício no mar ou na margem do mesmo, embora não construa sobre a sua própria terra, 

torna-o seu pela Lei das Nações. Portanto, se alguém desejar proibi-lo de o construir em tal lugar, não terá o direito de o 

fazer, nem poderá servir de aviso para não erigir uma nova estrutura, a menos que esteja em posição de exigir que lhe seja 

fornecida segurança contra ameaças de ferimentos. 

 

(19) A pessoa a quem o bem pertence tem o direito de cumprir a notificação para suspender qualquer compromisso, com o 

objectivo de preservar os seus direitos, ou para evitar ameaças de ferimentos. 
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(20) Um usufrutuário, no entanto, não pode cumprir tal notificação em seu próprio nome, mas pode fazê-lo como agente do 

proprietário; ou pode reclamar o seu usufruto à pessoa que constrói a nova obra, e esta reclamação irá obter para ele uma 

quantia igual ao seu interesse em não a mandar construir. 

 

 

2. Julianus, Digest, Livro XLIX. 

 

Se, no entanto, o usufrutuário deve servir o aviso ao próprio proprietário do terreno, o serviço será nulo, pois ele não pode 

intentar uma acção contra o proprietário, como pode fazer contra o vizinho, alegando que não construiu a sua casa de forma 

superior contra o consentimento do usufrutuário. Mas se o usufruto diminuir de valor através da construção do novo edifício, 

ele pode reclamar o seu usufruto. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LII. 

 

Quando algo é construído num terreno de uma província, pode ser notificado para suspender as operações. 

 

(1) Quando algo deste tipo é feito num terreno comum, pode ser feita uma notificação contra um vizinho. É evidente que se 

um de nós erguer uma nova estrutura sobre um terreno em comum, não posso, como co-proprietário, notificar a outra parte 

para não proceder com ela; mas posso proibi-lo por uma acção de partilha de propriedade em comum, ou posso fazê-lo 

solicitando ao Pretor. 

 

(2) Se um co-proprietário fizer um aditamento a uma casa que nos pertence em comum, e eu tiver uma casa própria 

adjacente, que será ferida por ele, posso avisá-lo para parar a obra? Labeo pensa que não o posso fazer, porque posso proibi-

lo de construir por outros meios, ou seja, solicitando ao Pretor, ou intentando uma acção de partilha de propriedade 

propriedade em comum. Esta opinião é correcta. 

 

(3) Se apenas tenho direito à superfície do terreno, e um novo edifício é erigido por um vizinho, posso avisá-lo para desistir? 

Neste caso, há uma dificuldade; porque eu sou, por assim dizer, apenas um inquilino. O Pretor, contudo, conceder-me-á uma 

acção real, e por isso também eu teria direito a uma acção no terreno de uma servidão; daí que o direito de servir o aviso de 

suspensão de operações me deva ser concedido. 

 

(4) Quando uma nova obra é iniciada num local público, qualquer cidadão tem o direito de servir o aviso prévio para a 

suspender. 4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLVIII. 
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Pois é do interesse do Estado que o maior número de pessoas possível seja autorizado a proteger os seus bens. 

 

0. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LII. 

 

A questão foi levantada com referência a uma ala. Julianus, no Décimo Segundo Livro do Digest, diz que a permissão para 

servir de aviso para suspender a montagem de uma nova obra não deve ser concedida a uma ala, a menos que interfira com a 

sua própria conveniência privada; como, por exemplo, onde desliga a sua luz, ou obstrui a sua visão. Além disso, um aviso 

notificado por uma enfermaria não será válido a menos que seja feito pela autoridade do seu tutor. 

 

5. O aviso de suspensão das operações também pode ser servido a um escravo, mas ele próprio não pode servir tal aviso, 

nem, se servido por ele, terá qualquer efeito. 

 

6. Mais uma vez, deve ser lembrado que o serviço de um aviso deste tipo deve ser feito na própria propriedade; ou seja, no 

próprio local onde o trabalho está a ser feito, quer alguém já esteja a construir, quer tenha feito preparativos para construir ali. 

 

7. Não é necessário que a notificação seja feita ao próprio proprietário, pois será suficiente para que seja feita no local e a 

qualquer pessoa que esteja presente, e isto pode mesmo ser feito aos trabalhadores, ou artesãos que estejam a executar o 

trabalho. E, de um modo geral, a notificação para suspender as operações pode ser feita a todos os que estão presentes em 

nome do dono, ou aos próprios operários. Também não faz qualquer diferença quem ele é, ou qual pode ser a patente da 

pessoa presente no momento, pois se o aviso for feito sobre um escravo, uma mulher, um rapaz ou uma rapariga, será válido; 

uma vez que é suficiente que o aviso seja feito sobre as instalações de tal forma que o proprietário possa ser informado do 

mesmo. 

 

8. Se alguém deve notificar o proprietário de uma propriedade num local público, é perfeitamente claro que tal notificação 

não terá qualquer força ou efeito, pois deve ser feita no terreno, e devo dizer quase no próprio edifício; e isto foi decidido 

para que, através de uma notificação, a obra possa ser imediatamente suspensa. Se, no entanto, o aviso for servido noutro 

local, o resultado será que o mesmo inconveniente resultaria como se qualquer estrutura tivesse sido erguida por ignorância 

durante o tempo que demorou a chegar ao local, onde isto foi feito ao contrário do Édito do Pretor. 

 

9. Quando a propriedade em que um novo edifício está a ser construído pertence a várias pessoas, e é notificado a uma delas, 

o serviço é devidamente efectuado, e considera-se que todos os proprietários foram notificados. Se, no entanto, um deles 

continuar a construir após a notificação para parar ter sido notificada, aqueles que não continuaram não serão responsáveis, 

pois o acto de outro não deve prejudicar ninguém que nada tenha feito. 
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10. Se a nova estrutura prejudicar bens pertencentes a vários proprietários, será suficiente uma notificação notificada por um 

dos co-proprietários, ou será que todos eles a devem servir? A melhor opinião é que uma notificação de um deles não é 

suficiente para todos, mas cada um deles deve servir a notificação individualmente, porque pode acontecer que um deles 

tivesse o direito de servir a notificação para proibir a construção da obra, e que os outros não tivessem esse direito. 

 

11. Se alguém desejar servir o aviso ao próprio Pretor com referência à construção de um novo edifício, deve, entretanto, 

mostrar que não pode servir o aviso à outra parte; e se o fizer depois, o que quer que tenha sido construído depois de ter 

notificado o Pretor deve ser destruído, tal como se dois avisos tivessem sido servidos em momentos diferentes. 

 

12. Mas se alguém deve inserir vigas na minha casa, ou construir sobre o meu terreno, é apenas para proteger os meus 

direitos através de um aviso para parar a construção do edifício. 

 

13. Sextus Pedius observa muito correctamente que existem três razões que dão origem a um aviso prévio para impedir a 

erecção de uma nova estrutura, nomeadamente, uma razão natural, uma razão pública, ou uma razão que surge da imposição 

de uma servidão. Existe uma razão natural quando alguém inseriu vigas no meu edifício, ou ergueu uma estrutura na minha 

terra. Existe uma razão pública onde, pelo serviço de notificação para suspender uma nova obra, protegemos a execução das 

leis, dos Decretos do Senado ou das Constituições Imperiais. Uma razão que nasce da imposição de uma servidão existe onde 

qualquer pessoa, depois de ter diminuído o seu próprio direito, aumenta o de outro; ou seja, depois de ter imposto uma 

servidão à sua própria terra, realiza algum acto contra o direito daquele que tinha direito à servidão. 

 

14. Além disso, é preciso lembrar que quando alguém deseja erguer um edifício sobre a nossa terra, inserir vigas nas nossas 

casas, ou projectar uma estrutura sobre a nossa propriedade, é melhor que seja impedido de o fazer, seja pelo Pretor ou pela 

própria mão, isto é, lançando uma pedra, do que servindo de aviso para desistir da construção de uma nova obra; pois, ao 

servir tal aviso, constituímos a pessoa sobre a qual é servido o possuidor da propriedade. Se, no entanto, ele deve fazer algo 

na sua própria terra que nos possa prejudicar, então será necessário o serviço de um aviso para suspender as operações. E se 

alguém continuar a construir sobre as nossas instalações, será perfeitamente justo para nós fazer uso do interdito Quod vi aut 

clam, ou Uti possidetis contra ele. 

 

15. Se alguém desejar reparar ou limpar quaisquer cursos de água ou esgotos que lhe pertençam, um aviso de suspensão das 

operações não lhe poderá ser notificado; e isto é razoável, uma vez que é do interesse da saúde pública e da segurança, que os 

esgotos e riachos sejam limpos. 

 

16. Além disso, de um modo geral, o Pretor também exceptua outras obras, quando o atraso na sua construção é 

acompanhado com perigo. Pois, com referência a elas, ele pensa que um aviso para as suspender não deve ser obedecido. 

Pois quem pode duvidar que um aviso de suspensão de uma nova obra não deve ser obedecido, em vez de que a construção 
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de algum edifício necessário deve ser impedida? Esta secção do Édito é aplicável sempre que o atraso seja susceptível de 

causar danos. 

 

17. Assim, quando alguém, num caso em que o perigo possa ser causado pelo atraso, serve de aviso prévio para parar alguma 

obra nova, por exemplo, quando estão a ser feitas reparações no canal de um esgoto, ou nas paredes do mesmo; sustentamos 

que deve ser feito um inquérito em tribunal sobre se a obra é de tal natureza que um aviso prévio para suspender operações 

deve ser desconsiderado. Pois se deve ser evidente que qualquer perigo resultará de um atraso na reparação de um esgoto, ou 

de um curso de água, ou de qualquer coisa deste tipo, deve ser dito que não deve ser apreendido que o aviso causará qualquer 

dano. 

 

18. Aquele que serve o aviso para parar uma nova obra deve jurar que não o faz com o propósito de aborrecimento. Este 

juramento é prestado pela autoridade do Pretor; por conseguinte, não é necessário que aquele que faz o juramento seja 

primeiro jurado. 

 

19. A pessoa que serve o juramento deve mostrar em que local se encontra a nova estrutura a que o juramento se refere; para 

que aquele que é notificado possa saber onde pode construir, e onde se deve abster de construir. Esta designação deve ser 

feita com a mesma frequência com que o aviso tenha sido enviado com referência a uma parte do edifício. Se, no entanto, o 

aviso se referir a todo o edifício, não é necessário mostrá-lo, mas apenas mencionar o facto. 

 

20. Quando a obra reclamada é feita em vários locais, será suficiente um aviso prévio, ou são necessários vários avisos? 

Julianus, no Quadragésimo Nono Livro do Digest, diz que, porque o aviso deve ser servido no próprio terreno, são 

necessários vários avisos, assim como vários levantamentos. 

 

21. Se aquele que foi notificado para suspender as operações dá segurança ou promete indemnizar a outra parte, ou se não foi 

culpa sua que não tenha dado segurança, ou promete indemnização, de acordo com o julgamento de um bom cidadão; é o 

mesmo que se a notificação não tivesse sido cumprida. Este recurso é conveniente, pois evita o incómodo de comparecer 

perante o Pretor, e de requerer a emissão de uma notificação. 

 

22. Quando a notificação é feita por um agente, e este não dá segurança de que o seu mandante ratifique o seu acto, a 

notificação ficará sem efeito, mesmo que o agente tenha sido regularmente nomeado. 

 

23. Se alguém, em nome de uma pessoa ausente, pedir uma retirada, quer esta tenha referência a um direito privado ou 

público, será obrigado a fornecer uma caução, pois assume a parte de um réu. Esta garantia, contudo, não se refere à 

ratificação pelo mandante, mas apenas à notificação para suspender a construção da nova obra. 
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24. Mais uma vez, se um agente me notificar para suspender uma nova obra, e aceitar a segurança da minha parte, e eu depois 

fizer uso de um interdito contra ele para o impedir de empregar força contra mim para me impedir de construir, ele será 

obrigado a dar-me segurança para executar a sentença, porque ele toma a parte de um réu. 

 

(1) Julianus, Digest, Livro XLI. 

 

Por conseguinte, as excepções baseadas na agência não devem ser interpostas contra ele, nem ele deve ser obrigado a 

fornecer segurança para que o seu mandante ratifique o seu acto. 

 

6. Ulpianus, On the Edict, Livro LII. 

 

Se ele não deve dar segurança, pode ser impedido de construir a nova obra, e quaisquer acções que ele tente intentar em 

nome do mandante devem ser-lhe recusadas. 

 

2. Um tutor e um curador podem servir de aviso para prender a construção de um novo edifício. 8. Paulus, Sobre o Édito, 

Livro XLVIII. 

 

Posso não só servir de aviso ao meu vizinho mais próximo para suspender as operações, mas também a um imediatamente 

depois dele; pois podem existir servidões entre dois terrenos que estão separados por outras propriedades, públicas ou 

privadas. 

 

3. Qualquer pessoa que sirva de aviso prévio para suspender operações onde algo já tenha sido feito, deve declarar isto no seu 

pedido, para que o que foi feito depois possa ser aparente. 

 

4. Se eu não puder legalmente impedi-lo de fazer algo, e devo notificá-lo para suspender as operações numa nova estrutura, 

não terá o direito de prosseguir com o seu edifício, a menos que me dê segurança. 

 

5. Se eu tiver de o notificar para construir um edifício proibido pelas leis num local público, deverá comprometer-se com 

uma promessa, porque contesto o seu direito de o construir não em meu próprio nome, mas no de outro, e como estou a 

manter o direito de outro, devo contentar-me com uma mera promessa. 

 

6. Deve lembrar-se que, quando uma notificação para suspender uma nova obra tiver sido notificada, a pessoa notificada deve 

desistir até que forneça segurança, ou até que uma notificação seja retirada; pois então, se tiver o direito de construir, pode 

continuar a fazê-lo devidamente. 
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7. A fim de provar que qualquer construção foi feita após a notificação ter sido notificada, a parte que a serviu deve medir o 

edifício; e o Pretor decreta ordinariamente que a medição deve ser feita e produzida. 

 

8. O aviso é extinto pela morte da pessoa que o serviu, ou pela alienação da propriedade; porque desta forma perde-se o 

direito de impedir a construção da obra. 

 

9. Quando a pessoa a quem foi notificado para interromper uma nova obra morre, ou vende a casa, o efeito do aviso não 

cessará. A prova disto é evidente pelo facto de aí se mencionar o herdeiro, onde é feita uma estipulação com referência ao 

assunto. 

 

10. Gaius, On the Urban Edict, Under the Title, Concerning Notice to Suspend a New Work. 

 

Um credor, por quem um terreno é mantido em penhor, pode legalmente servir de aviso para suspender uma nova obra (ou 

seja, quando se trata de uma servidão), pois é-lhe concedido o direito de intentar uma acção para recuperar a servidão. 

 

11. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLV. 

 

O aviso para interromper uma nova obra é um procedimento em rem e não em presam. Por conseguinte, pode ser notificada a 

uma pessoa insana, ou a um bebé, e não é necessária a autoridade do seu tutor. 

 

12. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 

 

A notificação notificada a qualquer pessoa de inteligência comum, por exemplo, a um operário, ligará uma criança ou uma 

pessoa insana. 

 

13. The Same, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Se a segurança for fornecida com referência a um aviso para interromper uma nova obra, a estipulação torna-se operativa de 

acordo com o julgamento proferido. 

 

14. Julianus, Digest, Livro XLI. 

 

Quando um agente serve de notificação para a interrupção de uma nova obra, e dá segurança de que o seu comitente ratificará 

o seu acto, a retirada é também concedida em nome do proprietário. 
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15. Se o proprietário apresentar uma notificação para a interrupção de uma nova obra dentro de um determinado prazo, que 

está incluído na estipulação feita com referência à notificação, a estipulação tornar-se-á operativa; se o proprietário apresentar 

a notificação após o prazo ter expirado, esta não se tornará operativa. Pois, após o proprietário ter notificado uma vez, não lhe 

é permitido fazê-lo uma segunda vez, desde que a estipulação feita com referência à notificação para descontinuar a nova 

obra seja válida. 

 

16. Quando um agente aparece com referência à rescisão, por parte daquele que notificou a interrupção de uma nova obra, o 

Pretor deve proceder a uma investigação para evitar que um falso agente prejudique os direitos da parte ausente, pois seria 

intolerável que o benefício concedido pelo Pretor fosse perdido pela intervenção de qualquer outra pessoa, seja quem for. 

 

17. The Same, Digest, Book XLIX. 

 

Quando uma pessoa que tem direito a um direito de passagem serve de aviso a alguém que tem uma casa construída onde tem 

o direito de passar, o seu acto será nulo; mas não será impedido de intentar uma acção para recuperar a servidão a que tem 

direito. 

 

18. Africanus, Perguntas, Livro XIX. 

 

Quando uma acção é intentada para impedir que uma casa seja elevada a uma altura maior por um vizinho, antes de qualquer 

trabalho ter sido realizado, e o caso não for defendido pelo referido vizinho, foi considerado dever do juiz que nada mais seja 

feito perante a parte contra a qual a acção foi intentada, será ordenado a dar segurança de que não prosseguirá com o seu 

edifício, antes de estabelecer o seu direito de o elevar mais alto. Por outro lado, a mesma regra será aplicada quando alguém 

intentar uma acção, alegando que tem o direito de construir a sua casa mais alta contra o consentimento do seu adversário, e, 

da mesma forma, não é feita qualquer defesa; pois é considerado dever do juiz ordenar ao adversário que dê segurança para 

que este não o notifique de interromper a nova obra, nem empregue violência contra ele para o impedir de construir. Neste 

caso, também, aquele que não defender a acção é punido, exigindo-lhe que prove o seu direito, pois isto é, de facto, tomar a 

parte do queixoso. 

 

19. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Se o Pretor ordenar a notificação para ser servido para interromper uma nova obra, e depois deve proibi-la; uma acção 

baseada na primeira notificação não mentirá, pois isso seria contrário à decisão do Pretor. 

 

20. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 



2495 

 

Se um agente impedir a construção de uma nova obra, o proprietário terá direito ao interdito Quod vi aut clam. 

 

21. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Se o aviso para interromper a construção de um novo edifício for notificado a um dos vários co-proprietários, se a obra for 

feita com o consentimento de todos eles, o aviso vinculará todos eles. Se, contudo, alguns deles não tiverem conhecimento da 

construção do novo edifício, aquele que tiver agido em violação do Édito Pretoriano será individualmente responsável na sua 

totalidade. 

 

22. Também não faz qualquer diferença a quem pertence o terreno sobre o qual a obra está em curso de construção, pois só 

ele é considerado quem está na posse da propriedade, desde que a obra seja feita em seu nome. 

 

23. Paulus, Perguntas, Livro VIII. 

 

É preciso lembrar que quando a acusação de uma nova obra tiver sido recusada pelo Pretor, o interessado pode ainda recorrer 

às suas acções legítimas, uma vez que o direito a elas continua a existir em todos os casos em que o Pretor, no início, se 

recusa a permitir o serviço por descontinuidade da montagem de uma nova estrutura. 

 

24. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

O Pretor diz: "Quando alguém tiver sido notificado no terreno para interromper a construção de uma nova obra, cujo direito 

de proceder está em disputa, e persistir em fazê-lo, no mesmo local, antes de a retirada ter sido concedida; ou quando as 

circunstâncias forem tais que a retirada deva ser concedida, ele deverá restituir o imóvel ao seu estado original". 

 

25. É concedida uma interdição nos seguintes casos. É declarado no Édito que nenhum trabalho será feito, após a notificação, 

antes de ser concedida a retractação, ou, em vez disso, é fornecida uma garantia para restituir o bem ao seu estado inicial. 

Portanto, aquele que prossegue com a obra, ainda que possa ter o direito de o fazer, é, no entanto, considerado como tendo 

violado o interdito do Pretor, e será obrigado a demolir a estrutura. 

 

26. Há fundamento para este interdito, quer o aviso tenha sido feito em terreno vago, quer tenha sido construído sobre ele. 

 

27. O Pretor diz: "Ele restaurará a propriedade ao seu estado original". Ele ordena que o que foi feito seja restaurado, e não 

faz diferença se foi feito de acordo com a lei ou não, portanto, o interdito será aplicável quer o acto tenha sido legal ou ilegal. 
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28. Mais uma vez, o que quer que tenha sido feito antes da retirada mediante notificação, ou antes de qualquer coisa que se 

considere ter tomado o lugar de uma retirada, é considerado como não tendo sido feito legalmente. 

 

29. Se aquele que construiu o edifício estiver disposto a dar segurança, e o queixoso se recusar a entrar numa estipulação, isto 

deve ser considerado como uma retirada; pois como isto é culpa do queixoso, é evidente que as circunstâncias são tais que a 

retirada deve ser feita. 

 

30. Esta interdição é concedida perpetuamente, e será feita a favor do herdeiro e de outros sucessores. 

 

31. Haverá fundamento para o interdito contra a própria pessoa que construiu a obra, ou contra aquele que a ratificou após a 

sua conclusão. 

 

32. É evidente que este interdito será contra o herdeiro da pessoa que construiu a obra; e onde esta questão se coloca, deve 

notar-se que Labeo era de opinião que só deveria ser concedido contra o herdeiro onde este tivesse obtido algum benefício da 

estrutura, ou onde se tivesse impedido, por conduta fraudulenta da sua parte, de obter qualquer benefício da mesma. Algumas 

autoridades defendem que, para além da interdição, deveria ser concedida uma acção de facto; o que é correcto. 

 

33. O Pretor diz a seguir: "Se alguém tiver sido notificado, nas instalações, para não prosseguir com o novo trabalho, e se a 

segurança tiver sido dada, ou se for culpa sua que não tenha sido dada, proíbo o emprego de força para impedir a outra parte 

de prosseguir com o trabalho naquele local". 

 

34. Esta interdição é proibitiva, pois proíbe a interferência com qualquer pessoa, que dê segurança, de prosseguir com o seu 

trabalho, pois a ornamentação das cidades preocupa-se em não permitir que os edifícios sejam abandonados. 

 

35. Nem faz qualquer diferença se a pessoa em questão tem o direito de construir, ou não, por lei; uma vez que aquele que o 

notificou para interromper a nova obra está seguro depois de lhe ter sido fornecida segurança. 

 

36. Esta interdição também será feita a favor da pessoa a quem foi dada a segurança. 

 

37. O Pretor acrescenta: "Ou se é culpa sua que a segurança não tenha sido dada". Assim, não haverá fundamento para o 

interdito se a segurança não for fornecida, mas apenas uma promessa de indemnização; pois um edifício não deve ser 

autorizado a ser erigido num local público, antes de ser determinado por que autoridade isso é feito. 

 

38. Se a segurança for dada, mas não deve continuar a existir, o interdito deixará de ser aplicável. 
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39. Quando foi culpa da pessoa que serviu o aviso de que a segurança não foi fornecida durante um certo tempo, mas já não é 

culpa sua, o interdito deixará de ser aplicável. 

 

40. Este interdito está também disponível após o decurso de um ano, e será concedido a favor do herdeiro e outros 

sucessores. 

 

41. The Same, On the Edict, Book LXXX. 

 

É normalmente estipulada a interdição da construção de uma nova obra, sempre que um vizinho diz que tem o direito de 

impedir outro de a construir contra o seu consentimento. 

 

42. Além disso, quando alguém deseja prosseguir com impunidade, e continuar a construir depois de ter sido notificado para 

parar, deve oferecer segurança à pessoa que lhe serviu o aviso. Se o fizer, será vantajoso para ambas as partes; para aquele 

que serviu o aviso, pois tem segurança para restaurar as instalações à sua condição anterior; e para aquele a quem o aviso foi 

servido, pois o seu edifício não é interferido. Pois se ele construir antes de fornecer a segurança, pode, por meio de uma 

interdição legal, ser obrigado a demolir o que construiu. 

 

43. Mais uma vez, esta estipulação depende de uma condição, e só se torna operativa após o julgamento ter sido feito, a 

menos que algo tenha acontecido antes disso, e o caso não tenha sido defendido; e a cláusula com referência à má fé é 

também acrescentada. 

 

44. Consideramos que uma estrutura foi concluída, não onde uma ou duas filas de pedra foram colocadas, mas onde a obra 

assumiu alguma forma, e tem a aparência de um edifício. 

 

45. A estipulação torna-se operacional, e o imóvel deve ser restaurado à sua condição anterior, de acordo com o julgamento 

de um bom cidadão, quer tenha sido tomada uma decisão no caso, quer não tenha sido feita qualquer defesa. Se o imóvel não 

for restituído à sua condição anterior, o requerido deve pagar uma quantia em dinheiro proporcional aos danos sofridos, se o 

queixoso consentir nisso. 

 

46. Quando vários co-proprietários constroem um edifício, coloca-se a questão de saber se todos eles devem fornecer 

segurança. O Labeo diz que se deve fazê-lo, porque a restauração do imóvel não pode ser feita parcialmente. 

 

47. Diz também que mesmo que vários proprietários sejam notificados, deve ter-se o cuidado de dar segurança a um deles, se 

todos concordarem com isso; pois é evidente que se não se deve consentir, deve ser dada segurança a cada um deles. 
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48. Diz também que deve ser acrescentado na estipulação que deve ser pago um montante igual aos juros de cada um; se as 

partes desejarem que isto seja feito. Se, no entanto, for dada uma garantia ao montante do valor do imóvel, ele diz que surgirá 

uma dúvida se estas palavras se referem ao valor da totalidade do imóvel, ou apenas ao do interesse da parte que entra na 

estipulação. Penso que se a garantia do valor do imóvel for prestada a uma das partes, pode-se manter que a estipulação será 

suficiente para todas elas; uma vez que isto tem referência ao montante dos danos causados pela obra. 

 

49. Marcellus, Digest, Livro XV. 

 

A pessoa a quem foi feita a notificação morreu antes de obter a retirada da notificação. O seu herdeiro deve permitir ao seu 

adversário demolir a estrutura, pois numa restauração deste tipo a pena deve ser paga por aquele que violou o Édito; mas o 

herdeiro não consegue a pena. 

 

50. Javolenus, Epístolas, Livro VII. 

 

Um certo homem que tinha sido notificado para interromper a construção de um novo edifício vendeu o terreno, e o 

comprador continuou a obra; pensa que ou o comprador ou o vendedor é responsável por ter violado o Édito? A resposta foi 

que se, após notificação, a construção do edifício fosse continuada, o comprador, ou seja, o proprietário do terreno, seria 

responsável; porque uma notificação de descontinuação não é pessoal, e só é responsável quem estiver na posse do imóvel 

em que a notificação de descontinuação foi feita. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre as ameaças de ferimentos e as invasões e projecções de uma casa vizinha. 

 

 

 

 

 

51. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Onde a iminência de ameaça de ferimento exige celeridade, e o atraso parece ao Pretor ser perigoso, e, por este motivo, ele 

reserva a jurisdição para si próprio, ele agirá muito correctamente se delegar a sua autoridade nos magistrados municipais do 

distrito. 
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52. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVIII. 

 

Os ferimentos ameaçados são tais que ainda não ocorreram, mas que receamos que possam ser causados no futuro. 

 

53. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLVII. 

 

Os termos damnum e damnatio fazem referência à tomada, e, por assim dizer, à diminuição de uma propriedade. 

 

54. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Se o tempo para o fornecimento da segurança tiver decorrido, é dever do Pretor ou do Governador, após uma audiência, ou 

responsabilizar a parte, ou libertá-la; e, se esta última requerer uma investigação local, enviar o caso aos magistrados 

municipais para uma decisão. 

 

55. Se a segurança não for prestada dentro do prazo fixado pelo Pretor, o queixoso deve ser colocado na posse do bem, e pelo 

termo "bem" entende-se ou a totalidade do mesmo, ou uma parte do mesmo. 

 

56. Se a outra parte não estiver disposta a permitir que o seu vizinho obtenha a posse, pode o magistrado obrigá-lo a fornecer 

penhoras? Não creio que possa; mas será sujeito a uma acção de facto, pois se não lhe for permitido tomar posse depois de ter 

sido enviado pelo Pretor, deverá recorrer à acção acima referida. 

 

57. Por conseguinte, o Pretor ou o Governador dá instruções aos magistrados municipais para fazerem duas coisas; 

nomeadamente, exigir segurança, e conceder a posse; os outros assuntos que ele reserva para a sua própria jurisdição. 

 

58. Se houver um atraso na entrega da segurança, não o duumviri mas o Pretor ou o Governador devem conceder autorização 

para tomar posse (o que geralmente é feito quando é demonstrada causa adequada), e a mesma regra também se aplica 

quando, após ter sido demonstrada causa adequada, a posse é abandonada. 

 

59. O Pretor diz: "Quando a parte sobre a qual a notificação deve ser feita está ausente, ordeno que a notificação seja deixada 

na sua residência". Ele é considerado ausente quem não comparece em tribunal; o que Pomponius aprova na sua opinião. 

Além disso, o Pretor ordena que a notificação seja feita sem rudeza, e não que o arguido seja afastado à força da sua casa. 

Contudo, com as palavras: "O aviso deve ser deixado na casa onde reside", devemos compreender que deve ser notificado, 

mesmo que viva numa casa pertencente a outra. Quando não tiver domicílio, o aviso deve ser entregue no local, quer ao seu 

agente, quer ao inquilino. 
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60. Sempre que o Pretor exigir que a notificação seja feita, isto significa que se há alguém a quem a notificação pode ser 

feita. Se, contudo, tal pessoa não puder ser encontrada, por exemplo, porque a casa pertence a uma herança que ainda não foi 

inscrita, ou se não houver herdeiro, e a casa não for habitada, esta Secção do Edital não se aplicará. O plano mais seguro, 

contudo, é anexar um aviso escrito à própria casa, pois pode acontecer que desta forma alguém, tendo sido notificado, possa 

aparecer para a defesa. 

 

61. Se o juiz negligenciar alguma das questões acima mencionadas, será concedido um julgamento contra ele pelo montante 

dos danos sofridos por não exigir a prestação de caução contra ameaça de ferimento. Isto não tem referência ao montante que 

poderia ter sido recuperado, mas apenas pelo interesse que o queixoso tinha em obter uma garantia, e é imposto em benefício 

desta última, e não como uma penalidade. 

 

62. Mais uma vez, esta acção depende de uma certa condição, isto é, se o requerimento foi apresentado ao juiz, mas se tal não 

foi feito, não pode ser intentada contra ele. Dizemos que a exigência de segurança é devidamente feita quando o pedido é 

apresentado em tribunal, e não em qualquer outro lugar. 

 

63. Quando a cidade em que o requerimento deve ser apresentado está tão próxima da cidade de Roma que se o magistrado 

não intervir, o Pretor ou o Governador pode ser requerido, pode dizer-se que esta acção não será contra o magistrado, pois é 

como se o queixoso não tivesse qualquer interesse, uma vez que estava em seu poder pedir para ser colocado na posse ou do 

Pretor ou do Governador. 

 

64. Além disso, esta Secção, que tem por objecto a perseguição da propriedade, é concedida tanto a favor como contra um 

herdeiro, e é perpétua. 

 

65. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

É dever do Pretor, onde o queixoso é colocado na posse, permitir-lhe adquirir a propriedade do bem, depois de o ter detido 

durante um longo período de tempo. 

 

66. Quando houver vários co-proprietários que devam fornecer segurança, e um deles não o fizer, o queixoso será colocado 

na posse da sua parte. E, por outro lado, quando há várias pessoas que desejam que a segurança seja mobilada, e algumas têm 

casas mais valiosas do que as outras, ou quando todos são proprietários de partes desiguais da mesma casa, todos, no entanto, 

serão colocados em posse em pé de igualdade, e não com referência à extensão da sua respectiva propriedade. 
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67. Se tanto o proprietário da propriedade como o usufrutuário exigirem segurança contra ameaça de danos, ambos devem ser 

ouvidos; pois o promotor não sofre qualquer erro, pois só será obrigado a pagar a cada um na proporção do montante dos 

seus juros. 

 

68. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Acontece por vezes que, nos casos em que o dano tenha sido sofrido, não teremos direito a qualquer acção, se a segurança 

não tivesse sido previamente dada; por exemplo, quando a casa do meu vizinho, que se encontra em ruínas, cai sobre o meu 

edifício. Esta regra é aplicável a tal ponto que tem sido mantida por muitas autoridades que o culpado não pode sequer ser 

obrigado a remover o lixo, desde que pretenda abandonar tudo no chão. 

 

69. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

O Pretor diz: "Em caso de ameaça de ferimento, ordeno a cada um que compareça em seu próprio nome que prometa 

indemnização, e a todos os outros que dêem segurança à outra parte, que está disposta a jurar que nem ele nem a pessoa por 

quem actua faz a exigência com o propósito de causar aborrecimento; e esse pedido pode ser feito até ao dia que eu fixar para 

ter o caso. Se for contestado se a parte que deve dar a garantia é ou não a proprietária do bem, ordenarei que essa garantia 

seja dada provisoriamente. Se qualquer estrutura for montada num fluxo público, ou na margem do mesmo, ordenarei que a 

caução seja prestada durante dez anos. Além disso, ordenarei à parte a quem é prestada a caução que tome posse do bem, em 

nome de quem faz a exigência de caução; e, se for apresentada justa causa, ordenar-lhe-ei que obtenha a posse efectiva do 

mesmo. Concederei uma acção contra aquele que se recusar a dar caução, ou que não permitir que a outra parte permaneça na 

posse, ou a adquira; para que possa pagar tanto quanto lhe teria sido exigido se a caução tivesse sido dada com referência ao 

referido bem, de acordo com o meu decreto, ou com o de um juiz com jurisdição sobre o referido bem, que também se 

encontra na minha jurisdição. Se aquele a quem eu tiver concedido a posse em nome de outro não der caução contra ameaça 

de ferimento, ordenarei que aquele a quem não tiver sido prestada caução seja imediatamente colocado na posse efectiva dos 

referidos bens". 

 

70. Este Édito faz referência a ferimentos que ainda não foram cometidos, enquanto outras acções relacionadas com 

ferimentos fazem referência à reparação, como a da Lei de Aquilian, e outras. Ao abrigo deste Édito nada é fornecido com 

referência a danos já cometidos, pois quando os animais causaram danos não é costume responsabilizar-nos, excepto para nos 

obrigar a entregá-los a título de reparação; e há muito mais razões para que a mesma regra seja aplicável quando se considera 

que os bens são indigentes, uma vez que não devemos ser responsáveis por uma quantidade maior; especialmente quando os 

animais que cometeram os danos ainda existem; mas a casa que causou a ruína pela queda deixou de existir. 
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71. Portanto, se a casa deve cair antes da segurança ter sido dada, e o proprietário não estiver disposto a remover o lixo, e 

abandona a casa, levanta-se a questão de saber se uma acção pode ser intentada contra ele. Julianus, num caso em que uma 

casa ruinosa tivesse caído, antes de uma estipulação com referência a ameaça de ferimento ter sido feita, tendo sido 

consultado sobre o que ele sobre cujas instalações o lixo tinha caído deveria fazer para obter danos, respondeu que se o 

proprietário da casa que tinha caído desejasse remover o lixo, não deveria ser autorizado a fazê-lo, a menos que removesse 

tudo; ou seja, mesmo o que não valia nada, e deveria também dar segurança, não só com referência a ferimentos futuros mas 

também com referência ao que já tinha sido sustentado. Se o proprietário da casa que tombou não fizer nada; deve ser-lhe 

concedido um interdito em cujas instalações o lixo tinha caído, pelo qual o seu vizinho pode ser obrigado a remover o lixo, 

ou a abandonar toda a casa que tinha sido destruída. 

 

72. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano: Título, A Respeito de Lesão Ameaçada. 

 

Pode então dizer-se muito apropriadamente que estes procedimentos não devem ser levados onde o proprietário da casa em 

ruínas não forneceu segurança, não por negligência da sua parte, mas devido a algum obstáculo que o impediu de o fazer. 

 

73. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Julianus diz ainda que, neste caso, o proprietário da casa pode ser obrigado a dar segurança pelos danos que já ocorreram; 

pois, como a protecção pode ser dada enquanto o edifício ainda está intacto, não é injusto que seja mobilado depois de ter 

caído em ruína. Contudo, enquanto estava intacto, qualquer pessoa pode ser obrigada a dar segurança contra ferimentos 

ameaçados, ou a abandonar a casa que não está disposta a reparar. Finalmente, ele diz que se alguém, devido à escassez do 

tempo necessário, ou devido à sua ausência em negócios para o Estado, não puder entrar numa estipulação contra danos 

ameaçados, não é injusto que o Pretor providencie que o proprietário da casa ruinosa repare os danos, ou os abandone. A 

razão aprova a opinião de Julianus. 

 

74. Levanta-se a questão se um interdito pode ser concedido com referência a coisas que tenham sido transportadas pela 

corrente de um rio. Trebatius diz que quando o Tibre fica inchado, e transporta a propriedade de algumas pessoas sobre as 

instalações de outras, é concedido um interdito pelo Pretor para impedir a violência contra os proprietários da referida 

propriedade para evitar que estes removam o que lhes pertence; desde que estes prometam uma indemnização contra 

ferimentos ameaçados. 

 

75. Alfenus diz que se uma parte das suas terras cair sobre as minhas, e o senhor reclamá-la, será concedida uma acção contra 

o senhor por danos já cometidos. Este parecer é aprovado por Labeo; pois o dano que já sofri não pode ser deixado à decisão 

do juiz perante o qual é exigida a recuperação da terra que caiu; nem deve ser concedida uma acção, a menos que tudo o que 

caiu seja removido. Alfeno também diz que a terra que caiu só pode ser reclamada onde não se uniu, e constitui uma parte da 
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minha terra. Nem pode uma árvore, que, tendo sido levada para o meu campo e tendo criado raízes no meu solo, ser 

reclamada por vós. Também não posso intentar uma acção contra ti no terreno que não tinhas direito à tua parte da terra 

depositada na minha, se já estava unida à minha, pela razão de que então se torna minha propriedade. 

 

76. Neratius, contudo, diz que se o seu barco for transportado sobre a minha terra pela força do ribeiro, não o poderá 

remover, a menos que me forneça segurança para qualquer dano que eu possa ter sofrido. 

 

77. Levantou-se a questão, quando a terra pertence a uma pessoa, e a superfície da mesma a outra, se esta última deve 

prometer indemnização por ferimentos ameaçados, ou deve dar segurança. Julianus diz que sempre que uma casa que fica no 

terreno de outra é ruinosa, o proprietário deve prometer indemnização, não só com referência ao estado defeituoso do terreno 

mas também com referência ao do edifício; ou que aquele a quem a superfície pertence deve fornecer segurança tanto em 

relação ao terreno como em relação à casa; e se qualquer um deles não o fizer, o vizinho deve ser colocado na posse da 

propriedade. 

 

78. Celsus defende muito apropriadamente que se o usufruto da sua casa pertence ao Titia, você, como proprietário, deve 

prometer uma indemnização contra danos ameaçados, ou o Titia deve dar segurança. Se for colocada na posse do imóvel uma 

garantia contra ameaça de ferimento, o proprietário impedirá a utilização e usufruto do mesmo por parte do Titia. Diz 

também que, para além de um usufrutuário, que não repara o imóvel, deve ser impedido pelo proprietário de usufruir do 

mesmo; e, portanto, se o usufrutuário não der segurança contra ameaça de ferimento, e o proprietário for obrigado a prometer 

indemnização, o usufrutuário deve ser impedido de usufruir do imóvel. 

 

79. Paulus, On the Edict, Book XLVIII. 

 

Cassius diz que mesmo que o usufruto seja separado da propriedade, o proprietário deve prometer indemnização por danos 

futuros. A menos que o proprietário prometa indemnização integral, ou o usufrutuário forneça segurança, a pessoa a quem 

não é dada segurança deve ser colocada na posse da propriedade; mas se o usufrutuário não der segurança ao proprietário, a 

quem foi prometida indemnização, Julianus diz que não terá direito a uma acção para recuperar o seu usufruto. Se, no 

entanto, o usufrutuário pagar alguma coisa por causa de algum defeito do terreno, o direito de propriedade deve ser 

transferido para ele. 

 

80. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Que diremos em relação a um credor que recebeu uma casa em penhor? Terá ele de prometer indemnização contra ameaça de 

ferimento, para que os seus direitos possam ser protegidos; ou terá ele de dar segurança porque não é o proprietário da 

propriedade? Este ponto é tratado em sentido contrário por Marcelo; pois ele pergunta se deve ser dada caução contra ameaça 
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de ferimento a um credor que detém uma casa em penhor. Marcelo diz que não é necessário que ele dê caução, e acrescenta 

que a mesma regra se aplicará a uma pessoa que não tenha adquirido a casa ao proprietário, pois a estipulação não teria força, 

no que diz respeito a este último. Penso, contudo, que seria perfeitamente justo que o interesse do credor fosse tido em conta; 

ou seja, que ele deveria ser garantido por meio de uma estipulação. 

 

81. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLVIII. 

 

A condição de uma pessoa a quem não tenha sido prestada caução contra ameaça de dano é preferível à de credores que 

tenham aceite bens em penhor, se lhe for permitido tomar posse dos mesmos e adquiri-los por usucapião, após o decurso de 

um longo período de tempo. 

 

82. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Vejamos se um comprador de boa fé, que obteve propriedade de alguém que não era seu proprietário, deve prometer 

indemnização contra ameaça de ferimento, ou deve dar segurança. Esta última opinião é adoptada por certas autoridades; 

contudo, é razoável que o comprador deva antes prometer indemnização do que dar segurança, uma vez que o faz em seu 

próprio nome. 

 

83. Quando se levanta a questão de saber se o proprietário do terreno ou aquele que tem direito ao mesmo (como, por 

exemplo, uma servidão), deve fornecer uma garantia contra ameaça de ferimento, penso que ele deve prometer 

indemnização, e não dar garantia, porque age em seu próprio nome e não em nome de outro. 

 

84. Onde outra casa, que está em bom estado de conservação, estiver entre a minha e a vossa, que é ruinosa, vejamos se só 

vós me deveis dar segurança, ou se só ele, cuja casa está em bom estado, deve obter segurança; ou se eu posso exigi-la de 

ambos. A melhor opinião é que ambos devem fornecer segurança; porque é possível que a casa ruinosa possa ferir a minha ao 

cair sobre a que está em bom estado, embora se possa dizer que isto não aconteceu devido a qualquer defeito no edifício, que 

estava em bom estado de conservação, se o outro, ao cair sobre ela, me causar danos. Mas, como o proprietário da casa 

interveniente poderia ter-se protegido, obtendo segurança contra ameaças de ferimentos, é apenas razoável que ele seja 

responsável por uma acção. 

 

85. Quando alguém exigir que lhe seja dada segurança contra ameaça de ferimento, deve, em primeiro lugar, jurar que isso 

não é feito com o propósito de aborrecimento. Portanto, qualquer pessoa que esteja disposta a fazer um juramento nesse 

sentido será autorizada a entrar numa estipulação, e não será feito qualquer inquérito sobre se tem algum interesse na 

propriedade, ou se tem uma casa contígua, ou não; pois toda a questão deve ser submetida à decisão do Pretor, que 

determinará a quem deve ser dada a segurança, e quem não tem direito a ela. 
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86. Mas a segurança não deve ser dada a ninguém que tenha o direito de atravessar a minha terra, ou de nela se lavar, ou de 

se alojar em minha casa. 

 

87. Labeo diz que é claro que a segurança deve ser dada pelo proprietário de um edifício, que não está em bom estado de 

conservação, não só aos vizinhos, seus inquilinos e suas esposas, mas também àqueles que residem com eles. 

 

88. Levanta-se a questão de saber se o proprietário da casa deve dar segurança aos seus inquilinos. Sabinus diz que a 

segurança não deve ser dada aos inquilinos, pois estes ou alugaram a casa que estava em ruínas no início, e é culpa deles que 

o tenham feito; ou a casa tornou-se subsequentemente ruinosa e podem intentar uma acção ao abrigo do contrato de 

arrendamento. Esta opinião é a mais correcta. 

 

89. Quando alguém constrói uma casa perto de um monumento, ou sofre um monumento a ser erguido perto da sua casa, não 

lhe deve ser dada segurança contra ameaças de ferimentos posteriores, porque permitiu que fosse cometido um acto ilegal. 

Noutros casos, porém, quando um edifício fere um monumento, e a pessoa a quem o direito ao monumento pertence não é 

culpada, a segurança deve ser fornecida a esta última. 

 

90. Está agora estabelecido que as pessoas que têm direito à superfície e ao usufruto da terra podem entrar numa estipulação 

que prevê contra danos ameaçados. 

 

91. Marcelo, contudo, diz que aquele que, de boa fé, compra propriedade a alguém que não é o proprietário da mesma, não 

pode entrar numa estipulação com referência a ferimentos ameaçados. 

 

92. Quando alguém serve de aviso para a interrupção de uma nova obra, Julianus discute a questão de saber se a segurança 

contra ferimentos ameaçados deve, no entanto, ser-lhe fornecida; e está inclinado a acreditar que isto deve ser feito. Julianus 

diz também que deve ser dada segurança a uma pessoa com direito ao interdito Quod vi et clam contra o seu adversário; 

porque a segurança não tem qualquer referência a qualquer defeito num edifício ou a qualquer dano que possa resultar do 

trabalho. 

 

93. Quando alguém é colocado na posse de uma casa pelo motivo de não lhe ter sido dada segurança, e depois a pessoa a 

quem a casa pertencia, que tem outros edifícios contíguos ao primeiro, exige que a segurança contra ameaça de ferimentos 

por causa da casa ruinosa lhe seja fornecida pelo queixoso que foi colocado na posse da mesma; vejamos se o segundo deve 

ser obrigado a fornecer segurança, ou se a outra parte deve ser ouvida. Julianus defende que a pessoa que entregou a casa 

ruinosa e reteve as que estavam em bom estado age de forma muito desonrosa ao exigir segurança àquele que acabou de 

tomar posse da que se encontrava em mau estado, quando ele próprio perdeu a posse porque se recusou a fornecer segurança 
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contra ferimentos ameaçados. E, de facto, ele pode com pouca propriedade exigir segurança para se proteger por causa de um 

edifício para o qual negligenciou fornecer segurança. Esta opinião é correcta. 

 

94. Se alguém, prestes a entrar numa estipulação, foi ajuramentado, mas não conseguiu concluir o acordo, vejamos se deve 

voltar a ajuramentar se depois desejar entrar nela. Penso que ele deveria prestar juramento uma segunda vez, pela razão de 

que é possível que no início, ou no presente, ele possa ter pretendido causar aborrecimento. 

 

95. Se eu exigir que me seja prestada segurança contra ameaça de ferimento, em nome de outro, devo jurar que aquele em 

cujo nome exijo segurança não o faz com o propósito de causar aborrecimento. 

 

96. Se, no entanto, fizer a exigência em nome de uma pessoa que, se o fizesse na sua própria pessoa, não seria obrigada a 

prestar juramento, como por exemplo, um mecenas, ou um dos pais, deve ser considerado que não há motivo para um 

juramento; como num caso em que o principal não precisa de prestar juramento, aquele que age em seu nome deve "não fazer 

juramento numa estipulação deste tipo". 

 

97. Nesta estipulação deve ser prescrito um certo prazo, dentro do qual a caução se tornará operativa em caso de ferimento, 

pois a pessoa que presta a caução não deve ser perpetuamente responsável nos termos da estipulação. Portanto, o próprio 

Pretor prescreve o termo para a estipulação, tendo em conta as circunstâncias do caso, bem como a natureza do dano que é 

apreendido pode resultar. 

 

98. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

Ao investigar as circunstâncias do caso, deve ser considerada a distância que separa as duas peças de propriedade, e as 

dimensões da estrutura, 

 

99. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Se o tempo prescrito pela caução tiver passado, uma nova garantia pode ser fornecida por decreto do Pretor. 

 

100. Quando uma estipulação é feita sem fixação de tempo, ou quando, por acordo das partes, a estipulação deveria tornar-se 

operacional quando o dano fosse feito; ou se a omissão foi feita por engano, e o tempo expirou que é habitual prescrever em 

tais casos; a parte que forneceu a caução pode pedir ao Pretor para ser libertada. 

 

101. O Pretor diz a seguir: "Com referência a qualquer estrutura erguida numa corrente pública, ou na margem da mesma, 

ordenarei que a segurança seja dada durante dez anos". Neste caso, é necessária uma caução, e deve ser prescrito um prazo 
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para a expiração da estipulação; e isto é feito porque a estrutura é erguida num local público. Além disso, quando isto é feito 

sobre a propriedade de outro, o Pretor exige que seja prestada uma caução. 

 

102. É preciso lembrar que a segurança é dada não só devido a defeitos no solo, mas também com referência à própria 

estrutura; e, embora esta última seja erguida em terreno privado, a segurança aplica-se tanto ao solo como ao próprio edifício. 

No entanto, quando o terreno é propriedade pública, não é necessário que a segurança contra danos ameaçados seja fornecida 

com referência a tudo menos a defeitos na construção do edifício. 

 

103. Qualquer dano que possa ocorrer dentro de dez anos está, portanto, incluído nesta estipulação. 

 

104. Quando o Pretor diz: "Com referência a qualquer obra", devemos entender isto para nos referirmos a quaisquer danos 

resultantes de uma estrutura erguida em terreno público. 

 

105. Quando algo é construído numa via pública, a segurança deve ser dada pela razão de ser erguido no terreno de outro. 

 

106. O Pretor, contudo, após investigação, fixará o tempo de acordo com a natureza da obra. 

 

107. Quando alguém realiza trabalho para proteger uma auto-estrada, ou realiza qualquer outro trabalho com referência ao 

mesmo, a segurança deve ser fornecida para evitar que danos sejam sofridos por pessoas privadas. 

 

108. Nada é expressamente fornecido com referência a outros locais públicos, mas, devido à cláusula geral relativa a 

estruturas montadas nas instalações de terceiros, deve ser fornecida segurança contra ameaças de ferimentos. 

 

109. Quando um local público é reparado por mão-de-obra pública; Labeo defende muito apropriadamente que a regra de que 

não deve ser dada segurança contra ferimentos ameaçados é aplicável, quando qualquer ferimento possa resultar quer de um 

defeito no terreno quer da obra; mas a obra deve ser executada de modo a que nenhum ferimento ou dano possa ser sofrido 

pelos vizinhos. 

 

110. Nos termos deste Édito, se a segurança não for fornecida, o queixoso é colocado pelo Pretor na posse da parte do 

edifício que parece estar em estado ruinoso. 

 

111. Vejamos se ele deve ser colocado na posse de toda a casa. Existe uma opinião do Sabinus que diz que ele deve ser 

colocado em posse total; caso contrário, ele diz que se os danos forem apreendidos apenas por causa do edifício, o Édito não 

pode ser levado a efeito, nem lhe será benéfico ser colocado em posse que ele não possa legalmente deter, ou que não lhe será 

vantajoso. Esta opinião do Sabinus é a melhor. 
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112. Quando um edifício está dividido em várias partes, vamos ver se o queixoso deve ser colocado na posse de uma parte do 

mesmo, ou de todo ele. Se é tão grande que existem espaços entre a parte ruinosa e a que está em bom estado de conservação, 

deve dizer-se que o queixoso deve ser colocado na posse apenas da parte ruinosa; mas se todo o edifício estiver intimamente 

unido, deve ser colocado na posse total do mesmo. Portanto, em casas de grande extensão, a melhor opinião é que o queixoso 

deve ser colocado na posse da parte que é contígua àquela que se encontra em estado ruinoso. Se, no entanto, uma parte 

muito pequena de uma casa em grande parte estiver em estado ruinoso, como se pode considerar que a pessoa a quem não foi 

dada segurança contra ferimentos ameaçados deve ser direccionada para tomar posse da totalidade do edifício, quando este 

tem dimensões tão vastas. 

 

113. Mais uma vez, o que diremos se uma adição à casa estiver em estado ruinoso? Deverá o queixoso ser colocado na posse 

da adição, ou de todo o edifício? A melhor opinião é que ele não deve ser colocado na posse do edifício inteiro, mas apenas 

na posse da adição ao mesmo. 

 

114. Quando várias pessoas exigem que lhes seja dada segurança, é habitual que todas elas sejam colocadas na posse. Labeo 

adopta esta opinião, onde uma já foi colocada em posse, e outra deseja que isso seja feito; pois não consideraremos a ordem 

em que elas aparecem, mas ambas terão direito à posse. No entanto, quando um já tiver sido instruído para tomar posse, e 

outro exigir que seja fornecida segurança contra ameaça de ferimento; então, a menos que isso seja feito, o segundo será 

colocado em posse. 

 

115. Julianus diz que quando alguém é colocado na posse por ameaça de ferimento, não pode adquirir o título da propriedade 

por lapso de tempo, a não ser que seja tornado proprietário por um segundo decreto do Pretor. 

 

116. Se outro tiver sido também colocado na posse antes da emissão deste decreto, ambas as partes tornar-se-ão co-

proprietárias da casa; ou seja, se lhes tiver sido ordenado que tomassem posse do mesmo. Se, no entanto, aquele que for 

colocado na posse pela primeira vez se tornar proprietário, e o Titius exigir que lhe seja dada segurança contra ameaças de 

ferimentos, e o primeiro se recusar a fornecê-lo, só o Titius permanecerá na posse. 

 

117. Quando várias pessoas são colocadas na posse, estão todas em pé de igualdade, e a quantidade de danos que podem 

afectar cada uma não é considerada; e isto é razoável, pois quando uma pessoa é colocada na posse, isto não é feito com 

referência à proporção de danos que ela pode apreender, mas é feito para o benefício de todos. Assim, quando várias pessoas 

são colocadas na posse, todas elas obtêm igualmente a posse completa, e as suas acções são reguladas por contribuição. 
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118. Se, no entanto, alguém que for colocado na posse deve incorrer em despesas, e depois deve ser ordenado a tomar posse 

por um segundo decreto, pode recuperar a despesa, e se puder, por que procedimento? Está estabelecido que pode recuperar 

as despesas em que incorreu através de uma acção de partilha. 

 

119. No entanto, se uma pessoa for colocada na posse, mas ainda não tiver sido ordenada a tomar posse completa por um 

segundo decreto, vejamos se o proprietário da propriedade é obrigado a renunciar à posse. Labeo diz que é obrigado a fazê-

lo, como é o caso quando nem os credores nem os legatários são colocados na posse. Esta opinião é correcta. 

 

120. Quando o Pretor coloca alguém em posse da propriedade, não lhe concede a posse completa de uma só vez, mas apenas 

depois de ser apresentada uma causa adequada. Portanto, deve decorrer um certo intervalo de tempo, a fim de mostrar que o 

proprietário, por um longo silêncio, considera a casa como abandonada, ou onde uma pessoa foi colocada na posse, e, depois 

de aí ter permanecido durante algum tempo, ninguém fornece segurança. 

 

121. Se o proprietário por acaso estiver ausente em negócios para o Estado, ou por qualquer outra boa razão, ou se tiver uma 

idade que lhe dê direito a uma franquia, deve ser adoptada a regra de que o Pretor não deve usar de pressa indevida na 

promulgação do decreto para colocar a parte em total posse do imóvel. E mesmo que ele emita tal decreto, não há dúvida de 

que a restituição completa será concedida à parte interessada. 

 

122. Quando se ordena a alguém que tome posse total, o proprietário deve ser obrigado a renunciar a 

 

ele. 

 

123. Quando quaisquer direitos são devidos às partes que foram capazes de dar segurança contra ameaças de ferimentos, a 

afirmação desses direitos não pode ser feita contra a pessoa que foi colocada na posse. O Labeo aprova esta opinião. 

 

124. No caso de um credor que detém uma casa ruinosa em penhor, coloca-se a questão de saber se pode fazer valer os seus 

direitos ao penhor contra qualquer pessoa que tenha sido ordenada a tomar posse completa em virtude do segundo decreto do 

Pretor. A melhor opinião é que lhe será recusado o direito de reclamar o seu penhor, se o devedor não prometer 

indemnização, ou o credor fornecer uma caução. Celsus defende muito apropriadamente que esta regra também se aplica ao 

caso de um usufrutuário. 

 

125. Quando uma casa é mantida sob um contrato de arrendamento perpétuo, somos de opinião que uma pessoa pode ser 

colocada na posse, mas não pode ser autorizada a obter a posse completa por um segundo decreto do Pretor; pois a 

propriedade da propriedade nunca pode ser adquirida por posse. Um decreto deve, contudo, ser emitido no sentido de que o 
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arrendatário estará na mesma posição que aquele que se recusou a dar segurança, após o que o decreto pode recorrer à acção 

adequada para este fim ao abrigo do seu contrato de arrendamento. 

 

126. No entanto, no que diz respeito aos terrenos arrendados por um município, se as autoridades não derem garantias, deve 

ser dito que a propriedade pode ser adquirida por lapso de tempo. 

 

127. Se o dano apreendido ocorrer com o Pretor a deliberar se a estipulação deve ou não ser concedida, levantou-se a 

seguinte agradável questão; nomeadamente, se o queixoso pode ser indemnizado. E, de facto, a colocação na posse não se 

tornará operativa. O Pretor deverá, contudo, decretar que qualquer dano que possa ter ocorrido será também incluído no 

coberto pela caução; ou se ele achar que seria apropriado para ele conceder uma acção, pode emitir um decreto para esse 

efeito. 

 

128. Quando uma ala não tiver um tutor por cuja autoridade possa prometer indemnização por ameaça de danos, o queixoso 

pode ser colocado na posse, tal como no caso em que não tenha sido feita qualquer defesa. 

 

129. Quando alguém é colocado na posse por ameaça de ferimento, algumas autoridades sustentam que ele deve apoiar e 

reparar o edifício em questão, e que é responsável por negligência, como no caso de uma pessoa que recebe uma caução. 

Fazemos, contudo, uso de outra regra; uma vez que só é colocado na posse em vez de receber segurança, não será culpado se 

não fizer reparações. 

 

130. Se lhe for oferecida segurança depois de ter sido colocado na posse, vamos ver se deve ser obrigado a desocupar o local, 

a menos que lhe seja também oferecida segurança por qualquer dano que possa ter sido cometido depois de ter sido colocado 

na posse. Esta opinião, de facto, é a melhor. Por conseguinte, o tempo prescrito deve ser indicado duas vezes na promessa de 

indemnização; e, além disso, a segurança deve ser-lhe fornecida para qualquer despesa que possa ter incorrido. 

 

131. A questão surge a partir de que data deve ser estimada a conta do dano, quer a partir do momento em que o requerente 

obteve a posse, quer a partir do momento em que o Pretor decretou que deveria entrar na posse. Labeo diz que deve ser a 

partir do momento em que o decreto foi emitido; e Sabinus defende que deve ser a partir do momento em que o queixoso 

obteve a posse. Penso que a adopção de uma ou outra destas opiniões depende das circunstâncias do caso; pois é costume vir 

em socorro de quem foi instruído a tomar posse, e por alguma razão não o fez, ou quem obteve a posse demasiado tarde. 

 

132. No entanto, depois de alguém ter sido ordenado pelo Pretor para tomar posse completa pelo direito de propriedade, não 

há fundamento para a oferta de garantia. Labeo adopta esta opinião, pois diz que, caso contrário, o caso nunca seria 

encerrado. Isto é perfeitamente correcto, excepto quando as partes têm direito a uma franquia, quer devido à sua idade, quer 

por qualquer outra boa razão. 
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133. Onde uma casa já caiu, vejamos se a pessoa a quem não foi dada segurança ainda deve ser colocada na posse das ruínas, 

ou do terreno. A melhor opinião é que isto deve ser feito. O Labeo concorda com isto, mas acrescenta que só deveria ser 

adoptado onde a casa tivesse caído depois de o Pretor ter emitido um decreto colocando o queixoso na posse. Penso que a 

opinião de Labeo é correcta. Assim, se o queixoso fizer quaisquer reparações, deve considerar-se que não é obrigado a partir 

antes de ter sido pago por elas, e que foi fornecida segurança por danos anteriormente sofridos. Ele pode, no entanto, 

recuperar o que gastou com uma acção de facto, mas não pode recuperar mais do que deveria ter sido gasto de acordo com o 

julgamento de um bom cidadão. A mesma regra aplica-se quando outra pessoa tiver incorrido em despesas por minha ordem 

ou pedido, sem intenção fraudulenta; e tiver sido proferida uma decisão contra mim nesta conta, ou eu tiver pago a quantia de 

boa fé. 

 

134. Quando alguém renuncia à posse de uma casa por medo de que esta caia, e o faz quando não a pode impedir, Labeo diz 

que o seu direito permanecerá intacto, tal como se tivesse continuado na posse; porque, se preferir abandonar a casa quando o 

seu estado puder ser remediado, perderá o benefício da decisão do Pretor, e não deverá ser ouvido se depois solicitar alívio. 

Cassius, porém, diz que se se retirasse por medo de que a casa caísse, e não com a intenção de a abandonar, deveria ser 

restituído à posse. Diz também que se a pessoa colocada na posse não aparecer, e o edifício cair, perderá o benefício do 

decreto do Pretor. Isto deve ser entendido como se ele negligenciasse tomar posse, e não onde a casa caiu depois de ele ter 

vindo com a intenção de tomar posse dela. 

 

135. Quando alguém tiver sido enviado pelo Pretor para tomar posse sob este Édito, e não lhe for permitido fazê-lo, pode 

recorrer a uma acção de facto, e pedir que lhe seja pago tanto quanto lhe teria sido exigido se a garantia com referência ao 

imóvel tivesse sido mobilada. Esta acção estende-se até ao momento em que o dano foi cometido. 

 

136. Paulus, On the Edict, Booh LX. 

 

Antes de o dano ser feito, o acto daquele que se recusou a prometer indemnização, ou a permitir ao queixoso tomar posse, 

permanecerá impune, desde que, antes de o dano ter sido cometido, ou tenha dado garantia, ou tenha renunciado à posse do 

bem. 

 

137. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Quando alguém, que está sob o controlo de outro, se recusa a admitir a pessoa que foi colocada na posse, muitas autoridades 

sustentam que uma acção noxal sobre este terreno mentirá. 
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138. Que curso deve ser seguido se um agente deve impedi-lo de tomar posse? Será que devemos conceder uma acção contra 

ele, ou contra o seu mandante? A melhor opinião é que a acção deve ser concedida contra o agente. 

 

139. A mesma regra aplicar-se-á ao agente de um município, a um tutor, e àqueles que aparecem por outros. 

 

140. Esta acção, que é na realidadeum, é concedida perpetuamente, e passa para e contra o herdeiro, assim como para e 

contra outras pessoas. 

 

141. O juiz que tem jurisdição num caso de ameaça de ferimento, e também quando um pedaço de terra foi alienado pela 

parte contra a qual a acção foi intentada, faz normalmente uma estimativa de todos os danos que foram sofridos antes do 

julgamento ser proferido. 

 

142. Paulus, On the Edict, Livro XLVIII. 

 

A estipulação com referência a danos ameaçados pode ser dada não só à pessoa que possui o bem, mas também àquele que é 

responsável pelo mesmo. 

 

143. Onde, no entanto, o promotor, ao fazer algum trabalho, obteve a propriedade do imóvel por usucapião, Pomponius diz 

que não será responsável por este motivo, pela razão de não ter adquirido o imóvel por qualquer defeito do terreno ou por 

causa do trabalho, mas sim pelo funcionamento do direito público. 

 

144. Não é necessário que seja dada segurança à pessoa que tem um usufruto numa casa que está em má reparação, mesmo 

que possa ser o proprietário de outros edifícios adjacentes, porque pode fazer reparações; pois aquele que deve usar a 

propriedade como se torna o chefe cuidadoso de uma casa tem também o poder de a reparar. Por conseguinte, o proprietário 

da casa não deve ser ouvido se desejar que lhe seja dada segurança pelo usufrutuário para a protecção de outras casas que 

estejam próximas da que está sujeita ao usufruto, uma vez que tem o direito de acção contra o usufrutuário para o obrigar a 

usufruir da propriedade como um bom cidadão deve fazer. 

 

145. Devo, no entanto, dar segurança contra ameaças de danos ao meu inquilino, se este tiver casas perto daquela que ocupa, 

e que se encontra em mau estado. 

 

146. O proprietário do terreno não é obrigado a fornecer segurança com referência a qualquer dano que possa ser causado 

pelo estado do terreno a um homem que tenha erguido uma casa no referido terreno, depois de o ter arrendado; e, por outro 

lado, este último não é obrigado a dar segurança ao proprietário, porque cada um deles tem direito a acções ao abrigo do 
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contrato de arrendamento, e neste processo nada mais é considerado senão negligência. Mais, porém, está incluído numa 

estipulação que faz referência a ameaças de danos, porque, neste caso, diz-se que a má reparação do imóvel está envolvida. 

 

147. Se uma pessoa que tem uma casa deve entrar numa estipulação, e depois deve comprar outra casa vizinha, levanta-se a 

questão de saber se o promotor ficará vinculado com referência à casa que comprou após a entrada da estipulação. Julianus 

diz que se deve considerar se aquele que deu a garantia só é responsável pelo estado da casa com referência à qual o contrato 

foi celebrado entre ele e o promotor, em primeiro lugar. O resultado disto parece ser que quando dois co-proprietários entram 

numa estipulação relativa a uma casa em comum, a segurança só deve ser dada contra qualquer dano que possa ser sofrido 

por qualquer dos referidos co-proprietários, com referência à sua parte no edifício. Por conseguinte, quer um deles tenha 

adquirido a parte do outro, quer a casa lhe tenha sido adjudicada pelo tribunal, a obrigação da promessa não é aumentada. 

Pomponius, ao relatar esta opinião de Julianus, diz que a aprova. 

 

148. Se, no entanto, o estipulador trouxe qualquer bem pessoal para a casa após a conclusão da estipulação, e o referido bem 

pessoal foi destruído pela ruína do edifício vizinho, ele pode intentar uma acção ao abrigo da estipulação, mesmo que no 

momento em que foi entrado no referido bem não se encontrasse na casa. 

 

149. Se o comprador de um terreno entrou numa estipulação antes da entrega, ficará seguro contra qualquer dano que possa 

ocorrer após a transferência do imóvel. 

 

150. O vendedor de uma casa deve, no entanto, estipular antes de dar a posse, porque dá segurança contra qualquer dano ao 

imóvel por negligência. 

 

151. Mas o que deve ser feito, quando o vendedor não foi capaz de estipular por segurança, sem culpa sua, e o próprio 

comprador estipulou para tal? Não deverá o comprador sofrer os danos? Uma vez que este dano aconteceu a um bem 

pertencente a outro, será que cairia sobre o comprador, porque este não tem direito de acção com base na venda? Uma 

estipulação deste tipo não tem qualquer benefício, a menos que o dano tenha ocorrido após a transferência do bem; porque, 

enquanto o vendedor for acusado da sua custódia, deverá estipular que será responsável perante o comprador pelo exercício 

da maior diligência; e tudo o que o comprador possa obter através de outra acção não deverá, em circunstância alguma, ser 

incluído na estipulação que prevê contra danos ameaçados. 

 

152. Se o vendedor fizer a estipulação, quaisquer danos que possam ocorrer após a entrega do bem ao comprador serão 

incluídos na estipulação. Aristo diz que isto é extremamente injusto, uma vez que, se o próprio comprador tivesse estipulado 

com referência a ameaça de dano, o promotor seria responsável perante duas pessoas com o mesmo fundamento, a menos 

que, talvez, o contrário pudesse ocorrer; porque, neste caso, a estipulação foi feita com referência ao interesse do estipulador, 
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para que se pudesse considerar que o vendedor já não tinha qualquer interesse, após a estipulação com referência a ameaça de 

dano ter sido feita. 

 

153. A opinião do Sabinus é correcta, que sustentou que se, enquanto eu estava a construir uma casa, um edifício vizinho 

deveria, dentro do tempo fixado pela estipulação, cair sobre o meu muro, e danificá-lo, e mesmo que caísse após o tempo 

fixado pela estipulação ter passado, ainda posso intentar uma acção, porque sofri os danos na altura em que o muro estava em 

mau estado; nem há nada que impeça a propositura de uma acção mesmo antes de cair; e se estiver tão abalada que não possa 

ser reparada, e por isso tiver de ser derrubada, a estimativa do dano feito em tribunal não deve ser inferior ao que seria se o 

muro tivesse caído. 

 

154. Se você e eu tivermos casas contíguas, e desejarmos que a segurança contra ameaças de ferimentos seja reciprocamente 

mobilada, não há razão para que eu não seja colocado na posse da sua casa, e você seja colocado na posse da minha. 

 

155. Se uma enfermaria impedir alguém de tomar posse devido a ameaça de ferimento, considera-se que uma acção de facto 

pode ser imediatamente intentada contra ele. 

 

156. Se outra pessoa, agindo sob a minha direcção, impedir uma pessoa de tomar posse, esta acção pode ser intentada contra 

mim. 

 

157. O Pretor não só pune a pessoa que estava na posse no momento em que o primeiro decreto foi emitido, mas também 

aquele que não permitirá a posse ao abrigo do segundo decreto; caso contrário, aquele que começou a obter a posse ao abrigo 

do segundo decreto, e a adquirir a propriedade através da sua posse, ou não é autorizado a entrar nas instalações, ou é 

ejectado, terá direito a um interdito com base na violência, ou à Acção da Editora. Se, no entanto, ele tiver de intentar uma 

acção de facto, não poderá valer-se da outra, uma vez que o Pretor o permite, a fim de evitar que o queixoso cause qualquer 

dano com o qual possa lucrar. 

 

158. Quando o meu agente entra numa estipulação com referência a ameaça de ferimento, terei direito a uma acção baseada 

na estipulação, quando a causa adequada for demonstrada. 

 

159. Gams, Sobre o Édito do Pretor Urbano: Título, Sobre o Lesão Ameaçada. 

 

Numa estipulação de indemnização contra ameaça de ferimento, os direitos daqueles que estão ausentes de boa fé não são 

prejudicados; se, após o seu regresso, lhes for concedido o poder de dar garantias que sejam apenas justas, quer sejam os 

proprietários da propriedade, quer tenham quaisquer direitos nela, quer como credores, usufrutuários, ou arrendatários de 

terrenos. 
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160. Se qualquer dano for apreendido através do mau estado de uma casa, ou qualquer outra estrutura, que possa acontecer 

com referência a um edifício situado na cidade ou no campo, ou num local privado ou público, o Pretor deve providenciar 

para que a segurança seja fornecida à pessoa que teme que tais danos ocorram. 

 

161. The Same, On the Provincial Edict, Livro XIX. 

 

A segurança contra ameaças de danos ocorre entre o usufrutuário e o proprietário da propriedade quando o usufrutuário exige 

que lhe seja dada devido ao mau estado do terreno, e o proprietário da propriedade devido a algum defeito da obra, quando o 

usufrutuário está a construir alguma coisa, pois nenhum deles pode exigir segurança ao outro por causa de uma casa que 

estava em perigo de cair; o usufrutuário, porque não é responsável pela reparação da casa, e o proprietário, pela razão de que 

é normalmente estipulado por eles, ao abrigo do qual o usufrutuário dá segurança para reparar o imóvel, disposição que se 

aplica a este caso. 

 

162. Paulus, On Plautius, Livro VIII. 

 

Quando um filho sob controlo paterno é inquilino, vejamos se ele pode ser colocado na posse de uma casa vizinha devido a 

ameaça de lesão; pois levanta-se a questão de saber se um filho sob controlo paterno não é considerado como sofrendo danos, 

quando a sua propriedade consiste na sua peculiaridade, e o seu pai pode entrar numa estipulação para providenciar contra 

qualquer dano que ele possa sofrer. Está estabelecido que ambos devem ser colocados na posse, a menos que o filho, quando 

alugou a casa, tenha concordado que a mesma deve ser por sua conta e risco; pois então, como só ele é responsável nos 

termos do contrato de arrendamento, é muito correctamente considerado que ele próprio deve ser colocado na posse, se não 

lhe for dada segurança. 

 

163. The Same, On Plautius, Livro X. 

 

Se o proprietário do imóvel prometer indemnização contra ameaça de ferimento, ou tiver pago algo por esta conta; ou, por 

outro lado, o usufrutuário tiver pago algo, é apenas que um deles deve usufruir do uso da casa, ou que o outro deve conservar 

a propriedade do mesmo sem qualquer risco. Se o proprietário tiver pago alguma coisa por esta conta, o usufrutuário não 

deverá ser autorizado a utilizar o imóvel, a menos que contribua com a sua quota-parte. Isto também se aplica ao 

usufrutuário, e o proprietário do imóvel será obrigado a contribuir com a sua quota-parte. Assim, se a casa cair, o 

usufrutuário pode manter o terreno até ser reembolsado pelos danos, de modo que o que o vizinho teria direito, se tivesse sido 

colocado na posse, o usufrutuário, que o reembolsou pelos danos, deveria ter. A mesma regra aplica-se quando mesmo uma 

quantia muito pequena é paga pelos danos sofridos. 
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164. Plautius: Exijo segurança de uma pessoa a quem nego ser o proprietário de certos bens, sob a excepção, "Se ele não 

deveria ser o proprietário", e digo que outro, que eu considero ser o proprietário, deve simplesmente prometer-me uma 

indemnização. Ficou estabelecido que não posso obter ambas estas exigências, mas que devo escolher qual das partes prefiro 

que me forneça segurança. 

 

165. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIII. 

 

Numa estipulação relativa à segurança contra ameaça de ferimento, que é celebrada por causa de uma casa, o queixoso será 

colocado na posse, a menos que a caução cubra tudo. 

 

166. O mesmo, Sobre o Édito, Livro LXXXI. 

 

A utilização de correntes públicas é comum, assim como a de vias públicas, e a de mar-shore; portanto, qualquer pessoa que 

possa construir em tais lugares, e destruir o que construiu, desde que isso possa ser feito sem causar inconvenientes a outros. 

Por esta razão, um vínculo com garantias só é dado com referência à própria estrutura, e não se prevê o mau estado do solo; 

ou seja, a regra só se aplica ao trabalho que qualquer pessoa executa. Se, no entanto, houver qualquer apreensão de 

ferimentos ameaçados devido ao mau estado do solo, pode-se dizer, por exemplo, que é necessário entrar numa estipulação 

com referência a ferimentos ameaçados, pois quem pode duvidar que não há ninguém a quem a estipulação possa ser obtida; 

uma vez que, se ninguém deve construir nada, suponha que o local público acima mencionado causa alguns danos devido à 

sua natureza. Por conseguinte, a estipulação só tem referência a estruturas construídas por particulares. Que regra, então, será 

aplicada, se uma obra pública for construída, e a que conclusão devemos chegar com referência a qualquer defeito na sua 

construção? É evidente que se deve recorrer ao Imperador; ou, se a estrutura foi erguida na província, ao Governador desta 

última. Contudo, o que foi dito com referência a defeitos na construção de um edifício deve ser entendido como estando 

relacionado não só com o momento em que a obra foi feita, mas também com um caso em que qualquer dano resulte 

posteriormente; pois, e se a casa cair por ter sido construída de forma imprópria? 

 

167. Os nomes dos herdeiros ou sucessores, e de todas as outras pessoas que tenham interesse na propriedade, estão incluídos 

nesta estipulação; e o termo "sucessores" não só se refere àqueles que conseguem tudo, mas também aos que conseguem 

apenas uma certa parte do mesmo. 

 

168. Qualquer dano que possa resultar para a casa, o terreno, ou a obra, devido ao seu mau estado, ou à sua construção 

defeituosa, está previsto por uma estipulação sem segurança, e isto refere-se não só à casa inteira, mas também a uma porção 

da mesma. O Labeo diz que o mau estado da casa ou do terreno inclui tudo o que, proveniente de uma fonte externa, torne ou 

menos durável. Ninguém, porém, pode dizer que uma estipulação se tornará operativa no pressuposto de que o solo está em 



2517 

 

mau estado, onde ou é pantanoso ou arenoso; porque estes são defeitos naturais, e portanto a estipulação não se aplica a tal 

caso, e, mesmo que tenha sido introduzida, não se tornará operativa por esta razão. 

 

169. Levanta-se a questão de saber se esta estipulação se refere apenas a danos resultantes de lesões, ou se também inclui 

todos os danos resultantes de uma fonte externa. O Labeo diz que não podem ser instaurados processos quando os danos 

tenham sido sofridos, se tiverem ocorrido através de um terramoto, uma inundação, ou qualquer outro evento fortuito. 

 

170. Servius também diz que quando azulejos, soprados pelo vento, tiverem caído da casa do promotor sobre a do seu 

vizinho, o primeiro só será responsável se isto tiver ocorrido através de algum defeito no seu edifício, e não tiver sido 

causado meramente pela violência da tempestade, ou por qualquer outra catástrofe devida à agência divina. Labeo dá como 

razão para isto que a injustiça seria feita se esta regra não fosse adoptada; pois onde poderia uma casa ser encontrada 

suficientemente forte para suportar a força de um rio, ou do mar, ou de uma tempestade, ou da ruína, ou do fogo, ou de um 

terramoto? 

 

171. Servius também pensa que se a violência de um ribeiro deve dominar uma ilha, e os edifícios do estipulador devem cair, 

ele não pode recuperar nada sob a estipulação, porque a ocorrência não pode ser atribuída a qualquer defeito dos edifícios, ou 

ao mau estado do solo. Se, no entanto, a água deve minar a fundação de um edifício, e deve ser arruinada em consequência, 

ele diz que a estipulação se tornaria operacional; pois faz uma grande diferença quando uma estrutura que é substancialmente 

construída é imediatamente derrubada pela força do riacho, e onde anteriormente se deteriorou, e depois cai. Labeo, também 

aprova esta opinião, para este caso por.nenhum meio se assemelha ao previsto pela Lei Aquiliana, onde alguém mata um 

escravo que é sadio, ou um que se tornou doente. 

 

172. Além disso, embora a estipulação se torne operacional quando o dano resulta de algum defeito de construção, ainda 

assim, se o trabalho tivesse sido feito por alguém com quem o promotor não pudesse interferir, a estipulação não se tornará 

operacional. É evidente que se tornará operativa, se o promotor pudesse tê-lo impedido de construir. No entanto, se alguém 

construir o edifício em nome do promotor, ou em nome de quem foi prometida uma indemnização, ou de qualquer outra 

pessoa que possa ser impedida de realizar o trabalho, esta estipulação tornar-se-á efectiva. 

 

173. Se a garantia deveria ter sido fornecida contra danos resultantes da construção de um forno, e os danos devem resultar 

da negligência da pessoa que tem a responsabilidade dos mesmos, é considerado por muitas autoridades que este caso não se 

enquadrará nos termos desta estipulação. 

 

174. Cassius, também diz que quando os danos resultarem de alguma causa contra a qual não havia meios de tomar 

providências, a estipulação não se aplicará. 
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175. O seguinte caso é mencionado por Vivianus. Se as árvores em pé na terra do meu vizinho forem quebradas pela força de 

uma tempestade, e caírem no meu campo, e as minhas vinhas ou culturas forem feridas por isso, ou demolirem os meus 

edifícios, uma estipulação que continha a cláusula: "Se algum dano resultar de árvores em mau estado", não terá qualquer 

efeito; porque o dano não resultou de qualquer defeito das árvores, mas foi causado pela força do vento. É evidente que se os 

danos resultaram da idade das árvores, podemos dizer que o acidente ocorreu através do seu defeito. 

 

176. Diz também que se eu lhe prometer uma indemnização devido a ameaça de ferimentos causados pela minha casa, e que 

os mesmos deveriam ser lançados sobre o seu edifício pela força de uma tempestade, e destruí-lo, nada será pagável ao 

abrigo da estipulação; porque não sofreu danos através de qualquer defeito na minha casa, a não ser que tenha ficado tão mal 

reparado que teria caído sob a força até da mais pequena tempestade. Tudo isto é verdade. 

 

177. O que Labeo pensa também é verdade, pois faz a diferença se um edifício é derrubado pela subida de um rio, ou se cai 

depois de ter sido gradualmente enfraquecido. 

 

178. Vejamos agora quando os danos devem ser considerados sofridos; pois a estipulação refere-se a danos causados por 

defeitos no edifício, no terreno ou na construção. Por exemplo, cavei um poço nas minhas instalações, e, ao fazê-lo, 

intercepto as fontes do vosso poço; serei eu o responsável? Trebatius diz que não serei responsável em caso de ameaça de 

danos, pois não havia razão para acreditar que lhe causei danos através de qualquer defeito do meu trabalho, onde apenas 

estava a fazer uso de um tp direito que me era devido. No entanto, se eu fizer uma escavação na minha terra tão profunda que 

o vosso muro não possa suportar, a estipulação de indemnização contra ferimentos ameaçados tornar-se-á operativa. 

 

179. Paulus, On the Edict, Livro LXXVIII. 

 

Trebatius diz que ele também sofre danos que têm as luzes da sua casa cortadas. 

 

180. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXXI. 

 

Proculus diz que quando alguém ergue um edifício na sua própria terra, que tem o direito de erguer ali, embora tenha 

prometido indemnização por ameaça de ferimento ao seu vizinho, ainda não será responsável sob esta estipulação; por 

exemplo, se tiver um edifício contíguo à mina, e o erguer mais alto do que tem o direito de fazer; ou se transformar o meu 

curso de água no seu campo através de um canal ou de uma vala. Pois embora, neste caso, desvie a minha água e, no 

primeiro, intercepte a minha luz, não poderei, no entanto, processá-lo ao abrigo da estipulação, porque não se deve considerar 

que ele tenha cometido um dano que impeça outro de usufruir de algum benefício, o qual, até então, ele estava habituado a 

desfrutar; e faz uma grande diferença se alguém causa danos, ou se impede outro de usufruir de um benefício que até então 

estava habituado a desfrutar. A opinião de Proculus parece-me correcta. 
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181. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXVIII. 

 

Os co-proprietários da mesma casa devem cada um estipular uma indemnização, sem mencionar a sua parte individual na 

propriedade, pela razão que cada um estipula com referência ao dano que ele próprio pode sofrer. Além disso, se for feita 

referência a cada parte, seria como se cada um estipulasse apenas para a metade. Por outro lado, quando existem vários 

proprietários de uma casa em mau estado, cada um deve prometer uma indemnização com referência à sua própria quota-

parte da mesma, a fim de evitar que cada um seja individualmente responsável pela totalidade do montante. 

 

182. Ulpianus, On the Edict, Livro LXXXI. 

 

O montante do interesse da pessoa que o exige está incluído nesta estipulação. Assim, Cassius diz que se aquele que 

estipulou uma indemnização contra ameaça de ferimentos deve apoiar o edifício por causa da qual obteve segurança por 

temer que caísse, pode recuperar as despesas de o fazer ao abrigo da estipulação. A mesma regra de direito aplica-se quando 

qualquer pessoa que tenha obtido segurança contra ameaça de ferimentos por causa dos defeitos de uma parede partidária, 

apoia o seu próprio edifício com o objectivo de diminuir a carga suportada pela parede. Os danos sofridos devido à remoção 

de inquilinos influenciados pelo medo de acidente são incluídos na mesma categoria. Além disso, Aristo acrescenta muito 

correctamente (como Cassius exige neste caso), que, se houvesse bom motivo para o medo que causou a partida dos 

inquilinos, Cassius deveria também ter acrescentado, com referência à pessoa que escorou o edifício, que ele foi obrigado a 

fazê-lo através de um medo razoável de que este desabasse. 

 

183. Gaius, On the Provincial Edict, Livro XXVIII. 

 

A mesma regra aplica-se quando ninguém está disposto a alugar a casa por estar fora de reparação. 

 

184. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXXI. 

 

A estipulação de indemnização contra ferimentos ameaçados é também aplicável, onde sofro qualquer dano devido a um 

defeito no trabalho realizado pelo meu vizinho no meu terreno com o objectivo de conduzir a água nas suas próprias 

instalações. Pois é habitual que o trabalho seja realizado por qualquer pessoa no terreno de outro, quando é feito sob o direito 

de servidão a seu favor, pelo qual o terreno deste último é acusado. 

 

185. Num caso deste tipo, vejamos se uma pessoa deve simplesmente prometer uma indemnização, ou se deve dar segurança. 

Uma dificuldade surge porque ele faz o trabalho nas instalações de outra pessoa, e qualquer pessoa que dê segurança pelo 

trabalho realizado em tais circunstâncias deve fornecer garantias; mas quando ele faz o trabalho nas suas próprias terras, ele 
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apenas promete uma indemnização. Por isso, Labeo pensa que aquele que faz qualquer trabalho no terreno do seu vizinho, 

que tem referência a cursos de água, ou canais, deve fornecer segurança, porque o trabalho é realizado nas instalações de 

outro. No entanto, quando é necessária uma estipulação com referência a algo que já está construído, o resultado é que uma 

promessa de indemnização será suficiente; pois, neste caso, a pessoa, em certa medida, dá segurança com referência à sua 

própria propriedade. 

 

186. O que foi dito com referência à condução da água foi apenas referido a título de exemplo, mas esta estipulação é 

aplicável a todo o tipo de mão-de-obra. 

 

187. Paulus, On the Edict, Livro LXXVIII. 

 

Aqueles que reparam as estradas públicas devem fazê-lo sem causar qualquer dano aos seus vizinhos. 

 

188. Se surgir uma disputa se a pessoa de quem a segurança é exigida é, ou não, o proprietário da propriedade, deve fornecer 

a segurança com a reserva dos seus direitos. 

 

189. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVIII. 

 

Se uma casa que pertence a si e a mim em comum contígua a outra, que é minha propriedade, coloca-se a questão de saber se, 

se a casa que pertence em comum ameaçar causar-me algum dano, deverá fornecer-me segurança contra os danos que 

possam ser sofridos pelo meu próprio edifício; ou seja, para a parte da referida casa de que é proprietário. Esta opinião é 

adoptada por várias autoridades. No entanto, percebo uma dificuldade porque eu próprio posso reparar a minha própria casa, 

e posso recuperar, numa acção de parceria ou de partilha, quaisquer despesas incorridas por uma parte da mesma. Pois se eu 

tiver um edifício em comum consigo, que está em mau estado, e estiver em falta na reparação do mesmo, os nossos 

instrutores negam que deva ser obrigado a dar segurança, porque eu próprio posso fazer as reparações e terei direito a 

recuperar, através de uma acção de parceria, ou em partilha, uma parte proporcional das despesas em que incorri; e, por 

conseguinte, a concessão de uma caução não teria qualquer utilidade, pois posso ser reembolsado por qualquer perda de outra 

forma. É evidente que a opinião dos nossos instrutores era, que deveríamos considerar inútil uma estipulação prevista para 

indemnização em caso de ameaça de lesão, em que se pode ser indemnizado pela sua perda através de outra acção; que regra 

se entende ser aplicável ao caso acima mencionado. 

 

190. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Uma acção ao abrigo de uma obrigação de indemnização por ameaça de ferimento não é concedida a um inquilino, porque 

este pode prosseguir ao abrigo do seu arrendamento, se o proprietário do imóvel o impedir de sair; 
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191. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Desde que esteja sempre pronto a dar caução por qualquer renda que possa ter acumulado; caso contrário, o proprietário 

poderia reter justamente a sua propriedade a título de penhor. Mas mesmo que a retenha a título de penhor, e que seja 

destruída pela queda de uma casa vizinha, pode dizer-se que o proprietário seria responsável perante o arrendatário numa 

acção de penhora, se pudesse ter depositado a propriedade num local mais seguro. 

 

192. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Em caso de demolição de uma parede partidária, deve ser averiguado se a mesma foi ou não equipada para suportar o peso 

colocado sobre a mesma. 

 

193. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Várias autoridades consideram que uma parede partidária, para ser adequada, deve ser capaz de suportar os pesos de ambas 

as casas que possam ser legalmente colocadas sobre ela. 

 

194. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Pois, se não fosse capaz de sustentar estes pesos, deveria ser demolido. Quem a demolir não deve ser responsabilizado, se 

algum dano resultar por esta razão, a menos que construa uma parede nova que seja demasiado cara, ou não seja 

suficientemente boa para o efeito. Se o muro que foi demolido for adequado, o queixoso terá direito a uma acção ao abrigo da 

estipulação de indemnização, até ao montante do seu interesse em que o muro permaneça. Isto é razoável, pois se o muro não 

tiver sido demolido, ele deverá reconstruí-lo à sua própria custa. Além disso, Sabinus diz que se alguém perder qualquer 

rendimento devido à demolição do muro, este deverá ser-lhe reembolsado. Se os inquilinos abandonarem a casa, ou não 

puderem ser tão convenientemente alojados, o construtor da nova muralha será responsável. 

 

195. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

O comprador de uma casa não pode estipular devidamente uma indemnização antes da posse lhe ter sido entregue; pela razão 

de que o vendedor é obrigado a exercer uma diligência rigorosa em relação ao imóvel, no que diz respeito aos direitos do 

comprador. É certo que tal estipulação pode ser feita, quando o vendedor não tem qualquer culpa; por exemplo, se permitiu 

que o comprador permanecesse na casa sob um título precário, e quando está prestes a partir, deu-lhe a custódia do mesmo. 
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196. Se a segurança não for fornecida com referência a um campo, o queixoso deve ser colocado na posse da parte do mesmo 

onde alguns danos são apreendidos. A razão para tal é que, no caso de edifícios, as partes que estão em bom estado de 

conservação podem ser arrancadas por aquelas que estão em ruínas, e isto não é verdade no caso de terrenos vazios. Deve, 

contudo, dizer-se que, com referência a casas muito grandes, o Pretor deve por vezes determinar, após investigação, em que 

parte do edifício a pessoa, a quem não foi dada segurança, deve ser colocada na posse. 

 

197. Quando uma parede nova é erguida, a despesa deve ser calculada após dedução do custo da parede antiga para verificar 

se existe algum excesso; ou se alguma da parede antiga foi utilizada na construção da nova, o valor da mesma deve ser 

deduzido ao fazer a estimativa. 

 

198. Pomponius, On Sabinus, Livro XXI. 

 

Quando há uma parede de festa entre duas casas, é costume estipular contra ameaças de ferimentos com referência à casa 

pertencente a cada proprietário individual; mas a segurança não é necessária, excepto quando uma delas constrói sozinha, e 

os danos são temidos por causa da obra, ou quando uma delas tem uma casa mais valiosa que a outra, e sofrerá maiores danos 

se a parede cair. Caso contrário, quando o risco é igual em ambos os lados, a mesma quantidade de segurança dada por um 

deles ao seu vizinho deve também ser exigida do primeiro. 

 

199. Quando o título de propriedade de um edifício está em disputa, o ónus de fornecer segurança contra danos ameaçados 

recai sobre a parte em posse, uma vez que esta pode recuperar do proprietário do terreno o que quer que seja obrigada a pagar 

para este fim. Se, no entanto, ele não deve fornecer segurança, a posse será dada ao queixoso, que exigiu segurança contra 

ameaça de ferimentos; pois seria injusto que o estipulador fosse obrigado a abandonar o terreno, que ele teme que possa ser 

danificado, para procurar o proprietário. 

 

200. A estipulação com referência a ameaça de ferimentos tem uma aplicação muito ampla. Daí que esta estipulação seja 

vantajosa para um cuja casa, construída sobre o terreno de outro, seja danificada. É igualmente vantajosa para o proprietário 

do terreno, caso este último seja ferido de tal forma que toda a superfície seja removida, pois ele perderá então o rendimento 

que de outra forma teria recebido. 

 

201. É lícito estipular em nome de outro que qualquer dano que possa ser sofrido pelo proprietário será incluído. Contudo, 

aquele que estipula deve dar garantias de que o proprietário ratificará a transacção, e a excepção referente ao agente deve ser 

inserida na estipulação, como no caso dos que se referem a legados. Se não lhe for prestada caução, o agente deve, por todos 

os meios, ser colocado na posse, para que a excepção relativa à sua agência não o possa prejudicar. 
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202. Ao fazer a estimativa para a nova parede, deve-se ter em conta a despesa, que não deve exceder uma soma razoável; e a 

ornamentação da parede antiga deve ser considerada, desde que a despesa não seja aumentada demasiado ao fazê-lo. 

 

203. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Ao entrar numa estipulação de indemnização contra ferimentos ameaçados, não deve ser feita uma avaliação indefinida ou 

extravagante, como, por exemplo, para estuque, ou pinturas murais; pois embora possam ter sido efectuadas grandes despesas 

por estas coisas, ainda assim, deve ser feita uma estimativa moderada na estipulação que prevê contra ferimentos ameaçados, 

porque deve ser observado um meio de comunicação justo, e o luxo extravagante de qualquer pessoa não deve ser 

encorajado. 

 

204. Sempre que um dano resulte de um defeito numa parede partidária, um dos co-proprietários não será responsável por 

qualquer dano sofrido pelo outro, pelo motivo de ter sido causado por bens defeituosos pertencentes a uma propriedade 

comum. Se, no entanto, o dano resultar de um deles colocar um peso demasiado grande contra ele, ou sobre ele, deve ser dito 

que só ele será responsável pelo dano que foi causado por uma tentativa de benefício próprio. Se o muro se desmoronar 

devido a uma carga demasiado grande que lhe tenha sido imposta por ambas as partes, Sabinus diz muito apropriadamente 

que ambas serão responsáveis. Mas se uma delas perder mais bens, ou bens de maior valor do que a outra, é melhor 

considerar que nenhuma das duas terá direito a uma acção contra a outra, porque ambas colocaram o mesmo fardo sobre a 

parede da parte. 

 

205. Sempre que várias pessoas intentarem uma acção contra uma caução dada para prover contra danos ameaçados, pela 

razão de terem sofrido danos com referência ao mesmo bem, por exemplo, uma casa, cada uma delas não deverá processar 

pela totalidade do montante, mas na proporção da sua parte, porque os danos que todos têm direito a recuperar não foram 

sofridos por cada um na totalidade, mas apenas por uma parte; por isso Julianus diz que uma acção apenas por uma parte será 

a favor de cada um deles. 

 

206. Do mesmo modo, se uma casa que está em mau estado, e ameaça cair, pertence a várias pessoas, pode ser intentada uma 

acção contra cada uma delas pela totalidade do montante, ou apenas por uma parte? Julianus diz, e Sabinus aprova a sua 

opinião, que eles devem ser processados pelos interesses que cada um tem na propriedade. 

 

207. Quando vários proprietários de uma casa exigem segurança contra ameaças de ferimentos e ninguém a fornece, todos 

eles devem ser colocados na mesma posse; embora possam ter participações diferentes na propriedade da propriedade. Isto 

também é afirmado por Pomponius. 

 

208. Pomponius, On Sabinus, Livro XXI. 



2524 

 

 

Onde uma parede partidária deve ser reparada, esse proprietário deve ter a oportunidade de fazer o trabalho de quem o possa 

realizar da forma mais adequada. Deve também dizer-se que esta regra se aplicará quando a mesma estrada ou curso de água 

tiver de ser reparada por duas ou mais pessoas. 

 

209. Julianus, Digest, Livro LVIII. 

 

Se um escravo de propriedade comum entra numa estipulação que prevê contra ferimentos ameaçados, é considerado o 

mesmo que se o seu senhor tivesse estipulado oralmente com referência às suas respectivas acções. 

 

210. Alfenus Varus, Digest, Livro II. 

 

Um certo homem prometeu indemnização contra ameaça de ferimento ao seu vizinho. Azulejos do seu edifício foram 

atirados pelo vento sobre os do seu vizinho e quebraram-nos. Colocou-se a questão de saber se deveriam ser pagos quaisquer 

danos. A resposta foi que isto deveria ser feito se o acidente resultasse de qualquer defeito ou fraqueza do edifício, mas se a 

força do vento fosse tal que pudesse mesmo ter demolido edifícios que foram fortemente construídos, não poderiam ser 

cobrados quaisquer danos. E mesmo que estivesse previsto na estipulação de que os danos seriam pagos mesmo que alguma 

coisa caísse, nada seria considerado como tendo caído, onde alguma coisa fosse atirada ao chão quer pela violência do vento, 

quer por qualquer outra força externa, mas apenas o que caiu de si mesmo. 

 

 

211. Um homem que desejava reconstruir uma parede partidária que tinha em comum com o seu vizinho, antes de a demolir, 

deu-lhe segurança contra ferimentos ameaçados, e obteve dele o mesmo. Após a remoção da parede, os inquilinos nos 

quartos do vizinho partiram, e este último tentou recuperar do outro co-proprietário da parede o aluguer que os inquilinos não 

tinham pago. Colocou-se a questão de saber se ele poderia legalmente fazer tal exigência. A resposta foi que, como a parede 

da festa estava a ser reconstruída, não era necessário que os co-proprietários da mesma dessem segurança uns aos outros, nem 

que nenhum deles, em circunstância alguma, pudesse ser obrigado a fazê-lo pelo outro; mas se dessem segurança, não a 

podiam dar por mais do que a metade de cada um, pois nenhum deles devia dar segurança, mesmo a um estranho, por mais 

do que isso, quando ele pretendia reconstruir a parede da festa. No entanto, como ambos tinham dado segurança por toda a 

quantia, aquele que construiu o muro deve ser responsável por quaisquer danos sofridos pelo seu vizinho devido à perda da 

sua renda. 

 

212. O mesmo vizinho pediu conselho sobre se não poderia recuperar o que tinha pago por esta conta, pelo facto de ter sido 

acordado pelo seu vizinho que o reembolsaria por qualquer perda que pudesse ter sofrido por causa do que tinha construído, e 
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que tinha perdido o dinheiro que tinha pago por causa da obra que tinha feito. A resposta foi que ele não o podia fazer, 

porque a perda que tinha sofrido não se devia a qualquer defeito de construção, mas em virtude da estipulação. 

 

213. Africanus, Perguntas, Livro IX. 

 

Exigi que me desse uma caução de indemnização contra ameaça de ferimento e recusei-me a fazê-lo. Antes de me dirigir ao 

Pretor, o seu edifício caiu e causou-me danos. Foi considerado que o Pretor não devia tomar qualquer decisão neste caso, e 

que eu sofri os danos através da minha própria caixa-forte, porque comecei a instaurar o processo demasiado tarde. Se, no 

entanto, o Pretor decidiu que o senhor devia fornecer-me segurança, e o senhor não o fez, e ordenou então que eu tomasse 

posse, e que o seu edifício desabasse antes de eu chegar, foi considerado que a mesma regra deveria ser observada como se o 

dano tivesse sido sofrido depois de eu ter entrado na posse da propriedade. 

 

214. Tendo sido colocado na posse de um bem com o fundamento de ameaça de ferimento, obtive a propriedade do mesmo 

através da posse ao abrigo do segundo decreto do Pretor. Um credor desejou depois processar o seu crédito à casa que lhe foi 

hipotecado. Foi considerado, e não sem razão, que se eu tivesse incorrido em alguma despesa na reparação da casa, e o credor 

não estivesse disposto a reembolsar-me pelo mesmo, não lhe seria permitido intentar uma acção contra mim. Por que razão 

então este direito também não deveria ser concedido a um comprador, se este tivesse comprado uma casa que tinha sido 

hipotecada? Estes dois casos não podem ser comparados de forma justa um com o outro, uma vez que aquele que comprou a 

casa entrou na transacção voluntariamente, e por isso poderia e deveria ter sido mais diligente, e deveria ter obrigado o 

vendedor a fornecer-lhe segurança; mas isto não se pode dizer daquele que não forneceu a indemnização contra danos 

ameaçados. 

 

215. Scaevola, Perguntas, Livro XII. 

 

Construiu uma casa, e eu intento uma acção contra si com o fundamento de que não tem qualquer título sobre o mesmo. Não 

constitui qualquer defesa. A posse deve ser-me concedida, mas não para que a casa possa ser imediatamente demolida, pois 

seria injusto que isso acontecesse de imediato, mas deve ser feito dentro de um certo tempo, a menos que prove que tinha o 

direito de a construir. 

 

216. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

É dever do agente de um município ver que as casas que caíram em ruína são reconstruídas pelos proprietários. 

 

217. Quando uma casa foi reconstruída à custa do público, e o proprietário da mesma se recusa a pagar o dinheiro 

desembolsado para esse fim, com juros até uma determinada data, a cidade pode legalmente vender a casa. 



2526 

 

 

218. Neratius, Parchments, Livro VI. 

 

Se o proprietário de duas casas restringir o uso de uma passagem que tinha sido comum a ambas, a uma só, só pertencerá à 

casa a cuja utilização foi restringida, não só onde as madeiras pelas quais é apoiada fazem parte dela, mas mesmo onde todas 

elas repousam sobre as paredes de outro edifício. Além disso, Labeo, nas suas Últimas Obras, diz, onde o proprietário de 

duas casas construiu um pórtico anexo a ambas, e fez uma abertura a uma das casas do referido pórtico, e depois vendeu a 

outra casa, depois de lhe impor a servidão de sustentar o pórtico, que todo o pórtico pertencerá à casa que o vendedor reteve; 

embora possa estender-se por todo o comprimento de ambas as casas, e é atravessado por madeiras suportadas de ambos os 

lados pelas paredes da casa que foi vendida. Diz, no entanto, que esta regra não se aplicará quando a parte superior do 

edifício, que não está ligada ao pórtico, e que não tem outra entrada, pertencer a outra casa que não aquela pela qual o pórtico 

é suportado. 

 

219. Marcianus, On Informers. 

 

Quando se provar que alguém vendeu uma casa ou uma parte da mesma com o objectivo de a demolir e vender os materiais, 

foi decidido que o comprador e o vendedor devem ser responsáveis, cada um, pelo montante pelo qual a casa foi vendida. Se, 

no entanto, ele tiver de se desfazer dos mármores ou colunas da sua casa para serem utilizados em algumas obras públicas, 

pode fazê-lo legalmente. 

 

 

 

Título. 3. Quanto ao direito de obrigar um vizinho a levar um bolo de água e água da chuva. 

 

 

220. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIII. 

 

Quando a água da chuva causar danos a alguém, ele terá direito a uma acção para obrigar o seu vizinho a desviá-la das suas 

instalações. Por água da chuva entendemos aquela que cai do céu, e aumenta após uma chuva intensa, quer faça o dano de si 

mesma, quer, como diz Tubero, seja misturada com outra água. 

 

221. Esta acção pode ser intentada antes de os danos terem sido sofridos, e depois de algum edifício ter sido construído, em 

virtude do qual os danos são apreendidos. Mentir-se-á sempre que a água provavelmente resultará em danos através da acção 

humana, ou seja, sempre que alguém fizer algo que faça com que a água flua de outra forma que não esteja naturalmente 

acostumado a fazer, ou seja, se ao deixá-la correr, fizer com que a quantidade se torne maior, ou a corrente se torne mais 
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rápida, ou mais forte, ou se, ao confiná-la, fizer com que ela transborde. Se, no entanto, a água, pela sua natureza, causar 

danos, não pode dar lugar a uma acção. 

 

222. Neratius diz que um certo homem construiu um dique para excluir a água que normalmente correu de um pântano sobre 

o terreno; se o pântano deve ser enchido com água da chuva, e este, tendo sido desviado pelo dique que construiu, deve 

danificar o campo do seu vizinho, pode ser obrigado a removê-lo através de uma acção intentada para esse fim. 

 

223. Quintus Mucius diz que esta acção não mentirá com referência ao trabalho realizado com um arado, com o objectivo de 

cultivar terra. Trebatius, além disso, só permite esta excepção quando o trabalho realizado com o arado só é realizado com o 

objectivo de obter uma melhor colheita de grãos, e não apenas para o benefício da terra. 

 

224. Onde são cavadas valas com o objectivo de drenar os campos, Mucius diz que isto é feito com o objectivo de cultivar, 

mas não deve fazer fluir a água num único riacho; pois um homem tem o direito de melhorar a sua terra, mas não o deve 

fazer prejudicando a do seu vizinho. 

 

225. Além disso, se alguém pode arar e semear os seus campos sem fazer sulcos para drenagem, será responsável se o fizer, 

mesmo que se possa considerar que o tenha feito com o objectivo de cultivar a sua terra. Mas se não puder semear a sua 

semente sem abrir sulcos para transportar a água, não será responsável. Ofilius, contudo, diz que uma pessoa tem o direito de 

cavar valas com a finalidade de cultivar a sua terra, desde que todos sigam o mesmo curso. 

 

226. É dito pelos autores sobre Servius, que se alguém plantou salgueiros, e o fluxo da água é preso por eles, e danifica um 

vizinho, este último pode intentar uma acção por este motivo. 

 

227. Labeo, diz também que esta acção não se aplica a nada que seja feito com o objectivo de colher grãos e frutos, e não faz 

diferença que tipo de culturas devem ser colhidas através do trabalho realizado. 

 

228. Tanto Sabinus como Cassius sustentam que esta acção é aplicável a qualquer trabalho realizado pela mão do homem, a 

menos que seja feito com o objectivo de cultivar o solo. 

 

229. Dizem também que uma parte será responsável por esta acção se fizer qualquer curso de água na sua terra a que os 

gregos chamam helikees. 

 

230. As mesmas autoridades afirmam que uma acção para controlar a água da chuva não se fará onde a água corre 

naturalmente, mas se, por meio de qualquer trabalho, for desviada para trás, ou cair em terra abaixo, pode ser trazida uma 

acção. 
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231. Dizem também que todos têm o direito de reter a água da chuva nas suas próprias instalações, ou de utilizar em seu 

próprio benefício qualquer água que flua das do seu vizinho, desde que não realize qualquer trabalho no terreno de outro; 

pois ninguém está proibido de lucrar com nada, desde que não prejudique mais ninguém, nem ninguém pode ser 

responsabilizado neste terreno. 

 

232. Em conclusão, Marcelo diz que quando alguém, enquanto escava a sua própria terra, desvia uma veia de água 

pertencente ao seu vizinho, nenhuma acção pode ser intentada contra ele, nem mesmo uma por maldade. E é evidente que ele 

não deveria ter tal direito de acção, onde o seu vizinho não pretendia feri-lo, mas sim fazer o trabalho com o objectivo de 

melhorar a sua própria propriedade. 

 

233. É preciso lembrar que esta acção pode ser intentada por um proprietário de um terreno situado acima contra um 

proprietário de um terreno situado abaixo, para evitar que a água que corre naturalmente sobre os seus campos como 

resultado de algumas obras que foram construídas, e pelo proprietário do terreno abaixo para evitar que desvie a água do seu 

curso natural. 

 

234. Deve também ser notado que esta acção nunca se realizará onde a natureza do terreno causar os danos. Pois 

(correctamente falando), não é a água, mas a natureza do solo que a causa. 

 

235. Em suma, penso que esta acção só se realizará onde a própria água da chuva causar o dano, ou onde, tendo sido 

autorizada a sua recolha, for a fonte do dano, e isto não ocorre naturalmente, mas através da acção humana; a menos que o 

trabalho seja feito com o objectivo de cultivar o solo. 

 

236. Diz-se que a água é aumentada pela chuva, quando esta muda de cor, ou a quantidade é grandemente aumentada. 

 

237. Deve também lembrar-se que esta acção não mentirá, excepto quando a água causar algum dano ao solo, pois não pode 

ser trazida se ferir um edifício, ou uma casa numa cidade; como, neste último caso, a acção pode ser trazida ao solo que o 

vizinho não tem o direito de deixar a água pingar ou correr nas nossas instalações. Portanto, Labeo e Cascellius dizem que 

uma acção deste tipo é especial, e aquela que tem referência a canais e ao gotejamento de água é de aplicação geral, e pode 

ser trazida para todo o lado. Assim, quando a água fere a terra, a parte responsável pode ser processada para o obrigar a reter 

a água no seu canal adequado. 

 

238. Não perguntamos de que fonte deriva a água; pois se ela tem a sua origem num local público ou sagrado, e corre através 

da terra de um vizinho, e ele, por algum meio, a desvia para as minhas instalações, Labeo diz que será responsável por esta 

acção. 
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239. Cassius diz também que se a água de um edifício de uma cidade ferir um terreno ou um edifício no campo, uma acção 

deve ser intentada ao abrigo da lei com referência aos canais e ao gotejamento de água. 

 

240. Além disso, considero declarado por Labeo que se a água proveniente do meu campo ferir terrenos situados entre dois 

edifícios, uma acção não pode ser intentada contra mim para me obrigar a tomar conta da água da chuva. Esta acção, 

contudo, pode ser intentada onde a água flui de um lugar deste tipo sobre a minha terra e danifica-a. 

 

241. Além disso, como qualquer trabalho que seja realizado de tal forma que a água da chuva me cause danos, esta acção 

pode ser intentada; assim, por outro lado, coloca-se a questão de saber se uma acção deste tipo mentirá se o meu vizinho deve 

fazer algum trabalho para impedir que a água corra sobre a minha terra, e que é um benefício para ele. Ofilius e Labeo 

sustentam que não pode ser levada, mesmo que fosse do meu interesse que eu tivesse acesso à água, porque ela só se deitará 

onde a água da chuva cause danos, e não onde seja um benefício. 

 

242. Se um vizinho deve remover a estrutura que tinha erguido, e, após a sua remoção, a água seguindo o seu curso natural 

deve ferir o campo pertencente ao proprietário abaixo, Labeo pensa que esta acção não pode ser intentada; uma vez que é 

uma servidão perpétua desfrutada por terrenos situados abaixo para receber água seguindo o seu curso natural. Labeo, no 

entanto, reconhece que é evidente que, devido à obra ter sido removida, a água deve fluir mais rapidamente, ou recolher no 

seu canal, uma acção desta descrição pode ser levada a cabo. 

 

243. Finalmente, diz que certas leis foram promulgadas com referência às diferentes condições do terreno; de modo que se 

em certos trajectos houver grandes acumulações de água, posso ser autorizado a construir diques ou a escavar valas no seu 

terreno, para minha própria protecção. No entanto, quando não houver nenhuma condição mencionada em relação à terra, o 

estado natural da mesma deve ser preservado, e o tracto inferior estará sempre sujeito ao superior; e este inconveniente deve 

ser naturalmente suportado pelo situado abaixo, em benefício do tracto superior, e deve ser compensado por outras 

vantagens; pois, como todo o solo fértil do tracto superior é transportado sobre o inferior, também o inconveniente da água 

que corre sobre ele deve ser tolerado. Mas se não for possível encontrar nenhuma lei especial relacionada com o tracto de 

terra em questão, o costume antigo substitui-se ao da lei. Pois, de facto, com referência a servidões, seguimos esta regra de 

que quando uma servidão não é imposta, e se tem sido gozada durante muito tempo sem força, ou por um título precário, ou 

clandestinamente, a servidão é considerada como tendo sido criada por um costume há muito estabelecido, ou por lei. 

Portanto, não podemos obrigar um vizinho a construir diques, mas nós próprios podemos construí-los nas suas terras, e para 

obter o gozo desta espécie de servidão temos direito a uma acção pretoriana ou a um interdito. 

 

244. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLIX. 
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Em suma, existem três causas pelas quais uma parte inferior da terra pode estar sujeita a uma superior; nomeadamente, uma 

lei, a natureza do solo, e um costume antigo, que é sempre considerado como lei, ou seja, com o objectivo de pôr termo a 

disputas. 

 

245. O caso seguinte foi sugerido por Labeo. Existia uma velha vala com o propósito de drenar certos campos, e ninguém se 

lembrou quando foi feita. O vizinho abaixo não a limpou e, por esta razão, a água, estando obstruída no seu curso, feriu a 

nossa terra. Assim, Labeo diz que pode ser instaurado um processo contra a pessoa proprietária da terra abaixo, para o 

obrigar a limpar ele próprio a vala, ou para lhe permitir restaurá-la ao seu estado anterior. 

 

246. Mais uma vez, se a vala estiver na linha da fronteira, e o vizinho não permitir que a parte que está do seu lado seja 

limpa, Labeo diz que você pode intentar esta acção contra ele. 

 

247. Cassius afirma que se alguma obra for construída pela autoridade pública com o propósito de conduzir a água, esta 

acção não mentirá; e que o assunto estará nas mesmas condições em que o uso antigo transcende a memória do homem. 

 

248. É, contudo, afirmado por Ateius que o vizinho acima pode ser obrigado a limpar uma vala pela qual a água corre sobre a 

terra do vizinho abaixo, quer a memória da sua construção sobreviva ou não. Eu próprio penso que esta opinião deve ser 

aprovada. 

 

249. Varus diz que a força da corrente rompeu o dique na terra de um vizinho, e o resultado é que a água da chuva me causa 

danos. Sustenta que se o dique era natural, não posso intentar esta acção contra ele para o obrigar a reparar o dique, ou para 

permitir que seja reparado. Ele sustenta também que se o dique foi construído pela agência humana, e é lembrado quando isto 

foi feito, o vizinho será responsável por esta acção. Labeo, também diz que se o dique foi construído pela mão do homem, a 

acção pode ser levada a obrigá-lo a ser restaurado, mesmo que não deva ser lembrado quando foi construído; pois ninguém 

pode ser obrigado por este processo a fazer algo em benefício do seu vizinho, mas apenas para o impedir de o ferir, ou para o 

forçar a permitir que façamos o que pode ser feito por lei. Embora a acção para o obrigar a tomar conta da água da chuva não 

possa ser intentada, ainda assim sou de opinião que terei direito a uma acção pretoriana ou interdição contra o meu vizinho, 

se desejar que o dique seja reconstruído nas suas terras, o que, se for feito, será vantajoso para mim e, ao mesmo tempo, não 

lhe causará qualquer dano. Este curso é sugerido por equidade, embora não tenhamos nenhuma lei que o autorize. 

 

250. É dito pela Namusa que, se a água que corre pelo seu canal regular for obstruída por um depósito de solo, e por ser presa 

fere terrenos situados acima, pode ser intentada uma acção contra o proprietário do terreno abaixo, para o obrigar a permitir 

que o canal seja limpo; pois esta acção não só está disponível no caso de trabalho realizado pelo organismo humano, mas 

também tem referência a todos os obstáculos que não devem a sua existência à nossa vontade. Labeo não concorda com 

Namusa, pois diz que a natureza da terra pode ser alterada por si mesma; e, portanto, quando a natureza de um campo é 
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alterada desta forma, ambas as partes devem suportá-la com equanimidade, quer a sua condição seja melhorada, quer piorada. 

Assim, se a natureza do terreno for alterada por um terramoto, ou pela força de uma tempestade, ninguém pode ser obrigado 

a permitir que a terra seja restaurada à sua condição anterior. Também adoptamos os princípios de equidade num caso deste 

tipo. 

 

251. Labeo acrescenta que se a acumulação de água escavar um buraco na sua terra, uma acção para desviar a água não pode 

ser intentada contra si pelo seu vizinho. É, contudo, claro que se um canal tiver sido escavado de acordo com a lei, ou se o 

direito a ele tiver sido estabelecido por costume para além da memória do homem, uma acção deste tipo pode ser intentada 

contra si para o obrigar a fazer reparações. 

 

252. Labeo também diz que quando se investiga se a obra foi construída dentro da memória do homem, a data exacta e o 

Consulado não devem ser exigidos, mas será suficiente se alguém souber quando a obra foi construída, ou seja, se não houver 

dúvidas sobre o assunto; nem é necessário que as pessoas que se lembraram dela estejam vivas, mas apenas que outros 

tenham ouvido aqueles que se lembraram da sua construção afirmar o facto. 

 

253. Labeo também diz que se um vizinho vira uma torrente de lado para impedir que a água lhe chegue e, ao fazê-lo, o seu 

vizinho é ferido, não pode ser intentada uma acção contra ele por desviar a água do seu curso; uma vez que, para a desviar, 

deve ser impedido de fluir para as suas instalações. Esta opinião é perfeitamente verdadeira, desde que ele não tenha agido 

com a intenção de o ferir, mas para evitar ferimentos a si próprio. 

 

254. Penso também que a opinião de Ofilius é correcta, nomeadamente, se a sua terra deve ao seu vizinho uma servidão, por 

causa da qual recebe a sua água, esta acção não mentirá, a menos que o dano sofrido seja excessivo. O resultado disto é, e 

coincide com a opinião de Labeo, que se alguém transferir para o seu vizinho o direito de permitir que a água flua sobre a sua 

terra, não pode intentar uma acção deste tipo contra ele. 

 

255. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

É relatado por Trebatius que uma certa pessoa, em cuja terra havia uma nascente, estabeleceu o negócio de um mais cheio 

perto da referida nascente, e permitiu que a água, depois de ser utilizada desta forma, fluísse sobre a terra do seu vizinho. Ele 

diz que não seria responsável por uma acção deste tipo levada a cabo pelo seu vizinho, mas muitas autoridades sustentam que 

se ele confinar a água a um canal ou atirar qualquer imundície para dentro dele, pode ser impedido de o fazer. 

 

256. Trebatius também pensa que quando alguém é danificado por um fluxo de água quente, pode trazer um processo deste 

tipo contra o seu vizinho, mas isto não é verdade, pois a água quente não é água da chuva. 
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257. Se um vizinho que estava habituado a irrigar um campo durante uma determinada estação do ano deveria fazer dele um 

prado, e por irrigação constante deveria causar danos ao seu vizinho, Ofilius diz que não será responsável por uma acção no 

terreno de ameaça de ferimentos, ou pelo desvio da água da chuva, a menos que tenha nivelado o terreno de modo a que, 

desta forma, a água seja transportada mais rapidamente sobre a terra do seu vizinho. 

 

258. Foi estabelecido, e nós adoptamos a regra, que uma pessoa não é responsável por esta acção, excepto quando faz o 

trabalho, que causa os danos, sobre a sua própria terra. Portanto, se alguém executar qualquer trabalho em terras públicas, 

esta acção não mentirá; e aquele que não providenciou contra ferimentos ameaçados, obtendo a execução de uma caução, não 

tem ninguém a quem culpar senão a si próprio. No entanto, se o trabalho for executado em instalações privadas, bem como 

em terrenos públicos, Labeo diz que uma acção deste tipo pode ser intentada por tudo. 

 

259. Um usufrutuário não pode intentar esta acção, nem pode ser contra ele. 

 

260. The Same, On the Edict, Book LIII. 

 

Além disso, embora esta acção só possa ser intentada contra o proprietário da obra, ainda assim Labeo diz que se alguém 

constrói um sepulcro, e a água que dele sai fere um vizinho, é preferível adoptar a regra de que o proprietário será 

responsável por esta acção, mesmo que tivesse deixado de o ser por causa do chão ter-se tornado religioso, pois ele era o 

proprietário na altura em que a estrutura foi erguida. Se ele for obrigado por ordem do tribunal a restaurar a obra à sua 

condição anterior, uma acção pela violação do sepulcro não mentirá. 

 

261. Julianus disse também que, se depois de ter sido instaurado um processo para o obrigar a cuidar da água da chuva, e se 

aquele contra o qual tinha sido instaurada uma acção por danos anteriormente sofridos, e para a restauração do imóvel ao seu 

estado original, devesse alienar o terreno, o juiz deve proferir a mesma decisão que teria tomado se não tivesse havido 

alienação; pois, depois de o terreno ter sido alienado, o processo permanece o mesmo, e o relato dos danos deve incluir 

qualquer dano que tenha sido sofrido depois de a alienação ter tido lugar. 

 

262. Julianus diz também que esta acção não pode ser intentada contra ninguém a não ser o proprietário da propriedade e, por 

conseguinte, se um inquilino erguer qualquer estrutura sem que o proprietário da terra tenha conhecimento disso, este último 

não é obrigado a fazer nada a não ser sofrer a estrutura a ser destruída. O arrendatário, contudo, pode, pelo interdito Quod vi 

OMt Clam, ser obrigado a restaurar a propriedade à sua condição anterior, e a pagar quaisquer danos que possam ter sido 

sofridos. Se, no entanto, o proprietário desejar obter segurança contra ameaça de danos por parte do proprietário do terreno, 

seria perfeitamente justo que lhe fosse dada. 
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263. Se, no entanto, eu não construí tal obra, mas o meu agente construiu, e o meu vizinho é ferido pela água, a acção pode 

ser intentada contra mim, tal como pode ser contra o inquilino. O agente, contudo, pode, de acordo com a opinião de 

Julianus, ter instaurado uma acção contra ele sob o interdito Quod vi aut clam, mesmo depois de a propriedade ter sido 

restaurada ao seu estado anterior. 

 

264. Paulus, On the Edict, Book XLIX. 

 

Se um inquilino, sem o conhecimento do proprietário, deve construir uma obra através da qual a água fere um vizinho, Labeo 

dá como sua opinião que o inquilino será responsável sob o interdito Quod vi aut clam 

 

265. aut clam, e que a acção relativa ao cuidado da água da chuva pode ser intentada contra o proprietário do terreno, porque 

só ele pode restaurar o imóvel ao seu estado original; mas, neste caso, ele só pode ser obrigado a permitir a sua restauração 

quando um vínculo de indemnização que preveja a ameaça de danos tiver sido obtido por uma estipulação. Se incorrer em 

qualquer despesa para restaurar o imóvel ao seu estado original, pode recuperá-lo do arrendatário numa acção de 

arrendamento, a menos que alguém decida que não o pode fazer, porque não foi necessário para ele restaurá-lo. Se, no 

entanto, ele agiu sob a direcção do proprietário do terreno, este último também será responsável pela interdição. 

 

266. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Se o vizinho seguinte acima do que me está adjacente construir uma obra pela qual a água, correndo sobre a terra do meu 

vizinho mais próximo, me cause danos, Sabinus diz que posso intentar uma acção contra o que está imediatamente acima de 

mim, ou contra o que está acima dele, se o primeiro não o fizer. Esta opinião é correcta. 

 

267. Se a água que corre de terras pertencentes a várias pessoas causar danos, ou se ferir terras pertencentes a várias pessoas, 

foi decidido, e nós adoptamos a mesma regra, que quando pertence a vários proprietários, a acção pode ser intentada por cada 

um de acordo com os seus interesses, e o julgamento pode ser feito proporcionalmente; ou quando a acção é intentada contra 

várias pessoas, o julgamento deve ser feito individualmente, proporcionalmente às suas respectivas quotas. 

 

268. Daí a questão que se levanta, se a água da sua terra deve causar danos a um campo comum a mim e a si, se esta acção 

pode ser intentada. Penso que pode, no entanto, de tal forma, que apenas uma parte dos danos será paga pela parte que perde 

o processo. 

 

269. Por outro lado, quando a água de um campo detido por co-proprietários danifica terras pertencentes a um deles, uma 

acção deste tipo pode ser intentada, mas a parte que a traz só pode obter danos na proporção da sua parte. 
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270. Se alguém, antes de instaurar um processo, transferir a propriedade do terreno para outro, deixará de ter o direito de 

instaurar esta acção, e esta passará para a pessoa a quem o campo pertence, pois a acção tem referência a danos que podem, 

no futuro, ser sofridos pelo proprietário; embora o trabalho possa ter sido feito quando o terreno pertencia ao antigo 

proprietário. 

 

271. É preciso lembrar que esta acção não é uma acção real, mas sim pessoal. 

 

272. É dever do juiz, num caso deste tipo, em que qualquer trabalho tenha sido feito por um vizinho, ordenar-lhe que restaure 

a propriedade à sua condição anterior, e que pague todos os danos sofridos após a emissão ter sido juntada. Se, no entanto, 

qualquer dano tiver sido causado antes de a emissão ter sido juntada, ele só deve obrigá-lo a restaurar o bem ao seu estado 

original, e a não pagar quaisquer danos. 

 

273. Celsus diz, que se eu construir algo pelo qual a água da chuva possa causar qualquer dano, posso ser obrigado a removê-

lo às minhas próprias custas. Se mais alguém, sobre quem não tenho autoridade, o fizer, será suficiente se eu lhe permitir 

remover a estrutura. Mas se o meu escravo, ou qualquer pessoa de quem eu seja herdeiro, fizer o trabalho, serei obrigado a 

entregar o escravo a título de reparação; mas se a pessoa de quem eu seja herdeiro, o fez, é exactamente o mesmo que se eu 

próprio tivesse erguido o edifício. 

 

274. O juiz deve estimar o dano de acordo com a verdade da questão; ou seja, de acordo com o montante do dano que parece 

ter sido sofrido. 

 

275. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Aquele contra quem for instaurado um processo para o obrigar a tomar conta da água da chuva, e que tenha realizado a 

obra*dando-lhe a responsabilidade de tal acção, será obrigado a juntar-se ao processo, mesmo que esteja disposto a 

abandoná-lo, uma vez que é processado pessoalmente em seu próprio nome para o obrigar a remover a estrutura. 

 

276. O caso é diferente com um comprador de boa-fé, pois ele só pode ser obrigado a permitir a destruição da obra; e, 

portanto, se abandonar a propriedade deve ser ouvido, pois oferece-se para fazer mais do que lhe é exigido. 

 

277. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Ao conceder o direito de conduzir a água, deve ser obtido o consentimento, não só daqueles em cujo solo se situa a fonte da 

água, mas também daqueles que têm o uso da mesma; ou seja, o consentimento das pessoas a quem a servidão da referida 

água é devida. Isto não é irrazoável, pois o seu direito é diminuído, e por isso é necessário o seu consentimento. De um modo 



2535 

 

geral, considera-se que deve ser obtido o consentimento de todos aqueles que têm qualquer direito à própria água, ou 

qualquer interesse na terra através da qual esta corre, ou na qual se situa a sua nascente. 

 

278. Paulus, On the Edict, Book XLIX. 

 

No caso da venda condicional do terreno, deve ser obtido o consentimento tanto do comprador como do vendedor; para que 

se possa ter a certeza de que a transferência do direito à água é feita com a permissão do proprietário, quer a propriedade 

permaneça nas mãos do comprador, quer seja devolvida ao vendedor. 

 

279. Por conseguinte, é necessário o consentimento para evitar que o proprietário seja ferido sem o seu conhecimento, pois 

aquele que uma vez deu o seu consentimento não pode ser considerado como tendo sofrido qualquer ferimento. 

 

280. Na transferência do direito de utilização da água, é necessário o consentimento não só daquele a quem pertence o direito 

à água, mas também do proprietário do terreno, embora este último não possa actualmente fazer uso da água, porque o direito 

de o fazer pode posteriormente reverter para ele em absoluto. 

 

281. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Quando há vários proprietários da mesma terra em que uma corrente de água tem a sua fonte, não há dúvida de que o 

consentimento de todos eles deve ser obtido; pois seria injusto que o consentimento de um proprietário de, talvez, uma parte 

muito pequena, prejudicasse os direitos dos outros co-proprietários. 

 

282. Vejamos se o consentimento subsequente pode ser obtido. É estabelecido que não faz diferença se o consentimento 

precede ou segue a condução da água, porque o Pretor deve também ter em consideração o consentimento dado 

posteriormente. 

 

283. O Labeo diz que, se um rio é navegável, o Pretor não deve conceder autorização para que lhe seja retirada água 

suficiente para o tornar menos navegável. A mesma regra aplica-se quando outro rio é tornado navegável por meio da água 

do rio em questão. 

 

284. Paulus, On the Edict, Book XLIX. 

 

Um aqueduto não pode ser construído legalmente de modo a interferir com um direito de passagem. Nem pode uma pessoa 

que tenha direito de passagem construir legalmente uma ponte com o objectivo de gozar do seu direito. Mas se, para este fim, 
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ele deve conduzir a água por meio de um canal coberto, e não de um canal aberto, a água deteriorar-se-á, porque permanece 

debaixo do solo, e o riacho secará. 

 

285. Cassius diz que se a água que flui de um tracto de terra de propriedade comum, ou sobre um tracto de propriedade 

comum, causar qualquer dano, um dos co-proprietários pode intentar uma acção contra um dos proprietários do outro tracto, 

ou pode processar cada um deles separadamente; ou, por outro lado, cada um deles pode processar um do seu número, ou 

todos eles podem processar individualmente uns aos outros. Se um deles instaurar um processo, e o dano for estimado e pago 

em tribunal, o direito de acção dos outros é extinto. Do mesmo modo, quando um deles é processado e faz o pagamento, os 

outros serão exonerados de responsabilidade, e o que quer que tenha sido pago por ele em benefício dos seus colegas co-

proprietários pode ser recuperado através de uma acção em cisão. A acção, contudo, não pode ser intentada pela pessoa que 

fez o trabalho contra os seus companheiros co-proprietários, uma vez que aquele que foi responsável pelo mesmo deve fazer 

a restituição de todos os danos sofridos. 

 

286. Proculus afirma que se uma acção deste tipo for intentada contra um dos vários co-proprietários, que não fez ele próprio 

o trabalho, ele deve ser reembolsado pelas suas despesas, porque tem direito a uma acção de partilha. Ele, contudo, sustenta 

que este co-proprietário só pode ser obrigado a permitir que a terra seja restaurada à sua condição anterior, porque foi culpa 

do queixoso não ter processado a pessoa por quem a obra tinha sido executada, e é injusto que aquele que não a executou seja 

obrigado a restaurar a terra à sua condição anterior, uma vez que ele tem o direito de intentar uma acção em partilha. Mas que 

curso deve ser seguido se o seu co-proprietário não deve ser solvente? 

 

287. Julianus diz estar em dúvida quanto ao curso que deve ser seguido pelo juiz, onde a estrutura a que o dano é atribuído 

pertence a dois co-proprietários, e a terra danificada pela água pertence a um só. Se o terreno em que a obra foi feita 

pertencer a várias pessoas, e se for instaurada uma acção contra uma delas, será proferida sentença contra todos por quaisquer 

danos sofridos após a sua emissão, e o restabelecimento da propriedade na sua condição original tiver sido recusado; tal 

como no caso de um escravo de propriedade comum, em que é instaurada uma acção contra um dos seus proprietários, e a 

sentença é proferida contra ambos, uma vez que qualquer que seja o valor pago por um deles pode ser recuperado junto do 

seu co-proprietário? Ou será que o proprietário que é processado por causa da sua quota-parte, e que tem julgamento contra 

ele pelos danos sofridos e pela não restituição do terreno ao seu estado original, como se faz numa acção por ameaça de dano, 

em que várias pessoas são proprietárias do terreno que se receia que venha a ser danificado, e apenas uma delas é processada, 

ainda que a obra de onde o dano é apreendido seja indivisível, e nem o próprio edifício nem o terreno possam causar danos 

parciais, o proprietário contra quem a acção é intentada pode, no entanto, ter julgamento contra ele na proporção da sua 

quota-parte do terreno? Julianus pensa que o mesmo curso deve ser seguido numa acção para obrigar qualquer pessoa a tomar 

conta da água da chuva, tal como é feito para prevenir danos ameaçados; porque, em ambos os casos, são instaurados 

processos, não com referência a danos já sofridos, mas por causa dos que são apreendidos. 
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288. Se a terra ferida pela água da chuva pertence a várias pessoas, cada uma delas pode intentar uma acção contra o seu 

vizinho; mas ele não pode, depois de a questão ter sido resolvida, obter indemnizações por danos sofridos num montante 

superior à sua parte. Além disso, se o terreno não for restaurado ao seu estado anterior, não deve ser feita uma sentença 

contra cada um dos co-proprietários por uma soma maior do que o valor dos seus interesses na propriedade. 

 

289. Ofilius diz que um co-proprietário pode intentar uma acção contra outro, em que a água é veiculada das instalações 

privadas de um deles sobre um terreno pertencente a ambos em comum. 

 

290. Trebatius pensa que se a acção for intentada por causa do trabalho devido à agência humana, o terreno deve por 

 

todos os meios sejam restituídos à sua condição original1 pela parte contra a qual a acção foi intentada. Se, no entanto, a terra 

for ferida pela força da água, ou as valas forem enchidas com cascalho, ou terra, então o proprietário da terra só será obrigado 

a permitir que esta seja removida. 

 

291. The Same, On Sabinus, Livro XVI. 

 

O comprador, bem como os outros sucessores (a menos que a venda seja fictícia), devem ou restaurar a propriedade ao seu 

estado original, se estiverem dispostos a fazê-lo, ou devem permitir que isso seja feito; pois é evidente que o queixoso será 

prejudicado pelo atraso. O co-proprietário da pessoa que executou o trabalho está na mesma posição se ele próprio nada teve 

a ver com o mesmo. A mesma regra também se aplica quando o terreno é adquirido por doação ou concepção. 

 

292. Gaius, On the Edict of the Urban Praetor; Title, The Action Having Reference to Taking Care of Rain-water. 

 

O vendedor, ou o doador, no entanto, será responsável pelos danos sofridos, bem como pelas despesas incorridas pelo 

queixoso através do interdito Quod vi aut clam. 

 

293. Paulus, On the Edict, Book XLIX. 

 

Ateius diz que se alguém, depois de ter construído uma obra que cause danos, vender o terreno a uma pessoa mais poderosa 

para deixar de ser o proprietário do mesmo, pode ser instaurado um processo contra ele ao abrigo do interdito Quod vi aut 

clam, e após o termo de um ano, uma acção baseada em fraude pode ser concedida contra ele. 

 

294. Quando uma acção é intentada para obrigar outro a cuidar da água da chuva, levanta-se a questão de saber se o dano 

resulta ou não de algum acto já realizado; e portanto, se através de algum defeito no solo uma parte do solo se instalou, ainda 
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que por esta razão os danos possam ser causados pela água da chuva a um vizinho abaixo, a acção não mentirá. A mesma 

regra também se aplicará quando algo atribuível à acção humana for depositado sobre a terra. 

 

295. Nesta acção, bem como na que se relaciona com danos ameaçados, os danos previstos são tomados em consideração; 

enquanto em quase todas as outras o pagamento é feito por danos já sofridos. 

 

296. Em relação aos danos causados antes da acção ser intentada, deve ser instaurado um processo ao abrigo do interdito 

Quod vi aut clam; e em relação ao que possa ocorrer após a decisão ter sido proferida, deve ser constituída uma garantia 

contra danos ameaçados, ou o bem deve ser colocado em tal estado que deixe de haver qualquer perigo de ferimento. 

 

297. Deve ser intentada uma nova acção sempre que uma obra tenha sido construída após a emissão do processo. 

 

298. The Same, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Por vezes, a obra que foi construída após a sua junção é removida, onde aquela que foi construída antes não pode ser 

removida sem destruir a outra. 

 

299. Pomponius, On Sabinus, Livro XX. 

 

Após a venda e transferência do terreno que foi ferido, antes do julgamento numa acção deste tipo, o vendedor ainda pode 

obter danos ao abrigo do julgamento; não porque tenha sofrido qualquer dano, mas porque a propriedade foi danificada, e 

deve pagar qualquer coisa que possa recuperar ao comprador. Se, contudo, a parte que foi processada vender o terreno antes 

de qualquer dano, a acção deve ser intentada imediatamente contra o comprador, ou no prazo de um ano contra a pessoa que 

vendeu o terreno, se o tiver feito com o objectivo de evitar um julgamento. 

 

300. Paulus, On Plautius, Livro XV. 

 

Se a servidão para tirar água à noite deve ser-me concedida, e depois, por outra transferência, também devo obter o privilégio 

de tirar água durante o dia, e, durante o tempo prescrito por lei, só devo fazer uso do meu privilégio durante a noite, perderei 

a servidão para tirar água durante o dia, pela razão de que, neste caso, há duas servidões derivadas de causas diferentes. 

 

301. Foi muito correctamente decidido que a água não pode ser conduzida por meio de aquedutos de pedra, a menos que isto 

tenha sido incluído na concessão da servidão, pois não é habitual que uma pessoa que tem água a conduza através de um 

canal feito de pedra. No entanto, o que é habitual em casos deste tipo pode ser feito, como, por exemplo, a água pode ser 
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conduzida através de canos, mesmo que nada sobre este ponto tenha sido declarado na concessão da servidão, desde que 

sempre não seja causado qualquer dano ao proprietário do terreno ao fazê-lo. 

 

302. Foi decidido que a servidão da água pode ser concedida onde existe uma via pública entre duas extensões de terra; e isto 

é verdade. Este não é apenas o caso quando existe uma via pública entre os dois trajectos, mas também quando estes são 

divididos por um ribeiro público, caso a servidão de condução ou de passagem possa ser estabelecida, apesar de o ribeiro 

público dividir os dois trajectos de terra, ou seja, onde a largura do ribeiro não impede que este seja atravessado. 

 

303. A regra é a mesma onde o meu vizinho deve uma servidão à minha terra, que não se junta à sua mas junta-se a outra que 

me pertence, pois posso intentar uma acção contra ele, e manter o meu direito de passar pelas suas instalações para a minha 

terra além, embora eu possa não ter uma servidão ligada à minha via intermédia; tal como onde uma via pública, ou rio que 

pode ser atravessado por forçagem, se encontra entre duas extensões de terra separadas. Nenhuma destas servidões, contudo, 

pode ser imposta onde o tracto interveniente é sagrado, religioso, ou sagrado, e não pode ser utilizado. 

 

304. Se houver um tracto intermédio de terra que pertença a um terceiro entre as suas instalações e as minhas, posso impor a 

servidão de tirar água do seu terreno se o proprietário do tracto intermédio me conceder o direito de passagem através das 

suas instalações; tal como quando desejo obter o direito perpétuo de tirar água de um ribeiro público que constitui o limite do 

seu terreno, pode conceder-me o direito de passagem para o ribeiro. 

 

305. Javolenus, On Cassius, Livro X. 

 

Se a obra que causa danos pela água da chuva for erguida num local público, a acção não pode ser intentada; mas onde as 

duas vias estão separadas por um local público, pode ser. A razão para tal é que o proprietário é o único responsável no 

âmbito desta acção. 

 

306. A água não pode ser conduzida através de uma via pública sem o consentimento do Imperador. 

 

19. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XIV. 

 

Labeo diz que se eu construir qualquer obra e o meu vizinho não se opuser, e em consequência sofrer danos devido à água da 

chuva, não serei responsável por uma acção deste tipo. 

 

307. The Same, On Sabinus, Livro XXXIV. 
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Isto, porém, só se aplica quando ele não é enganado por erro ou ignorância, pois quem comete um erro não dá o seu 

consentimento. 

 

308. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXXII. 

 

Se a água que tem a sua fonte na sua terra corre com grande força sobre a minha, e intercepta o seu curso, para que deixe de 

correr nas minhas instalações, não será considerado como tendo agido com violência, se eu não tivesse direito a qualquer 

servidão pelo uso da água; nem será sujeito a uma interdição Quod vi aut clam. 

 

309. The Same, Various Passages, Book X. 

 

Se o usufruto da terra for legado, a acção para obrigar a ter cuidado com a água da chuva será tanto a favor, como contra o 

herdeiro a quem a propriedade pertencia. Se o usufrutuário sofrer algum inconveniente devido a algum trabalho que tenha 

sido realizado, pode por vezes recorrer ao interdito Quod vi aut clam. Se a acção não puder ser intentada pelo usufrutuário, 

levanta-se a questão de saber se lhe deve ser concedida uma acção equitativa, como proprietário, para obrigar a que se cuide 

da água; ou se ele pode também manter que tem o direito de usufruir do bem. A melhor opinião, porém, é que uma acção 

equitativa para obrigar a cuidar da água da chuva deve ser concedida. 

 

310. Aquele que constrói uma nova obra não será considerado como tendo restaurado o bem ao seu estado anterior, a menos 

que intercepte o curso da água de que se queixa. 

 

311. Mas mesmo que o usufrutuário deva construir a obra pela qual a água da chuva possa causar danos a qualquer pessoa, a 

acção judicial contra o proprietário da propriedade será intentada; mas coloca-se a questão de saber se uma acção equitativa 

para obrigar a água a ser cuidada não deve ser concedida contra o usufrutuário. A melhor opinião é que esta deve ser 

concedida. 

 

312. Paulus, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Qualquer trabalho que seja realizado por ordem do Imperador, ou do Senado, ou pelas pessoas que primeiro tornaram a terra 

capaz de cultivo, não está incluído nesta acção. 

 

313. Esta acção também está disponível com referência a terras pertencentes e arrendadas pelo Estado. 

 

314. Levees feitos em terras privadas ao longo das margens dos riachos são também objecto desta acção, embora causem 

danos no outro lado do riacho, desde que tenham sido construídos na memória do homem, e não houvesse direito a fazê-los. 
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315. Alfenus, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro IV. 

 

Um homem que possuía um campo situado acima do de outro lavrava-o de tal forma que a água era levada pelos sulcos e 

cristas sobre a terra do seu vizinho abaixo. Levantou-se a questão de saber se ele poderia ser obrigado por uma acção que o 

obrigasse a cuidar da água da chuva, a arar numa direcção diferente, para que os sulcos não fossem virados para as 

instalações do vizinho. A resposta foi que ele não podia fazer nada para interferir com o arado do seu vizinho da forma que 

este o desejasse. 

 

316. No entanto, se alguém arar através de um curso de água, e através dos sulcos, a água deve ser desviada para a terra de 

um vizinho, de modo a obstruir o curso de água, ele pode ser obrigado a abri-lo por meio desta acção. 

 

317. Mas se ele cavar valas pelas quais a água da chuva possa ferir um vizinho, pode ser obrigado pelo tribunal a enchê-las, 

se parecer que a água da chuva pode depois causar danos, e o julgamento pode ser feito contra ele, a menos que o faça; 

embora, antes de uma decisão ser proferida, a água ainda não tivesse começado a correr através das valas. 

 

318. Quando os lagos sobem ou descem, os vizinhos não têm o direito de fazer nada que afecte quer o aumento quer a 

diminuição da água. 

 

319. Julianus, On Minicius, Livro V. 

 

Quando um direito de passagem é imposto à terra de qualquer pessoa, a pessoa com direito a ela pode intentar uma acção 

para obrigar a ter cuidado com a água da chuva em benefício da terra, porque ao prejudicar o direito de passagem a terra 

também será lesada. 

 

320. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

Scaevola deu como sua opinião que aqueles que têm o direito de proferir decisões judiciais estão habituados a autorizar a 

continuação de aquedutos, cujo uso foi confirmado pelo tempo, embora o direito legal pelo qual eles existem não possa ser 

estabelecido. 

 

 

 

Título. 4. No que diz respeito aos agricultores das receitas públicas, arrendamentos de terras públicas, e confiscações. 
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321. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LV. 

 

O Pretor diz: "Se um agricultor das receitas públicas, ou alguém pertencente à família de um agricultor das receitas públicas, 

tomar qualquer coisa à força em seu nome, e não for restituída ao proprietário, concederei uma acção pelo dobro do seu 

valor, e se a acção for intentada após um ano, concederei uma pelo seu simples valor. Além disso, concederei uma acção, se 

tiver sofrido algum dano, ou se for dito que foi cometido algum roubo. Se as partes envolvidas no assunto não forem 

produzidas, concederei uma acção contra os senhores, sem o privilégio de entregar os seus escravos a título de reparação". 

 

322. Este título faz referência aos agricultores das receitas públicas. São agricultores dos rendimentos que manuseiam os 

fundos públicos, e têm este nome quer paguem uma certa percentagem ao Tesouro, quer recebam um tributo. Aqueles, 

também, que arrendam propriedades do Tesouro são propriamente chamados agricultores dos rendimentos. 

 

323. Alguém pode perguntar, de que benefício é o Édito em questão, tal como se o Pretor não tivesse tomado providências 

noutros locais para furtos, ferimentos, e violência de mulheres assaltantes. O Pretor, contudo, pensou que, dadas as 

circunstâncias, era melhor emitir um Édito especial contra os agricultores do rendimento. 

 

324. A pena infligida por este Édito é, em alguns aspectos, menos severa, uma vez que os danos são concedidos pelo dobro 

do montante; enquanto que no caso de roubo com violência, são quadruplicados, como também no caso de furto manifesto. 

 

325. Além disso, é concedido ao agricultor das receitas o poder de restaurar bens tomados por violência, e se o fizer, será 

libertado de toda a responsabilidade, e não será sujeito a uma acção penal ao abrigo desta Secção do Édito. Assim, coloca-se 

a questão, se alguém desejar intentar uma acção contra um agricultor dos rendimentos, não ao abrigo deste Édito, mas ao 

abrigo da lei geral relativa à tomada de propriedade por violência, dano ilegal, ou roubo, poderá fazê-lo? Está estabelecido 

que ele pode, e Pomponius também tem a mesma opinião, pois seria absurdo que a posição jurídica de um agricultor dos 

rendimentos públicos fosse considerada melhor do que a de outras pessoas. 

 

326. O termo "família", mencionado no Édito, não se refere apenas aos escravos dos agricultores dos rendimentos, mas 

também a todos os que estão incluídos nas suas famílias. Portanto, quer os seus próprios filhos ou os escravos de outros 

sejam empregados na cobrança de impostos, serão incluídos neste Édito. Assim, se o escravo de um agricultor do rendimento 

cometer um roubo com violência, mas não estiver entre o número dos que estão empregados na cobrança de impostos, este 

Édito não se aplicará. 
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327. O que o Pretor diz em último lugar, nomeadamente, "Se não forem produzidos, concederei uma acção contra os seus 

senhores, sem o privilégio de os entregar a título de reparação", é uma disposição especial deste Édito, porque se os escravos 

não forem produzidos, será concedida uma acção sem o privilégio de os entregar a título de reparação, quer os senhores os 

tenham ou não em seu poder; e quer os possam produzir ou não. 

 

328. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXI. 

 

Um senhor não poderá defender o seu escravo ausente. 

 

329. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LV. 

 

Se o escravo não deve ser produzido pelo mestre, a acção noxal deve ser intentada contra ele. Portanto, o que torna a 

condição dos agricultores do rendimento tão tentadora é que devem seleccionar bons escravos para este emprego. 

 

330. Onde o Pretor diz: "Contra os senhores", devemos entender isto como significando contra os associados dos cobradores 

de impostos, embora eles possam não ser os seus senhores. 

 

331. O queixoso deve mencionar previamente a pessoa ou pessoas que ele possa desejar que sejam produzidas, para que, se 

isto não for feito, ele tenha o direito de acção. Mesmo que ele deva dizer: "Produzir todas as partes, para que eu possa 

reconhecer aquele que é culpado", penso que ele deve ser ouvido. 

 

332. Quando vários escravos cometeram o roubo ou o dano, deve ser observada a regra de que se o agricultor do rendimento 

pagar uma soma tão grande como se um homem livre tivesse cometido a infracção, deve ser exonerado de responsabilidade. 

 

333. Paulus, On the Edict, Book LII. 

 

Se um agricultor dos rendimentos, que retirou a propriedade pela força, morrer, Labeo diz que a acção deve ser concedida 

contra o seu herdeiro que lucrou com o acto. 

 

334. O Divino Adriano, num Rescript dirigido aos Governadores da Gália, declara, com referência aos bens que os 

Governadores estavam habituados a transportar para seu uso, que quando alguém envia para fazer compras em benefício 

daqueles que comandam exércitos ou governam províncias, ou para o dos seus agentes, deve assinar uma ordem com a sua 

própria mão, e enviar a mesma ao agricultor dos rendimentos, de modo a que se este último transferir algo mais do que lhe 

foi ordenado, deve fazê-lo bem. 
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335. Na colecta de todas as receitas, o costume do bairro é geralmente considerado; e isto é fornecido pelas Constituições 

Imperiais. 

 

336. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Título: Agricultores das Receitas. 

 

É previsto por este Édito que se a propriedade deve ser restaurada antes da sua emissão, o direito de acção será extinto; ainda 

assim, depois disto, pode ser instaurada uma acção para a pena. Se, no entanto, o agricultor da receita estiver pronto a fazer a 

restituição mesmo depois de a emissão ter sido juntada, deverá ser exonerado de responsabilidade. 

 

337. Podemos perguntar se o pagamento da dupla indemnização prevista pelo Édito é inteiramente uma sanção, podendo 

depois ser intentada uma acção para a recuperação do bem; ou se a recuperação do bem está incluída na dupla indemnização, 

de modo a que a sanção seja apenas simples. O peso da opinião é que o bem está incluído na dupla indemnização. 

 

338. Modestinus, On Penalties, Livro II. 

 

Nos casos em que vários agricultores das receitas tenham exigido ilegalmente algo, a acção para recuperar a dupla 

indemnização não é multiplicada, mas todos eles devem pagar as suas quotas, e o que não pode ser pago por um deve ser 

cobrado por outro, como o Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript; pois sustentaram que havia uma grande 

diferença entre as pessoas que perpetraram um crime, e aqueles que participaram na comissão de uma fraude. 

 

339. Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro II. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que, no caso dos impostos sobre terras públicas, as próprias 

terras, e não as pessoas que as detinham, deviam ser objecto da acção, e que, portanto, os possuidores deviam pagar qualquer 

imposto que fosse devido, mesmo durante o tempo decorrido antes de obterem a posse; e que, num caso deste tipo, se não 

tivessem conhecimento de que qualquer imposto era devido, teriam direito a uma acção. 

 

340. Foi também declarado no Rescript que uma ala seria libertada da responsabilidade para a pena de confisco, se pagasse o 

imposto no prazo de trinta dias. 

 

341. Papinianus, Opiniões, Livro XIII. 

 

O delito de evasão fiscal por fraude é transmitido ao herdeiro da pessoa que cometeu a fraude, na medida em que provoca o 

confisco dos bens. 
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342. Quando um dos vários herdeiros, com o objectivo de fugir ao imposto, remover qualquer dos bens em comum, os outros 

não serão privados das suas partes. 

 

343. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Se o calor da concorrência induzir um proponente que deseje obter a exploração dos rendimentos públicos a aumentar a sua 

oferta acima do montante normal, deverá ser aceite, se aquele que fizer a oferta mais elevada estiver pronto a fornecer 

segurança suficiente. 

 

344. Ninguém pode ser obrigado, contra o seu consentimento, a arrendar a cobrança de impostos; e, portanto, quando o 

tempo do arrendamento tiver expirado, deverá ser feito um novo contrato. 

 

345. Os agricultores das receitas, que não tenham efectuado um acordo para os impostos cobrados por eles, e que desejem 

celebrar um novo contrato, não serão autorizados a fazê-lo antes de pagarem o que é devido ao abrigo do primeiro. 

 

346. Os devedores do Tesouro, bem como os de uma cidade, estão proibidos de contratar a cobrança de impostos, a fim de 

que as suas responsabilidades não possam ser aumentadas por outra causa, a menos que ofereçam garantias que sejam 

capazes de satisfazer as suas obrigações. 

 

347. Quando os parceiros na cobrança das receitas administram o seu escritório separadamente, um deles pode requerer 

legalmente que a parte de outro que esteja menos apto para o local seja transferida para si próprio. 

 

348. Se algo tiver sido ilegalmente exigido, quer ao público, quer a particulares, o dobro do montante será pago aos que 

sofreram o dano; qualquer coisa, porém, que tenha sido extorquida pela violência será reembolsada juntamente com uma 

tripla sanção, e, além disso, serão passíveis de procedimento judicial extraordinário; por, em primeiro lugar, o direito dos 

particulares, e, em segundo lugar, o interesse do público exige-o. 

 

349. Os impostos sobre bens sobre os quais nunca foi pago qualquer imposto não podem ser cobrados. Se a indulgência do 

agricultor das receitas deve libertar a propriedade do imposto, sobre a qual tem sido habitual pagar, outro não está proibido 

de fazer a cobrança. 

 

350. Foi estabelecido que os bens destinados ao uso do exército não estão sujeitos a impostos. 

 

351. O Tesouro está isento do pagamento de qualquer imposto. Os comerciantes, no entanto, que estão habituados a negociar 

em bens adquiridos com fundos pertencentes ao Tesouro não podem gozar de imunidade do pagamento de impostos. 
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352. Hermogenianus, Epitomes, Livro V. 

 

Nem os Governadores das províncias, nem os agentes dos municípios, nem as assembleias do povo estão autorizados a impor 

impostos, ou a modificar, aumentar ou diminuir os já impostos, sem a autoridade do Imperador. 

 

353. Quando os agricultores das receitas não pagaram o que devem ao Tesouro, não podem ser exonerados, mesmo que os 

termos dos seus arrendamentos tenham expirado; mas podem ser-lhes cobrados juros quando estão em falta. 

 

354. Paulus, Opiniões, Livro V. 

 

Não é permitido, sob pena de morte, vender a inimigos pedras utilizadas para fogo, ferro, trigo ou sal. 

 

355. As terras públicas, que se encontram em regime de arrendamento perpétuo, não podem ser retiradas ao arrendatário por 

um agente do governo sem a autoridade do Imperador. 

 

356. Se o proprietário de um navio, ou qualquer dos passageiros, trouxer ilegalmente qualquer mercadoria a bordo, o navio, 

bem como a mercadoria, pode ser confiscado pelo Tesouro. Se algo deste tipo for feito na ausência do proprietário, pelo 

comandante, o timoneiro, o piloto, ou qualquer marinheiro, ele será morto, e a mercadoria será confiscada, mas a embarcação 

deve ser restituída ao proprietário. 

 

357. A acusação por tráfico de mercadoria em contrabando estende-se também ao herdeiro do culpado. 

 

358. O proprietário da propriedade que foi confiscada não está proibido de comprar a mesma, nem ele próprio, nem através 

de outros a quem ele tenha dado instruções para o fazer. 

 

359. As pessoas que lucraram muito com a exploração dos rendimentos públicos são obrigadas a tomá-los nas mesmas 

condições em que os detinham anteriormente, se a mesma quantia não puder ser obtida de outros. 

 

360. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Não há ninguém que não tenha consciência da audácia e insolência dos agricultores em relação às receitas, e por isso o Pretor 

promulgou este Édito com o objectivo de os controlar. 
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361. "Se alguém pertencente ao agregado familiar de um agricultor dos rendimentos for acusado de ter cometido roubo, ou de 

ter causado danos ilegais, e a propriedade em questão não for produzida, concederei uma acção contra o senhor, sem o 

privilégio de entregar o escravo a título de reparação". 

 

362. É de notar que, neste caso, os escravos do agricultor do rendimento são entendidos pelo termo "agregado familiar". Se, 

no entanto, um escravo pertencente a outro deve estar ao serviço do agricultor do rendimento, de boa fé, ele também será 

incluído. Talvez este seja também o caso quando ele o serviu de má fé, pois os escravos errantes e fugitivos são 

frequentemente empregados em trabalhos deste tipo por pessoas que sabem quem eles são. Assim, se um homem livre estiver 

a servir de boa fé como escravo, este Édito também se aplicará a ele. 

 

363. Estes também são chamados agricultores dos rendimentos que alugam os rendimentos de terras públicas. 

 

364. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIII. 

 

Estão também incluídos no termo agricultores dos rendimentos que alugam os rendimentos de salinas, pedreiras e minas 

pertencentes ao Estado. 

 

365. Este Édito também se aplica a quem arrenda ao governo a cobrança de impostos de um município. 

 

366. Aquele que tiver vários escravos sediciosos empregados será responsável pelos actos de um deles, se o vender ou 

manumitar, ou mesmo se o escravo for levado a fugir. 

 

367. Mas o que deve ser feito se o escravo tiver de morrer? Vejamos se o agricultor dos rendimentos será responsável, como 

pelo seu próprio acto. Penso que ele deveria ser exonerado de responsabilidade, pois não tinha o poder de produzir o escravo, 

e não era culpado de fraude. 

 

368. Concedemos esta acção como perpétua, e ela passará para o herdeiro e outros sucessores. 

 

369. Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 

 

A confiscação de bens com base no não pagamento de impostos estende-se também ao herdeiro, pois o que é confiscado 

deixa imediatamente de pertencer à parte que cometeu o crime, e a propriedade do mesmo é adquirida pelo Tesouro. Por 

conseguinte, podem ser instaurados processos de confisco contra o herdeiro, tal como contra qualquer possuidor, seja ele 

quem for. 
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370. Alfenus Varus, Digest, Livro VII. 

 

Quando o Imperador arrendou as pedreiras da ilha de Creta, ele inseriu a seguinte cláusula no contrato de arrendamento: 

"Ninguém, excepto o agricultor dos rendimentos, deverá fazer uma escavação, ou remover, ou tirar uma única pedra das 

pedreiras da Ilha de Creta, depois dos Idos de Março". Um navio pertencente a um certo indivíduo, que foi carregado com 

pedras, tendo partido do porto de Creta antes dos Idos de Março, foi conduzido de volta ao porto pelo vento e partiu pela 

segunda vez após os Idos de Março. Foi perguntado se as pedras deveriam ter sido removidas, contrariamente à lei, depois 

dos Idos de Março. A resposta foi que embora os portos, que eles próprios eram partes da ilha, deveriam ser todos 

considerados como pertencentes à ilha, ainda assim, uma vez que o navio, tendo deixado o porto antes dos Ides de Março, foi 

conduzido de volta à ilha por uma tempestade, e depois partiu, não se deveria considerar que o tivesse feito em violação da 

lei; especialmente porque as pedras devem ser consideradas como tendo sido removidas antes do tempo prescrito, uma vez 

que o navio já tinha deixado o porto. 

 

371. Marcianus, On Informers. 

 

Por vezes um escravo, que foi confiscado, não deve ser vendido, mas o seu valor avaliado deve ser pago pelo seu 

proprietário, em vez disso. Pois o Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que quando um escravo, que se disse 

ter transaccionado o negócio do seu senhor, é confiscado, não deve ser vendido; mas o seu valor avaliado deve ser pago de 

acordo com o julgamento de um bom cidadão. 

 

372. Os mesmos imperadores declararam neste Rescript que se o escravo não prestar uma conta adequada, e se for provado 

que se responsabilizou pelo confisco, ou foi alegado que corrompeu a esposa do seu amo, ou que cometeu qualquer outra 

ofensa grave, o Deputado do Imperador deve tomar conhecimento do assunto, e se o escravo for considerado culpado, o seu 

valor deve ser avaliado, e deve ser entregue ao seu amo para ser punido. 

 

373. O Divino Severus e Antoninus também declararam num Rescript, que nos casos em que os escravos se tenham tornado 

sujeitos a confiscação, a sua peculiaridade não é incluída, a menos que os bens que fazem parte da mesma tenham sido 

sujeitos a confiscação. 

 

374. Se alguém não declarar, como sujeito a imposto, os escravos que transporta para serem vendidos, ou empregados, 

incorrerá na pena de confisco; ainda assim, isto aplica-se apenas aos escravos recém-adquiridos, e não aos que são velhos. 

Escravos velhos são aqueles que estiveram em servidão durante um ano inteiro, numa cidade; os novos, no entanto, são 

entendidos como não estando ainda em servidão há um ano. 
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375. Os escravos, que estão em fuga, não são passíveis de confiscação, pois foram embora sem o consentimento dos seus 

senhores. Isto foi expressamente previsto pelas Constituições Imperiais, como o Divino Pio afirmou frequentemente em 

Rescripts que não estava no poder dos escravos escapar ao controlo dos seus senhores, levando-os a voar, se estes não 

quisessem, ou não estivessem cientes do facto. 

 

376. O Adriano Divino decidiu que, embora uma pessoa possa alegar ignorância, será, no entanto, passível da pena de 

confiscação. 

 

377. O Divino Marcus e Commodus também declarou num Rescript que um agricultor dos rendimentos não era culpado por 

não instruir aqueles que violavam a lei, mas que ele deve ter cuidado para que aqueles que estavam dispostos a declarar os 

seus bens para tributação não sejam enganados. 

 

378. As mercadorias sujeitas a impostos são as seguintes: canela, pimenta longa, pimenta branca, pentaspherum, folha de 

bárbaro, costumeiro, costamomo, nardo, cássia de Turian, a madeira da cássia, mirra, amomo, gengibre, malabathrun, 

especiaria indiana, chalbane, benjoim, assafoetida, aloés, madeira, ônix árabe, cardamomo, madeira de canela, linho, peles da 

Babilónia, peles do Parthian, marfim, ferro indiano, linho, todas as pedras preciosas, pérolas, sardonix, cristais, jacintos, 

esmeraldas, diamantes, safiras, berilos, callaini, drogas indianas, pano de sarmo, seda e musselina, penduras pintadas, tecidos 

finos, artigos de seda, eunucos, leões e leoas indianas, panteras masculinas e femininas, leopardos, púrpura, lã, corante 

carmesim e cabelo indiano. 

 

379. Os Irmãos Divinos declararam num Rescript que se uma carga fosse inevitavelmente exposta ao mau tempo não deveria, 

por este motivo, ser confiscada. 

 

380. O Divino Pio declarou num Rescript que, quando uma pessoa, que se dizia ser menor de vinte e cinco anos de idade, 

declarou que os seus escravos eram para seu próprio uso, e cometeu um erro, apenas no regresso dos referidos escravos, 

deveria ser desculpada. 

 

381. Os Irmãos Divinos também declararam num Rescript que quando os escravos de alguém se tornassem passíveis de 

confiscação, não por fraude, mas por engano, os agricultores das receitas deveriam permanecer satisfeitos com o dobro do 

montante do imposto, e deveriam restituir os escravos ao proprietário. 

 

382. O grande Antoninus declarou num Rescript que se um rendeiro, ou os seus próprios escravos, tivessem ilegalmente um 

fabricante de armas na terra do proprietário, sem o seu conhecimento, ele não seria passível de qualquer penalidade. 
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383. Se alguém declarasse a um agricultor a receita, e não pagasse o imposto, e esta fosse remetida pelo agricultor da receita 

(como é costume por vezes), o Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que a propriedade não deveria ser 

confiscada; pois dizem que não há motivo para confiscação após a declaração ter sido feita, pois o que é devido ao Tesouro 

pode ser cobrado da propriedade dos agricultores da receita, ou da dos seus fiadores. 

 

384. As penalidades não podem ser cobradas aos herdeiros quando o processo não tenha sido instaurado durante a vida da 

pessoa que foi delinquente. Esta regra, como é o caso de outras sanções, é também aplicável às relacionadas com a 

tributação. 

 

385. O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que se um agricultor dos rendimentos, por erro da pessoa que 

efectua o pagamento, receber mais do que é devido, deve reembolsá-lo. 

 

 

 

Título. 5. Relativamente às doações. 

 

 

 

386. Julianus, Digest, Livro XVII. 

 

Há vários tipos de donativos. Uma pessoa faz uma doação com o entendimento de que a propriedade pertencerá 

imediatamente à pessoa que a recebe, e não reverterá, em circunstância alguma, para si própria, e não o faz por outra razão 

que não seja para mostrar a sua liberalidade e munificência. Isto é o que propriamente se chama uma doação. Outra dá algo 

com o entendimento de que só se tornará propriedade da pessoa que a recebe, se algo mais acontecer. Isto não é propriamente 

uma doação, pois trata-se de uma doação condicional. Do mesmo modo, quando alguém dá algo com a intenção de que se 

tornará imediatamente propriedade da pessoa que o recebe, mas se algo ou acontece, ou não acontece, deseja que lhe seja 

devolvido; isto não se chama propriamente uma doação, mas é meramente uma doação, que depende de uma condição; como, 

por exemplo, uma doação mortis causa. 

 

387. Portanto, quando podemos dizer que uma doação entre pessoas desposadas é válida, usamos o termo no seu sentido 

correcto, e compreendemos por ele qualquer coisa dada por uma pessoa que a doa em nome da liberalidade, a fim de que ela 

possa tornar-se imediatamente propriedade de quem a recebe, e que, em circunstância alguma, deseje que lhe seja devolvida. 

E quando dizemos que um homem dá uma doação ao seu noivo com o entendimento de que, se o casamento não se realizar, a 

doação pode ser devolvida, não contradizemos o que foi dito anteriormente, mas queremos dizer que uma doação pode ser 

feita entre tais pessoas, e pode tornar-se nula sob uma certa condição. 
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388. The Same, Digest, Book LX. 

 

Quando um filho sob controlo paterno deseja fazer uma doação de dinheiro, promete-o por ordem do seu pai, e a doação será 

tão válida como se ele tivesse fornecido uma caução. 

 

389. Contudo, se o pai, estando prestes a doar o dinheiro ao Titius, ordenar ao seu filho que lho prometa, pode dizer-se que 

há uma diferença se o filho estiver em dívida com o seu pai, e se não estiver. Pois onde ele deve ao pai uma soma igual ao 

que promete, a doação é considerada válida, tal como se o pai tivesse ordenado a qualquer outro devedor que prometesse o 

dinheiro. 

 

390. Se, contudo, eu estiver prestes a doar dinheiro ao Titius, e ordeno-vos que me dêem uma quantia igual, a prometer ao 

Titius, a doação é completa, no que diz respeito a todas as pessoas. 

 

391. Aplicar-se-á uma regra de direito diferente se, pela vossa ordem, eu prometer pagar a alguém, a quem desejais fazer uma 

doação, o dinheiro que penso que vos devo, pois posso proteger-me por uma excepção por fraude; e, além disso, posso 

obrigar o estipulador, através do procedimento chamado incerti, a dar-me uma dispensa da obrigação. 

 

392. Da mesma forma, se eu, pela sua ordem, prometer pagar uma certa quantia de dinheiro, que penso que lhe devo, a um 

terceiro que acredita ser o seu credor, posso proibir a pessoa que faz a exigência por uma excepção com base em fraude; e, 

além disso, ao recorrer ao processo chamado incerti contra o estipulador, posso obrigá-lo a dispensar-me da estipulação. 

 

393. Se o Titius me pagar uma soma de dinheiro sem qualquer estipulação, mas na condição de que só me pertença quando a 

Seius se tornar Cônsul, o dinheiro tornar-se-á meu quando a Seius obtiver o Consulado, mesmo que a pessoa que fez a 

doação esteja louca ou morta nessa altura. 

 

394. Se alguém, desejando fazer uma doação de dinheiro para mim, o der a outra pessoa para me trazer, e morrer antes de o 

fazer, fica estabelecido que a propriedade do dinheiro não me passa para mim. 

 

395. Dei ao Titius a soma de dez aurei na condição de que ele comprasse o Stichus com ele. Pergunto, se o escravo deve 

morrer antes de ser comprado, se posso recuperar a posse de aurei por qualquer acção. A resposta foi que isto é antes uma 

questão de facto do que de lei, pois se eu desse aurei a Titius para que ele pudesse comprar o Stichus, e eu não lho teria dado 

de outra forma, e o Stichus deveria morrer, eu posso recuperar a quantia através de uma acção. Se, no entanto, eu tivesse a 

intenção de dar o contrato de posse de aurei ao Titius, em qualquer caso, e, entretanto, ele propuser a compra do Stichus, e eu 

declarar que lhe dei o dinheiro para que ele o pudesse comprar, o que eu disse deveria ser considerado mais como uma razão 
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para a doação do que como a condição pela qual o dinheiro foi pago, e se o Stichus morrer, o dinheiro permanecerá nas mãos 

do Titius. 

 

396. Ulpianus, On the Edict, Book LXVII. 

 

E, de um modo geral, esta questão deve ser considerada ao fazer doações, pois há uma grande diferença se houve uma causa 

para fazer a doação, e se foi imposta uma condição da qual depende. Se houve uma causa, o bem não pode ser recuperado; se 

foi imposta uma condição, haverá fundamento para a sua recuperação. 

 

397. Paulus, On Sabinus, Livro LXXII. 

 

Uma doação pode ser completada mesmo por uma parte que intervenha. 

 

398. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Não são proibidas doações honrosas nem desonrosas, quando feitas por causa de afecto. São honrosas onde são dadas a 

amigos ou familiares merecedores; desonrosas onde são dadas a meretrizes. 

 

399. The Same, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Onde alguém me permitir, a título de doação, remover pedra da sua propriedade, assim que a pedra for removida será minha, 

e não pode impedir-me de a ter, proibindo a sua remoção, pois torna-se minha, por assim dizer, por entrega. É evidente que se 

alguém, que tinha sido empregado por mim, pedisse a pedra, ele pedreirava-a para mim. No entanto, se alguém me comprar a 

pedra, ou a arrendar por uma consideração, de tal forma que eu possa permitir que a extraia para si próprio, e, antes que o 

faça, eu mude de ideias, a pedra continuará a pertencer-me. Se eu mudar de ideias depois, não posso revogar o seu acto, pois 

presume-se que a entrega foi feita quando ele extraiu a pedra com o consentimento do proprietário. O que se aplica à pedra 

também deve ser considerado como aplicável quando uma árvore é cortada, ou é arrancada pelas raízes, em circunstâncias 

semelhantes. 

 

400. The Same, On Sabinus, Livro XLIV. 

 

Um filho sob controlo paterno não pode fazer uma doação mesmo que tenha livre administração da sua peculiaridade, pois 

isto não lhe é concedido para que possa perder a sua propriedade. 
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401. Mas e se, induzido por alguma boa razão, ele fizer uma doação? Pode-se dizer que existe um fundamento legal para a 

fazer? Esta última é a melhor opinião. 

 

402. Mais uma vez, vamos ver se alguém deve conceder a um filho sob controlo paterno a livre administração da sua 

peculiaridade, e devemos acrescentar especificamente que isto é feito para lhe permitir fazer uma doação; será que a doação 

será válida? Não duvido que ele possa fazer uma dádiva válida em tais circunstâncias. 

 

403. Por vezes, o poder de fazer uma doação pode ser inferido a partir da categoria da pessoa; pois suponha que o filho era de 

categoria senatorial, ou tinha sido promovido a outra porção, porque não se pode dizer que o seu pai, quando lhe deu a livre 

administração do seu peculiar, lhe concedeu também o privilégio de fazer uma doação do mesmo, a menos que o privou 

expressamente do poder de o fazer? 

 

404. Pela mesma razão que um filho sob controlo paterno é proibido de fazer uma doação inter vivos, é-lhe também proibido 

de fazer uma mortis causa. Pois embora possa fazer uma doação mortis causa com o consentimento do seu pai, está proibido 

de o fazer se o seu consentimento não for dado. 

 

405. Deve, contudo, ser lembrado que se alguém estiver autorizado a fazer uma doação sem que seja especificado que pode 

fazer uma mortis causa, não o pode fazer. 

 

406. Todos estes regulamentos aplicam-se a pessoas na vida civil. No entanto, quando os soldados têm um peculiar castrense 

ou quase castrense, estão numa posição tal que podem fazer uma doação mortis causa, bem como uma doação inter vivos, 

uma vez que têm capacidade testamentária. 

 

407. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

O dinheiro pago pelos homens livres para obterem a sua liberdade não é um donativo, pois é considerado por isso. 

 

408. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Quando é dada permissão a alguém para se alojar sem pagamento na casa de outro, é considerada uma doação; pois quem 

tem o alojamento é considerado como doação para obter como presente o aluguer que não paga. Uma doação também pode 

ser válida sem a entrega do imóvel; como, por exemplo, quando, por meio de doação, faço um acordo com o meu devedor 

para não lhe exigir o pagamento antes de decorrido um certo tempo. 
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409. O rendimento da propriedade doada não está incluído como parte da doação. Se, no entanto, eu lhe der, não a 

propriedade de um terreno, mas o direito de colher as colheitas, este será considerado como uma doação. 

 

410. Se um filho sob controlo paterno fizer uma doação pela ordem, ou com o consentimento do seu pai, é o mesmo que se o 

próprio pai a tivesse feito, ou se devesse fazer uma doação ao Titius da minha propriedade com o meu consentimento em seu 

próprio nome. 

 

411. Ninguém pode fazer uma doação, a menos que o que é doado se torne propriedade da pessoa a quem é feito. 

 

412. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Uma doação pode ser devidamente feita a uma pessoa ausente, quer se envie alguém para lha levar, quer se lhe ordene que 

guarde algo que tenha em sua posse. Se, no entanto, não souber que a propriedade que está na sua posse lhe é dada, ou se, 

depois de a ter enviado, não a aceitar, não se tornará proprietário do artigo designado, mesmo que lhe tenha sido enviado pelo 

seu próprio escravo; a menos que tenha sido dado a este último com a intenção de se tornar imediatamente propriedade do 

seu senhor. 

 

413. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano relativo ao Legado. 

 

Quando surge uma disputa com referência ao montante da doação, nem os filhos de escravas, colheitas, rendas, nem salários 

são considerados para serem incluídos. 

 

414. Ulpianus, Disputa, Livro III. 

 

Qualquer pessoa que se vincule a fazer uma doação pode, de acordo com um Rescript do Divino Pio, apenas ser processado 

por uma quantia que possa pagar, pelo que deve primeiro ser deduzido o que deve aos seus credores; mas o que é obrigado a 

dar da mesma forma a outros não deve ser deduzido. 

 

415. The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Uma certa pessoa, que desejava fazer uma doação para mim, entregou a propriedade a um escravo que era propriedade 

conjunta do Titius e de mim próprio, e o escravo recebeu-a como aquisição para o meu co-proprietário, ou fê-lo em nome de 

ambos. Colocou-se a questão, o que deveria ser feito? Foi decidido que embora o escravo aceitasse a propriedade com a 

intenção de a adquirir para o meu co-proprietário, ou para mim e para ele próprio, ele, no entanto, adquiriu-a apenas para 
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mim. Pois se ele a entregou ao meu agente, com a intenção de a adquirir para mim, e aceitou-a para a obter para si próprio, 

isto não terá qualquer efeito no que lhe diz respeito, mas ele adquirirá a propriedade para mim. 

 

416. Julianus, Digest, Livro XVII. 

 

Qualquer pessoa que cultiva a terra de outro, através de uma doação, não pode reservar nada por causa das despesas em que 

possa incorrer, porque transfere imediatamente para o proprietário o direito a quaisquer utensílios que tome sobre a terra. 

 

417. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

De acordo com uma Constituição do Divino Severus e Antoninus, as doações feitas após a acusação de um crime capital são 

válidas, a menos que o arguido seja condenado. 

 

418. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Pela cláusula seguinte, "Que os meus herdeiros tomem conhecimento de que todo o meu guarda-roupa, e quaisquer outros 

bens que tinha em minha posse no momento da minha morte, foram dados a So-and-So e So-and-So, meus libertos", a 

propriedade dos bens pertencerá, por uma interpretação liberal, aos referidos libertos. 

 

419. The Same, On the Edict, Livro LVIII. 

 

Quando a propriedade concedida por decisão judicial tiver sido incluída numa nova estipulação, e esta tiver sido libertada 

com o objectivo de fazer uma doação, deve ser dito que a libertação será válida. 

 

420. The Same, On the Edict, Book LXXI. 

 

Aristo diz que quando qualquer outra transacção é misturada com uma doação, uma obrigação que surge da primeira não é 

contraída com referência à doação. Pomponius diz também que tem a mesma opinião. 

 

421. Diz também que Aristo pensa que se eu lhe entregar um escravo na condição de o manumitar após cinco anos, não 

poderá agir antes de decorridos os cinco anos, porque uma espécie de doação é considerada como estando incluída na 

transacção. Ele, contudo, afirma que será de outra forma se eu lhe entregar o escravo para que o manumite imediatamente; 

pois, neste caso, não há doação, e por isso a obrigação existe. Pomponius, contudo, diz que, em primeira instância, a intenção 

das partes deve ser verificada, pois o prazo de cinco anos pode não ter sido prescrito com vista a fazer uma doação. 
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422. Aristo diz também, que se um escravo for entregue com o objectivo de fazer uma doação, na condição de que seja 

manumumitido depois de decorridos cinco anos, e o escravo pertencer a outro, pode surgir uma dúvida se o escravo pode ser 

adquirido por usucapião, porque neste caso existe uma espécie de doação. Pomponius diz que esta questão também se aplica 

às doações mortis causa, e ele está inclinado a pensar que se o escravo foi doado sob a condição de ser manumilado após 

cinco anos, pode-se considerar que ele pode ser adquirido por usucapião. 

 

423. Labeo diz que se alguém me der propriedade pertencente a outro, e eu incorrer em despesas consideráveis por causa 

disso, e depois deve ser despejado, não terei direito a qualquer acção contra o doador; mas é evidente que terei direito a uma 

contra ele com base em fraude, se ele tiver agido de má fé. 

 

424. The Same, On the Edict, Book LXXVI. 

 

É a nossa prática quando, em assuntos públicos, se levanta uma questão com referência a uma doação, para determinar 

apenas se o doador fez uma promessa à cidade por alguma causa justa, ou não; uma vez que se o fez em consideração de 

algum cargo que recebeu, será responsável; caso contrário, não o fará. 

 

425. Labeo diz que a compensação por serviços deste tipo não está incluída nas doações; por exemplo, se forem feitas 

condicionalmente da seguinte forma: "Se eu for em seu auxílio; se eu der segurança para si; se fizer uso dos meus serviços, 

ou influência na transacção". 

 

426. Uma doação não pode ser adquirida por ninguém que não esteja disposto a aceitá-la. 

 

427. Quando um homem empresta dinheiro a Titius para ser pago à Seius, a quem ele deseja que seja doado, e Titius só o 

paga à Seius após a morte do doador; o resultado será que se pode dizer que o dinheiro pertencerá à Seius, quer quem o 

pagou soubesse que o doador estava morto, quer não tivesse conhecimento desse facto; porque o dinheiro ainda pertencia a 

este último. Se ele não sabia que o doador estava morto, será libertado da sua obrigação, se pediu emprestado o dinheiro a ser 

pago à Seius. Se, no entanto, eu lhe ordenar que pague uma certa quantia de dinheiro ao Titius, a quem tenciono doá-lo, e se 

não tiver conhecimento de que eu estava morto, terá direito a uma acção por mandato contra os meus herdeiros; mas se o 

soubesse, não teria direito a essa acção. 

 

428. Se alguém emprestar dinheiro a um escravo, e o escravo, tendo-se tornado depois livre, fizer uma nova promessa de o 

pagar, isto não será uma doação, mas o reconhecimento de uma dívida. A mesma regra aplica-se ao caso de um guarda, que 

fica endividado sem a autoridade do seu tutor, se depois, com o consentimento do seu tutor, contrair uma nova obrigação. 

 

429. As estipulações que são contraídas para uma consideração válida não são consideradas como doações. 
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430. Em conclusão, Pegasus pensa que se eu lhe prometer cem aurei, sob a condição de jurar que leva o meu nome, isto não 

será uma doação, porque a promessa foi feita para uma contrapartida, e uma contrapartida foi paga. 

 

431. Marcellus, Digest, Livro XXII. 

 

Se um mecenas for nomeado herdeiro da parte de um património a que tem legalmente direito, e o seu libertado o acusar de 

pagar uma certa quantia de dinheiro a alguém, e ele prometer fazê-lo na presença do beneficiário do fundo, ele não será 

obrigado a pagá-la, por medo de que a parte que lhe é devida como mecenas ao abrigo da lei possa ser diminuída. (1) Pode 

surgir uma dúvida em relação a um herdeiro que, de acordo com a vontade do testador, promete pagar a um legatário o que 

ele teria o direito de reter ao abrigo da Lei Falcidiana, mas a melhor opinião é que ele não pode violar a sua obrigação. Pois 

se ele fizer o pagamento, será considerado como tendo cumprido exactamente os desejos do testador, e nenhum processo de 

recuperação lhe será concedido; tal como se ele tivesse feito uma estipulação prévia, e agido contrariamente aos desejos do 

testador, que ele já tinha reconhecido, a sua pretensão será, com razão, barrada. 

 

432. Celsus, Digest, Livro XXVIII. 

 

A fim de me fazer um donativo, vinculou-se ao meu credor, a quem o deleguei. O acto é válido, pois o credor recebe aquilo a 

que tem direito. 

 

433. Se, contudo, ordenar ao meu devedor que se vincule a si com o objectivo de lhe fazer uma doação superior à autorizada 

por lei, coloca-se a questão de saber se pode ou não ser impedido por uma excepção com base na doação. O meu devedor não 

pode recorrer à excepção contra si, se intentar uma acção, porque eu estou na mesma posição que se eu lhe tivesse dado o 

montante, depois de o ter cobrado ao meu devedor, e de o ter emprestado a ele. Se o dinheiro não tiver sido pago pelo meu 

devedor, terei direito a uma acção contra ele para anular qualquer coisa que ele lhe tenha prometido acima do montante 

autorizado por lei, de modo que ele só permanecerá responsável perante si pelo saldo. Se, no entanto, já tiver cobrado a 

totalidade do montante ao meu devedor, terei direito a uma acção contra si para recuperar o excesso do que a lei prescreve. 

 

434. Modestinus, Differences, Livro VIII. 

 

É perfeitamente equitativo que aquele que prometeu uma soma de dinheiro, ou qualquer outra coisa, com o objectivo de fazer 

uma doação, não será responsável pelos juros por causa do atraso no pagamento do dinheiro; e este é especialmente o caso 

quando a doação não está incluída na classe de contratos de boa-fé. 

 

435. The Same, Opinions, Livro XV. 
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Modestinus dá como sua opinião que um credor pode, por mero acordo, remeter totalmente ou diminuir o montante dos juros 

a vencer no futuro, sem afectar a validade da doação com o fundamento de que o montante é ilegal. 

 

436. É a opinião do Modestinus que uma pessoa cuja mente é afectada não pode fazer uma doação. 

 

24. Javolenus, On Cassius, Livro XIV. 

 

Deve ser concedida uma excepção à garantia daquele que, com o objectivo de fazer uma doação, prometeu uma soma de 

dinheiro superior à autorizada por lei, mesmo contra o consentimento do comitente; pois se este último não for solvente, a 

garantia perderá o dinheiro. 

 

437. The Same, Epistles, Livro VI. 

 

Se eu lhe der algo para que possa doá-lo a Titius, em meu nome, e lho der no seu, acha que se torna sua propriedade? A 

resposta foi que se eu te der algo para que o dês a Titius, em meu nome, e lho deres em teu próprio nome, no que diz respeito 

à tecnicidade da lei, não se torna propriedade da pessoa que o recebe, e serás responsável pelo roubo; mas a construção mais 

liberal é que se eu intentar uma acção contra a pessoa que recebeu o bem, posso ser barrado por uma excepção com base em 

fraude. 

 

438. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro IV. 

 

Uma simples declaração numa conta não torna ninguém devedor; por exemplo, se quisermos fazer uma doação a um homem 

livre, podemos fazer a declaração na nossa conta de que o devemos, mas nenhuma doação é entendida como sendo feita. 

 

439. Papinianus, Perguntas, Livro XXIX. 

 

Um jovem chamado Aquilius Regulus escreveu a Nicostratus, o seu professor de retórica, como se segue: "Porque fostes 

sempre com o meu pai, e beneficiastes-me com a vossa eloquência e os vossos cuidados, eu dou, e permito que vos alojeis e 

façais uso de um apartamento assim". Tendo o Regulus falecido, o direito de Nicostratus ao apartamento foi contestado; e 

quando ele me consultou, eu disse-lhe que o acto do Regulus não podia ser mantido como uma mera doação, mas que ele o 

tinha remunerado pelos seus serviços, e concedeu-lhe este privilégio a título de compensação, e portanto, que a doação não 

deveria ser considerada nula pelo tempo que se seguiu à morte do Regulus. Se Nicostratus tivesse sido expulso, poderia ter 

ido a tribunal e ter-se protegido por um interdito, da mesma forma que um usufrutuário poderia ter feito, uma vez que obteve 

a utilização do apartamento por ter-lhe sido dada a posse do mesmo. 
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440. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Um pai doou uma propriedade, que lhe tinha sido deixada, à sua filha, que se tinha tornado sua própria amante. A filha deve 

satisfazer os credores da herança, e se não o fizer, e os credores devem recorrer ao seu pai, pode ser obrigada por uma acção 

praescriptis verbis a defender o seu pai contra os credores. 

 

441. The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Uma doação é considerada como sendo feita se a propriedade for dada quando o doador não é obrigado a fazê-lo por 

qualquer lei. 

 

442. Uma certa pessoa, tendo sido interrogada em tribunal, respondeu que os herdeiros do seu tutor não lhe deviam nada. Dei 

como minha opinião que, ao fazê-lo, ele tinha perdido o seu direito de acção, pois embora estas palavras possam ser 

entendidas como indicando não uma transacção comercial, mas uma doação, ainda assim, aquele que fez uma admissão em 

tribunal não pode contradizê-la. 

 

443. Ficou estabelecido que quando alguém faz uma doação de uma parte dos bens dos seus parentes mais próximos, que 

ainda vivem, ela é nula. Mas foi considerado que, se aquele que fez a doação depois conseguiu a herança ao abrigo da Lei 

Pretoriana, todos os processos decorrentes da mesma deveriam ser-lhe recusados, porque a sua actuação com tanta pressa era 

contrária tanto à boa moral como à Lei das Nações. 

 

444. Marcianus, On Informers. 

 

Pois ele deveria ser privado da propriedade como sendo indigno dela. 

 

445. Papinianus, Opiniões, Livro XIII. 

 

Está estabelecido que as doações feitas a uma concubina não podem ser revogadas, pois mesmo que o casamento seja 

posteriormente contraído pelas partes, o que anteriormente era válido por lei não terá força ou efeito? Mas onde a questão foi 

colocada se a honra e o afecto matrimonial ainda não existiam, respondi que isto deveria ser determinado considerando o 

carácter das pessoas e a natureza da sua união em vida, pois um simples contrato escrito não constitui casamento. 

 

446. Quando certos bens foram dados por uma mãe ao marido da sua filha, além do do dote, dei-o como minha opinião que 

deveria ser considerado como tendo sido dado à filha, que ela própria estava presente, e entregou-o ao seu marido; e que a 
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mãe, ofendida, não tinha o direito de recuperar o bem, nem podia, nos termos da lei, intentar uma acção pessoal para o fazer, 

porque o marido tinha especificamente previsto que o referido bem lhe fosse dado em benefício da menina, além do seu dote; 

uma vez que, por esta declaração, não só era indicado o carácter da doação, e era evidente que o bem não estava separado do 

uso do mesmo, como também mostrava que se tratava de um bem peculiar, separado e distinto do dote. O magistrado, 

contudo, deve determinar se a mãe deve recuperar o bem se foi justamente ofendida com a filha, e deve proferir uma decisão 

com a devida consideração pelo respeito a ser manifestado para com uma mãe, e que coincidirá com o julgamento de um 

bom cidadão. 

 

447. Um pai que deu certos escravos à sua filha, que estava sob o seu controlo, e não a privou da sua peculiaridade quando a 

emancipou, é considerado como tendo aperfeiçoado a doação pelo seu acto subsequente. 

 

448. Dei como minha opinião, que onde a propriedade fosse depositada num templo na condição de que só ele a pudesse 

remover quem lá a deixasse, ou Aelius Speratus, após a morte do proprietário, não seria considerada como uma doação. 

 

449. As doações não podem ser válidas após a prática do crime de traição, uma vez que o herdeiro também é responsável, 

ainda que o culpado deva morrer antes de ter sido condenado. 

 

450. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Lucius Titius enviou a seguinte carta: "So-and-So a So-and-So, Saudação. Pode fazer uso de um apartamento e de todos os 

quartos acima dele, gratuitamente; e notifico-o por meio desta carta que o pode fazer com o meu consentimento". Pergunto se 

os herdeiros do escritor podem proibir o uso do apartamento? A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, os 

herdeiros da pessoa que escreveu a carta podem alterar a intenção desta última. 

 

451. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

Qualquer pessoa que tenha feito uma nova promessa de pagamento, depois de ter celebrado um acordo para fazer uma 

doação, pode ser processada numa acção baseada na promessa, não pela totalidade do montante, mas apenas pelo que puder 

pagar; pois foi estabelecido que a causa e a origem da promessa de pagamento, e não a autoridade do juiz, deve ser 

considerada. No entanto, aquele que foi condenado por causa de uma doação, e contra ele é instaurada uma acção para 

executar a sentença, pode muito apropriadamente pedir que apenas seja processado na medida dos seus recursos pecuniários. 

 

452. Quando o dinheiro foi pago ao Titius como doação, na condição de que ele o empreste imediatamente ao doador, a 

transferência de propriedade não é impedida; e por esta razão, quando o mesmo dinheiro é emprestado ao doador, é adquirida 

uma nova propriedade do mesmo. 
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453. As pessoas que são mudas e surdas não estão proibidas de fazer donativos. 

 

454. Quando alguém deseja fazer uma doação a si, e pretende doar o mesmo artigo a outro, a doação será aperfeiçoada se o 

primeiro prometer, com o seu consentimento, doá-la ao segundo; e porque o primeiro não doou nada ao segundo, por quem 

pode ser processado, pode ser julgado contra ele pela totalidade da quantia, e não por tanto quanto possa pagar. A mesma 

regra é observada quando aquele que vai receber a doação delegou o doador ao seu credor; pois, neste caso, o credor está 

apenas a fazer as suas próprias transacções. 

 

455. Paulus, Decisões, Livro V. 

 

Se um pai deve emprestar dinheiro em nome do seu filho emancipado, com a intenção de lho dar como doação, e o filho faz 

uma estipulação com referência a esse dinheiro, não há dúvida de que a doação é aperfeiçoada por operação de lei. 

 

456. Se alguém deve resgatar uma pessoa das mãos de ladrões, ou inimigos, e receber algo dele como recompensa por fazê-

lo, uma doação deste tipo é irrevogável, e não deve ser designada como recompensa por um serviço eminente prestado; uma 

vez que foi decidido que não deve ser fixado qualquer limite a um acto realizado com o objectivo de salvar vidas. 

 

457. Scaevola, Digest, Livro LI. 

 

Um homem escreveu a um escravo a quem tinha mandado fazer umaumum, como se segue: "Titius to Stichus, o seu 

libertado, Saudação". Depois de vos ter mandado fazer a manumissão, notifico-vos por esta carta, escrita pela minha própria 

mão, que vos dou tudo o que tendes em créditos, em bens móveis, e em dinheiro". Também fez o mesmo liberto herdeiro a 

dois terços dos seus bens por vontade própria, e Sempronius seu herdeiro ao terço restante; mas não legou a Stichus a sua 

peculiaridade, nem determinou que devia ter os direitos de acção que crescessem a partir do mesmo. Colocou-se a questão de 

saber se uma acção deve ser concedida a Stichus pela totalidade dos créditos, incluindo o seu peculiar; ou se deve ser 

concedida a ambos os herdeiros na proporção das suas respectivas quotas da herança. A resposta foi que, de acordo com os 

factos declarados, a acção deveria ser concedida a ambos na proporção das suas respectivas quotas da herança. 

 

458. Lucius Titius doou à Maevia um terreno, a título de doação, e alguns dias depois, antes de entregar o mesmo, prometeu 

o terreno à Seius, e depois, no prazo de trinta dias, deu à Maevia a posse do referido terreno. Pergunto se a doação foi 

aperfeiçoada ou não. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, foi aperfeiçoada, mas que o credor tinha 

indubitavelmente direito ao seu direito na terra sob penhora. 
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459. Uma avó emprestou dinheiro, em nome de Labeo, o seu neto, e sempre recolheu os juros, e as provas de endividamento 

foram recebidas por Labeo, e foram depois encontradas entre os bens do seu património. Pergunto se a doação deveria ser 

considerada como tendo sido aperfeiçoada. A resposta foi que, uma vez que os devedores eram responsáveis perante Labeo, a 

doação foi aperfeiçoada. 

 

 

 

 

 

Título. 6. Relativamente às doações e outras aquisições mortis causa. 

 

 

 

 

 

460. Marcianus, Institutos, Livro IX. 

 

Uma doação mortis causa é aquela em que o próprio partido deseja reter a propriedade em vez de a transferir para aquele a 

quem a doa, mas prefere que o donatário a tenha em vez do seu herdeiro. 

 

461. Telemachus faz uma doação deste tipo ao Pireu, em Homero. 2. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Julianus, no Décimo Sétimo Livro do Digest, diz que houve três tipos de donativos mortis causa. O primeiro, em que o 

doador, que não está sob a apreensão de morte iminente, faz uma doação apenas com vista ao seu falecimento. Ele diz que 

outro tipo de doação mortis causa é onde qualquer pessoa é perturbada pela perspectiva imediata da morte e faz uma doação, 

de modo que o artigo se torna imediatamente propriedade da pessoa que o recebe. Diz que o terceiro tipo de doação é quando 

um homem, apreensivo da morte, não dá a propriedade para que a sua propriedade se torne imediatamente propriedade da 

pessoa que a recebe, mas prevê que esta lhe pertença após a morte do doador. 

 

462. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

É lícito fazer uma doação mortis causa não só quando uma pessoa é induzida a fazê-lo por falta de saúde, mas também 

devido ao perigo de morte iminente, quer nas mãos de inimigos, quer de ladrões; ou devido à crueldade ou ódio de algum 

homem poderoso, ou quando alguém está prestes a empreender uma viagem marítima; 
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463. Gaius, Diurnal ou Golden Matters. 

 

Ou quando viaja por lugares perigosos, 

 

464. Ulpianus, Institutos, Livro II. 

 

Ou onde se está esgotado pela velhice: 

 

465. Paulus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Para todas estas condições indicam perigo iminente. 

 

466. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Se alguém condenado por um crime capital deve fazer uma doação mortis causa, a doação será anulada como imperfeita; 

embora outras doações feitas por ele antes da suspeita de que estava sujeito a tal pena possam ser válidas. 

 

467. The Same, On Sabinus, Livro VII. 

 

Quando alguém, tendo recebido uma soma de dinheiro, rejeita uma herança, quer esta passe para um substituto, quer um 

herdeiro lhe suceda por intestacy, considera-se que obteve o dinheiro mortis causa; pois o que quer que seja adquirido por 

causa da morte de alguém é obtido mortis causa. Julianus adopta esta opinião, e nós fazemos uso dela. Pois quando algo é 

recebido por um escravo, que deve ser livre sob uma determinada condição, com o propósito de cumprir a condição; ou 

quando algo é obtido por um legatário mortis causa; ou quando um pai dá algo por causa da morte do seu filho, ou de um 

parente; Julianus declara que é adquirido mortis causa. 

 

468. Assim, ele diz que uma doação pode ser feita de tal forma que reverta para o doador, se a pessoa doente tiver de 

recuperar. 

 

469. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

A todos é permitido adquirir uma doação mortis causa que tem o direito de receber um legado. 

 

470. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 
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Está estabelecido que aquele a quem é feita uma doação mortis causa pode ser substituído de tal forma que possa prometer a 

propriedade a outra pessoa, se esta última não a puder adquirir, ou não o puder fazer sob qualquer outra condição. 

 

471. The Same, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Um pai pode legalmente fazer uma doação por causa da morte do seu filho, mesmo durante a existência do casamento do seu 

filho. 

 

472. The Same, On Sabinus, Livro XLIV. 

 

Quando uma mulher pede fraudulentamente para ser colocada na posse de uma herança em nome do seu filho por nascer, e 

recebe dinheiro nesta conta, para favorecer um substituto, ou para excluir o herdeiro nomeado, por alguma razão ou outra, 

Julianus declarou frequentemente que obteve este dinheiro mortis causa. 

 

473. Julianus, Digest, Livro XVII. 

 

Se eu der bens pertencentes a outro como doação mortis causa, e estes devem ser posteriormente adquiridos por usucapião, o 

verdadeiro proprietário não os pode recuperar, mas eu posso fazê-lo, se eu recuperar a minha saúde. 

 

474. Marcelo diz que podem surgir questões de facto com referência a doações mortis causa, pois a doação pode ser feita de 

tal forma que se o doador morrer da sua doença, não será devolvida; ou que será devolvida se o doador, tendo mudado de 

ideias, desejar que lhe seja restituída, mesmo que morra da mesma doença. Uma doação deste tipo pode também ser sujeita à 

disposição de que não será devolvida, a menos que a pessoa que a vai receber morra primeiro. Uma doação mortis causa pode 

ser feita de tal forma que o bem não será devolvido em caso algum; ou seja, nem mesmo que o doador deva recuperar a sua 

saúde. 

 

475. Julianus, Digest, Livro XVIII. 

 

Quando um terreno é doado mortis causa, e são incorridas despesas necessárias e úteis com referência ao mesmo, as partes 

que intentam uma acção para recuperar o terreno podem ser impedidas por uma excepção por fraude, a menos que 

reembolsem o doador pelas referidas despesas. 

 

476. The Same, Digest, Livro XXVII. 
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Marcelo diz que quando filhos sob controlo paterno, que estão a servir no exército, obtiveram o direito irrestrito de dispor da 

sua propriedade por vontade de qualquer pessoa que possam seleccionar, pode considerar-se que também são libertados da 

observância das formalidades ordinárias exigidas no caso de doações mortis causa. Paulus diz, com referência a isto, que é 

estabelecido pelas Constituições Imperiais que as doações mortis causa podem ser revogadas da mesma forma que os 

legados. 

 

477. Julianus, Digest, Livro XXIX. 

 

Uma doação mortis causa pode ser revogada mesmo quando ainda é incerto se o doador pode ou não recuperar a sua saúde 

ou não. 

 

478. The Same, Digest, Livro XLVII. 

 

Mesmo que um devedor possa não ter tido a intenção de defraudar os seus credores, o seu doador pode ser privado da 

propriedade que lhe foi dada mortis causa; pois, como os legados legados legados legados pela vontade de uma pessoa 

insolvente são absolutamente nulos, pode considerar-se que as doações mortis causa feitas em tais circunstâncias também 

devem ser anuladas porque se assemelham a legados. 

 

479. The Same, Digest, Book LX. 

 

Obtemos uma doação mortis causa não só quando alguém a dá por causa da sua morte, mas também quando faz depender a 

doação da morte de outro, como, por exemplo, se alguém deve dar a Maevius uma doação em caso de morte do seu filho, ou 

do seu irmão, na condição de que se qualquer um deles recuperar da sua doença, a propriedade lhe seja restituída, mas se 

qualquer um deles morrer, ela pertencerá a Maevius. 

 

480. Se me fizer uma doação mortis causa, ordenando ao seu devedor que pague ao meu credor, terei, em qualquer caso, 

direito a tanto dinheiro quanto me libertará da responsabilidade para com o meu credor. Se, no entanto, eu fizer uma 

estipulação com o seu devedor, serei considerado como tendo direito apenas a tanto quanto o devedor puder pagar. Pois 

mesmo que você, sendo o credor, deva recuperar a sua saúde, e o doador deva fazer o mesmo, só pode intentar uma acção de 

cobrança, ou uma acção de facto por um montante igual à obrigação do devedor. 

 

481. Titia, desejando doar aos seus devedores Septitius e Maevius as suas notas promissórias, deu-as à Ageria, e pediu-lhe 

que as doasse aos referidos devedores, se ela, Titia, morresse, mas se fosse restaurada a sua saúde, que as devolvesse a ela. 

Ela, tendo morrido, Mavia, a filha de Titia, tornou-se sua herdeira; mas Ageria deu as notas aos citados Septitius e Maevius, 

como lhe tinha sido pedido. A questão coloca-se se Maevia, a herdeira, interpôs uma acção para recuperar a soma devida nas 
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notas acima mencionadas, ou uma acção para recuperar as próprias notas, se ela poderia ser barrada por uma excepção. A 

resposta foi que Maevia poderia ser barrada por uma excepção baseada na execução do contrato, ou por uma excepção com 

base em fraude. 

 

482. Se alguém tiver recebido um escravo a título de satisfação por danos causados por ele, ou por qualquer outra 

responsabilidade, como uma doação mortis causa, entende-se que só adquiriu tanto quanto o escravo pode ser vendido. A 

mesma regra deve ser observada com referência a um pedaço de terra que é sobrecarregado, a fim de determinar o valor do 

que é doado. 

 

483. The Same, Digest, Book LXXX. 

 

Quando uma propriedade é doada mortis causa a um filho sob controlo paterno, e o doador é restituído à saúde, ele pode 

intentar uma acção De peculio contra o seu pai. Mas se o chefe de família recebe a doação mortis causa, e depois se dá a si 

próprio em adopção, a propriedade doada pode ser recuperada pelo doador. Este caso não é semelhante àquele em que aquele 

que recebe uma doação mortis causa a dá a outro, pois o doador não pode recuperar dele o bem em si, mas apenas o seu 

valor. 

 

484. The Same, On Urseius Ferox, Livro I. 

 

Um terreno é concebido para uma pessoa que não pode adquirir legalmente senão uma parte dele, sob a condição de que 

pague aurei a propriedade ao herdeiro. Ele não é obrigado a pagar a totalidade da soma para obter a sua parte do terreno, mas 

apenas uma quantia proporcional ao legado que tem direito a receber. 

 

485. The Same, On Urseius Ferox, Livro II. 

 

Várias autoridades, e entre elas Priscus, sustentaram que uma pessoa que recebe uma soma de dinheiro para o induzir a 

aceitar uma propriedade obtém o dinheiro mortis causa. 

 

486. Africanus, Perguntas, Livro I. 

 

No caso de uma doação mortis causa, em que a capacidade de alguém para receber o bem é objecto de investigação, a hora da 

morte, e não a da doação, deve ser considerada. 

 

487. The Same, Perguntas, Livro II. 
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Quando uma doação mortis causa é feita a um filho sob controlo paterno, e ele morre durante a vida do doador, mas o seu pai 

sobrevive, surge a questão, qual é o Estado de direito num caso deste tipo? A resposta foi que, pela morte do filho, uma acção 

para recuperar a propriedade mentirá; desde que o doador tivesse a intenção de a dar ao filho e não ao pai. Caso contrário, se 

a agência do filho foi contratada apenas em benefício do pai, então a morte do pai deve ser tida em consideração. A mesma 

regra aplicar-se-á quando uma questão se coloca com referência à pessoa de um escravo. 

 

488. The Same, Perguntas, Livro IX. 

 

Quando uma libertação é dada a um devedor como doação mortis causa, e o doador recupera a sua saúde, ele pode cobrar a 

dívida, mesmo que o devedor tenha sido libertado por lapso de tempo; pois, pela libertação, o credor renunciou ao seu crédito 

ao abrigo da obrigação anterior, e este foi fundido no direito de recuperar a doação. 

 

489. Marcianus, Institutos, Livro IX. 

 

Uma doação mortis causa pode ser feita, quer a parte execute ou não um testamento. 

 

490. Um filho sob controlo paterno, que não pode fazer um testamento mesmo com o consentimento do seu pai, pode, 

contudo, fazer uma doação mortis causa, se o seu pai o permitir. 

 

491. The Same, Regras, Livro II. 

 

Quando duas pessoas fazem doações recíprocas, mortis causa, da mesma propriedade, e ambas morrem, o herdeiro de 

nenhuma delas pode recuperar a propriedade, pela razão de que nenhuma delas sobrevive à outra. Aplicar-se-á a mesma regra 

de direito, se um marido e uma esposa fizerem donativos recíprocos. 

 

492. O mesmo, Regras, Livro V. 

 

Quando uma doação mortis causa é feita de tal forma que não pode ser revogada em nenhuma circunstância, é antes uma 

doação inter vivos do que uma mortis causa. Por conseguinte, deve ser considerada como qualquer outra doação inter vivos, e 

será nula como entre marido e mulher; e a Lei Falcidiana não se aplicará, como acontece no caso de doações mortis causa. 

 

493. Marcellus, Opiniões. 

 

Um sobrinho, desejando fazer uma doação mortis causa ao seu tio da quantia que lhe devia, fez a seguinte declaração por 

escrito: "Desejo que quaisquer registos ou notas minhas, onde quer que se encontrem, sejam nulos, e que o meu tio não seja 
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obrigado a pagá-los". Pergunto, se os herdeiros trazem processo para recuperar o dinheiro do tio do falecido, se podem ser 

barrados por uma excepção com base em fraude. Marcelo respondeu que eles podem ser, pois os herdeiros estão certamente a 

fazer uma exigência ao tio contrária aos desejos do falecido. 

 

494. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Onde os bens são doados mortis causa, e o doador recupera a sua saúde, vejamos se terá direito a uma acção in rem. Se 

alguém deve fazer uma doação sob a condição de que, em caso de morte, o bem pertença à pessoa a quem foi doado, não há 

dúvida de que o doador pode recuperá-lo, e se ele deve morrer, aquele a quem foi doado pode fazê-lo. Se a condição era que 

o doador tivesse imediatamente o bem como seu, mas que o devolvesse se o doador recuperasse a sua saúde, ou voltasse após 

uma batalha ou uma longa viagem, pode manter-se que o doador terá direito a uma acção real, se algum destes 

acontecimentos ocorrer; mas, entretanto, o bem pertencerá à pessoa a quem foi doado. Se, no entanto, aquele a quem a 

doação foi feita, tiver de predecessorar o doador, poderá ser considerado que este último terá direito a uma acção real. 

 

495. The Same, On the Edict, Livro XXI. 

 

Quem fizer uma doação mortis causa, e depois mudar de ideias, terá direito ou a uma acção de recuperação do bem ou a uma 

acção equitativa. 

 

496. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VIII. 

 

Os bens são adquiridos mortis causa quando surge uma ocasião para a sua obtenção devido à morte de alguém, excepto nos 

casos em que tenham uma designação particular; pois é certo que qualquer pessoa que adquira bens por direito hereditário, ou 

como legatário ou beneficiário de um fideicomisso os adquire, devido à morte de outro, mas pela razão de que estes métodos 

de aquisição de bens são designados por nomes específicos, distinguem-se daquele em questão. 

 

497. Julianus considera que, embora o devedor que foi libertado possa não ser solvente, a doação continuará a ser 

considerada como tendo sido feita mortis causa. 

 

498. A propriedade também pode ser adquirida sem doação; como, por exemplo, quando um escravo ou um legatário paga 

uma soma de dinheiro com o objectivo de cumprir alguma condição, quer a pessoa que a recebe seja um estranho, quer um 

herdeiro. O caso é semelhante quando alguém recebe dinheiro para aceitar ou rejeitar uma herança, ou para recusar um 

legado que lhe tenha sido legado. Mesmo um dote que tenha sido estipulado e que pertença ao marido se a sua esposa morrer, 

é evidentemente adquirido mortis causa, e dotes deste tipo são designados como retornáveis. Mais uma vez, tudo o que é 
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doado mortis causa, ou é dado enquanto em perigo iminente de morte, ou com a expectativa de mortalidade, pela razão de 

compreendermos que morreremos mais cedo ou mais tarde, está incluído nesta categoria. 

 

499. Se, com a intenção de fazer uma doação mortis causa, o devedor deve dirigir o seu devedor para fazer uma nova 

promessa ao meu credor de pagar aurei de posse, surge a questão, qual seria a regra de direito se o devedor não devesse 

provar ser solvente? Julianus diz que se eu estipular desta forma, serei considerado como tendo obtido tanto dinheiro quanto 

o seu devedor é capaz de pagar; pois ele diz que se o doador recuperar a sua saúde, só terá direito a obter a nova obrigação do 

devedor. Se, no entanto, o meu credor entrar na estipulação, serei considerado como tendo recebido apenas tanto dinheiro 

como teria o direito de ser libertado do pagamento ao meu credor. 

 

500. Quando um devedor, que é pobre, é libertado da sua dívida através de uma doação, é considerado como tendo obtido 

todo o dinheiro a partir do pagamento do qual foi libertado. 

 

501. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

Uma doação feita mortis causa não é considerada perfeita até após a morte do doador. 

 

502. Paulus, On Plautius, Livro IV. 

 

Quando alguém adquire por usucapião propriedade pertencente a outra que foi doada mortis causa, não é considerado como 

tendo obtido da parte a quem a propriedade pertence, mas daquele que lhe deu a oportunidade de usucapião. 

 

503. Marcellus, Digest, Livro XXVIII. 

 

Uma doação mortis causa também pode ser feita, mesmo que se possa provar que o doador estipulou para pagamento todos 

os anos, enquanto ele viveu; ou seja, que a recolha deve começar após a morte do promotor. 

 

504. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

O Senado decretou que, quando as doações mortis causa eram feitas àqueles a quem a lei proibia recebê-las, eles estão na 

mesma posição que pessoas a quem os legados são legados por vontade, e que não estão autorizadas por lei a aceitá-los. Uma 

grande variedade de questões surgiu ao abrigo deste Decreto do Senado, algumas das quais iremos mencionar. 

 

505. A palavra "doação" é derivada de donum, que significa "presenteado com um presente". É retirada do grego, pois os 

gregos dizem dwron kai dwreisvai, ou seja, "um presente e uma dádiva". 
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506. Uma doação mortis causa, contudo, difere muito de uma dádiva genuína e absoluta, que é feita de tal forma que não 

pode, em circunstância alguma, ser revogada; e onde aquele que a faz prefere que o donatário tenha a propriedade do que ele 

próprio. Por outro lado, aquele que faz uma doação mortis causa pensa em si próprio e, através do seu amor pela vida, prefere 

ficar com a propriedade, em vez de a dar. Esta é a razão pela qual se costuma dizer que o doador prefere ficar com o bem do 

que permitir que aquele a quem o dá fique com ele, mas que prefere ficar com ele, do que passar o bem para o seu herdeiro. 

 

507. Portanto, aquele que faz uma doação mortis causa, no que diz respeito ao seu pensamento, conclui uma transacção 

comercial; ou seja, impõe a condição de que o bem lhe seja devolvido se for restituído à sua saúde. Os seguidores de Cassius 

não tiveram dúvidas de que o bem poderia ser recuperado, como no caso de uma transacção inacabada; pela razão de que, 

quando se dá alguma coisa, é feito ou que se pode realizar algum acto, ou que eu posso realizar um, ou que Lucius Titius 

pode fazê-lo, ou no caso de ocorrer algum evento; e em todos estes casos, o bem pode ser recuperado através de uma acção. 

 

508. Uma doação mortis causa é feita de várias maneiras diferentes. Por vezes é feita por um homem que está bem e não tem 

qualquer expectativa de morte imediata, que goza de excelente saúde, mas que reflecte que o homem é susceptível de morrer. 

Por vezes é feita através do medo da morte, seja por causa do perigo presente ou futuro. Pois o perigo de morte pode ser 

apreendido em terra e no mar, em paz e em guerra, tanto em casa como no exército. Uma doação também pode ser feita na 

condição de que, se o doador morrer da sua doença, os bens não sejam, em circunstância alguma, devolvidos; ou que sejam 

devolvidos se ele mudar de ideias, e desejar que lhe sejam restituídos, mesmo antes de morrer da mesma doença. Uma 

doação também pode ser feita sob a condição de não ser devolvida, a menos que a pessoa com direito a ela morra antes do 

doador. Uma doação mortis causa também pode ser feita de tal forma que não possa ser recuperada em qualquer caso, ou 

seja, nem mesmo que o doador deva recuperar a sua saúde. 

 

509. Se alguém deve formar uma parceria com outro com o objectivo de fazer uma doação mortis causa, deve ser dito que a 

parceria é nula. 

 

510. Quando um credor deseja fazer uma doação mortis causa a dois dos seus devedores, do que eles lhe devem, e liberta um 

deles da responsabilidade, e recupera a sua saúde, pode processar qualquer um deles que ele possa seleccionar. 

 

511. Aquele que estipula o pagamento de uma soma de dinheiro anualmente como doação mortis causa não se assemelha à 

pessoa a quem foi legado um legado, pagável anualmente; pois embora existam muitos legados, existe apenas uma 

estipulação, e o estatuto daquele a quem a promessa foi feita deve ser sempre considerado. 

 

512. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro VIII. 
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Quando algo é dado com o propósito de cumprir uma condição, embora não possa ser derivado da herança do falecido, ainda 

assim, aquele a quem a lei diz que apenas receberá uma certa quantia não pode receber uma soma maior do que a fixada por 

lei. É certo que quando uma soma de dinheiro é paga por um escravo com o propósito de cumprir a condição, a quantia será 

regulada de acordo com o que o legatário tem legalmente direito a receber, desde que o escravo tivesse tanto na sua 

peculiaridade no momento da sua morte. Se, no entanto, a soma foi adquirida após a sua morte, ou se outra pessoa a deu por 

ele, pois fazia parte da propriedade que o testador tinha quando morreu, o caso será o mesmo em que as acusações são 

impostas aos legatários. 

 

513. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro XV. 

 

De um modo geral, é preciso lembrar que as doações mortis causa são comparáveis a legados. Portanto, qualquer regra da lei 

que se aplique a legados deve ser entendida como sendo também aplicável a doações mortis causa. 

 

514. Julianus diz que se alguém, durante a vida do doador, vender um escravo que lhe foi doado como doação mortis causa, 

este último terá direito a uma acção pessoal para recuperar o preço, se recuperar a sua saúde, e optar por fazê-lo; caso 

contrário, o doador será obrigado a devolver ele próprio o escravo. 

 

515. Marcellus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Existe a seguinte diferença entre uma doação mortis causa e outras formas pelas quais qualquer pessoa adquire propriedade 

por motivo de morte. Uma doação mortis causa é feita quando ambas as partes estão presentes, e qualquer coisa que não 

esteja incluída neste tipo de doação, entende-se, pode ser obtida por causa da morte. Pois quando um testador, pela sua 

vontade, ordena ao seu escravo Pamphilus que seja livre sob a condição de que me pague aurei, não se considera que ele me 

tenha feito uma doação; e no entanto, se eu aceitar a aurei do escravo, fica estabelecido que eu os aceito mortis causa. O 

mesmo acontece quando um herdeiro é nomeado na condição de que ele me pague a posse de aurei; como, ao aceitar o 

dinheiro daquele que é nomeado herdeiro, adquiro-o mortis causa, com o objectivo de cumprir a condição. 

 

516. Paulus, On Plautius, Livro XVII. 

 

Se aquele a quem foi doado um escravo mortis causa manumita-o, estará sujeito a uma acção para recuperar o valor do 

escravo, pois sabe que pode ser processado se o doador recuperar a sua saúde. 

 

517. Papinianus, Perguntas, Livro XXIX. 

 

Se uma doação mortis causa feita entre marido e mulher produz efeitos, a doação é referida ao momento em que foi feita. 
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518. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Quando um escravo, que deve ser livre sob a condição de pagar uma certa quantia da sua peculiaridade a um dos herdeiros da 

herdade, o faz, deve também prestar contas dessa quantia por força da Lei Falcidiana, tal como no caso de um processo pela 

herança, e também quando a restituição é feita ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado. O que o escravo recebeu como 

doação, e pago, é considerado como tendo sido dado a partir da sua peculiaridade, e se foi pago por outro na sua presença, e 

em seu nome, é entendido como tendo sido pago por ele próprio. 

 

519. The Same, Opinions, Livro XXXII. 

 

Seia, tendo transferido a sua propriedade para o seu parente Titius, a título de doação, reservou para si o usufruto da mesma; 

e foi acordado que se Titius morresse antes dela, a referida propriedade deveria ir para ele, e se ela morresse durante a vida 

dos filhos de Titius, deveria então pertencer-lhes. Assim, se os herdeiros de Lucius Titius reivindicassem a propriedade, não 

poderiam opor-se ineficazmente por uma excepção com base na má fé. No entanto, tendo sido instaurado um processo de boa 

fé, foi perguntado se a mulher não era obrigada a prometer dar os bens aos filhos de Titius quando ele morresse. Algumas 

dúvidas surgiram quanto ao facto de que a doação não deveria ser extorquida, onde o título de propriedade ainda não tinha 

sido conferido às crianças; ainda assim, não se poderia dizer que, devido à segurança dada, a primeira doação, que foi 

aperfeiçoada pela entrega do bem, e que, sendo efectivamente dada no início, deveria ser perpetuada; e não a segunda, que 

foi meramente prometida? Portanto, a doação foi feita sob uma certa condição, e assim deve ser considerada, ou foi feita por 

causa da morte? Não se pode negar que deveria ser considerada como tendo sido feita mortis causa. O resultado é que a 

primeira doação foi anulada, a segunda deveria ser considerada como tendo sido extorquida, uma vez que Seia sobreviveu ao 

Titius. Finalmente, após a morte da mulher, se os filhos do Titius tivessem aceitado a ligação com o seu consentimento, 

seriam responsáveis por contribuir para a parte falcidiana na proporção das suas respectivas quotas. 

 

520. Quando um pai, no momento da morte, deu certos bens ao seu filho emancipado, sem lhe impor a condição de devolver 

os mesmos, e os seus irmãos e co-herdeiros desejavam que a contribuição fosse feita fora dos bens, por causa da Lei 

Falcidiana, dei como minha opinião que a antiga regra deveria ser observada, uma vez que a nova constituição nada tinha a 

ver com as outras doações, que eram feitas em condições positivas, e, em caso de morte, deveria haver uma dedução dos bens 

da herança, sem que os herdeiros tivessem a esperança de a reter; pois aquele que fez a doação fê-lo absolutamente ao 

morrer, e não como uma doação mortis causa. 

 

521. Neratius, Opiniões, Livro I. 
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Fulcinius: Uma doação mortis causa pode ser feita entre marido e mulher, se o doador tiver uma apreensão de morte 

extremamente bem fundamentada. Neratius: É suficiente se o doador tiver uma crença deste tipo, e pensar que vai morrer, e 

não deve ser feita nenhuma investigação sobre se a sua opinião foi bem fundamentada ou não. Esta regra deve ser observada. 

 

522. Paulus, Manuais, Livro I. 

 

Quando uma doação mortis causa é feita a um escravo, vejamos cuja morte deve ser tomada em consideração, ou seja, a 

morte do senhor, ou a do próprio escravo, para que possa haver fundamento para uma acção pessoal de recuperação da 

propriedade. A melhor opinião é que a morte da pessoa a quem a doação foi feita deve ser considerada; ainda assim, a doação 

não segue o escravo manumitted após a morte do seu senhor, antes da abertura do testamento. 
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               Livro XL 
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente às manumissões. 

 

2. Relativamente a manumissions perante um magistrado. 

 

3. Sobre a manumissão de escravos pertencentes a uma comunidade. 

 

4. Sobre as manumissões testamentárias. 

 

5. Sobre a liberdade concedida sob os termos de um trust. 

 

6. Quanto à privação da liberdade. 

 

7. Sobre os escravos que devem ser livres sob uma determinada condição. 

 

8. Sobre os escravos que obtêm a sua liberdade sem manumissão. 

 

9. Sobre os escravos que, tendo sido manumissionados, não se tornam livres, por quem isto é feito (...) 

 

10. Quanto ao direito de usar um anel de ouro. 

 

11. Quanto à restituição dos direitos de nascimento. 

 

12. Relativamente a acções relacionadas com a liberdade. 

 

13. Relativamente às pessoas que não podem exigir a sua liberdade. 
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14. Onde alguém decide nascer livre. 

 

15. Não será levantada qualquer questão quanto ao estado das pessoas falecidas após cinco anos (...) 

 

16. Relativamente à detecção de conluio. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo às manumissões. 
 

 

 

 

 

0. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro VI. 

 

Foi decidido que qualquer pessoa que nasça nos Kalends de Janeiro pode manumitar o seu escravo após a sexta hora da noite 

anterior aos Kalends, como tendo, nessa altura, completado o seu vigésimo ano. Para qualquer pessoa com mais de vinte anos 

é permitido manumitar um escravo, mas é proibido a um menor de idade inferior a essa idade fazê-lo. Assim, ele não é 

considerado menor de vinte anos, que se encontra no último dia do seu vigésimo ano. 

 

(1) The Same, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Se um herdeiro manumita um escravo que tenha sido legado, enquanto o legatário delibera se o aceitará ou não, fica 

estabelecido que o escravo será livre se o legatário concluir finalmente pela rejeição do legado. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Quando um escravo é dado em penhor, ele não pode ser manumitido, mesmo que o devedor seja rico. 

 

0. Ulpianus, Disputations, Livro VI. 
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Uma Epístola dos Irmãos Divinos, dirigida a Urbius Maximus, estabelece que um escravo comprado com o seu próprio 

dinheiro está em condições de exigir a sua liberdade. 

 

(23) Em primeiro lugar, um tal escravo não pode ser considerado como tendo sido comprado com o seu próprio dinheiro, 

como um escravo não pode ter dinheiro próprio. Mas se fecharmos os olhos, ele deve ser considerado como tendo sido 

comprado com o seu próprio dinheiro, uma vez que não foi comprado com aquele que o resgatou da escravatura. Assim, quer 

o dinheiro tenha vindo do peculiar que pertence ao vendedor, ou de alguma aquisição afortunada pelo escravo; quer tenha 

sido fornecido pela bondade ou liberalidade de um amigo; quer alguém o tenha adiantado, ou prometido, ou feito com que 

fosse delegado; ou quer o escravo tenha sido resgatado pelo seu compromisso de pagar a dívida, deve ser considerado como 

tendo sido comprado com o seu próprio dinheiro. Pois é suficiente que aquele que emprestou o seu nome à compra não tenha 

gasto nenhum do seu próprio dinheiro. 

 

(24) Se um escravo, comprado por alguém que lhe é desconhecido, lhe oferecer posteriormente o preço pelo qual foi vendido, 

deve ser dito que não deve ser ouvido, pois isto deve ser feito no início para que uma venda fictícia possa ser feita, e um 

acordo confidencial celebrado entre o comprador e o escravo. 

 

(25) Portanto, se isto não foi feito em primeiro lugar para permitir ao escravo ser resgatado com o seu próprio dinheiro, ou se 

o escravo não deu o dinheiro com essa intenção, ele não terá direito à sua liberdade. 

 

(26) Assim, quando esta era a intenção no início, e o comprador se apressou a pagar o dinheiro, e depois deve ser 

reembolsado, pode o escravo beneficiar da Constituição Imperial? Penso que ele o pode fazer. 

 

(27) Por conseguinte, se o comprador tiver de adiantar o dinheiro ao escravo, e este lho reembolsar, pode adquirir a sua 

liberdade. 

 

(28) Quer tenha sido ou não mencionado no contrato (por exemplo, no caso de uma venda), que o escravo seria manumitted, 

a melhor opinião é que ele terá direito à sua liberdade. 

 

(29) Assim, se alguém comprar um escravo com o dinheiro deste último, mas sem concordar com a manumitá-lo, a opinião 

humana daqueles que trataram a questão em que o escravo deveria obter a sua liberdade, uma vez que o comprador era 

meramente fictício e emprestou o uso do seu nome, e além disso, não perdeu nada. 

 

(30) No entanto, não faz diferença por quem um escravo comprado com o seu próprio dinheiro é adquirido, seja pelo 

Tesouro, por um município, ou por um particular, nem qual pode ser o sexo do comprador. Se o vendedor tiver menos de 

vinte anos de idade, a constituição será aplicável. A idade do comprador também não é tida em consideração, pois, mesmo 
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que ele seja menor de idade, é justo que cumpra a sua palavra, pois, ao fazê-lo, não sofrerá qualquer dano. A mesma regra é 

aplicável ao comprador que é um escravo. 

 

(31) A constituição não se aplica aos escravos que sejam absolutamente incapazes de obter a sua liberdade; como, por 

exemplo, quando um escravo deva ser enviado para fora do país, ou tenha sido vendido ou legado por vontade própria sob a 

condição de nunca ser humano. 

 

(32) Quando um escravo é resgatado com o seu próprio dinheiro, embora não tenha pago a totalidade do preço, deve dizer-se 

que tem direito à sua liberdade se contribuiu com o seu trabalho para compensar o que lhe era devido, ou se depois obteve 

propriedade pela sua indústria. 

 

(33) Se comprar uma parte de si próprio com o seu próprio dinheiro, e a outra parte já lhe pertencia, a constituição não se 

aplicará, tal como não se, tendo a propriedade de si próprio, apenas comprasse o usufruto do mesmo. 

 

(34) Mas e se ele possuísse o usufruto de si próprio, e comprasse a propriedade? Neste caso, ele está numa posição tal que a 

Constituição Imperial se aplicará. 

 

(35) Quando duas pessoas compram um escravo, uma delas com o seu próprio dinheiro, e a outra com o dinheiro do escravo, 

deve ser considerado que a Constituição não será aplicável, a menos que aquele que o comprou com o seu próprio dinheiro 

esteja preparado para o manumitar. 

 

(36) No entanto, quando alguém compra metade de um escravo, e adquire a outra metade através de alguma transacção 

lucrativa, deve ser dito que existe fundamento para a aplicação da constituição. 

 

23. Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

Se um escravo deve alegar que foi comprado com o seu próprio dinheiro, pode comparecer em tribunal contra o seu senhor, 

cuja boa fé ele contesta, e queixar-se de não ter sido manumitido por ele; mas deve fazê-lo em Roma, perante o Prefeito 

Urbano, ou nas províncias perante o Governador, de acordo com as Sagradas Constituições dos Irmãos Divinos; sob a pena, 

porém, de ser condenado às minas, se tentar fazê-lo e não provar o seu caso; a menos que o seu mestre prefira que lhe seja 

restituído, e então deve ser decidido que não será sujeito a uma pena mais severa. 

 

23. No entanto, se um escravo for ordenado a ser livre após ter prestado as suas contas, será nomeado um árbitro entre o 

escravo e o seu senhor, ou seja, o herdeiro, com o objectivo de que as contas sejam prestadas na sua presença. 
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(23) Alfenus Varus, Digest, Livro IV. 

 

Um escravo, tendo concordado em dar uma certa quantia para obter a sua liberdade, pagou-a ao seu amo, mas este último 

morreu antes de o ter humilhado, e ordenou-lhe que fosse livre pela sua vontade, e também lhe legou a sua peculiaridade. O 

escravo perguntou se o dinheiro, que tinha pago ao seu amo em consideração da obtenção da sua liberdade, lhe devia ser 

restituído pelos herdeiros do seu patrão, ou não? A resposta foi que se, depois de o patrão ter recebido o dinheiro, ele tivesse 

mantido uma conta dele como sua, este deixaria imediatamente de fazer parte do peculiar do escravo; mas se, entretanto, 

antes de o ter legado, ele pusesse de lado o dinheiro, como tendo sido pago pelo escravo, este deveria ser considerado como 

pertencendo ao seu peculiar, e os herdeiros deveriam devolvê-lo ao escravo legado. 

 

23. The Same, Digest, Livro VII. 

 

Dois filhos sob controlo paterno tinham, como parte do peculiar de cada um, escravos separados. Um deles, durante o tempo 

de vida do seu pai, mandou devolver um jovem escravo que pertencia à sua peculiaridade. O pai, pela sua vontade, legou a 

cada filho o seu peculiar, como um legado preferido. Levantou-se a questão de saber se o escravo acima mencionado se 

tornou o libertador de ambos os filhos, ou apenas daquele por quem ele tinha sido manumitido? A resposta foi que se o pai 

fizesse o seu testamento antes de o filho ter sido legado ao escravo, ele só se tornaria o libertado daquele, pela razão de que 

seria considerado como tendo sido legado com o resto do peculiar. Se, contudo, o pai tivesse feito o seu testamento depois, 

não seria considerado como tendo a intenção de legar o escravo que tinha sido legado; e como não legou o referido escravo 

como um legado preferido, após a morte do pai, ele seria o escravo dos dois irmãos. 

 

(23) Marcianus, Institutos, Livro XIII. 

 

Aqueles que são reduzidos à escravidão a título de pena não podem, sem dúvida, manumitar ninguém, porque eles próprios 

são escravos. 

 

23. Nem os que são acusados de crime capital podem manumitar os seus escravos, uma vez que tal foi decretado pelo 

Senado. 

 

24. O Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Calpurnius, que a liberdade dada aos escravos por uma pessoa que tenha 

sido condenada ao abrigo da Lei Corneliana, ou que estivesse ciente de que seria condenada, não terá qualquer força ou 

efeito. 

 

25. O Divino Adriano declarou num Rescript que, nos casos em que os escravos tenham sido manumidos para que o seu 

senhor pudesse ser libertado da responsabilidade pelo crime, eles não tinham direito legal à sua liberdade. 
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8. Paulus, Regras. 

 

Quando um escravo é vendido sob a condição de que não seja manumitido, ou é proibido por vontade própria de ser 

manumitido, ou é proibido de ser manumitido por um prefeito do governador por causa de alguma ofensa que cometeu, ele 

não pode obter a sua liberdade. 

 

0. Livro II dos Seis Livros dos Decretos Imperiais com Referência a Investigações Judiciais. 

 

Ilianus, um devedor do Tesouro, tendo muitos anos antes comprado uma escrava chamada Evemeria sob a condição de que 

ele a manumbrasse, fê-lo. Como o agente do Tesouro não considerou os bens da devedora suficientes para satisfazer os seus 

credores, levantou uma questão com referência ao estatuto da Evemeria. Foi decidido que não havia fundamento para o 

exercício do direito do Tesouro, sob o qual todos os bens dos devedores são responsáveis pela lei do penhor, porque a escrava 

tinha sido comprada na condição de ser manumitida, e se isto não tivesse sido feito, ela teria tido direito à sua liberdade nos 

termos da Constituição do Divino Marcus. 

 

10. The Same, On the Edict, Book LXIV. 

 

Um herdeiro, ao manumitar um escravo que tenha sido legado sob uma condição, e faz isto enquanto a condição está 

pendente, não torna o escravo livre. 

 

11. The Same, On the Edict, Book L. 

 

Um escravo que tenha sido culpado de rapto, e pelo qual o seu senhor tenha pago a pena, é proibido pela Lei Faviana de ser 

manumitido dentro de dez anos; e neste caso não consideramos o tempo em que o testamento foi feito, mas a data da morte 

do testador. 

 

0. Pomponius, On Plautius, Livro I. 

 

O escravo de uma pessoa louca não pode ser manumitido por um parente deste último que tenha sido nomeado seu curador, 

porque a manumissão de um escravo não está incluída na administração da propriedade. Se, no entanto, a pessoa insana deve 

ao escravo a sua liberdade por causa de uma confiança, Octavenus diz que, a fim de eliminar qualquer dúvida, o escravo deve 

ser entregue pelo curador à pessoa para quem vai ser transferido, a fim de ser manumitido por ele. 

 

23. Paulus, On Plautius, Livro XVI. 
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Não podemos manumitar um escravo na presença de alguém cuja autoridade seja igual à nossa. Um Pretor, porém, pode 

manumitar um escravo na presença de um Cônsul. 

 

23. Quando o Imperador manumita um escravo não lhe toca com uma varinha, mas o escravo que é manumitado torna-se 

livre pela mera expressão da vontade Imperial, de acordo com a lei de Augusto. 

 

15. Marcellus, Digest, Livro XXIII. 

 

Não há dúvida de que um escravo pode ser manumitted mortis causa. Não se deve, contudo, compreender se um escravo é 

ordenado a ser livre desta maneira que não o será se o seu senhor recuperar a sua saúde; pois tal como se tivesse sido 

absolutamente manumitido perante o Pretor, quando alguém pensa que está prestes a morrer, e a sua morte é esperada, assim, 

neste caso, a liberdade é concedida durante os últimos momentos da pessoa que concede a manumissão, pois considera-se 

que a sua vontade continua a existir devido à condição tácita da morte da pessoa que manumula o escravo. O caso é o mesmo 

que se alguém entregar um bem na condição de que, se morrer, este pertença à pessoa que o recebe; uma vez que o bem não 

será alienado se o doador mantiver a mesma intenção durante a sua vida. 

 

(0) Modestinus, Regras, Livro I. 

 

Se um filho com menos de vinte anos de idade manuma o seu escravo com o consentimento do seu pai, faz dele o libertado 

deste último; e a prova da manumissão é desnecessária, por causa do consentimento do pai. 

 

5888. The Same, Regras, Livro VI. 

 

Os escravos que um filho sob controlo paterno adquire enquanto está no exército não são incluídos na propriedade do pai, e 

este último não pode manumitar escravos deste tipo. 

 

(1) Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro XII. 

 

O vendedor pode manumitar um escravo que tenha aceitado vender, e o promotor que tenha contratado para entregar. 

 

17. Papinianus, Perguntas, Livro XIII. 

 

Quando alguém tiver recebido uma soma de dinheiro de outro em consideração de manumitar o seu escravo, a liberdade 

deste último pode ser-lhe extorquida sem o seu consentimento, embora seja frequente que o seu próprio dinheiro seja pago, e, 
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sobretudo, se o seu irmão ou o seu pai natural o tiver fornecido; pois o caso é semelhante a um em que um escravo é 

resgatado com o seu próprio dinheiro. 

 

(0) The Same, Opinions, Livro X. 

 

É supérfluo para um menor de vinte anos provar a manumissão de um escravo, se ele o receber com o propósito de o 

humilhar, após a promulgação do Rescript of the Divine Marcus dirigido a Aufidius Victorinus; pois se ele não o tivesse 

humilhado, o escravo obteria, no entanto, a sua liberdade. 

 

23. A mesma regra de direito não se aplica quando a concessão da liberdade é cobrada por um fideicomisso; pois, neste caso, 

o doador deve provar o facto, pois de outra forma o escravo manumitted não obterá a sua liberdade. 

 

24. Um certo homem vendeu uma escrava sob a condição de que ela deveria ser manumitted pelo comprador após a 

expiração de um ano; e, se tal não fosse feito, foi acordado que o vendedor deveria impor-lhe a mão, ou que o comprador 

deveria pagar a sua posse aurei. Não tendo o contrato sido observado, foi decidido que o escravo, no entanto, se tornaria livre 

de acordo com os termos da referida constituição; uma vez que, muito frequentemente, a imposição da mão tem lugar com o 

objectivo de dar assistência. Por conseguinte, o dinheiro não pode ser recuperado, uma vez que o benefício da lei foi 

assegurado de acordo com os desejos do vendedor. 

 

25. No momento da alienação de um escravo, foi acordado que, tendo sido transferido com a intenção de lhe conceder a sua 

liberdade, ele deveria ser manumitido após a expiração de cinco anos; e também que, entretanto, ele deveria pagar uma certa 

quantia todos os meses. Dei como minha opinião que os referidos pagamentos mensais não faziam parte da condição sob a 

qual ele era libertado da servidão, mas para mostrar que a sua servidão era apenas temporária; pois um escravo que tenha sido 

transferido para ser livre não pode, em todos os aspectos, ser comparado a um escravo que deva ser manumitido sob uma 

determinada condição. 

 

23. The Same, Opinions, Livro XIII. 

 

Um marido que é solvente pode manumitar um escravo dotal durante a continuação do casamento. Se, contudo, ele não for 

solvente, mesmo que não tenha outras responsabilidades, o escravo será impedido de obter a sua liberdade, pois o dote é 

entendido como sendo devido enquanto o casamento continuar a existir. 

 

23. The Same, Definitions, Book II. 
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Um neto pode manumitar um escravo com o consentimento de um avô, como um filho pode fazer com o consentimento do 

seu pai; mas o escravo manumitado tornar-se-á o libertado do pai, ou do avô. 

 

23. The Same, Opinions, Livro XV. 

 

Gaius Seius comprou Pamphila na condição de que ela seria manumitted dentro de um ano; e, antes desse tempo ter 

decorrido, o próprio Seius foi judicialmente decidido a ser um escravo. Pergunto se Pamphila tinha direito à sua liberdade 

depois de decorrido um ano, de acordo com a condição da venda. Paulus respondeu que a escrava que tinha sido comprada 

tinha sido adquirida pelo senhor da Seius, sob a mesma condição a que tinha sido vendida. 

 

23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

É fornecido pela Lex Junia Petronia que quando as decisões dos tribunais são contraditórias, o julgamento deve ser feito em 

favor da liberdade. 

 

23. Tem sido frequentemente estabelecido por Decretos Imperiais que, quando as testemunhas a favor e contra a liberdade 

aparecem em igual número, o julgamento deve ser feito a favor da liberdade. 

 

(23) Gaius, Sobre Manumissions, Livro I. 

 

A lei prevê que mesmo os bebés têm direito à liberdade. 

 

23. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro IV. 

 

Labeo defende que um escravo louco pode ser manumitido e obter a sua liberdade por todos os procedimentos conhecidos da 

lei. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre as manumissões perante um magistrado. 
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23. Pomponius, On Sabinus, Livro I. 

 

Está estabelecido que uma ala pode, com a autoridade do seu tutor na presença do Pretor, manumitar o seu escravo, bem 

como perante o referido tutor agindo como Pretor. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 

 

Onde um menor de vinte anos é o usufrutuário de um escravo, poderá ele consentir em obter a sua liberdade? Penso que o 

escravo pode obtê-la, se der o seu consentimento. 

 

23. The Same, Disputations, Livro IV. 

 

Se o herdeiro manumita um escravo que foi legado, e o legatário rejeita depois o legado, a concessão da liberdade tem um 

efeito retroactivo. A mesma regra aplica-se quando um escravo é absolutamente legado a duas pessoas, e uma delas repudia 

depois a manumissão feita pela outra; pois, neste caso também, a concessão da liberdade tem um efeito retroactivo. 

 

(23) Julianus, Digest, Livro XLII. 

 

Se um pai permitir que o seu filho manumite o seu escravo, e, entretanto, morrer intestate, e o seu filho, não sabendo que o 

seu pai estava morto, conceder ao escravo a sua liberdade, o escravo tornar-se-á livre através do favor concedido à liberdade, 

uma vez que não parece que o senhor tenha mudado de ideias. Se, no entanto, o pai tivesse, através de um mensageiro, 

proibido o seu filho de libertar o escravo, e o filho não o soubesse, e, antes de o saber, deveria manumitar o escravo, este 

último não se tornaria livre; pois para que um escravo possa obter a sua liberdade através da manumissão de um filho, a 

intenção do pai deve continuar a existir; uma vez que, se ele mudasse de ideias, não seria verdade que o filho tivesse 

manumitido o escravo com o consentimento do pai. 

 

23. Sempre que um mestre manumita o seu escravo, mesmo que pense que pertence a outro, é, no entanto, verdade que o 

escravo é manumitado com o consentimento do seu mestre, e por isso ele se tornará livre. E, por outro lado, se Stichus não 

pensar que pertence à pessoa que o manumita, ele irá, no entanto, obter a sua liberdade, pois há mais no próprio facto do que 

na opinião; e, em ambos os casos, é verdade que Stichus foi manumitado com o consentimento do seu amo. A mesma regra 

de direito aplicar-se-á quando tanto o senhor como o escravo estiverem enganados, e um deles pensa que não é o senhor, e o 

outro pensa que não é o seu escravo. 
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24. Um menor de vinte anos de idade, que é um senhor, não pode manumitar legalmente sem comparecer perante a devida 

autoridade. Paulus diz que se um menor de vinte anos de idade permite que um escravo sobre o qual tem o direito de se 

comprometer a ser manumitido, a manumissão é legal; porque não se entende que ele o tenha realmente libertado, mas 

apenas que não tenha interferido com a sua manumissão. 

 

23. Julianus, In the Same Book. 

 

Tem-se perguntado frequentemente se um magistrado nomeado com o propósito de examinar as manumissões pode, ele 

próprio, manumitar um escravo. Lembro-me que Javolenus, meu preceptor, manumitiu os seus escravos em África e na Síria, 

quando era membro do conselho de magistrados; e eu segui o seu exemplo, e libertei alguns dos meus escravos no meu 

tribunal, ambos enquanto eu era Pretor e Cônsul; e aconselhei alguns outros Pretores e Cônsules a fazerem o mesmo. 

 

23. The Same, On Urseius Ferox, Livro II. 

 

Não há dúvida de que um escravo que tenha em comum menores de vinte anos de idade pode ser admitido perante o tribunal 

competente; mesmo que um dos proprietários não concorde com o processo. 

 

23. Gaius, Diurnal ou Golden Matters, Livro I. 

 

Não é absolutamente necessário que a manumissão tenha lugar no tribunal, e por isso os escravos são muitas vezes 

manumiados enquanto em trânsito, quando o Pretor, o Procônsul, o Deputado, ou o Imperador lhes confere este benefício no 

caminho para o banho, para o tribunal, ou para os jogos públicos. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Quando estive no país com um Pretor, permiti que um escravo fosse manumitido antes dele, embora não estivesse presente 

nenhum lictor. 

 

23. Marcianus, Institutos, Livro XIII. 

 

Existe justa causa para a manumissão, onde um escravo salvou o seu senhor do perigo de perder a sua vida, ou da vergonha. 

 

23. Deve ser lembrado que a liberdade deve ser concedida depois de ter sido recebida, independentemente da razão que possa 

ser alegada contra ela depois. Pois o Divino Pio afirmou num Rescript que quando um caso tiver sido provado uma vez, não 
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pode ser reanimado, desde que a pessoa não seja autorizada a manumitar um escravo pertencente a outro; pois tudo o que for 

alegado pode ser contradito por provas, mas quando tiver sido provado uma vez, não pode ser reconsiderado. 

 

23. The Same, Rules, Book III. 

 

O filho de um pai surdo ou mudo pode manumitar um escravo pela sua ordem. O filho de uma pessoa insana, contudo, não o 

pode fazer. 

 

(23) Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VI. 

 

Quando um menor de idade inferior a vinte anos manumita um escravo, a manumissão é normalmente aceite, onde a pessoa 

que manumita é o filho ou filha natural, irmão ou irmã do escravo; 

 

23. The Same, On the Lex Aelia Sentia, Livro II. 

 

Ou se estiverem relacionados com ele por sangue (pois tal relação é tida em consideração). 

 

(385875968) The Same, On the Duties of Proconsul. 

 

Ou se ele ou ela for o irmão adoptivo, instrutor, professor, ou enfermeiro do menor, ou o filho ou filha da pessoa acima 

mencionada, ou o seu aluno, ou o tratador que carrega os seus livros, ou se um escravo for manumitido para se tornar um 

agente; desde que, neste caso, tenha pelo menos dezoito anos de idade; e também é exigido que o menor que o manumitir 

tenha mais do que um escravo. Do mesmo modo, se uma virgem ou uma mulher for manumitted para efeitos de casamento, 

se for exigido um juramento do mestre em primeiro lugar de que ela se casará no prazo de seis meses, tal como foi decretado 

pelo Senado. 

 

37. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

É mais habitual que as mulheres manumitem os seus filhos adoptivos, mas isto também é permitido no caso dos homens; e é 

suficiente que se permita manumitar um escravo em cujo apoio tenha um interesse mais do que comum. 

 

38. Há algumas autoridades que pensam que as mulheres podem manumitar um escravo com o objectivo de casar com ele, 

mas isto deve ser limitado a um caso em que ele foi legado à mulher que tem sido sua companheira de escravidão. 
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39. Se um homem, que é impotente, deseja manumitar uma escrava com o propósito de se casar com ela, pode fazê-lo. Esta 

regra, no entanto, não se aplica a quem tenha sido castrado. 

 

39. Paulus, Sobre a Lex Aelia Sentia, Livro I. 

 

Um menor de vinte anos de idade também deve ser autorizado a manumitar um escravo com o propósito de cumprir uma 

condição; por exemplo, quando alguém for nomeado herdeiro sob a condição de libertar um escravo. 

 

(0) Muitas causas justas para a manumissão podem existir com referência ao passado; por exemplo, quando o escravo ajudou 

o seu senhor em batalha, o protegeu contra ladrões, o curou quando estava doente, ou revelou traição com a qual foi 

ameaçado, e em outros casos que levariam demasiado tempo a enumerar; como há muitas outras razões pelas quais seria 

honroso que a liberdade fosse concedida por decreto, e que deveriam ser tidas em consideração pelo magistrado perante o 

qual o assunto é trazido. 

 

(1) Vários escravos podem ser manumiados ao mesmo tempo na presença de um magistrado, e a presença dos escravos é 

suficiente para permitir que vários sejam manumiados. 

 

(2) Um mestre que esteja ausente pode declarar o motivo das manumissões pelo seu advogado. 

 

(3) Se dois mestres manumitam a mesma escrava feminina com o objectivo de casar com ela, a razão não deve ser aceite. 

 

(4) As pessoas que têm o seu domicílio em Itália, ou noutra província, podem manumitar as suas escravas perante o 

governador de outra província, depois de terem apresentado um requerimento ao tribunal competente. 

 

40. Ulpianus, Sobre a Lex Aelia Sentia, Livro II. 

 

Os juízes, ao ouvirem as razões das manumissões, devem lembrar-se que estas devem ser baseadas, não na dissolução, mas 

no afecto; pois a Lex Aelia Sentia é entendida como concedendo liberdade legal, não com o propósito de prazer, mas por 

causa do apego sincero. 

 

41. Se alguém transferir um escravo para um menor de vinte e um anos de idade, quer em consideração de um preço pago, 

quer como doação, na condição de o libertar, pode oferecê-lo como motivo justo de manumissão, declarando a condição que 

foi imposta, e pode então conceder ao escravo a sua liberdade. No entanto, ele será obrigado a demonstrar que este foi o 

acordo entre as partes, para que o assunto possa ser decidido de acordo com a condição da doação, ou com o afecto da pessoa 

que doou o escravo para ser manumitido. 
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(0) Paulus, On the Edict, Book L. 

 

Podemos manumitar um escravo na presença do Procônsul, depois de ele ter deixado a Cidade. 

 

42. Podemos também manumitar um escravo na presença do seu Deputado. 

 

18. The Same, On Plautius, Livro XVI. 

 

Um escravo pode ser manumitido perante um filho sob controlo paterno, que age como magistrado, embora ele próprio, 

estando sujeito à autoridade paterna, não tenha, como indivíduo privado, o direito de manumitir um escravo. 

 

43. Um Pretor não pode manumitar um escravo na presença do seu colega. 

 

44. Um filho pode também manumitar um escravo na presença do seu pai, com o consentimento deste último. 

 

19. Celsus, Digest, Livro XXIX. 

 

Se um menor de vinte anos de idade manumita uma escrava grávida, perante o tribunal competente, com o objectivo de se 

casar com ela, e, entretanto, ela deve ter um filho, o estado da criança que criou, ou seja, se é escrava ou livre, permanecerá 

indeterminado. 

 

0. Ulpianus, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro II. 

 

Se um menor de vinte e cinco anos de idade for acusado de manumitar um escravo pelos termos de um trust, deve ser-lhe 

permitido fazê-lo imediatamente, a menos que tenha sido acusado de manumitar o seu próprio escravo. Pois, neste caso, o 

montante do benefício, que ele obterá da vontade da pessoa que fez o pedido, deve ser comparado com o valor do escravo a 

quem foi solicitado à manumit. 

 

45. No entanto, quando um escravo foi doado ao menor sob a condição de ser manumitável, deve ser-lhe permitido 

manumitá-lo, a fim de evitar que a Constituição do Divino Marco se torne aplicável durante o atraso concedido pelo Cônsul. 

 

46. Quando alguém deseja manumitar uma escrava para casar com ela, e pode, sem desonra à sua categoria, casar com uma 

mulher deste tipo, deve ser-lhe permitido fazê-lo. 
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47. Marcelo também diz que se uma mulher desejar emancipar o seu filho natural, ou qualquer das outras pessoas 

anteriormente mencionadas, deve ser-lhe permitido fazê-lo. 

 

48. Um cônsul pode manumitar um escravo perante si mesmo, se por acaso for menor de vinte anos de idade. 

 

46. Modestinus, Pandestinus, Livro I. 

 

Eu posso, em conformidade com a Constituição do Divino Augusto, manumitar um escravo na presença do Prefeito do 

Egipto. 

 

0. Paulus, Perguntas, Livro XII. 

 

Um pai enviou uma carta de uma província ao seu filho, que sabia estar em Roma, pela qual lhe permitiu libertar perante um 

magistrado qualquer escravo que pudesse escolher entre aqueles que tinha consigo para o seu serviço pessoal, e o filho, 

subsequentemente, manumitiu Stichus na presença do Pretor. Pergunto se ele o libertou? A resposta foi: porque não havemos 

de acreditar que o pai pudesse autorizar o seu filho a manumitar quaisquer escravos que ele tivesse para o seu serviço 

pessoal? Pois ele apenas concedeu ao seu filho o privilégio de fazer uma escolha, e, quanto ao resto, ele próprio manumitiu o 

escravo. 

 

23. Hermogenianus, Epítomes de Laiv, Livro I. 

 

Actualmente, é habitual que a manumissão seja feita através dos lictores, permanecendo o mestre em silêncio, e embora 

palavras solenes não sejam ditas, são consideradas como sendo ditas. 

 

23. Paulus, Sobre Neratius, Livro II. 

 

Um menor que já não é uma criança pode manumitar legalmente um escravo perante o tribunal competente. Paulus: Desde 

que o seu tutor o autorize a fazê-lo, e ele o liberte de tal forma que o peculiar não siga o escravo. 

 

(23) Gaius, On Manumissions, Livro I. 

 

Se um manumita menor tiver como objectivo fazer dele o seu guardião: Fufidius diz que isto deve ser aprovado. Nérva, o 

filho, tem a opinião contrária, o que é correcto. Pois seria o cúmulo do absurdo que o julgamento de um menor fosse 

considerado suficientemente bom para lhe permitir seleccionar um tutor, quando em qualquer outra transacção ele é 

controlado pela autoridade do seu tutor, porque o seu julgamento é fraco. 
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Título. 3. Relativo à manumissão de escravos pertencentes a uma comunidade. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro V. 

 

O Divino Marco concedeu o poder de manumissão a todas as pessoas colectivas que têm o direito de se reunirem. 

 

51. The Same, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Por esta razão, tais órgãos podem reivindicar as heranças dos seus libertados a que têm legalmente direito. 

 

52. Papinianus, Opiniões, Livro XIV. 

 

Um escravo pertencente a um município, que tenha sido legalmente emancipado, conservará a sua peculiaridade, se não tiver 

sido previamente privado dela; e, por conseguinte, o seu devedor fica isento de responsabilidade, pagando-lhe. 

 

 

 

 

 

Título. 4. Relativo às manumissões testamentárias. 

 

 

 

 

 

0. Ulpianus, On Sabinus, Livro IV. 
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Onde a liberdade é concedida a um escravo várias vezes em testamento, essa disposição prevalecerá pela qual ele melhor 

poderá obter a sua liberdade. 

 

54. The Same, On Sabinus, Livro V. 

 

Se alguém deve nomear um herdeiro da seguinte forma: "Que Tito seja meu herdeiro, e se Tito não deve ser meu herdeiro, 

que Stichus seja meu herdeiro; que Stichus seja livre", diz Aristo que Stichus não será livre, se Tito se tornar o herdeiro. 

Parece-me que ele pode ser considerado livre, uma vez que não recebe a sua liberdade em dois graus diferentes, mas é-lhe 

concedida duas vezes; que é a nossa prática. 

 

55. Pomponius, On Sabinus, Livro I. 

 

Um menor de vinte anos de idade, que está no exército, não é autorizado a manumitar o seu escravo por vontade própria. 

 

56. The Same, On Sabinus, Livro II. 

 

Se alguém deve fazer a seguinte provisão no seu testamento, nomeadamente, "Que Stichus seja livre, e que o meu herdeiro 

lhe pague aurei", não há dúvida que o dinheiro lhe será devido, mesmo que o chefe de família o manumite durante a sua vida. 

 

0. A mesma regra será aplicada se o testador disser: "Que Stichus seja livre, imediatamente ou após um certo tempo; e 

quando ele se tornar livre, que o meu herdeiro lhe pague a posse de aurei". 

 

1. Foi decidido que se um legado de liberdade for legado da seguinte forma: "Que o meu herdeiro pague a aurei para sugar - e 

tal escravo, se eu lhe conceder a sua liberdade na presença do magistrado", embora, estritamente falando, isto seja diferente 

de uma manumissão testamentária, ainda, de acordo com os ditames da humanidade, o legado será válido se o senhor, 

durante a sua vida, emancipar o escravo. 

 

58. The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

As disposições que são menos onerosas devem ser consideradas quando a liberdade é concedida por um testamento, e quando 

existem várias disposições deste tipo, entende-se que a que é menos onerosa é a que é mais vantajosa para a pessoa 

manumada. No entanto, quando a liberdade é concedida por um trust, a última cláusula escrita deve ser tida em conta. 

 

59. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVIII. 
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Se o senhor de um escravo nomeia como seu herdeiro o usufrutuário do referido escravo, e a liberdade é concedida a este 

último condicionalmente, uma vez que o escravo, entretanto, pertence ao herdeiro, o usufruto extinguir-se-á devido à fusão 

que resultar, e se a condição for cumprida, o escravo obterá a sua liberdade em absoluto. 

 

60. The Same, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Neratius diz, que quando a liberdade é concedida a um escravo, da seguinte forma: "Se eu não tiver nenhum filho no 

momento da minha morte, que Stichus seja livre", ele será impedido de obter a sua liberdade no caso de nascer um filho 

póstumo. Mas, enquanto o nascimento é antecipado, deveremos dizer que o escravo permanece em servidão; ou deveremos 

sustentar que ele se tornará um libertado por efeito retroactivo, se nenhuma criança deverá nascer? Penso que esta última 

opinião deve ser adoptada. 

 

61. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Onde a seguinte disposição foi inserida num testamento, "Que Stichus seja livre se ele tiver transaccionado correctamente os 

meus negócios", o grau de diligência demonstrado por Stichus deve ser considerado com referência ao seu benefício para o 

mestre, e não para o escravo; e ele deve também manifestar a sua boa fé pagando sobre qualquer saldo que possa permanecer 

nas suas mãos. 

 

62. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Onde um escravo foi legado para ser manumitido e, se não devia ser manumitido, foi-lhe ordenado que fosse livre, e um 

legado lhe foi legado, foi frequentemente decidido que tem direito à sua liberdade, e que o legado lhe é devido. 

 

(0) Quando se afirma numa constituição que um escravo não pode ser manumitido e que é proibido por vontade própria de 

ser libertado, penso que isto se refere apenas aos escravos pertencentes ao testador ou aos seus herdeiros, pois não se pode 

aplicar a um escravo pertencente a outro. 

 

63. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Onde o peculiar de um escravo é legado como um legado preferido, e um subescravo, que faz parte do peculiar, é dirigido 

para ser livre, é estabelecido que ele se tornará livre, pois existe uma grande diferença entre género e espécie. Pois está 

estabelecido que a espécie pode ser removida do género, pois consiste no peculiar que foi legado, e no subescravo que foi 

manumitido. 
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64. Se um escravo legado for ordenado para ser libertado da servidão, tornar-se-á livre; mas onde, em primeiro lugar, é 

considerado livre, e depois é legado, se for evidente que a intenção do testador era que fosse privado da sua liberdade, e como 

actualmente se sustenta que será privado dela, penso que fará parte do legado. Se, contudo, o assunto estiver em dúvida, 

então a opinião mais favorável deverá prevalecer, e ele tornar-se-á livre. 

 

0. Pomponius, On Sabinus, Livro VII. 

 

Se, depois de um escravo ter sido legado, a sua liberdade lhe tiver sido deixada sob uma confiança, o herdeiro ou o legatário 

será obrigado a manumitá-lo. 

 

(23) "Se Stichus e Pamphilus, paguem aurei, que sejam livres;" um deles pode tornar-se livre pagando cinco aurei, mesmo 

que o outro não pague nada. 

 

(24) Quando um escravo é ordenado a ser livre por vontade, ele torna-se imediatamente livre assim que um dos vários 

herdeiros nomeados entra na propriedade. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Quando alguém deixa um escravo a sua liberdade sob a condição de prestar juramento, não haverá fundamento para a 

aplicação do Édito Pretoriano com o propósito de remeter o juramento; e isto é razoável, pois se alguém deve remeter a 

condição da qual depende a liberdade do escravo, impedirá que a própria liberdade produza efeito, uma vez que o escravo 

não a pode obter a não ser pelo cumprimento da condição. 

 

0. Assim, se alguém deve legar a um escravo um legado com a sua liberdade, este último não terá direito ao legado, a menos 

que cumpra a condição de fazer o juramento. 

 

1. Se, no entanto, ele deve receber a sua liberdade absolutamente, e o legado foi concedido sob a condição de prestar 

juramento, Julianus, no Trigésimo Primeiro Livro do Digest, pensa que a condição de prestar juramento deve ser remetida. 

 

2. Além disso, defendo que a mesma regra se aplicará quando a condição foi imposta à concessão da liberdade, e o testador, 

durante a sua vida, manumeu o escravo; pois, neste caso, a condição da qual o legado dependia é remetida. 

 

68. The Same, Disputations, Livro V. 
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Quando a liberdade foi concedida a dois escravos sob a condição de construírem uma casa, ou de erigirem uma estátua, a 

condição não pode ser dividida entre eles. A dúvida só pode surgir quando um deles, tendo cumprido a condição, parece ter 

realizado os desejos do testador, e por isso terá direito à sua liberdade, que é a melhor opinião; a menos que o testador se 

tenha manifestado de outra forma. Um dos escravos, ao fazer o que lhe foi ordenado, cumpriu a condição no que lhe dizia 

respeito, e embora não o tenha feito em relação ao outro, ainda assim a condição deixará de a vincular, pois não poderá 

continuar a cumpri-la depois de a ter cumprido uma vez. 

 

69. A mesma questão pode também surgir quando um legado é legado a dois artesãos ou pintores, sob a condição de pintarem 

um quadro, ou construírem um navio; pois a intenção do testador deve ser considerada, e se ele impôs a condição da 

execução de um ao outro, o resultado será que quando um deles não faz nada, a condição não será cumprida, embora o outro 

possa estar pronto a fazer a sua parte. Se, no entanto, puder ser demonstrado que o testador teria ficado satisfeito, se o que 

quer que tivesse escrito ou declarado fosse feito apenas por um deles, o assunto será prontamente eliminado; pois um deles 

beneficiará, pelo seu acto, quer ele próprio e o seu associado, quer apenas ele próprio, conforme parece ter sido a intenção do 

testador. 

 

70. Esta questão também pode ser discutida no caso em que um testador concede liberdade a dois escravos, se estes 

prestarem as suas contas. Para Julianus pergunta, se um deles está pronto a prestar a sua conta, e o outro não, se o primeiro 

será impedido de o fazer pelo segundo. E ele diz muito correctamente que se as suas contas fossem mantidas separadamente, 

será suficiente que aquele que as presta obtenha a sua liberdade; mas se ambos mantiverem as suas contas juntos, um deles 

não será considerado como tendo cumprido a condição, a menos que pague o saldo remanescente nas mãos do outro. Temos 

de compreender isto para significar que os livros que contêm as contas também devem ser entregues. 

 

71. No entanto, se uma escrava, juntamente com os seus filhos, for orientada para ser libertada, mesmo que não tenha filhos, 

ela tornar-se-á, no entanto, livre; ou se tiver algum, e eles não forem capazes de obter a sua liberdade, o resultado será o 

mesmo. Esta regra também se aplicará mesmo que a escrava em si não possa tornar-se livre, pois os seus filhos continuarão a 

obter a sua liberdade; pois a cláusula, "juntamente com os seus filhos", não impõe uma condição, a menos que sugira que a 

intenção do testador era outra; uma vez que, em tais circunstâncias, estas palavras devem ser entendidas para estabelecer uma 

condição. Mas que não imponham uma condição é provado pelo Édito do Pretor, pelo qual é fornecido da seguinte forma: 

"Ordenarei que a mãe da criança por nascer e os seus filhos sejam colocados na posse da propriedade". Pois está estabelecido 

que mesmo que não haja filhos, a mãe do nascituro deve ser colocada na posse da herança. 

 

0. The Same, Disputations, Livro VIII. 

 

Quando a um escravo é concedida a sua liberdade absolutamente, e é nomeado herdeiro sob uma condição, foi decidido que 

mesmo que a condição não seja cumprida, ele terá direito à sua liberdade. 
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71. Julianus, Digest, Livro XXXIII. 

 

"Eu dou e legarei Stichus a Sempronius; se Sempronius não manumitar Stichus dentro de um ano, que o referido Stichus seja 

livre". Levantou-se a questão, qual é a regra neste caso? A resposta foi a seguinte: "Se Sempronius não manumitar Stichus, 

que Stichus seja livre", e Sempronius não o manumitar, ele não terá direito a Stichus, mas será livre. 

 

72. The Same, Digest, Livro XXXVI. 

 

Onde a seguinte disposição é inserida num testamento, "Quando Tito atingir a idade de trinta anos, deixe que Stichus se torne 

livre, e deixe que o meu herdeiro lhe dê um pedaço de terra," e Tito morrer antes de atingir o seu trigésimo ano, Stichus 

obterá a sua liberdade, mas ele não terá direito ao legado. Pois é apenas a favor da liberdade que se admite, após a morte de 

Titius, que existe um tempo durante o qual a liberdade pode ser concedida; mas a condição da qual o legado dependia é 

considerada como tendo falhado. 

 

0. The Same, Digest, Book XLII. 

 

A liberdade que é concedida para ter efeito no último momento da vida, como por exemplo, "Que Stichus seja livre quando 

morrer", é considerada como não tendo força ou efeito. 

 

65536. A seguinte disposição testamentária, "Que Stichus seja livre, se não ascender ao Capitólio", deve ser entendida como 

significando se ele não ascender ao Capitólio o mais cedo possível. Assim, Stichus obteria a sua liberdade desta forma, se 

tivesse o poder de ascender ao Capitólio, ele abster-se-ia de o fazer. 

 

65537. Colocou-se a questão de saber se a liberdade deveria ser considerada como tendo sido concedida condicionalmente 

pela seguinte disposição num testamento: "Que Pamphilus seja livre, a fim de poder prestar contas aos meus filhos". A 

resposta foi que a liberdade deveria ser concedida absolutamente, e que o aditamento "Para que ele possa prestar contas", não 

impõe qualquer condição à concessão da liberdade; ainda assim, porque o desejo manifesto do testador foi expresso, o 

escravo deveria ser compelido a prestar contas. 

 

65538. Quando um escravo é ordenado indefinidamente para ser livre após vários anos, tornar-se-á livre após a expiração de 

dois anos. O favorecimento da liberdade exige isto, e as próprias palavras são susceptíveis de tal construção; a menos que a 

pessoa acusada da concessão da liberdade possa provar pela evidência mais clara que a intenção do testador era outra. 

 

131072. The Same, On Urseius Ferox, Livro II. 
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Quando um testador nomeou dois herdeiros, e ordenou que o seu escravo fosse livre após a morte de um deles, e o herdeiro 

de cuja morte dependia a liberdade do escravo morreu durante a vida do testador, Sabinus deu como sua opinião que o 

escravo se tornaria livre. 

 

23. A seguinte condição, "Que ele seja livre quando eu morrer", inclui toda a duração da vida, e por isso é considerada nula. 

É melhor, contudo, que as palavras sejam interpretadas de uma forma mais favorável, e de tal forma que o testador possa ser 

considerado como tendo concedido liberdade ao seu escravo após a sua morte. 

 

24. O seguinte suscita maiores dúvidas: "Deixem-no ser livre dentro de um ano", como isto pode ser entendido como 

significando, "Deixem-no ser livre após o ano da minha morte", e também pode ser entendido como se segue: "Deixem-no 

ser livre após o ano em que eu fiz esta vontade", e se o testador morrer dentro de um ano, a concessão de liberdade não terá 

força ou efeito. 

 

(1) The Same, On Urseius Ferox, Livro III. 

 

Um certo homem acusou o seu herdeiro de manumitar o seu escravo, e se o seu herdeiro não o fez, ordenou que ele fosse 

livre, e deixou-lhe um legado. O herdeiro mandou entregar o escravo. Várias autoridades sustentam que ele obteve a sua 

liberdade pelo testamento, ana", como foi o caso, que ele também tinha direito ao legado. 

 

77. Africanus, Perguntas, Livro I. 

 

Um testador legou os seus escravos, e fez a seguinte disposição no seu testamento: "Peço-vos que considereis os meus 

escravos dignos da sua liberdade, se eles tiverem agido meritoriosamente para convosco". É dever do Pretor obrigar a 

liberdade a ser dada aos escravos, a menos que eles tenham feito algo que os torne indignos de obter a sua liberdade, sem que 

lhes sejam exigidos os serviços que possam ser considerados necessários para que o mereçam. A pessoa a quem foi pedido 

que os libertasse terá ainda o direito de fixar o momento em que o fará; pois, se não os manumitar durante a sua vida, o seu 

herdeiro pode ser obrigado a conceder-lhes a liberdade imediatamente após a sua morte. 

 

78. The Same, Questions, Book IV. 

 

"Que Stichus, ou melhor, Pamphilus, seja livre". Foi decidido que Pamphilus deveria ser livre, pois o testador parecia ter, por 

assim dizer, corrigido um erro. A mesma regra aplicar-se-á onde foi declarado num testamento: "Que Stichus seja livre, ou 

melhor, que Pamphilus seja livre". 
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79. O mesmo, Perguntas, Livro IX. 

 

Um testador nomeou o seu filho, que não tinha atingido a idade da puberdade, seu herdeiro, e ordenou que Stichus fosse 

emancipado depois de ter prestado contas da placa de prata, que estava ao seu cuidado. Este escravo tinha roubado uma parte 

da placa de prata, que tinha dividido com o tutor, e deu a outra parte ao tutor que a tinha em conta. Tendo-lhe sido 

perguntado se Stichus estava livre, foi-lhe respondido que não estava. Mas, por outro lado, como foi decidido se um escravo 

que deve ser livre sob uma certa condição é obrigado a pagar uma certa soma de dinheiro, e paga-a ao tutor, ou é culpa do 

tutor que a condição não foi cumprida, ele obterá a sua liberdade; isto deve ser entendido como significando que tudo é feito 

de boa fé, e sem qualquer fraude por parte do escravo ou do tutor, tal como é observado na alienação da propriedade de uma 

ala. Portanto, se o escravo deve oferecer o dinheiro e o guardião não deve estar disposto a aceitá-lo porque a sua ala será 

defraudada, o escravo não poderá obter a sua liberdade, a menos que não tenha sido culpado de fraude. A mesma regra 

aplica-se com referência a um curador. 

 

80. Também se levantou a questão, onde o escravo foi ordenado a prestar contas da placa de prata, de que forma deveria ser 

entendido como tendo cumprido a condição; ou seja, se algum recipiente se tinha perdido sem culpa sua, e ele entregou os 

restantes ao herdeiro, de boa fé, se ele teria direito à sua liberdade. A resposta foi que ele teria direito a ela, pois é suficiente 

se ele prestasse uma conta honesta e justa. Em suma, considera-se que ele cumpriu a condição prestando ao herdeiro uma 

conta como o chefe de família cuidadoso aceitaria. 

 

0. Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

Um escravo, que tenha sido manumitido por um testamento, só se torna livre quando o testamento é válido, e a herança é 

registada por causa dele; ou quando alguém obtém a posse da herança por intestacia, devido à rejeição do testamento. 

 

(23) Quando a liberdade é concedida por um testamento, ela é obtida logo que o espólio é aceite por um dos herdeiros. Se for 

concedida após um certo período, ou sob uma condição, será obtida quando o tempo chegar, ou a condição for cumprida. 

 

23. Gaius, Diurnal ou Golden Matters, Livro I. 

 

Os escravos ordenados para serem livres são considerados expressamente mencionados onde são claramente designados, seja 

pelos seus ofícios ou escritórios, ou de qualquer outra forma, como, por exemplo, "Meu mordomo; meu mordomo; meu 

cozinheiro; o filho do meu escravo Pamphilus". 

 

23. Ulpianus, Regras, Livro IV. 
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Quando um escravo é ordenado a ser livre pelos termos de um testamento, ele obterá a sua liberdade assim que qualquer 

parte da propriedade for aceite; desde que seja aceite por alguém pertencente ao grau em que o escravo é ordenado a ser livre, 

e que ele tenha sido incondicionalmente manumitido. 

 

(23) Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

O Divino Pio e os Irmãos Divinos declararam com benevolência num Rescript que quando um escravo, que foi nomeado 

substituto, tinha sido legado, juntamente com a sua liberdade, caso não devesse ser herdeiro, mas o legado da sua liberdade 

não fosse repetido, o resultado seria o mesmo como se isto tivesse sido feito. 

 

131072. Paulus, Sobre a Lex Aelia Sentia, Livro I. 

 

Aqueles que podem conceder a liberdade aplicando a um tribunal podem também nomear escravos os seus herdeiros 

necessários; e esta necessidade em si torna a manumissão propriamente dita. 

 

6. O mesmo, Sobre a Lei de Codicils. 

 

"Que Stichus seja livre, se eu não o proibir por um códice", é o mesmo que se um testador dissesse: "Que Stichus seja livre, 

se eu não subir ao Capitólio", pois um herdeiro pode ser nomeado desta forma. 

 

7. Scaevola, Digest, Livro XXIII. 

 

Um homem repudiou a sua esposa, que estava grávida, e casou com outra. O primeiro, tendo tido um filho, expô-lo, e foi 

levado e criado por outro, e levou o nome do seu pai; mas tanto o pai como a mãe durante as suas vidas permaneceram 

ignorantes de que estava a viver. O pai morreu, e tendo o seu testamento sido lido, foi considerado que o filho não foi 

deserdado nem nomeado herdeiro pelo testamento, e ele, tendo sido reconhecido pela sua mãe e pela sua avó paterna, obteve 

os bens do seu pai por intestacy, como herdeiro legal. Levantou-se a questão se os escravos que obtiveram a sua liberdade por 

vontade própria eram livres, ou não. A resposta foi que o filho não deveria sofrer nenhum mal, se o seu pai não soubesse que 

ele estava vivo, e portanto, como ele estava sob o controlo do seu pai, que não estava ciente do facto, o testamento não era 

válido. Mas se os escravos manumitted permanecerem durante cinco anos num estado de liberdade, o favor com que a 

liberdade é considerada não permite que, uma vez concedida, a mesma seja revogada. 

 

(385875968) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 
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Quando os escravos que estão nas mãos do inimigo são ordenados a serem livres, obterão a sua liberdade, ainda que no 

momento em que o testamento foi executado, ou quando o testador morreu, não pertenciam a este último, mas estavam em 

cativeiro. 

 

8. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

Onde um dos vários escravos com o mesmo nome é ordenado a ser livre, e não é evidente qual deles ?obterá a sua liberdade. 

 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXV. 

 

É preciso lembrar que as concessões de liberdade feitas por um testamento produzirão efeito sempre que houver um herdeiro 

necessário, mesmo que ele deva rejeitar a propriedade; desde que não tenham sido feitas ao contrário da Lex Aelia Sentia. 

 

(1) Paulus, Perguntas, Livro XII. 

 

A liberdade não pode ser concedida durante um certo tempo. 

 

10. The Same, On the Edict, Livro LXXIV. 

 

Portanto, onde o seguinte é inserido num testamento, "Que Stichus seja livre durante dez anos", o aditamento do termo é 

supérfluo. 

 

11. The Same, On the Edict, Book L. 

 

Servius era da opinião que a liberdade poderia ser concedida directamente aos escravos que tivessem pertencido ao testador, 

tanto no momento em que o testamento foi feito, como quando ele morreu. Esta opinião é correcta. 

 

(1) The Same, On Plautius, Livro VII. 

 

Eu manumitei um escravo por vontade, como se segue: "Que ele seja livre se ele jurar pagar ao meu filho, Cornelius, ten 

aurei em vez dos seus serviços". A questão que se coloca, qual é a lei neste caso? Há que reconhecer que o escravo cumprirá 

a condição fazendo o juramento, mas não será obrigado a pagar o dinheiro em vez dos seus serviços, porque não será 

obrigado a menos que faça o juramento após a sua manumissão. 
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12. The Same, On Plautius, Livro IX. 

 

Um escravo é considerado como tendo sido manumitido especificamente por um codicilo, quando o seu nome é mencionado 

no testamento. 

 

(1) The Same, On Plautius, Livro XII. 

 

A liberdade pode ser concedida a um escravo por vontade, da seguinte forma: "Que ele seja livre quando tiver o direito de o 

ser por lei". 

 

13. The Same, On Plautius, Livro XVI. 

 

"Que o meu escravo, Stichus, seja livre, se o meu herdeiro o alienar". Esta concessão de liberdade é nula, porque tem 

referência ao tempo em que o escravo pertencerá a outro. Nem pode ser levantada a objecção de que um escravo, que deve 

ser livre sob uma determinada condição, obterá a sua liberdade em virtude da vontade, mesmo que deva ser vendido; pois 

onde a liberdade é concedida legalmente, não pode ser anulada pelo acto do herdeiro. Mas e se um legado for legado desta 

forma? Não há razão para ter uma opinião diferente em tais circunstâncias, pois não existe diferença entre uma concessão de 

liberdade e um legado, no que diz respeito a esta questão. Portanto, a liberdade não é concedida directamente pela seguinte 

cláusula: "Que o meu escravo seja livre, se deixar de pertencer ao meu herdeiro", porque não há nenhum caso em que uma 

concessão deste tipo esteja disponível. 

 

(1) Pomponius, On Plautius, Livro V. 

 

Julianus diz que quando ao mesmo escravo é concedida uma soma nos termos de um trust, e também é ordenado que seja 

livre, o herdeiro deve conceder-lhe a sua liberdade; pois ele diz que, em virtude do trust, não é obrigado a pagar o valor do 

escravo, pois dá-lhe a liberdade a que tem direito. 

 

14. Mas quando a liberdade é concedida a um escravo condicionalmente, nos termos de um fideicomisso, e o próprio escravo 

é dado no momento, o herdeiro não será obrigado a entregá-lo, a menos que o beneficiário do fideicomisso forneça garantias 

de que, se a condição for cumprida, ele libertará o escravo; pois em quase todos os casos a liberdade concedida em virtude de 

um fideicomisso é considerada como tendo sido directamente concedida. Ofilius, contudo, diz que se um testador concedeu a 

liberdade por meio de um fideicomisso, com a intenção de privar o escravo de um legado, esta opinião é correcta. Mas se o 

legatário puder provar que o herdeiro foi acusado pelo testador, ainda será obrigado a pagar o valor do escravo ao legatário. 

 

15. The Same, On Plautius, Livro VII. 
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Onde a liberdade é concedida da seguinte forma: "Que Stichus seja livre no décimo segundo ano após a minha morte", é 

provável que se torne livre no início do décimo segundo ano, pois essa era a intenção do falecido. Existe, contudo, uma 

grande diferença entre as duas expressões, "o décimo segundo ano" e "após doze anos", e estamos habituados a dizer "o 

décimo segundo ano", quando chega ou passa tão pouco do décimo segundo ano. Aquele que é ordenado para estar livre no 

décimo segundo ano é ordenado para estar livre todos os dias durante esse ano. 

 

16. Quando a seguinte disposição é inserida num testamento, "Que o meu escravo, Stichus, seja livre, se pagar ao meu 

herdeiro mil sestércios ao fim de um, dois, e três anos, após a minha morte, ou se der segurança para o fazer", o escravo não 

pode tornar-se livre antes da expiração do terceiro ano, a menos que pague a totalidade da soma imediatamente, ou dê 

segurança; como a vantagem que o herdeiro deriva do pagamento imediato deve ser compensada pela rapidez com que a 

concessão da liberdade é feita. 

 

17. Labeo diz que quando uma concessão testamentária de liberdade é feita da seguinte forma: "Que Stichus seja livre no 

prazo de um ano após a minha morte", ele tornar-se-á imediatamente livre. E se a sua liberdade tivesse sido legada da 

seguinte forma: "Que ele seja livre, se pagar uma soma tão grande ao meu herdeiro dentro de dez anos", e que a pague 

imediatamente, ele tornar-se-á livre sem demora. 

 

17. Marcellus, Digest, Livro XVI. 

 

Se alguém inserir a seguinte cláusula no seu testamento: "Desejo que o meu escravo seja o libertado de tal pessoa", o escravo 

pode exigir a sua liberdade, e a outra parte pode reclamá-lo como seu libertado. 

 

1. Modestinus, Sobre Manumissions. 

 

As concessões directas da liberdade podem ser feitas legalmente por vontade, e por um codicilo confirmado por um 

testamento. As concessões de liberdade sob um trust podem ser feitas ab intestato, e por codicilos não confirmados por um 

testamento. 

 

(1) The Same, Opinions, Livro X. 

 

Maevia, na altura da sua morte, legou liberdade aos seus escravos chamados Saccus, Eutychia, e Hirena, condicionalmente, 

nos seguintes termos: "Que o meu escravo masculino, Saccus, e as minhas escravas, Eutychia e Hirena, sejam livres, sob a 

seguinte condição, nomeadamente, que queimem uma lâmpada no meu túmulo de dois em dois meses, e celebrem lá os ritos 

fúnebres". Como as referidas escravas não visitaram regularmente o túmulo de Maevia, pergunto se estariam livres. 
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Modestinus respondeu que nem a redacção de toda a cláusula nem a intenção da testatrix indicavam que a liberdade dos 

escravos deveria ser suspensa sob uma condição, uma vez que ela desejava que eles visitassem o seu túmulo como pessoas 

livres; mas que era, no entanto, o dever do juiz obrigá-los a obedecer à ordem da testatrix. 

 

2. O mesmo, Pandects, Livro II. 

 

Afirma-se geralmente que quando a liberdade é concedida sob várias condições, aquela que é menos onerosa deve ser 

observada; e isto é verdade quando as condições são impostas separadamente. No entanto, quando são impostas em conjunto, 

o escravo não será livre, a menos que cumpra todas elas. 

 

(1) Pomponius, Várias passagens, Livro VII. 

 

Aristo respondeu a Neratius Appianus da seguinte forma: Se um escravo for ordenado a ser livre por vontade quando atingir 

a idade de trinta anos, e, antes de o fazer, for condenado às minas, e depois for libertado, não há dúvida de que terá direito ao 

legado deixado com a sua liberdade, nem o seu direito será afectado pela sua sentença às minas. A regra é a mesma quando o 

escravo é nomeado herdeiro sob uma condição, pois ele tornar-se-á o herdeiro necessário. 

 

25. Papinians, Perguntas, Livro VI. 

 

Quando a liberdade é concedida por engano, sob um codicilo forjado, embora não seja devida, ainda assim deve ser 

concedida pelo herdeiro, e o Imperador decidiu que vinte solidi devem ser pagos ao herdeiro por cada escravo que seja 

libertado. 

 

26. Quando um herdeiro nomeado manuma um escravo com o objectivo de cumprir uma condição, e o filho, interpondo 

posteriormente uma acção para declarar a vontade inofensiva ganha o seu ponto de vista, ou a vontade é pronunciada forjada, 

o resultado será que, neste caso, o mesmo curso deve ser seguido como prescrito no que envolve um códice falsificado. 

 

27. O mesmo, Perguntas, Livro X. 

 

Quando um parceiro concede liberdade a um escravo por vontade, como se segue, "Que Pamphilus seja livre, se o meu 

parceiro o manumitar", Servius deu como sua opinião que se o parceiro manumitar o escravo, ele se tornará o libertador 

comum dos herdeiros do falecido e do parceiro que o manumiu; pois não é novo nem irrazoável que um escravo mantido em 

comum obtenha a sua liberdade através do exercício de direitos diferentes. 

 

28. The Same, Opinions, Livro VI. 
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Quando uma escrava foi manumitted pela vontade de um soldado, como se segue, "Eu ordeno que Samia obtenha a sua 

liberdade", foi considerado que ela obteve a sua liberdade directamente, de acordo com a lei militar. 

 

29. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Foi decidido pelo Divino Marco, com vista à preservação da liberdade, que o seu decreto sobre esse assunto deveria aplicar-

se aos casos em que um testamento fosse considerado nulo, e que a propriedade da herança deveria ser vendida; e, por outro 

lado, foi especialmente previsto, quando a herança é reclamada pelo Tesouro como sendo sem proprietário, que este decreto 

não será aplicável. 

 

(1) A fim de que os escravos manumitted por um testamento possam obter os bens do falecido, foi decidido que devem dar 

uma caução adequada em tribunal, tal como os outros libertados do falecido, ou herdeiros estrangeiros. Os menores, que são 

nomeados herdeiros, e, como é costume, reclamam assistência com referência aos bens do falecido, não são privados desta 

vantagem. 

 

30. The Same, Opinions, Livro XIV. 

 

Um centurião, pela sua vontade, proibiu os seus escravos de serem vendidos, e pediu-lhes que fossem manumados, na 

medida em que o merecessem. A resposta foi que a liberdade foi legalmente concedida, uma vez que, se nenhum dos criados 

tivesse dado motivo de ofensa, todos eles teriam direito a ser livres; mas se alguns deles fossem excluídos por terem 

cometido um crime, ainda assim os outros deveriam obter a sua liberdade. 

 

31. Quando a seguinte disposição foi inserida num testamento, "Que os escravos que não tenham dado motivo de ofensa 

sejam livres", foi considerado que a concessão da liberdade era condicional, e que deveria ser interpretada de tal forma que o 

testador, ao libertar os seus escravos, não pretendia incluir aqueles a quem tinha sido submetido a punição, ou que tinha 

excluído da honra de o servir ou de transaccionar os seus negócios. 

 

1. Paulus, Perguntas, Livro XII. 

 

Os Imperadores do Missenius Fronto. Tendo a liberdade sido concedida pela vontade de um soldado nos seguintes termos: 

"Desejo ou ordeno que o meu escravo Estêvão seja livre", o escravo pode obter a sua liberdade sempre que a propriedade for 

inscrita. Portanto, quando as seguintes palavras foram acrescentadas: "Desde que, no entanto, ele permaneça com o meu 

herdeiro enquanto for jovem, mas se ele se recusar a fazê-lo, ou se tratar a minha proposta com desprezo, deixe-o continuar a 
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ser mantido como escravo", não têm o efeito de revogar a liberdade a que o escravo tinha direito. A mesma regra é observada 

com referência às vontades dos civis. 

 

2. The Same, Opinions, Livro XV. 

 

Lucius Titius concedeu a liberdade ao seu escravo sob a condição de prestar um relato fiel da sua administração ao seu filho, 

Gaius Seius. Quando Gaius Seius atingiu a idade da puberdade, o escravo, tendo sido processado pelos curadores do 

primeiro, pagou em tribunal tudo o que lhe era devido. Tendo sido exigida uma caução aos curadores, o escravo foi declarado 

livre. Agora Gaius Seius, o filho do testador, nega que o dinheiro foi legalmente pago aos seus curadores, e eu pergunto se foi 

este o caso. Paulus respondeu que o saldo da conta do escravo não parecia ter sido pago aos curadores do jovem, de modo a 

cumprir a condição prescrita pela vontade, de acordo com a lei; mas se o dinheiro tivesse sido pago na presença do menor, ou 

tivesse sido inscrito na sua conta, a condição deveria ser considerada cumprida, tal como se lhe tivesse sido paga a ele 

próprio. 

 

3. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

Um homem que tinha um escravo chamado Cratistus fez a seguinte provisão no seu testamento: "Que o meu escravo, 

Cratinus, seja livre". Pergunto se o escravo Cratistus pode obter a sua liberdade, pois o testador não tinha nenhum escravo 

chamado Cratinus, mas apenas o dito escravo, Cratistus. A resposta foi que não existia impedimento porque tinha sido 

cometido um erro numa sílaba. 

 

(1) Certos herdeiros testamentários, antes de entrarem na propriedade, concordaram com os credores que estes últimos 

deveriam contentar-se com metade dos seus créditos; e tendo sido emitido um decreto pelo Pretor para o efeito, eles 

aceitaram a propriedade. Pergunto se as concessões de liberdade feitas pelo testamento entrariam em vigor. A resposta foi 

que elas entrariam em vigor, se o testador não tivesse qualquer intenção de cometer fraude. 

 

4. Maecianus, Trusts, Livro II. 

 

Tendo sido concedida a liberdade sob uma condição, foi decidido que se nem o escravo nem o herdeiro fossem responsáveis 

pelo não cumprimento da condição, o escravo teria direito à sua liberdade. Penso que deve ser dada a mesma opinião quando 

a liberdade é concedida nos termos de um trust aos escravos pertencentes a uma propriedade. 

 

5. Não é absurdo sustentar que esta regra também se aplica aos escravos do herdeiro. 
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6. Não podemos duvidar razoavelmente que isto também se aplica aos escravos a quem o herdeiro foi encarregado de 

comprar; pois neste caso, seria injusto que ele fosse obrigado a comprá-los como se a condição tivesse sido cumprida, pois 

poderia acontecer que o proprietário se recusasse a cumprir a condição, a fim de obter o preço de um escravo, e não o 

exigisse como condição. 

 

(1) Paulus, Trusts, Livro I. 

 

Se alguém concede a liberdade a um escravo por vontade, tanto directamente como sob uma confiança, está no poder do 

escravo escolher se vai obter a sua liberdade directamente, ou em virtude da confiança. Isto o Imperador Marcus também 

declarou num Rescript. 

 

6. Gaius, Sobre Manumissions, Livro III. 

 

Quando um homem rico se torna herdeiro de uma pessoa pobre, vejamos se isto será de alguma vantagem para os escravos a 

quem é concedida a sua liberdade por vontade, sem que os credores da herança sejam defraudados. E, de facto, há certas 

autoridades que sustentam que quando um homem rico aparece como herdeiro, é o mesmo que se o testador tivesse morrido 

depois de ter aumentado a sua herança. Mas fui informado (e esta é a nossa prática), que não faz diferença se o herdeiro é 

rico ou pobre, mas só a quantidade da herança de que o testador morreu deve ser tida em consideração. Julianus adopta esta 

opinião na medida em que defende que as concessões de liberdade não produzirão efeito onde o testador foi insolvente, e 

ordenou que o escravo fosse livre, como segue: "Que Stichus seja livre quando as minhas dívidas forem pagas". Esta opinião, 

contudo, não coincide com a de Sabinus e Cassius, que o próprio Julianus parece aceitar, uma vez que pensa que a intenção 

do testador que manumou o escravo deve ser considerada. Para uma pessoa que ordena ao seu escravo que seja livre sob tal 

condição, fá-lo sem qualquer intenção de cometer uma fraude, uma vez que se considera claramente que deseja que os seus 

credores não sejam enganados. 

 

7. Marcianus, Trusts, Livro III. 

 

É verdade que, quando um escravo é dirigido para ser livre sob os termos de um testamento, e depois é alienado pelo 

testador, e de novo se torna parte da herança antes de esta ser aceite, ele obterá a sua liberdade assim que a herança for aceite. 

 

(1) Scaevola, Digest, Livro XXIII. 

 

Titia legou a liberdade directamente a alguns dos seus escravos masculinos e femininos, e depois inseriu a seguinte 

disposição no seu testamento: "E desejo que todos os escravos ligados ao meu serviço pessoal, cujos nomes estão inscritos 

nos meus registos, sejam livres". Levantou-se a questão se Eutychia que, juntamente com os outros escravos pessoais, foi 
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emancipada no momento em que o testamento foi executado, e que, quando a testatrix morreu, era casada com um mordomo 

que era escravo, obteria a sua liberdade sob o chefe geral dos "Escravos ligados ao meu serviço pessoal". A resposta foi que 

não havia nada que a impedisse de obter a sua liberdade, embora no momento da morte da testatrix ela tivesse deixado de ser 

uma das suas assistentes. 

 

8. Stichus recebeu a sua liberdade directamente pela vontade do seu amo, e foi acusado de ter secretariado fraudulentamente 

grande parte dos bens da propriedade. Levantou-se a questão se, antes de poder exigir a sua liberdade, não deveria restituir 

aos herdeiros a propriedade que comprovadamente tinha tomado. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, o 

escravo em questão deveria ser livre. Cláudio: A questão levantada parece ter sido finalmente resolvida, pois o interesse dos 

herdeiros será suficientemente consultado através do recurso ao Édito relativo aos roubos. 

 

9. Lucius Titius fornecido pelo seu testamento: "Onesiphorus não será livre a menos que ele faça um relato exacto da sua 

administração". Pergunto se Onesiphorus pode exigir a sua liberdade em virtude destas palavras? A resposta foi que, de 

acordo com o que é dito, ele é bastante privado de liberdade do que a concedeu. 

 

9. The Same, Digest, Livro XXIV. 

 

A seguinte disposição foi inserida num testamento, "Desejo que mil solidi sejam dados a Eudo, pela razão de que ele é o 

primeiro filho nascido depois de a sua mãe ter obtido a sua liberdade". Se Eudo não puder provar que nasceu depois da 

manumissão da sua mãe, pergunto se pode obter a sua liberdade em virtude destas palavras do testamento. A resposta foi que 

este inquérito não o deve prejudicar. 

 

(1) Pomponius, Epístolas, Livro XI. 

 

Sei que muitas pessoas, desejando que os seus escravos nunca se tornem livres, estão habituadas a inserir a seguinte cláusula 

nos seus testamentos: "Que Stichus seja livre quando ele morrer". Julianus, contudo, diz que onde a liberdade é concedida no 

último momento da vida, ela não tem qualquer efeito; como o testador é entendido como tendo feito uma disposição deste 

tipo com o propósito de prevenir e não de conceder a liberdade. Assim, se o seguinte deve ser inserido num testamento, 

nomeadamente, "Que Stichus seja livre, se não deve ascender ao Capitólio", não terá qualquer força ou efeito, se for evidente 

que o testador pretendia conceder ao escravo a sua liberdade no último momento da sua vida, nem haverá fundamento para 

um Bond muciano. 

 

10. Se a seguinte disposição deve ser inserida num testamento, "Que Stichus seja livre se ele for para Cápua", o escravo não 

será livre a menos que vá para Cápua. 
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11. Octavenus vai ainda mais longe, pois sustenta que se um testador, tendo concedido liberdade ao seu escravo sob qualquer 

condição, deve acrescentar: "Não estou disposto a que ele seja manumitido pelo meu herdeiro antes de a condição ser 

preenchida", este aditamento será nulo. 

 

 

 

 

 

Título. 5. Quanto à liberdade concedida sob os termos de um trust. 

 

 

 

 

 

11. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

Onde quaisquer pessoas entre aqueles que foram acusadas de uma concessão de liberdade sob um fideicomisso estiverem 

presentes, e outros estiverem ausentes por alguma boa razão, e outros ainda se tiverem escondido, o escravo a quem a 

liberdade foi legada sob o fideicomisso tornar-se-á livre, tal como se aqueles que estiveram presentes, e aqueles que 

estiveram ausentes por boas razões tivessem sido acusados da execução do fideicomisso; e, portanto, a parte do direito de 

mecenato a que aqueles que se esconderam têm direito, reverterá a favor dos outros. 

 

(1) The Same, On the Edict, Book LX. 

 

Se alguém, ao morrer em estado intestate, deve legar a liberdade a um escravo por um codicilo, e a propriedade não deve ser 

inscrita, o benefício concedido pela Constituição do Divino Marcus estará disponível. Num caso deste tipo, determina que o 

escravo terá direito à sua liberdade, e que a herança lhe será concedida se der garantias suficientes aos credores da mesma 

para pagar a quantia total que é devida a cada um deles. 

 

12. The Same, On the Edict, Book LXV. 

 

Os credores têm geralmente o direito de intentar acções pretorianas contra os libertados nestas circunstâncias. 

 

(1) The Same, On the Edict, Book LX. 
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Assim, enquanto houver dúvidas quanto à existência ou não de um sucessor, a Constituição não se aplicará, mas assim que 

estiver certa, tornar-se-á operativa. 

 

13. Onde aquele que puder obter a restituição completa rejeita a herança, devemos considerar que a Constituição não se 

tornará operativa enquanto o seu direito à restituição completa continuar a existir, porque é incerto se alguém irá aparecer 

como herdeiro legal? A melhor opinião é que a Constituição será aplicável. 

 

14. Mas e se, após o julgamento para efeitos de obtenção da liberdade, o herdeiro obtiver a restituição completa? Não se pode 

de forma alguma dizer que a liberdade que uma vez foi concedida pode ser revogada. 

 

15. Vejamos se aqueles que recebem a sua liberdade devem ou não estar presentes. E, como os bens concedidos em virtude 

da liberdade podem ser-lhes concedidos, mesmo sem o seu consentimento, isto também pode ser feito na sua ausência. 

 

16. Mas e se alguns deles estivessem presentes, e outros estivessem ausentes? Vejamos se aqueles que estão ausentes terão 

direito à sua liberdade. Pode dizer-se, tal como no caso em que uma herança é inscrita, que aqueles que estão ausentes 

também se tornarão livres. 

 

17. Se a liberdade for concedida num determinado dia, será necessário esperar até que o dia chegue? Penso que o devemos 

fazer; portanto, a propriedade não será concedida antes dessa hora. Mas o que deverá ser feito se a liberdade for concedida 

sob uma condição? Se algumas concessões de liberdade foram feitas absolutamente, e outras condicionalmente, a 

propriedade pode ser concedida imediatamente. Quando, porém, todas as concessões de liberdade foram condicionais, o que 

deve então ser dito? Devemos esperar até que a condição seja cumprida, ou devemos conceder imediatamente o bem para que 

a liberdade só seja concedida quando a condição tiver sido cumprida? Esta última opinião é preferível. Assim, quando o bem 

tiver sido concedido, e a liberdade concedida directamente, é imediatamente adquirida; quando for concedida num 

determinado momento, será adquirida quando o tempo chegar; quando for condicional, será adquirida quando a condição for 

cumprida. Também não é irrazoável sustentar que, embora a condição da qual dependem as concessões de liberdade esteja 

em suspensão, embora todas as concessões de liberdade fossem condicionais, a Constituição será aplicável. Pois deve dizer-

se que quando existe uma perspectiva de liberdade, a propriedade deve ser concedida, quando existe a menor ocasião para tal, 

se tal puder ser feito sem qualquer prejuízo para os credores. 

 

18. Se o escravo que recebe a concessão da liberdade, sob a condição de pagamento da posse aurei ou ao herdeiro, a alguém 

que não é mencionado, ou à pessoa com direito à herança, a questão que se coloca, pode o escravo obter a sua liberdade? A 

melhor opinião é que o dinheiro deve ser pago à pessoa a quem a herança é atribuída, uma vez que a condição parece ter sido 

transferida para ele. É, no entanto, certo que se ele foi instruído para o pagar a outra pessoa que não o herdeiro, que o mesmo 

deve ser pago ao indivíduo designado. 
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19. Quando os escravos receberam a sua liberdade nos termos de um fideicomisso, não se tornam imediatamente libertadores, 

assim que a herança é atribuída, mas podem obter a sua liberdade deixada" pelo fideicomisso; ou seja, devem ser manumitted 

pela pessoa a quem a herança é adjudicada. 

 

20. O Imperador pretendia que uma herança só fosse atribuída quando fosse dada segurança suficiente aos credores para o 

pagamento da totalidade da quantia devida a cada um deles. A garantia adequada deve, portanto, ser fornecida. O que 

significa o termo "própria"? Significa que devem ser dadas garantias ou penhoras. Se, no entanto, o credor tiver fé no 

promotor, sem a sua garantia, a caução será considerada suficiente. 

 

21. De que forma deve a caução ser prestada aos credores? Deve ser-lhes dada individualmente, ou a um nomeado pelo 

número inteiro em nome de todos ? É necessário e faz parte do dever do juiz convocar os credores, e nomear um dos seus 

números, ao qual deverá ser prestada uma caução em nome de todos. 

 

22. Vejamos se deve ser dada uma garantia aos credores antes da adjudicação da herança, ou se tal deve ser feito na condição 

de que a garantia seja prestada? Penso que será suficiente se tudo o que está previsto na Constituição do Divino Marco estiver 

incluído no decreto. 

 

23. Devemos entender o montante total como significando tanto o capital como os juros. 

 

24. A Constituição mostra em quem se tornam os homens libertados que são manumitted, de modo que aqueles que recebem 

directamente a sua liberdade serão os homens libertados do falecido; a menos que aquele que afirma que a herança lhe deve 

ser concedida sozinho deseje que isso seja feito de tal forma que aqueles que foram emancipados directamente possam 

tornar-se os seus próprios homens libertados. 

 

25. Será que aqueles que desejam tornar-se seus libertadores devem ser por ele admitidos, ou ao conceder a herança devemos 

mencionar que ela é concedida na condição de que os escravos aos quais foi concedida a sua liberdade directamente se 

tornem seus libertadores? Penso que esta opinião deve ser adoptada e declarada na decisão, e os termos da constituição 

também permitem que isso seja feito. 

 

26. Quando um escravo, sob a idade da puberdade, obtém a sua liberdade, a parte a quem a herança é concedida terá direito à 

sua tutela. 
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27. Se o falecido acusar o seu herdeiro de manumitar certos escravos pertencentes a outro, diremos que a Constituição é 

aplicável, ou, de facto, não entrará em vigor? A melhor opinião é que existe fundamento para a sua aplicação, porque a 

pessoa a quem a herança é atribuída será obrigada a comprar os escravos, e terá a sua liberdade concedida pelo Pretor. 

 

28. Se o legatário, e não o herdeiro, for acusado de manumitar o escravo, será que a constituição não se aplicará, porque, não 

sendo os legados devidos, as concessões de liberdade também não podem ser devidas? A melhor opinião é que a mesma 

vantagem estará disponível, uma vez que a intenção da constituição, em geral, é conceder liberdade a todos os que a ela têm 

direito, se a herança tiver sido inscrita. 

 

29. A mesma constituição prevê que, se o Tesouro adquirir a herança, as concessões de liberdade devem ainda ser feitas. Por 

conseguinte, se o bem estiver sem dono, devido ao facto de o Tesouro o ter rejeitado ou aceite, a constituição continuará a 

aplicar-se. Se, contudo, o Tesouro o obtiver de outra forma, é evidente que a constituição deixará de ser aplicável. Assim, se 

a propriedade de uma legião, que está sem dono, se escapa ao Tesouro, a mesma opinião deve ser adoptada. 

 

30. Do mesmo modo, quando um menor de vinte anos de idade legar uma concessão de liberdade, dizemos que o escravo não 

terá direito a ela, a menos que o menor a abandone sob um fundo fiduciário. O escravo terá, contudo, direito a ele se o menor 

o manumitar durante a sua vida, desde que possa dar uma boa razão para o fazer. 

 

31. Onde a liberdade é concedida e os credores defraudados por um testador que não era solvente no momento da sua morte, 

será que a concessão será válida? Se o Tesouro não obtiver a herança, a concessão de liberdade talvez seja válida, porque 

tudo o que é devido aos credores é-lhes oferecido. Se, no entanto, a herança tiver sido inscrita, ela não será válida. É evidente 

que, se o Tesouro obtiver a herança, haverá um melhor motivo para considerar que a concessão de liberdade não será válida. 

Para qualquer pessoa, cumprindo rigorosamente os termos da constituição, poderia dizer que só pode culpar-se a si próprio, 

que desejava que a herança lhe fosse concedida na condição de que a concessão de liberdade fosse considerada válida. Se 

alguém, no entanto, seguir a regra aplicável quando um património é aceite, uma concessão directa de liberdade será nula se a 

intenção do testador foi fraudulenta, e o resultado foi que os credores foram enganados; nem as concessões de liberdade sob 

um trust serão executadas se, ao fazê-lo, os credores do património forem defraudados. 

 

32. Quando um património não tiver escapado ao Tesouro, e este tiver sido julgado com o objectivo de preservar a liberdade, 

poderá o Tesouro adquiri-lo posteriormente? A melhor opinião é que não o pode fazer. É evidente que, se não tivesse sido 

dado aviso prévio aos funcionários do Tesouro, e a herança fosse adjudicada para a preservação da liberdade, deveria ser 

considerado se existe fundamento para a aplicação da constituição. Se a herança estiver em tal estado que o Tesouro a deva 

aceitar, a adjudicação não terá qualquer efeito; mas se não estiver, haverá fundamento para a mesma. 
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33. Além disso, aquele a quem a propriedade tinha sido adjudicada deve ser comparado a um possuidor sob o Édito 

Pretoriano; e, de acordo com isto, ele terá direito aos direitos de sepultamento de que goza o falecido. 

 

34. Mais uma vez, vejamos se a pessoa a quem um bem é adjudicado pode ser processada pelos credores como herdeiro, ou 

apenas sobre a caução que forneceu. A melhor opinião é que ele só pode ser processado pela caução. 

 

35. Quando uma herança é atribuída a duas ou mais pessoas, estas terão a propriedade e os libertados em comum, e terão o 

direito de intentar uma acção de cisão um contra o outro. 

 

14. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Com referência à liberdade concedida pelos termos de um trust, se o Pretor, na ausência do herdeiro, decidir que o escravo 

tinha direito a ser livre, ele tornar-se-á, e será o libertado do falecido, se fosse seu escravo, ou do herdeiro, se pertencesse a 

este último. Além disso, se o herdeiro morrer sem um sucessor, o Senado, no tempo de Adriano, decretou que a liberdade do 

escravo deveria ser preservada. 

 

15. The Same, On the Edict, Book LX. 

 

O tenente aurei foi legado por um testador, e o legatário foi encarregado de comprar Stichus e manumitá-lo. A Lei Falcidiana 

será aplicada, e o escravo não pode ser comprado por menos de ten aurei. Algumas autoridades sustentam que o legatário tem 

direito a três quartos do legado, e não deve ser obrigado a comprar o escravo. Também pensam que mesmo que um herdeiro 

tenha sido solicitado a manumitar o seu próprio escravo, e apenas receba três quartos do seu legado, não será compelido a 

manumitá-lo. Vejamos se, neste caso, não deveria ser adoptada outra opinião. Há certas autoridades que defendem que, em 

primeiro lugar, o legatário deve ser obrigado a assumir a acusação e a comprar o escravo, se ele só receber três quartos do seu 

legado. Se, contudo, ele estiver disposto a devolver o que recebeu, vejamos se deve ser ouvido. O herdeiro deve ser forçado a 

pagar a totalidade da posse aurei, tal como se o testador tivesse declarado expressamente que o legado deveria ser pago na 

totalidade. 

 

16. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIII. 

 

Quando cem aurei forem legados a alguém, sob a condição de que o legatário compre e manumite um escravo pertencente a 

outro, e quando a propriedade do herdeiro for vendida, o legatário apenas exigirá uma parte e não todo o seu legado, não 

poderá obtê-lo a menos que dê segurança à manumite o escravo; desde que o valor da porção que irá obter seja tanto quanto o 

preço do escravo, e o senhor deste último esteja disposto a vendê-lo por este preço; caso contrário, o legatário será barrado 

por uma excepção com base na má fé. 
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17. Pomponius, On Plautius, Livro VII. 

 

Quando uma pessoa a quem foi legada a soma de mil sestércios é acusada de manumitar um escravo no valor de vinte, não 

pode ser obrigada a executar a concessão da liberdade sob o trust, se não aceitar o legado. 

 

18. Marcellus, Digest, Livro XV. 

 

Quando um herdeiro é acusado de não permitir que um determinado escravo se torne propriedade de outro, o escravo pode, 

imediatamente após ter sido alienado, instaurar um processo para exigir a sua liberdade. No entanto, quando a alienação não 

é voluntária, mas existe uma necessidade para ela por causa de algum acto do testador, é provável que a confiança não deva 

ser executada, porque o falecido não é suposto ter tido uma alienação deste tipo em vista. 

 

19. The Same, Digest, Livro XVI. 

 

Um certo homem inseriu a seguinte disposição no seu testamento: "Não desejo que os meus escravos, So-and-So e So-and-

So, sejam vendidos". Portanto, se ele não desejava que fossem vendidos e pretendia, se fossem vendidos, que se tornassem 

livres, a sua liberdade deveria ser-lhes concedida; pois a liberdade é considerada como tendo sido legada a um escravo pela 

seguinte cláusula: "Não desejo que So-and-So pertença a ninguém a não ser a ti". Assim, de acordo com isto, se o herdeiro 

tentar de alguma forma vender o escravo, este pode imediatamente reclamar a sua liberdade, e se o herdeiro o comprar para o 

impedir de a obter, isso não lhe será vantajoso, porque a condição foi cumprida. 

 

20. Um escravo que tinha direito à sua liberdade foi vendido. Se ele estiver disposto a ser manumitido pelo herdeiro, não 

haverá necessidade de levar o comprador, que se escondeu, a tribunal juntamente com o actual herdeiro, uma vez que o 

escravo pode valer-se do decreto do Senado para obter a sua liberdade sob o testamento. 

 

21. Um escravo que tinha direito à sua liberdade sob um fideicomisso, permitiu-se ser transferido para um comprador de boa-

fé pelo herdeiro, que não foi solvente. Pensa que pode ser concedida uma acção contra este escravo manumitted, tal como 

quando um homem livre enganou o seu comprador ao fingir que era um escravo? Eu, no entanto, estou inclinado a acreditar 

que uma acção será devidamente intentada contra o vendedor, pois o caso parece ser semelhante ao de um escravo com 

direito a ser livre sob uma determinada condição, e que sofreu para o fazer na véspera de obter a sua liberdade por vontade 

própria. 

 

 Modestinus, Differences, Livro I. 
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Uma ala não pode conceder a liberdade a um escravo em virtude de uma confiança, sem a autoridade do seu tutor. 

 

 O mesmo, Sobre Manumissions. 

 

Quando Firmus Titianus legou três escravos, que eram tragedianos, e acrescentou: "Acuso-vos de não permitir que se tornem 

escravos de mais ninguém", o Imperador Antoninus declarou num Rescript que, como a propriedade de Titianus tinha sido 

confiscada, os escravos deveriam ser publicamente manumiados. 

 

 Um legatário, bem como um herdeiro, pode ser acusado de manumitar um escravo, e se ele morrer antes de o manumitar, os 

seus herdeiros têm de o fazer. 

 

 O Divino Antoninus e Pertinax declararam num Rescript, onde uma herança foi reclamada pelo Tesouro porque havia uma 

disposição secreta para a entregar a uma pessoa que não é capaz de a receber, que todas as concessões de liberdade feitas 

directamente, ou sob os termos de um trust, deveriam ser executadas. 

 

 The Same, Rules, Book IX. 

 

Se uma escrava, que esteja grávida, sofrer um atraso na sua manumitização, não através da intenção da pessoa encarregada 

deste dever, mas acidentalmente, o seu filho não será livre; mas a pessoa que deveria ter manumitido a referida escrava será 

obrigada a entregar a criança à sua mãe, para que através dela possa obter a sua liberdade. 

 

 The Same, Opinions, Livro X. 

 

Lucius Titius, tendo feito um testamento, nomeou Seia, sua esposa, e Titia, sua filha comum, herdeiros de partes iguais dos 

seus bens. Num outro lugar ele disse: "Desejo que o meu escravo, Eros, também chamado Psyllus, seja livre, se a minha 

mulher consentir". Portanto, como Seia, a esposa de Lucius Titius, se recusou a aceitar a sua parte da herança, que foi para a 

sua filha Titia, sob a substituição, pergunto se Eros, que também foi chamado de Psyllus, terá direito à sua liberdade em 

virtude da cláusula acima mencionada. Modestinus respondeu que os direitos de Eros não foram prejudicados, porque a 

esposa do testador se recusou a aceitar a herança. Também pergunto se a sua esposa, Seia, que não entrou na propriedade, 

poderia legalmente opor-se a Eros quando ele exigiu a sua liberdade ? Modestinus respondeu que a recusa de consentimento 

de Seia não teria qualquer força ou efeito. 

 

 The Same, Pandects, Livro V. 
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Uma pessoa acusada da manumissão de um escravo nos termos de um trust não pode, de forma alguma, piorar a condição do 

referido escravo; e por isso não pode, entretanto, vendê-lo a mais ninguém, para que aquele a quem foi vendido o possa 

emancipar; e, se entregar o escravo, será obrigado a comprá-lo e a manumitá-lo; pois por vezes é do interesse de um escravo 

ser manumitido por um homem velho e não por um jovem. 

 

 Licinius Rufinus, Regras, Livro V. 

 

A liberdade também pode ser concedida nos termos de um trust, e, de facto, em maior medida do que quando é concedida 

directamente, pois através de um trust pode ser concedida não só aos próprios escravos, mas também aos de outro; desde que 

sejam empregadas palavras de uso comum e através das quais a intenção do testador seja claramente expressa. 

 

 Cláudio, On the Digest of Scaevola, Livro XXI. 

 

A liberdade é legalmente concedida por um fideicomisso, como se segue: "Quando se pensa próprio para o manumitar". 

 

 Scaevola, Digest, Livro XXIII. 

 

A seguinte disposição foi inserida num testamento, "Que Pamphilus seja livre, se ele transaccionar correctamente os meus 

negócios". Como o testador morreu alguns anos depois de ter feito este testamento, e não havia motivo de queixa da conduta 

de Pamphilus, no que diz respeito ao seu patrono, levantou-se a questão de saber se ele tinha direito à sua liberdade sob o 

testamento. A resposta foi que não havia nada no caso declarado que o impedisse de a obter. 

 

 The Same, Digest, Livro XXIV. 

 

Uma mulher, tendo nomeado o seu marido seu herdeiro, libertou os seus escravos por um fideicomisso, entre os quais 

Stichus, o mordomo do seu marido. Tendo os escravos comparecido perante o Governador da província com o objectivo de 

obter a sua liberdade, durante a ausência do seu senhor que tinha uma boa razão para estar fora, e tendo o Governador da 

província decidido que os escravos tinham direito à sua liberdade, levantou-se a questão de saber se poderia ser instaurado 

um processo contra Stichus para o obrigar a prestar contas da sua administração como mordomo. A resposta foi que isto não 

podia ser feito. 

 

 Um homem legou um dote e outros bens consideráveis à sua esposa, e acusou-a ao manumit Aquilinus, o seu próprio 

escravo, perante o tribunal. A mulher recusou-se a fazê-lo, porque o escravo era sua propriedade individual. Pergunto se ele 

tinha direito à sua liberdade. A resposta foi que se a esposa tivesse aceite não só o seu dote, mas também os outros bens que 
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lhe foram deixados pela vontade, poderia ser obrigada a manumit Aquilinus em virtude da confiança, e que, quando ele se 

tornasse livre, poderia exigir qualquer coisa que lhe tivesse sido legada. 

 

 Pomponius, Epístolas, Livro VII. 

 

É afirmado por Julianus que, quando um herdeiro que é acusado de manumitar um escravo transfere a propriedade ao abrigo 

do Decreto Trebelliano do Senado, ele pode ser obrigado a manumitar o escravo; e se ele se esconder, ou estiver ausente por 

alguma boa razão, o Pretor, depois de ser demonstrada a causa adequada, deve proferir uma decisão de acordo com os 

decretos do Senado que dizem respeito a casos deste tipo. Se, no entanto, o beneficiário para quem a herança foi transferida 

tiver a custódia do referido escravo, ele próprio pode manumitá-lo; e é próprio que as mesmas formalidades sejam observadas 

com referência a ele, como é normalmente feito com referência aos compradores em geral. Acha que isto é verdade? Eu 

próprio, accionado pelo desejo de adquirir conhecimentos, há setenta e oito anos que considero o seguinte ditado, que tenho 

sempre em mente, como a melhor regra de vida: "Quando tiver um pé na sepultura, ainda terei prazer em aprender alguma 

coisa". Aristo e Octavenus sustentam muito apropriadamente que o escravo em questão não faz parte da propriedade sujeita 

ao trust, porque o testador, ao pedir ao herdeiro que o manumite, não parece ter tido em vista que ele deveria ser entregue ao 

beneficiário do mesmo. Se, no entanto, ele deve ser entregue por erro do herdeiro, o parecer de Julianus deve ser adoptado. 

 

 Papinianus, Perguntas, Livro XIX. 

 

"Solicito que Stichus não se torne escravo de outro". Foi decidido pelo Imperador que a liberdade foi concedida por um trust 

ao abrigo desta cláusula: para que é mais oposto à escravatura do que a liberdade? A liberdade, porém, não é considerada 

como concedida após a morte do herdeiro. O resultado é que se o herdeiro, durante a sua vida, alienar o escravo, pode 

imediatamente exigir a sua liberdade, e se o herdeiro o comprar, isso não impedirá que ele se torne livre, pois a condição já 

foi cumprida. Esta regra também deve ser adoptada quando a alienação pelo herdeiro não foi voluntária, nem se pode afirmar, 

em oposição, que a alienação não foi feita pelo próprio herdeiro; pois o caso assemelha-se ao de um escravo que deveria ser 

livre condicionalmente, onde, em certa medida, a condição foi cumprida. 

 

 The Same, Questions, Livro XXII. 

 

Quando uma parcela de terra e a soma da posse de aurei é deixada a um legatário, em vez do preço de um dos seus escravos, 

sob a condição de que manumite o referido escravo, e aceite a concepção da terra, mas rejeite o legado do dinheiro para 

evitar o funcionamento da Lei Falcidiana, pode ser obrigado a aceitá-la, juntamente com a diminuição resultante da Lei 

Falcidiana, e a conceder liberdade ao escravo nos termos da confiança, quando uma vez tenha aceite a concepção da terra. 
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 Um testador, que tinha três escravos, acusou os seus dois herdeiros de manumitar dois dos referidos escravos que eles 

poderiam seleccionar. Um dos herdeiros não compareceu, o outro mencionou os dois escravos que ele desejava manumitar. 

Pode dizer-se que eles são libertados e obtêm a sua liberdade, tal como se o herdeiro que estava presente sozinho tivesse o 

direito de os emancipar. Se, contudo, um dos escravos morrer, e o herdeiro estiver ausente por alguma boa razão, ou aquele 

de quem foi feito o pedido não tiver o poder de expressão, fica estabelecido que os dois escravos sobreviventes se tornarão 

livres pelo Decreto do Pretor. 

 

 Quando um fiduciário encarregado da concessão da liberdade está ausente por uma razão boa e suficiente, ou se esconde; ou 

quando há vários herdeiros, alguns dos quais estão presentes e outros ausentes por justa causa; e ainda outros não aparecem 

para evitar a execução do fideicomisso; ou o herdeiro encarregado da concessão da liberdade não está vivo; ou um herdeiro 

próprio rejeita a herança; o Pretor deve decretar que o escravo tem direito à sua liberdade sob o fideicomisso fornecido pelo 

testamento de Lucius Titius. Foi expressamente declarado por decreto do Senado que, embora não possa ser duvidoso ou 

obscuro de quem será o escravo libertado, o Pretor deve decidir qual dos herdeiros esteve ausente por uma boa razão, e qual 

deles não compareceu com o objectivo de impedir a execução do fideicomisso. 

 

 The Same, Opinions, Livro IX. 

 

A liberdade concedida nos termos de um trust não pode ser adiada sob o pretexto de que o escravo tenha roubado algo 

pertencente à propriedade, ou tenha administrado indevidamente os seus assuntos. 

 

 O herdeiro de um herdeiro, que tenha transferido a herança ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, pode ser obrigado a 

conceder a liberdade a um escravo, onde o trust não tenha sido executado pelo antigo herdeiro, se o escravo que vai ser 

manumitted o seleccionar como seu patrono. 

 

 Dei como minha opinião que um filho, que seja um soldado, ou que tenha servido no exército, e que tenha aceite uma 

confiança criada pelo seu pai exigindo-lhe a libertação de um escravo que faça parte da sua castrense peculiar (sendo a 

acusação de que isto deve ser feito pelos seus filhos legítimos); se ele se tornar herdeiro do seu pai, pode ser forçado a 

emancipar o escravo, porque o falecido pensou que ele estava a manumitar o seu próprio escravo depois de o ter dado ao seu 

filho. Este último não pode ser obrigado pelo seu irmão, que é co-herdeiro do proprietário do escravo, a pagar-lhe uma parte 

do preço do escravo, pois isso seria contrário à vontade do pai; nem, por causa deste erro, a outra propriedade que o seu pai 

deu ao seu filho quando ele estava prestes a partir para o exército deve ser trazida para a contribuição em benefício do irmão, 

que permaneceu sob controlo paterno; como o referido filho, que está incluído entre os outros herdeiros legítimos, pode 

manter a sua castrense peculiar como um legado preferido. 
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 Quando a liberdade é concedida nos termos de um trust, e um filho é encarregado da execução do mesmo, depois de chegar a 

uma certa idade, e ele morre antes de atingir essa idade, a liberdade deve ser concedida ao escravo pelo seu herdeiro no 

momento prescrito; mas ficou estabelecido que esta decisão, que só se aplica a um caso particular, não se estende a outros 

tipos de trusts. 

 

 Um testador desejava que um escravo fosse manumitido pelo seu filho após a expiração de cinco anos, se, durante esse 

período, o escravo lhe pagasse uma certa soma todos os dias. O escravo fugiu depois de dois anos, e não pagou o dinheiro. 

Foi considerado que a condição não tinha sido cumprida. Se, no entanto, o filho, que era o herdeiro, ou os seus tutores, 

tivessem escolhido aceitar os serviços do escravo durante os dois anos, em vez do pagamento, considerou-se que tal não seria 

um impedimento à liberdade do escravo, uma vez que era culpa do herdeiro que o resto da condição não tivesse sido 

cumprida. 

 

 Ulpianus, Trusts, Livro V. 

 

De modo geral, dizemos que as pessoas que podem deixar dinheiro sob um trust também podem legar uma concessão de 

liberdade da mesma forma. 

 

 Uma concessão de liberdade sob um trust, que é legada a um escravo do Imperador, ou de um município, ou de qualquer 

outra pessoa, é válida. 

 

 Onde a liberdade é legada pelos termos de um trust a um escravo do inimigo, pode ser mantido que não é sem força ou 

efeito? Talvez alguém possa dizer que um escravo do inimigo é indigno de se tornar um cidadão romano. Se, contudo, lhe for 

legado no caso de se tornar um dos nossos aliados, o que há para impedir alguém de considerar que a concessão da liberdade 

é válida? 

 

 Onde a liberdade é legada nos termos de uma confiança a um homem que já é livre, e é subsequentemente reduzido à 

escravidão, pode exigir a sua liberdade, desde que fosse escravo no momento da morte do testador, ou quando uma condição 

foi cumprida. 

 

 A liberdade pode ser legalmente deixada sob uma confiança a um escravo que ainda não nasceu. 

 

 Um escravo não pode esperar a sua liberdade se tiver sido condenado às minas. Mas e se a liberdade lhe fosse deixada sob os 

termos de um fideicomisso, e ele fosse libertado da pena das minas pela indulgência do Imperador? Foi declarado num 

Rescript do nosso Imperador que ele não será restituído à propriedade do seu antigo amo; mas neste caso, não é declarado a 
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quem ele pertencerá. É certo que quando ele se tornar propriedade do Tesouro, pode esperar obter a sua liberdade em virtude 

da confiança. 

 

 A liberdade nos termos de um trust pode ser concedida a uma escrava concebida e nascida de uma mulher que foi condenada 

às minas. O que há de surpreendente nisto, como o Divino Pio declarou num Rescript que ele poderia ser vendido como 

escravo? 

 

 Quando é pedido pelo testador que Stichus não sirva depois como escravo, foi considerado que a liberdade lhe deveria ser 

concedida sob uma confiança; pois aquele que pede que não sirva depois como escravo é considerado que pede que lhe seja 

concedida a sua liberdade. 

 

 No entanto, quando o testador declara: "Não o alienará nem o venderá", aplicar-se-á a mesma regra, desde que tal tenha sido 

feito pelo testador com a intenção de obter a sua liberdade. Mas se ele inseriu a cláusula com uma intenção diferente (por 

exemplo, porque aconselhou o herdeiro a conservar o escravo; ou porque desejava punir e torturar este último a fim de o 

impedir de obter um melhor senhor, ou o fez com algum outro motivo que não o de o libertar), deve ser dito que não lhe deve 

ser concedida a sua liberdade. Isto foi mencionado por Celsus no Vinte e Terceiro Livro do Digest. Não são tanto os termos 

da confiança como a intenção do testador, que normalmente confere liberdade em tais casos. Como, no entanto, a liberdade é 

sempre considerada como concedida, ela recai sobre o herdeiro para provar a intenção contrária do testador. 

 

 Quando alguém nomeia um escravo como tutor, porque pensa que é livre, é absolutamente certo que não pode exigir a sua 

liberdade, nem o direito à tutela pode ser mantido por ele por causa da concessão da liberdade. Isto é mantido por Marcelo no 

XV Livro do Digest, e o Nosso Imperador, com o seu Pai, também o declarou num Rescript. 

 

 Quando alguém concede a liberdade directamente a um escravo que tenha sido prometido, embora, pela estrita construção da 

lei, a concessão seja considerada nula; ainda assim, se a liberdade lhe tivesse sido deixada pelos termos de um trust, o 

escravo pode exigir a sua libertação em virtude da mesma. Pois o favor concedido à liberdade exige que interpretemos o 

legado desta forma, e que as palavras do testamento signifiquem que a liberdade deve ser exigida, tal como se o escravo 

tivesse sido orientado para ser livre sob os termos de um trust. Pois é bem sabido que muitas coisas contrárias à estrita 

construção da lei foram decididas a favor da liberdade. 

 

 Está estabelecido que as concessões de liberdade que são directas, ou dependentes dos termos de um trust, não podem ser 

realizadas sob uma vontade que tenha sido quebrada pelo nascimento de uma criança póstumo, onde o testador não tenha 

acusado os seus legítimos herdeiros da sua execução. 
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 Quando alguém é solicitado a manumitar o seu próprio escravo, ou o escravo de outro, e recebe menos por vontade do 

testador do que o valor do escravo, se pode ser obrigado a comprar o escravo pertencente a outro, ou a manumitar o seu 

próprio escravo, é uma questão a considerar. Marcelo diz que, assim que aceitar o legado, será, por todos os meios, obrigado 

a manumitar o seu escravo. E, de facto, esta é a nossa prática, pois faz uma grande diferença se alguém é solicitado a 

manumitar o seu próprio escravo, ou um escravo pertencente a outra pessoa. Se for o seu próprio escravo, ele será obrigado a 

manumitá-lo, mesmo que a quantidade que recebe seja muito pequena; mas se for o escravo de outro, ele não deve ser 

obrigado a manumitá-lo a menos que possa comprar o referido escravo por uma soma igual ao que recebe pela vontade do 

testador. 

 

 Assim, Marcelo diz que também ele, que é nomeado herdeiro, pode ser obrigado a manumitar o seu próprio escravo, se 

obtiver alguma coisa da propriedade após o pagamento do seu endividamento, mas se não obtiver nada, não pode ser forçado 

a fazê-lo. 

 

 É evidente que, se foi legado a alguém menos do que o escravo vale, mas o legado foi aumentado por alguma razão ou outra, 

será perfeitamente justo que ele seja obrigado a comprar o escravo com a quantia que obtiver da herança; mas não se deve 

dizer que lhe foi deixado menos do que o escravo valia, uma vez que o seu legado foi aumentado por causa do testamento. 

Pois se, por atraso, as colheitas ou os juros devem ser acrescentados à quantidade legada sob o fundo fiduciário, deve ser 

considerado que a liberdade deve ser concedida. 

 

 Com base no mesmo princípio, se o preço do escravo tiver sido reduzido, deve considerar-se que ele deve ser obrigado a 

comprá-lo. 

 

 No entanto, se o legado tiver sido diminuído, deve ser considerado se aquele que esperava obter um legado maior pode ser 

compelido a manumitar o escravo. Penso que se ele estiver pronto a devolver o legado, não pode ser obrigado a fazê-lo, pelo 

facto de ter aceite o legado com uma perspectiva diferente, e este ter sido inesperadamente diminuído. Portanto, se ele estiver 

pronto a entregar o legado, ser-lhe-á permitido fazê-lo, a menos que o que resta dele seja suficiente para pagar o preço do 

escravo. 

 

 Mas e se uma pessoa for acusada de manumitar vários escravos, e a soma legada for igual ao valor de alguns deles, mas não 

ao de todos; poderá ser compelida a manumitar alguns deles? Penso que pode ser compelido à manumit tantos quantos o 

legado lhe permitir. Mas quem decidirá quais serão manumitados; deve o legatário seleccioná-los, ou deve o herdeiro fazê-

lo? Talvez alguém possa muito bem dizer que a ordem dada no testamento deve ser seguida. Se a ordem não for aí indicada, 

os escravos devem ser seleccionados por sorteio, para evitar que o pretor seja suspeito de favorecer algum por interesse, ou 

bondade; pois ele deve tomar a sua decisão tendo em conta os alegados méritos de cada escravo. 
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 Da mesma forma, deve considerar-se que, quando um legatário é ordenado a comprar certos escravos, e lhes dá a sua 

liberdade, e o dinheiro que foi legado para esse fim não é suficiente para a compra de todos esses escravos, a regra neste caso 

será a mesma que adoptámos no anterior. 

 

 Quando um legado é legado a alguém, e lhe é pedido que manumite o seu próprio escravo, e lhe transfira o legado, a 

liberdade deve ser concedida nos termos do trust? Algumas autoridades estão em dúvida sobre este ponto, porque se o 

legatário for obrigado a dar ao escravo a sua liberdade, ele será necessariamente obrigado a executar a confiança e a transferir 

o legado; e há algumas autoridades que defendem que ele não deve ser obrigado a fazê-lo. Pois se um legado deveria ser 

deixado a mim, e eu deveria ser acusado de o transferir imediatamente para o Titius, e também de conceder liberdade sob a 

confiança do meu escravo, deveríamos sem dúvida sustentar que não posso ser obrigado a conceder-lhe a sua liberdade, 

porque não sou considerado como tendo recebido nada para tomar o lugar do seu valor. É evidente que se me for cobrado que 

pague o legado depois de decorrido um certo tempo, pode considerar-se que posso ser obrigado a manumitar o escravo se, 

entretanto, tiver obtido algum benefício do legado. 

 

 Quando se pede a alguém que dê a uma pessoa um pedaço de terra, e a outra cem aurei, no momento da sua morte, será 

obrigado a pagar o que quer que tenha recolhido dos lucros da terra, se o montante for igual ao proporcionado pelo 

fideicomisso; de modo que, neste caso, não é certo se o dinheiro deixado sob o fideicomisso, ou a concessão de liberdade, 

será devido. 

 

 Sempre que a liberdade for legalmente legalizada pelos termos de um trust, a condição é tal* que o direito não pode ser 

extinto por doação, nem por usucapião; pois não importa em cujas mãos possa vir o escravo cuja liberdade tenha sido deixada 

sob o trust, o seu proprietário será obrigado a manumitá-lo. Isto tem sido frequentemente estabelecido nas Constituições 

Imperiais. Portanto, aquele em cujas mãos o escravo possa vir será obrigado a conceder-lhe a sua liberdade em virtude da 

confiança, se aquele que foi solicitado a fazê-lo preferir; pois foi estabelecido por uma interpretação mais ampla que, mesmo 

que a liberdade fosse deixada a um escravo condicionalmente, e que ele deva ser alienado enquanto a condição estiver 

pendente, ele é, no entanto, alienado com o entendimento de que ele deve ser livre se a condição for cumprida. Se, no 

entanto, o escravo não estiver disposto a ser manumitido por ele, mas preferir obter a sua liberdade da pessoa que foi acusada 

de o emancipar, o Adriano Divino e o Pio Divino declararam num Rescript que ele deve ser ouvido. O Divino Pio também 

declarou num Rescript que mesmo que já tivesse sido manumido e preferisse tornar-se o libertado da pessoa que o tinha 

libertado, ele deveria ser ouvido. Mas se o libertado puder demonstrar que os seus direitos podem ser, ou ter sido 

prejudicados pela sua manumissão, em virtude de algum acto da pessoa que o tenha tornado muçulmano ou por alguma outra 

razão, deve ser-lhe concedida uma alívio por uma destas constituições, para que a sua condição não se torne menos 

suportável, o que seria contrário aos desejos do falecido. É evidente que se a intenção do falecido era a de que o escravo fosse 

humilhado por quem quer que fosse, deve ser dito que as constituições acima referidas não se aplicarão. 
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 Paulus, Trusts, Livro III. 

 

Se o herdeiro que vendeu o escravo deveria morrer sem deixar um herdeiro, e o comprador deveria estar vivo, e o escravo 

deveria desejar tornar-se o libertado do falecido, e não o do comprador, Valens decidiu que ele não deveria ser ouvido, por 

medo de que o comprador pudesse perder tanto o preço que tinha pago como os seus direitos sobre o libertado também. 

 

 Ulpianus, Trusts, Livro V. 

 

Quando alguém que foi solicitado a manumitar o escravo de outro transfere o escravo para um terceiro por causa da sua 

morte ou do confisco dos seus bens, penso que se deve considerar que existe fundamento para a aplicação das constituições, a 

fim de que a condição da liberdade legada pelo fideicomisso não possa ser piorada. Pois quando alguém é acusado de 

manumitar um escravo no momento da sua morte, e ele morre antes de dar ao escravo a sua liberdade, foi decidido que é o 

mesmo que se o escravo tivesse sido legado a sua liberdade por ele; pois poderia ter-lhe concedido a sua liberdade 

directamente pela sua vontade. O resultado disto é que sempre que alguém que obtém a sua liberdade em virtude de uma 

confiança é legado por alguém, que não a pessoa encarregada de o legar, terá direito ao benefício das constituições, e será 

considerado como se tivesse sido legado por aquele que lhe foi pedido para o fazer; pela razão de que o favor é sempre 

mostrado às concessões de liberdade sob uma confiança, e quando estas são legadas não devem ser interferidas, uma vez que 

aquele a quem são concedidas é entretanto considerado como estando no gozo da sua liberdade. 

 

 Por conseguinte, é evidente que a liberdade deve ser concedida onde a liberdade é deixada sob um trust, e que qualquer 

atraso que resulte deve ser considerado como procedente do próprio assunto, e ao considerar o dia a partir do qual a liberdade 

pode ser exigida, as crianças devem ser dadas à sua mãe para serem manumitted, onde ela é uma escrava libertada, e as 

crianças nascem livres a partir do dia em que a liberdade foi exigida. Pois, geralmente, a liberdade que é deixada sob um trust 

é exigida demasiado tarde, ou não é exigida de todo, devido à negligência ou timidez daqueles que a ela têm direito; ou 

devido à sua ignorância dos seus direitos; ou devido à autoridade e à posição daqueles que são acusados da execução do trust; 

que coisas não devem impedir a aquisição da liberdade. Por isso mantemos, e assim deve ser decidido, que as crianças 

nascem livres desde o momento em que qualquer atraso é feito na libertação da sua mãe da servidão; e, além disso, o filho de 

uma escrava deve ser considerado como uma manumitted desde o momento em que a mãe teve o direito de exigir a sua 

liberdade, mesmo que ela não o tenha feito. É evidente que deve ser concedido alívio a menores de vinte e cinco anos de 

idade num caso deste tipo, e que qualquer atraso deve ser considerado como tendo procedido do próprio assunto; pois, tal 

como foi decretado e estabelecido na Constituição do Divino Severus que sempre que se verifique um atraso no pagamento 

de dinheiro deixado a menores sob um fundo fiduciário, deve ser considerado como tendo procedido do próprio assunto, há 

ainda mais razões para que esta regra seja adoptada sempre que estejam envolvidas concessões de liberdade. 
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 Um certo Caecilius, que tinha dado em penhor a uma escrava, desde que, após a reivindicação do seu credor ter sido 

satisfeita, a escrava deveria ser manumitted em virtude de um trust. Os herdeiros que não tinham pago ao credor, as crianças 

posteriormente nascidas do referido escravo, foram vendidas por ele. O nosso Imperador e seu Pai declararam num Rescript 

que, de acordo com o que tinha sido decidido pelo Divino Pio, as crianças não deveriam ser defraudadas da liberdade a que 

têm direito, e que tendo o preço sido reembolsado ao comprador, deveriam tornar-se livres; tal como se a sua mãe tivesse 

sido manumitida na altura em que nasceram. 

 

 O nosso Imperador e o seu Pai também declararam num Rescript que se um testamento ou um codicilo não tivesse sido 

aberto dentro de cinco anos após a morte do testador, e a escrava tivesse entretanto tido um filho, este deveria ser entregue à 

sua mãe, para que lhe fosse concedida a sua liberdade; e que não deveria permanecer em escravidão por causa de um atraso 

acidental. 

 

 É, portanto, evidente a partir deste Rescript, bem como daquele que mencionámos como promulgado pelo Divino Pio, que 

estes imperadores não estavam dispostos a que qualquer atraso acidental na concessão da liberdade prejudicasse os direitos 

de uma criança nascida de um escravo a quem foi concedida a liberdade nos termos de uma confiança. 

 

 Este, contudo, não será o caso em que a liberdade deva ser concedida sob fideicomisso a uma escrava pelo substituto de um 

filho menor de idade, se ela teve a criança durante a vida do menor; ou se ela deveria receber a sua liberdade após o lapso de 

um certo tempo, ou condicionalmente, e ela trouxe a criança antes do tempo ter chegado, ou antes da condição ter sido 

cumprida; pois a referida criança não terá direito à liberdade porque a condição neste caso é diferente, uma vez que o atraso 

não foi acidental, mas foi causado pela vontade do testador. 

 

 Se um escravo deve ser legado a alguém de tal forma que o legado seja considerado nulo, e a liberdade seja legada ao 

mesmo escravo nos termos de um trust, coloca-se a questão de saber se a concessão da liberdade também deve ser 

considerada nula. E se o escravo exige a sua liberdade nos termos da confiança da pessoa sob cujo controlo permanece, onde 

o legado deixado àquele que foi acusado de manumitá-lo foi declarado nulo, ou se o próprio escravo foi legado como foi dito 

acima, se o legado da sua liberdade não deve ser considerado sem força ou efeito. Penso que se deve dizer que a concessão da 

liberdade sob a confiança permanece intacta, mesmo que nada possa chegar às mãos daquele que foi acusado de manumitar o 

escravo. Assim, aquele que obtém o legado deve libertar o escravo, pela razão de que a liberdade concedida nos termos de 

um fideicomisso não permite que nenhum obstáculo seja interposto. 

 

 No caso de legados de liberdade, o alívio é concedido por decreto do Senado promulgado no tempo do Trajano Divino, 

durante o Consulado de Rubrius Gallus e Caelius Hispo, como se segue: "Se os acusados de uma concessão de liberdade, 

tendo sido convocados pelo Pretor, se recusarem a comparecer, e, após investigação, o Pretor constatar que os escravos têm 

direito à liberdade, estarão na mesma posição, nos termos da lei, como se tivessem sido directamente manumulados". 
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 Este decreto do Senado faz referência àqueles que têm direito à liberdade em virtude de um trust. Assim, se não tiverem 

direito à liberdade, e esta tiver sido obtida fraudulentamente por uma decisão do Pretor, a liberdade não será concedida ao 

abrigo deste Decreto do Senado. Este Nosso Imperador e o seu Pai declararam num Rescript. 

 

 Estes devem ser convocados perante o Pretor, que é obrigado a conceder a liberdade ao abrigo de um trust, mas o Decreto 

Rubriano do Senado não será aplicável a menos que sejam convocados. Por conseguinte, devem ser convocados por avisos, 

por decretos, ou por cartas. 

 

 Este Decreto do Senado aplica-se a todos aqueles que se escondem, e que são obrigados a conceder liberdade nos termos de 

um fideicomisso. Assim, independentemente de quem for acusado, seja o herdeiro ou qualquer outra pessoa, haverá 

fundamento para a aplicação do Decreto do Senado; pois todos aqueles que são obrigados a conceder a liberdade em virtude 

de um fideicomisso estão numa posição tal que o Decreto do Senado lhes será aplicável. 

 

 Portanto, se o herdeiro se esconder, e o legatário ou o mandatário a quem foi pedido que conceda a liberdade a um escravo 

estiver presente, o Decreto do Senado não entrará em vigor, e a concessão da liberdade será impedida; pois, neste caso, 

supomos que o legatário ainda não obteve a propriedade do escravo. 

 

 Paulus, Trusts, Livro III. 

 

Por conseguinte, neste caso deve recorrer-se ao Imperador, a fim de que os interesses da liberdade possam ser consultados. 

 

 Ulpianus, Trusts, Livro V. 

 

Haverá motivo para a aplicação do Decreto Rubriano do Senado, se um escravo, a quem a liberdade foi legada por um 

fideicomisso, deve ser vendido pela pessoa encarregada da sua libertação, e o comprador deve esconder-se, mas o 

fideicomissário deve aparecer? Marcelo diz que o Decreto será aplicável, porque a parte que foi acusada de manumitar o 

escravo não está presente. 

 

 As seguintes palavras, "Recusar-se a aparecer", não exigem absolutamente que aquele cujo dever é conceder a liberdade se 

esconda, pois se não o fizer, mas simplesmente não aparecer, o Decreto do Senado será aplicável. 

 

 A mesma regra deve também ser observada quando vários herdeiros são acusados da concessão da liberdade ao abrigo do 

trust, e uma decisão tomada no sentido de que não existe uma boa causa para a sua ausência. 
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 O escravo tornar-se-á o libertador daqueles que estão ausentes por uma boa razão, bem como daqueles que, estando 

presentes, não causam atrasos na execução do fideicomisso, tal como se apenas eles lhe tivessem concedido a sua liberdade. 

 

 Quando alguém, tendo sido acusado de manumitar um escravo que não pertence à propriedade, se esconde, foi promulgado 

durante o Consulado de Aemilius Junius e Julius Severus um decreto do Senado que previa tal emergência, como se segue: 

"Decide-se que quando qualquer um dos que são acusados de conceder liberdade a um escravo sob um fundo fiduciário, por 

qualquer razão, e o escravo não pertencia à pessoa que fez o pedido no momento da sua morte, e o mandatário se recusar a 

comparecer, o Pretor tomará conhecimento do caso, e se for estabelecido que o escravo tem o direito de ser manumitido, e a 

pessoa acusada da sua manumitição estiver presente, ele deve decidir em conformidade. E, depois de ter tomado a sua 

decisão, a condição do escravo será a mesma de direito que teria sido se tivesse sido manumitido pela pessoa que foi acusada 

de o ter feito ao abrigo do trust". 

 

 Deve considerar-se que as pessoas não estão presentes por uma boa razão, quando não existe uma causa imprópria para a sua 

ausência; como é suficiente que não se tenham ausentado com o objectivo de defraudar o escravo da sua liberdade, para que 

possam parecer estar ausentes por uma boa razão. Não é, contudo, necessário que alguém esteja ausente em negócios 

públicos. Assim, se ele tem o seu domicílio num lugar, e solicita a liberdade sob a confiança noutro, deve ser dito que não é 

essencial para ele que alegadamente é aquele de quem a concessão da liberdade deve ser invocada, porque se enquanto ele 

estiver ausente, deve ser estabelecido que a liberdade deve ser concedida, pode ser proferido um decreto de ausência por uma 

boa razão, e ele não perderá os seus direitos sobre o seu libertado; pois ninguém pode ter qualquer dúvida de que ele está 

ausente por uma causa justa que está na sua própria residência. 

 

 Paulus, Trusts, Livro III. 

 

Quando um escravo é alienado depois de ter sido colocado numa posição tal que deveria ser libertado sob os termos de um 

trust, a pessoa a quem ele pertence entretanto será obrigada a manumitá-lo. Neste caso, contudo, não é feita qualquer 

distinção quanto à existência ou não de uma boa causa para a sua ausência, pois, em qualquer caso, ele terá direito à sua 

liberdade. 

 

 Ulpianus, Trusts, Livro V. 

 

Quando um decreto é proferido pelo Pretor que aquele que está ausente tem boas razões para tal, e já está morto, o Nosso 

Imperador declarou num Rescript que o decreto deve ser transferido para o seu herdeiro, e que a lei se lhe aplicaria tal como 

se o Pretor tivesse decidido que ele próprio estava ausente por uma boa razão. 
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 Quando uma criança estava entre os escravos com direito à manumissão, o Senado decidiu que a idade de um deles 

impediria os outros, que tinham direito a ser livres nos termos da confiança, de obterem a sua liberdade. 

 

 Esta regra também se aplicará quando for nomeado apenas um herdeiro, e este não puder falar por si próprio. 

 

 Contudo, quando o menor tem um tutor, e ele não está disposto a autorizar a concessão da liberdade, os Irmãos Divinos 

declararam num Rescript que o escravo deveria tornar-se livre nos termos do trust, tal como se ele próprio tivesse sido 

manumitido pelo menor, pela autoridade do seu tutor; e que não deveria ser produtivo de qualquer desvantagem para o 

menor, nem prejudicaria de forma alguma a concessão da liberdade, se ele não tivesse o escravo como seu libertado. 

 

 Portanto, quando ocorre qualquer caso em que uma criança não é capaz de falar por si própria, e no entanto é acusada de 

uma concessão de liberdade sob uma confiança, devemos ter em consideração o espírito do Decreto do Senado, que se 

estende até ao herdeiro infantil da pessoa acusada da execução da confiança. 

 

 Nestas circunstâncias, também se deve recorrer ao Pretor, especialmente porque é fornecido por um Rescript do Divino Pio 

que onde alguns dos encarregados da execução do fideicomisso estão presentes, e outros se esconderam, e outros estão 

novamente ausentes por alguma boa razão, e há também uma criança, o escravo não se tornará o libertado de todos eles, mas 

apenas da criança e dos que estão ausentes por uma boa razão, ou dos que estão presentes. 

 

 Onde vários herdeiros são nomeados, e entre eles há um que não pode falar por si, mas que não foi acusado de manumitar o 

escravo, a concessão da liberdade não perderá o seu efeito porque a criança não pode vender a sua parte do escravo aos seus 

co-herdeiros. O Decreto de Vitrasian do Senado é aplicável neste caso. O Divino Pio, contudo, declarou num Rescript 

dirigido a Cassius Dexter, que o assunto poderia ser disposto da seguinte forma, nomeadamente, avaliando as quotas-partes 

dos escravos a quem foi concedida a liberdade nos termos do trust, pelo seu verdadeiro valor, e depois ordenando que os 

escravos fossem manumimados pelas pessoas encarregadas desse dever. Aqueles que os manumitaram serão, contudo, 

responsáveis perante os seus irmãos e co-herdeiros, tal como se o julgamento tivesse sido feito contra eles por esta razão em 

tribunal. 

 

 O Divino Pio declarou num Rescript, com referência a uma pessoa insana, que a liberdade concedida sob um trust não era 

impedida devido à condição do herdeiro nomeado, onde se alegava que ele não era de mente sã; e, portanto, se for 

estabelecido que a liberdade tinha sido legalmente prevista pelo trust, deve ser proferido um decreto em que isso seja 

declarado. 

 

 O alívio deve ser concedido a uma pessoa surda e muda, tal como no caso de uma criança. 
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 Quando alguém morre sem deixar um herdeiro ou outro sucessor que possa executar o fideicomisso que confere liberdade, o 

Senado decretou que a franquia deve ser concedida mediante requerimento ao Pretor. 

 

 Se, no entanto, um herdeiro adequado rejeitar a herança, a franquia deve ser concedida pelo Decreto do Senado à pessoa com 

direito à liberdade ao abrigo do trust; mesmo que não se possa dizer que morra sem um herdeiro, que deixe um herdeiro 

adequado, mesmo que rejeite a herança. 

 

 A mesma regra será igualmente aplicável quando um menor de vinte e cinco anos de idade entra na herança da pessoa 

encarregada de lhe conceder a liberdade, e obtém a restituição completa devido à sua rejeição da herança. 

 

 Também se pode perguntar a quem se torna escravo o libertado; pois, de acordo com a constituição, obtém a sua liberdade 

tal como se a tivesse adquirido em virtude do testamento. Ele tornar-se-á, portanto, o libertado do falecido, e não daquele que 

foi acusado da execução do fideicomisso. 

 

 Existe um Rescript do Divino Marcus e Verus que diz que quando um dos acusados da execução do fundo morre sem deixar 

um sucessor, e o outro está ausente por alguma boa razão, o escravo terá direito à sua liberdade, tal como se lhe tivesse sido 

concedida regularmente pela pessoa que morreu sem um sucessor, ou por aquele que esteve ausente por uma boa razão. 

 

 Um ponto muito agradável pode surgir; isto é, quando um herdeiro morre sem sucessor, se o escravo pode obter a sua 

liberdade antes que seja certo que um herdeiro ou um possuidor da herança sob o Édito Pretoriano não aparecerá, ou 

enquanto ainda estiver em dúvida (por exemplo, enquanto o herdeiro nomeado estiver a deliberar), se ele aceitará a herança. 

A melhor opinião é que é necessário esperar até ter a certeza de que nenhum sucessor irá aparecer. 

 

 O nosso imperador, Antoninus, declarou num Rescript que um escravo que tem direito à liberdade em virtude de um trust 

não pode receber nada sob a vontade do herdeiro sem que a sua liberdade seja mencionada. 

 

 O Divino Marco também declarou num Rescript que a concessão da liberdade sob um trust não podia ser anulada ou 

desfavoravelmente afectada pela idade, a condição, o incumprimento, ou a acção tardia daqueles que eram obrigados a ver 

que eram executados. 

 

 Embora um legado de liberdade feito por um codicilo que é nulo não seja devido, ainda assim, se o herdeiro considerou o 

codicilo válido, e pagou qualquer coisa por baixo dele, e desejou que os escravos permanecessem livres para cumprir as 

disposições do trust, foi declarado por um Rescript do Nosso Imperador e do seu Pai Divino que eles terão justamente direito 

à sua liberdade. 
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 Paulus, Trusts, Livro III. 

 

A liberdade pode ser concedida sob um fideicomisso a um escravo pertencente a outro, desde que ele tenha capacidade 

testamentária com referência ao seu senhor. 

 

 Quando uma pessoa prestes a morrer em estado intesta acusou o seu filho de manumitar um certo escravo, e um filho 

póstumo lhe nasceu depois, os Padres Divinos declararam num Rescript que, porque o escravo não podia ser dividido, ele 

deveria ser manumitido tanto pelo herdeiro da lei como pelo filho póstumo. 

 

 Uma pessoa que é acusada de uma concessão de liberdade sob uma confiança pode manumitar um escravo, mesmo no 

momento em que lhe é proibido aliená-lo. 

 

 Se um patrono adquire posse pretoriana contrária às disposições do testamento, porque o seu libertado o passou, não pode 

ser obrigado a vender à manumit o seu próprio escravo, a quem foi solicitado pelos seus libertados. 

 

 Quando a pessoa a quem pertence um escravo não está disposta a vendê-lo para que ele possa ser manumitido, o pretor não 

tem motivos para interferir. A mesma regra aplica-se quando ele deseja vendê-lo por mais do que um preço justo. Se, 

contudo, o mestre estiver disposto a vender o seu escravo por uma certa quantia que, à primeira vista, não pareça injusta, e 

aquele a quem foi pedido que o manumite argumentar que o preço não é razoável, o Pretor deve interpor a sua autoridade, 

para que um preço justo tendo sido pago com o consentimento do mestre liberdade possa ser concedido ao escravo pelo 

comprador. Se, contudo, o senhor estiver disposto a vender o escravo, e este último desejar ser manumitido, o herdeiro deve 

ser obrigado a comprar e manumiti-lo; a menos que o senhor deseje manumiti-lo para que lhe seja concedida uma acção 

contra o herdeiro para recuperar o preço. O mesmo deve ser feito se o herdeiro se esconder. O Imperador Antonino, também 

o declarou num Rescript. 

 

 Marcianus, Trusts, Livro XV. 

 

Se o senhor está pronto a alienar o escravo, mas não está disposto a fazê-lo antes de estar satisfeito com o preço, não deve ser 

obrigado a libertá-lo, para que, se o fizesse, não obtivesse pouco ou nada, se aquele a quem se pede que o manumite se 

mostrasse insolvente. 

 

 Se o escravo não consentir, nem o senhor nem ninguém deve ser autorizado a prosseguir com o assunto, porque uma 

confiança deste tipo não é uma confiança pela qual nada é adquirido pelo senhor; caso contrário, o benefício da confiança 

pareceria reverter apenas a seu favor. Isto poderia acontecer se o testador desejasse que o escravo fosse comprado por mais 

do que valia, e fosse manumitido, pois então o senhor poderia prosseguir com a execução do trust; porque seria do seu 
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interesse obter, para além do verdadeiro valor do escravo, qualquer excesso que o testador ordenou que lhe fosse dado; e é do 

interesse do escravo assegurar a sua liberdade. 

 

 Isto ocorrerá quando o herdeiro ou o legatário for instruído a comprar determinada propriedade por uma soma especial de 

dinheiro, e entregá-la a outro; pois então tanto o proprietário da propriedade como a pessoa a quem a propriedade vai ser 

entregue podem proceder para obrigar à execução do fideicomisso, pois ambos estão interessados em fazê-lo; o proprietário, 

para que possa obter qualquer excesso para além do preço que o testador ordenou que lhe fosse dado, e a pessoa a quem a 

propriedade foi deixada, para que a possa adquirir. 

 

 Paulus, Trusts, Livro III. 

 

Quando se pede ao filho do falecido que manumite um escravo pertencente ao seu pai, deve ser dito que pode tê-lo como seu 

libertado sob o Édito Pretoriano, e impor-lhe serviços; pois pode fazê-lo como filho do patrono, mesmo que o escravo deva 

obter a sua liberdade directamente. 

 

 Haverá fundamento para a aplicação do Decreto Rubriano do Senado, mesmo quando a liberdade for concedida sob uma 

condição, desde que o cumprimento dessa condição não seja imposto ao próprio escravo. Também não faz qualquer diferença 

se a condição consiste em dar ou fazer algo, ou depende da ocorrência de qualquer outro acontecimento, pois o herdeiro 

perderá a sua liberdade como filho do falecido se colocar qualquer obstáculo ao cumprimento da condição, mesmo que possa 

adquirir o seu direito sobre o libertado de outra forma. Por vezes sofre uma pena, pois se exigir que o escravo permaneça em 

servidão, ou o acusar de um crime capital, perderá a posse pretoriana contrária às disposições do testamento. 

 

 Quando um escravo é legado a quem quer que seja acusado de manumitá-lo, mas se recusa a aceitá-lo, pode ser obrigado a 

fazê-lo, ou a ceder os seus direitos de acção a quem quer que o escravo possa escolher, para que a concessão da liberdade não 

seja anulada. 

 

 Pomponius, Trusts, Livro III. 

 

Quando a pessoa a quem um escravo é deixado para ser libertado sob uma confiança não quer, o escravo não deve ser 

entregue a ele para ser manumitido; mas pode tornar-se o libertado de outro que não aquele a quem foi pedido para o 

emancipar. 

 

 Campanus diz que se um menor de vinte anos de idade deve pedir ao seu herdeiro a manumit um escravo que lhe pertence, a 

sua liberdade deve ser concedida; porque, neste caso, a Lex Aelia Sentia não se aplica. 
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 Um escravo foi legado a Calpurnius Flaccus, que foi acusado de manumitá-lo, e se ele recusou, o mesmo escravo foi legado 

a Titius, que também foi acusado de manumitá-lo; e se ele não o fizer, o escravo foi ordenado para ser livre. Sabinus diz que 

o legado é nulo, e que o escravo será libertado imediatamente pelos termos da vontade. 

 

 Marcianus, Trusts, Livro XV. 

 

A opinião de Gaio Cassius não é adoptada, pois sustentava que a obrigação de manumitar o seu próprio escravo não deveria 

ser imposta ao herdeiro ou ao legatário, se os serviços do escravo fossem tão necessários que ele não pudesse dispensá-los; 

como, por exemplo, onde ele era seu mordomo, ou o professor de crianças, ou onde ele tinha cometido um crime 

imperdoável. Porque o testador é considerado como tendo estes escravos em seu poder, e os proprietários têm o direito de 

rejeitar a vontade, mas se isto não for feito, os desejos do falecido devem ser realizados. 

 

 The Same, Trusts, Livro XVI. 

 

Nem as crianças, pessoas insanas, cativas levadas pelo inimigo, nem aqueles que a religião ou qualquer causa honrosa, ou 

alguma calamidade, ou negócios importantes, ou o perigo de perder a vida ou a reputação, ou qualquer coisa deste tipo, são 

abrangidos pelo âmbito do Decreto Rubriano do Senado; nem, de facto, os menores que não têm tutores, e mesmo que os 

tenham, estão eles ou os seus tutores sujeitos às suas disposições, sempre que qualquer dos assuntos acima mencionados 

esteja envolvido. Pois, mesmo que estes últimos se abstenham de exercer a sua autoridade, não creio que as suas alas devam 

ser privadas dos direitos sobre os seus libertados, pois é injusto que uma ala sofra mal pelo acto do seu tutor que, talvez, não 

seja solvente, e apenas aqueles que estão incluídos no Decreto do Senado são obrigados a conceder a liberdade de acordo 

com as disposições do trust. Que curso deve então ser seguido? A liberdade é concedida a essas pessoas pelo Decreto 

Dasumian do Senado, ao abrigo do qual são tomadas disposições com referência àqueles que estão ausentes por alguma boa 

razão, a fim de que nenhum impedimento possa ser colocado no caminho da liberdade, e que os direitos sobre um homem 

livre não possam ser retirados àqueles que não são culpados de fraude. 

 

 Se uma parte ausente for defendida por um advogado, é sempre considerada ausente por alguma boa razão, e não será 

privada dos seus direitos sobre o seu libertado. 

 

 Nenhuma objecção pode ser levantada contra a jurisdição de um magistrado que tenha conhecimento de uma concessão de 

liberdade sob um trust, alegando um privilégio pessoal, ou um ligado a um município ou a uma corporação, ou qualquer 

cargo desempenhado por alguém, ou a condição civil de qualquer uma das partes interessadas. 

 

 Ulpianus, Trusts, Livro VI. 
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Quando uma concessão absoluta de liberdade é feita nos termos de um trust a um escravo que se diz ter administrado os 

assuntos do seu senhor, o Divino Marco declarou num Rescript que não deve ser atrasado; mas que deve ser imediatamente 

nomeado um árbitro com o objectivo de obrigar o escravo a prestar contas. As palavras da Rescrição são as seguintes: 

"Parece ser o caminho mais equitativo conceder liberdade ao Trofeu de imediato sob a confiança, porque se estabelece que 

foi concedido sem a condição de prestar contas. Nem seria humano que o gozo da sua liberdade fosse atrasado por causa de 

qualquer questão pecuniária que possa surgir. Contudo, assim que obtiver a sua liberdade, deverá ser nomeado um árbitro 

pelo Pretor perante o qual deverá comparecer e prestar contas". Por conseguinte, ele só é obrigado a prestar contas, mas nada 

é dito quanto ao seu pagamento sobre qualquer saldo que possa permanecer nas suas mãos. Não creio que possa ser obrigado 

a fazê-lo, pois não pode ser processado depois de ter obtido a sua liberdade por causa de qualquer negócio que tenha 

transaccionado enquanto em servidão. É evidente que pode ser forçado pelo Pretor a entregar qualquer propriedade 

mencionada nas suas contas, e todos os artigos ou dinheiro de que tenha na sua posse, bem como a dar informações com 

referência a assuntos especiais. 

 

1. Paulus, Decretos, Livro III. 

 

Um testador, cuja vontade não era perfeita, legou liberdade e confiança a uma escrava que ele tinha criado. Como todos estes 

legados entraram em vigor sob uma sucessão intestate, foi perguntado se a escrava era manumumita em virtude da confiança. 

Um decreto interlocutório foi proferido no sentido de que mesmo que o pai tivesse exigido que nada fosse feito ab intestato, 

os seus filhos, através do respeito pela sua memória, deveriam ter manumitted a escrava a quem o seu pai estava ligado. 

Decidiu-se, portanto, que ela era legalmente manumitted, e por esta razão tinha direito ao benefício da confiança. 

 

2. The Same, Opinions, Livro XIII. 

 

Paulus deu como sua opinião que, embora o escravo de outro que um testador desejava ser manumitido por um dos seus 

herdeiros, sob a impressão de que pertencia a si próprio, estava preocupado, aquele a quem foi pedido que o manumitissem 

deveria ser obrigado a comprar o escravo, e libertá-lo; como ele não pensava que um caso envolvendo liberdade, e um 

relacionado com a disposição do dinheiro sob um fideicomisso, fosse semelhante. 

 

3. Paulus deu a seguinte opinião: "Acredite-me, Zoilus, que o meu filho Marcial lhe está grato, e não só a si, mas também aos 

seus filhos" (o que significa que a intenção do falecido, com referência a um benefício a ser conferido aos filhos de Zoilus, 

foi incluída nesta cláusula, sendo eles escravos), "não lhes pode ser prestado nenhum serviço maior do que dar-lhes a sua 

liberdade". Por conseguinte, o Governador deve executar a vontade do falecido. 

 

4. The Same, Opinions, Livro XV. 
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Lucius Titius deu a sua escrava, Concordia, à sua filha natural, Septicia. Depois, pela sua vontade, ele legou a escrava acima 

referida juntamente com outros à sua filha, com o propósito de a manuminar. Pergunto se a sua filha, Septicia, pode ser 

compelida a manumitar a escrava. Paulus respondeu que, se a doação da escrava fosse feita durante a vida do pai natural, e a 

filha não aceitasse outros legados deixados pela vontade do seu pai, não poderia ser obrigada pelos termos da confiança a 

manumitar a referida escrava, que era sua própria propriedade. 

 

5. Lucius Titius legou o seu escravo Stichus a Maevius, e pediu que nunca fosse manumitido, nem por ele nem pelo seu 

herdeiro. Paulus deu como sua opinião que o testador tinha o poder de libertar posteriormente este escravo, porque não impôs 

qualquer condição a si próprio, mas ao seu legatário. 

 

6. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

"Desejo que Thais, minha escrava, se torne minha mulher libertada, depois de ter servido o meu herdeiro como escravo 

durante dez anos". A questão coloca-se, pois o testador desejava que a escrava fosse a sua mulher libertada, e o herdeiro não 

podia torná-la tal, e a liberdade não lhe foi absoluta e directamente concedida, se ela permaneceria em escravatura mesmo 

depois de decorridos os dez anos. A resposta foi que não havia nada no caso declarado que mostrasse porque é que os 

tailandeses não deveriam ter direito à liberdade. 

 

7. Lucius Titius forneceu no seu testamento o seguinte: "Meu querido filho, Maevius, se Stichus, Damas, e Pamphilus o 

mereceram às suas mãos, peço-lhe que não lhes permita servir como escravos para outro depois de as minhas dívidas terem 

sido pagas". Se foi por culpa do herdeiro que as dívidas da herança não foram pagas, pergunto se os escravos podem obter a 

sua liberdade nos termos do trust. A resposta foi que o herdeiro não deveria ser responsabilizado se atrasasse o pagamento 

das dívidas por causa da conveniência que resultou para si próprio na gestão da sua propriedade; mas se se se provar 

claramente que ele não pagou as dívidas, a fim de prejudicar as concessões de liberdade, estas últimas tornar-se-ão 

operativas. 

 

8. Um testador acusou o tutor testamentário dos seus filhos de manumitar os seus escravos, mas a pessoa nomeada foi 

dispensada. Pergunto se os outros tutores nomeados no lugar daquele que foi dispensado deveriam ser obrigados a libertar os 

escravos. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, o herdeiro nomeado parecia ter sido acusado das 

concessões de liberdade. 

 

9. "Dou à Seius três libras de ouro e ao meu notário Stichus, a quem o cobro à manumit". A Seius foi nomeada guardiã pelo 

mesmo testamento, mas desculpou-se de aceitar a tutela. Coloca-se a questão de saber se a concessão da liberdade ao abrigo 

do fundo fiduciário deve, no entanto, ser executada. A resposta foi que não havia nada no caso declarado que impedisse que 

tal fosse feito. 



2631 

 

 

10. Um testador, tendo nomeado a sua irmã sua herdeira, fez a seguinte disposição com referência aos seus escravos: 

"Desejo, e eu vos cobro, minha querida irmã, que tenhais a maior consideração pelos meus mordomos, Stichus e Damas, que 

não manumitei, pois eles não prestaram as suas contas. Se também estás satisfeita com esses escravos, conheces os 

sentimentos que nutro por eles". Quando os mordomos estavam prontos a prestar as suas contas, e o herdeiro não lhes 

concedeu a sua liberdade, pergunto-lhe se deve ser ouvido se alegou que não estava satisfeito com eles. A resposta foi que o 

desagrado do herdeiro não deveria ser considerado, mas apenas o que satisfaria um cidadão de confiança para lhes permitir 

obter a sua liberdade. 

 

11. Lúcia Titia acusou os seus herdeiros de comprar Pamphila, a escrava de Seia, e os seus filhos, e manumitá-los. Uma 

estimativa do montante que lhes devia ser dado foi feita por um juiz e, entretanto, antes de o dinheiro ser pago, Pamphila 

trouxe uma criança. Pergunto se a criança de Pamphila pertenceria aos herdeiros de Seia, ou ao herdeiro de Titia? A resposta 

foi que a criança seria propriedade da pessoa a quem a mãe pertencia no momento do seu nascimento; mas se o herdeiro 

estivesse em falta na execução da confiança, deveria ser obrigado também a conceder liberdade à criança. 

 

12. Lucius Titius fez a seguinte disposição no seu testamento: "Recomendo-vos So-and-So e So-and-So, escravos que são 

médicos, e depende de vós se os tendes como seus bons libertadores e assistentes médicos. Eu próprio lhes concederia 

liberdade, mas receio fazê-lo, porque os médicos da minha irmã, que eram escravos, tendo sido por ela manumumimados, e 

tendo cumprido a sua pena, abandonaram-na". Pergunto se os escravos acima mencionados têm direito à sua liberdade sob a 

sua confiança. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, a necessidade de os libertar não é imposta aos 

herdeiros, mas que isto depende do seu julgamento. 

 

13. Titius concedeu liberdade ao seu escravo "no caso de ele prestar as suas contas". Pergunto se as contas por ele prestadas 

devem incluir, como parte da soma que lhe resta nas mãos, quaisquer perdas que possam ter sido incorridas acidentalmente. 

Dei como minha opinião que em qualquer negócio que tenha sido negociado com o consentimento do senhor, as perdas 

resultantes de acidente não poderiam ser imputadas ao escravo, e não devem ser incluídas, no saldo remanescente nas suas 

mãos. 

 

14. Pergunto também, quando um escravo é dirigido a entregar todo o seu peculiar, se o peculiar deve ser calculado de tal 

forma que só será incluído nele o que pertenceria ao senhor, por qualquer razão que seja. A resposta foi que, no caso em 

questão, aquilo a que o senhor tinha direito não deveria ser deduzido do peculiar. 

 

15. Pergunto também, se o escravo colocou no seu peculiar algum do saldo remanescente nas suas mãos, se este deve ser 

deduzido do peculiar que ele é obrigado a entregar. A resposta foi que se o que é mencionado foi colocado no seu peculiar, 

deve ser pago como parte do saldo, pois a condição é suficientemente cumprida onde o restante do peculiar é entregue. 
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16. Um testador fez uma concessão de liberdade pela sua vontade, como se segue: "Desejo que o meu escravo, Cupido, seja 

livre, depois de prestar contas, quando o meu filho Marcianus atingir a idade de dezasseis anos". Após a morte do testador, os 

tutores do seu filho exigiram a Cupido o pagamento de uma dívida devida à propriedade, e este último pagou aos referidos 

tutores a quantia que ele tinha cobrado. O filho morreu depois da idade da puberdade, a sua mãe tornou-se sua herdeira, e fez 

com que fosse proferido julgamento contra os tutores por causa da sua administração da tutela. Cupido exigiu a sua liberdade 

na altura em que Marciano teria tido dezasseis anos de idade, se tivesse vivido; e ofereceu-se para prestar as suas contas 

durante um ano após a morte do testador, uma vez que as outras contas tinham sido aprovadas. Colocou-se a questão de saber 

se Cupido também poderia ser obrigado a prestar as contas pelas quais os tutores eram responsáveis. A resposta foi que o 

escravo em questão parece ter cumprido a condição de prestar as suas contas, se ele tivesse prestado uma de todas as contas 

que tinha conduzido, e que poderia ser exigida adequadamente. Em relação à outra condição, a interpretação mais indulgente 

deveria ser adoptada, ou seja, tendo a criança morrido, o escravo esperou tempo suficiente, pois não exigiu a sua liberdade 

até ao momento em que o menor teria atingido o seu décimo sexto ano se tivesse vivido. 

 

17. "Stichus e Damas, meus escravos, tornar-vos-eis meus libertados, se prestardes as vossas contas". Levantou-se a questão 

de saber se, para obterem a sua liberdade, devem não só prestar as suas contas, mas também renunciar a qualquer propriedade 

que tenha sido concebida e fraudulentamente apropriada por eles. A resposta foi que, na condição de prestarem as suas 

contas, tudo o que se relacionava com a administração e fidelidade do escravo foi incluído. 

 

18. Alguns escravos não cumpriam a condição de prestar as suas contas dentro de um determinado prazo, e depois 

anunciaram que estavam prontos para o fazer. Colocou-se a questão de saber se poderiam obter a sua liberdade. A resposta 

foi que se fossem culpados por não cumprirem a condição dentro do tempo prescrito, não se tornariam livres, mesmo que 

posteriormente estivessem dispostos a prestar as suas contas. 

 

19. "Peço aos meus herdeiros, e cobro-os ao manumit Stichus, depois de ele prestar as suas contas, quando o meu filho atinge 

a idade de dezasseis anos". Pergunto se o testador pretendia que o escravo agisse como mordomo até ao momento em que o 

filho atingisse a idade da puberdade. A resposta foi que era claro que o testador pretendia que Stichus também prestasse 

contas sobre esta parte da sua administração. 

 

20. "Ordeno que o meu escravo, Stichus, dê e pague à minha filha e à minha mulher, meus herdeiros, tantos aurei, sem 

qualquer controvérsia, e os cobro a manumitá-lo". Como a esposa rejeitou a herança, levantou-se a questão se o escravo era 

obrigado a pagar a ambos, ou apenas à filha. A resposta foi que a soma total deveria ser paga à filha, uma vez que ela era a 

única herdeira da herdade. 
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21. Um testador, tendo nomeado o seu filho herdeiro de toda a sua herança, concedeu-lhe a liberdade nas seguintes palavras: 

"Que em Dezembro, o meu contabilista, Severus, o meu mordomo, e Victorina, a esposa de Severus, fiquem livres em oito 

anos, e desejo que permaneçam ao serviço do meu filho durante esse tempo. Além disso, encarrego-vos, meu caro filho 

Severus, de tratar Dezembro e Severus, a quem não concedi imediatamente a liberdade, com a devida consideração, para que 

vos possam ser prestados serviços adequados, e espero que os tenhais como bons libertadores". Como o filho de Titius tinha 

nove anos de idade na altura em que este último fez o seu testamento, e Titius morreu dois anos e seis meses depois, pergunto 

se os oito anos durante os quais a concessão da liberdade foi adiada devem ser contados a partir da data do testamento, ou a 

partir da data da morte do testador. A resposta foi, que o testador parecia ter contado os oito anos, durante os quais a 

concessão da liberdade estava em suspensão, a partir do dia em que o testamento foi feito, a menos que se possa provar que a 

sua intenção era outra. 

 

22. "Que Spendophorus seja livre quando a minha filha se casar na minha família, se ele lhe prestar um relato satisfatório da 

sua administração". A filha, tendo morrido antes de atingir a idade da puberdade, e durante a vida do seu pai, Seius tornou-se 

o herdeiro por substituição. Se Spendophorus não transaccionou os negócios do menor, e deixou de administrar os assuntos 

do seu pai, pergunto se ele se tornaria livre pelos termos da vontade, na altura em que, se Titia tivesse vivido, ela teria doze 

anos de idade. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, se o escravo não tivesse transaccionado qualquer 

negócio do qual fosse obrigado a prestar contas ao herdeiro, ele tornar-se-ia livre. 

 

23. "Desejo que Stichus seja manumitted depois de prestar as suas contas". Stichus, que era banqueiro, executou certas notas 

promissórias com a aprovação do seu senhor, e produziu contas assinadas por este último, mas não contraiu posteriormente 

quaisquer outras responsabilidades. Colocou-se a questão de saber se a condição poderia ser considerada cumprida, se 

houvesse alguns devedores insolventes cujos créditos outros tivessem tentado cobrar. A resposta foi, que o facto de alguns 

dos devedores não serem solventes nada tinha a ver com a obrigação de prestar a conta. 

 

24. Marcianus, Trusts, Livro VII. 

 

O nosso imperador, Antoninus Pius, para que as últimas vontades dos seus soldados pudessem ser consideradas válidas em 

todos os aspectos, onde um herdeiro nomeado e o seu substituto morreu subitamente antes de entrar na herdade, ordenou que 

aqueles a quem a liberdade e a herança tinham sido deixadas sob um fideicomisso, por soldados, se tornassem livres e fossem 

herdeiros, tal como se tivessem recebido ambos os legados directamente. Além disso, quando os escravos, através de um 

fideicomisso, tinham adquirido a sua liberdade e uma herança a um civil, e o herdeiro nomeado e o seu substituto tinham 

também morrido subitamente, ele sustentou que isto era suficiente para a confirmação da sua liberdade. 

 

25. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 
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A liberdade concedida sob os termos de um trust não se deve a um escravo que o seu amo depois colocou acorrentado. 

 

26. Pomponius, On Sabinus, Livro VII. 

 

Um escravo pode legalmente intentar uma acção contra o seu senhor onde a liberdade lhe tenha sido legada por um 

fideicomisso. 

 

27. Ulpianus, Disputations, Livro III. 

 

Quando um devedor é solicitado pelo seu credor a manumitar uma escrava que lhe tenha sido prometida, pode ser mantido 

que a liberdade foi legalmente legada pelo devedor nos termos do fideicomisso. Para que diferença faz se uma certa quantia é 

deixada por ele, ou se a liberdade é concedida sob um trust? Quer o valor do escravo seja mais ou menos, ele pode ser 

obrigado a conceder-lhe a liberdade; desde que uma vez tenha reconhecido a validade da vontade do seu credor. Temos de 

compreender que o fez quando, por exemplo, se for processado pelo herdeiro, recorre a uma excepção; ou prova os desejos 

do credor de alguma outra forma. Pois se o devedor for processado pelo herdeiro do credor, pode invocar uma excepção com 

base na má fé, devido ao interesse do devedor em obter o seu escravo. 

 

28. Ao conceder a liberdade nos termos de um trust, mesmo que o legatário só tenha obtido um pequeno legado, será, no 

entanto, necessário que ele manumite o seu escravo. Pois, se um fideicomisso pecuniário for dividido, será causado um 

grande prejuízo à causa da liberdade, bem como ao beneficiário; por conseguinte, é melhor para aquele que aceita o legado 

ser sobrecarregado do que o legado da liberdade ser anulado. 

 

29. Sempre que a liberdade é legada a um escravo masculino ou feminino sob os termos de um trust, o escravo está numa 

posição tal que permanecerá em servidão até que seja manumumitido. Se a pessoa encarregada deste dever não causar 

qualquer atraso na libertação do escravo, não ocorrerá qualquer mudança no seu estado, e, por conseguinte, fica estabelecido 

que o escravo pode, entretanto, ser legado, sujeito à sua manumissão posterior. 

 

30. The Same, Disputations, Livro VI. 

 

A liberdade pode ser concedida sob a seguinte confiança: "Acuso o meu herdeiro ao manumit Stichus, se ele assim o 

desejar", embora nada mais no testamento, dependendo do consentimento do herdeiro, deva ser válido. 

 

31. É evidente que se a liberdade for legada da seguinte forma: "Se Stichus estiver disposto", pode ser-lhe concedida. 
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32. Quando a seguinte cláusula é inserida num testamento, "Desejo que Stichus seja livre se ele estiver disposto", parece-me 

que a concessão da liberdade pode ser considerada válida, porque as palavras implicam antes uma condição, tal como se me 

devesse ser feito um legado, "Se Titius devesse ascender ao Capitólio". 

 

33. Onde foi declarado num testamento, "Se o herdeiro consentir", a confiança não será válida, mas este será apenas o caso 

em que o testador deixou tudo à discrição do seu herdeiro, "Se ele escolher". Onde, no entanto, o deixou ao seu critério como 

bom cidadão, não temos dúvidas de que a liberdade deve ser concedida; pois foi decidido que um escravo tinha direito a ser 

livre, onde o testador fez a seguinte disposição: "Se pensares bem, peço-te que o manumites", pois isto deve ser entendido 

como se, como bom cidadão, o aprovares. Pois onde a liberdade é legada da seguinte forma: "Se aprovares a minha vontade", 

penso que deve ser concedida, tal como no caso seguinte: "Se ele o merece de ti como bom cidadão", ou "Se ele não te 

ofender como bom cidadão", ou "Se o aprovares", ou "Se não o desaprovares", ou "Se achares que ele é digno". Pois onde um 

testador deixou um legado de liberdade sob uma confiança, nas palavras gregas que significam, "Desejo que concedas 

liberdade a So-e-So, se achares melhor", foi declarado pelo Divino Severus num Rescript que a execução da confiança 

poderia ser exigida. 

 

34. Mas, embora um testador não possa deixar ao julgamento do seu herdeiro se concederá ou não a liberdade a um escravo, 

pode deixá-lo decidir quando ela será concedida. 

 

35. Um certo homem, que legou três escravos, acusou o seu herdeiro de manumitar quaisquer dois deles que ele pudesse 

escolher. Uma confiança deste tipo será válida, e o herdeiro pode manumitar qualquer um dos três escravos que escolher. E, 

portanto, se um legatário reclamar aqueles a quem o herdeiro deseja manumitar, será barrado por uma excepção com base na 

má fé. 

 

36. Julianus, Digest, Livro XLII. 

 

Se um pai nomear os seus dois filhos seus herdeiros, e o seu testamento for anulado pelo nascimento de um filho póstumo, 

embora a herança lhes pertença igualmente, ainda assim, as concessões de liberdade sob o fideicomisso não devem ser 

executadas, uma vez que não são obrigados a pagar qualquer outro legado, ou a executar quaisquer outros fideicomissos. 

 

37. Quando um herdeiro que é acusado de manumitar um escravo pertencente a um terceiro, ou um que é possuído em 

comum, ou um em quem o usufruto pertence a outro, se esconde a si próprio, não será concedida a concessão indevida da 

liberdade ao abrigo do Decreto do Senado. 

 

38. Se a liberdade for legada a Stichus por um fideicomisso sob a condição de que ele preste a sua conta, e ele estiver 

disposto a pagar o saldo em suas mãos, durante a ausência do herdeiro, é dever do Pretor seleccionar uma pessoa de 
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confiança sob cuja supervisão a conta possa ser prestada, para que o escravo possa depositar o dinheiro devido de acordo com 

o cálculo; e então o Pretor decretará que o escravo tem direito à sua liberdade nos termos do fideicomisso. É próprio que isto 

seja feito quando o herdeiro está ausente por alguma boa razão; pois se ele se esconder, será suficiente para satisfazer o 

Pretor que não é culpa do escravo que a condição não seja cumprida, e por isso deve decretar que tem direito à sua liberdade. 

 

39. Quando a liberdade é legada condicionalmente a um escravo que faz parte do legado, ele não deve ser entregue ao 

beneficiário da confiança, a menos que este último dê segurança de que ele o entregará se a condição for cumprida. 

 

40. Uma certa mulher, na altura da sua morte, fez a seguinte declaração na presença de vários homens respeitáveis, e da sua 

mãe, que tinha direito à herança como sua herdeira de direito, "Desejo que as minhas escravas, Maevia e Seia, sejam livres", 

e depois morreu em estado inteste. Pergunto, se a sua mãe não reclamar a herança como herdeira de direito ao abrigo do 

Decreto do Senado, e se deve passar para os parentes mais próximos, se os escravos terão direito à liberdade nos termos do 

trust. Respondi que seriam, pois quando a mulher no ponto da morte disse: "Desejo que as minhas escravas, So-and-So e So-

and-So, sejam livres", considera-se que ela pediu que isto fosse feito por todos aqueles que seriam seus herdeiros legais, ou 

os detentores dos seus bens sob o Édito Pretoriano. 

 

41. The Same, Digest, Book LXII. 

 

Onde o seguinte foi inserido num testamento: "Eu deixo Stichus a Titius", ou "Que o meu herdeiro o entregue a Titius, para 

que ele o manumite", eu sustentei que se o legatário reclamar Stichus, ele pode ser combatido por uma excepção com base na 

má fé; a menos que ele dê segurança para lhe conceder a sua liberdade de acordo com a vontade do falecido. 

 

42. Africanus, Perguntas, Livro IX. 

 

Quando uma pessoa a quem é legado um escravo e que é acusado de manumitá-lo se esconde, o escravo é retido para se 

tornar o libertado do falecido. A mesma regra aplicar-se-á quando não é o legatário mas o herdeiro que é acusado da 

execução do fideicomisso. Quando nem todos, mas apenas alguns, são acusados da sua execução, também deve ser dito que o 

escravo se tornará o libertado do falecido. Além disso, deve ser concedida uma acção equitativa contra aqueles que se 

esconderam, e a favor dos seus co-herdeiros, pelos quais o valor das suas acções deve ser pago, ou podem intentar uma acção 

judicial adequada contra eles. 

 

43. Marcianus, Institutos, Livro VII. 

 

Quando um escravo foi legado e manumitido sob um fideicomisso, Cervidius Scaevola, tendo sido consultado, sustentou que 

a última disposição era válida, quer tivesse referência à liberdade ou a um legado; pela razão de se estabelecer que, quando a 
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liberdade é legada, pode depois ser retirada, e é claro que isto pode ser feito a pedido do escravo. Se, no entanto, é duvidoso 

com que intenção o testador legou o mesmo escravo, depois de lhe ter deixado a sua liberdade, o legado da liberdade deve ter 

a preferência. Esta opinião também me parece ser a mais correcta. 

 

44. The Same, Institutes, Livro IX. 

 

Não só aquele que foi solicitado a manumitar um escravo pode dar-lhe a sua liberdade, mas os seus sucessores, sejam eles 

por compra ou por qualquer outro título, podem fazê-lo. Se, no entanto, ele não tiver sucessor, o escravo irá fugir para o 

Tesouro para obter a sua liberdade. 

 

45. Além disso, aquele que for solicitado a manumitar um escravo, pode fazê-lo numa altura em que lhe seja proibido aliená-

lo. 

 

46. Quando alguém for solicitado a manumitar o escravo de outro, e uma certa soma de dinheiro lhe tiver sido legada para 

comprar e manumitar o escravo, e o seu senhor não estiver disposto a vendê-lo, o legatário conservará o legado, de acordo 

com a vontade do falecido. 

 

47. Quando a liberdade é legada por um fideicomisso a um escravo, este último encontra-se, em certa medida, na posição de 

um libertado, e ocupa o lugar de um escravo para ser livre sob uma condição, e ainda mais, porque não deve ser transferido 

para outro de tal forma que a sua liberdade seja impedida, ou ficará exposto a direitos de patrocínio mais severos. 

 

48. Está previsto no Decreto Dasumian do Senado que se a pessoa encarregada da concessão da liberdade estiver ausente por 

alguma boa razão, e tal decisão for proferida pelo Pretor, o escravo terá direito à sua liberdade; tal como se tivesse sido 

regularmente manumitido de acordo com os termos da confiança. 

 

49. Entende-se que está ausente uma pessoa que não compareça em tribunal. 

 

50. E pela razão de só ter sido prevista a ausência dos herdeiros, foi acrescentado no mesmo Decreto do Senado que quando 

alguém é acusado da concessão da liberdade, e foi declarado ausente por qualquer boa causa, o resultado será o mesmo como 

se o escravo tivesse sido regularmente manumitido, de acordo com os termos do trust. 

 

51. No entanto, está previsto pelo Decreto Articuleiano do Senado que os governadores das províncias terão jurisdição em 

casos deste tipo, embora o herdeiro não possa residir na província. 
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52. Quando alguém é convidado a manumitar um escravo que não faz parte da propriedade, mas é sua própria propriedade, o 

escravo obterá a sua liberdade ao abrigo do Decreto Junciano do Senado, após a decisão ter sido proferida. 

 

53. O Divino Pio declarou num Rescript que quando alguém estiver ausente por alguma boa razão, ou se esconder, ou, se 

estiver presente, não estiver disposto a manumitar o escravo, ele será considerado como estando ausente. 

 

54. É declarado pelo mesmo Decreto do Senado que um comprador deve também manusumitar o escravo. 

 

55. Um co-herdeiro, que está presente, pode manumitar o escravo tal como se tivesse adquirido ao seu co-herdeiro a parte 

deste último no escravo. Diz-se que o mesmo Imperador declarou num Rescript que esta regra se aplicará a um co-herdeiro 

que seja menor de idade e que não tenha sido solicitado a manumitar o escravo. 

 

56. Quando alguém é solicitado a manumitar um escravo, para poder casar com ela, não deve ser obrigado a contrair 

matrimónio com ela, mas será suficiente se ele lhe conceder a liberdade. 

 

57. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Quando os escravos, aos quais a liberdade foi legada nos termos de um trust, são depois vendidos por um credor, não lhes 

pode ser concedida alívio contra o herdeiro, excepto por uma boa causa. 

 

58. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

Quando alguém é convidado a manumitar uma escrava, e retarda fazê-lo, e, entretanto, tem uma criança; foi estabelecido por 

uma Constituição Imperial que em tais circunstâncias a criança nascerá livre, e será mesmo considerada como nascida livre. 

Existem, contudo, certas constituições pelas quais se prevê que a criança nasça livre a partir do momento em que a concessão 

da liberdade produz efeitos, e esta regra deve sem dúvida ser observada; pois a liberdade não é um assunto privado mas 

público, de modo que aquele que tem a obrigação de a conceder deve apresentá-la voluntariamente. 

 

59. Onde, no entanto, a escrava teve um filho antes de ter direito à sua liberdade sob a confiança, e isto foi propositadamente 

trazido pelo herdeiro, para que ela não pudesse ainda ter direito à sua liberdade, como no caso em que ele adiou a entrada na 

propriedade para que qualquer criança nascida da referida escrava lhe pertencesse, está estabelecido que eles devem ser 

manumitted, mas devem ser entregues à sua mãe para serem libertados por ela e tornarem-se antes os seus libertados do que 

os do herdeiro, pois onde este último é indigno de ter escravos, ele não é digno de ter libertados. 

 

60. Marcianus, Trusts, Livro XVI. 
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Se a mãe, depois de ter recebido o seu filho, ou aquele que lhe sucedeu, se recusar a conceder-lhe a liberdade, deve ser 

obrigada a fazê-lo. Mais uma vez, se a mãe não quiser que a criança lhe seja entregue, ou se morrer antes de o fazer, não se 

pode dizer incorrectamente que a liberdade deve ser concedida à criança pelo herdeiro. 

 

61. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

A mesma regra aplicar-se-á nos casos em que o herdeiro não tenha atrasado intencionalmente a entrada na propriedade, mas 

deliberado se a aceitaria ou não; e se soubesse que tinha sido nomeado herdeiro após a escrava ter dado à luz o seu filho, 

decide-se que a liberdade deve ser concedida neste caso; pois, em tais circunstâncias, o próprio herdeiro deve manumitar a 

criança, e não entregá-la à sua mãe para ser emancipada. 

 

62. Se, contudo, a liberdade tiver sido directamente legada ao escravo, e qualquer dos acontecimentos acima referidos tiver 

lugar, de que forma pode ser concedida alívio à criança? Pois, nestes casos, exige-se a liberdade deixada sob uma confiança, 

e o Pretor vem para o alívio das crianças, mas onde a liberdade é deixada directamente, tal exigência não é feita. Penso, 

contudo, que, num caso deste tipo, a criança tem direito a alívio, e que o Pretor, tendo sido aplicado, pode conceder à mãe 

uma acção real, tal como quando a liberdade é deixada por um fideicomisso. Assim, Marcelo, no Décimo Sexto Livro do 

Digest, afirma que, quando as crianças que foram manumadas por vontade própria antes da entrada da herança são adquiridas 

por usucapião, deve ser-lhes concedida alívio, a fim de que a sua liberdade possa ser preservada pelo Pretor; e, embora 

possam ter sido responsáveis pelo sofrimento a ser adquirido por usucapião, ainda assim, nenhuma responsabilidade pode ser 

atribuída às crianças por esta razão. 

 

63. Marcellus, Opiniões. 

 

Lucius Titius, fornecido pelo seu testamento da seguinte forma: "Desejo que qualquer codicilo que possa vir a executar seja 

válido. Se uma criança me nascer pela minha mulher, Paula, dentro de dez meses após a minha morte, que seja herdeira de 

metade dos meus bens. Que Gaius Seius seja o herdeiro de metade dos meus bens. Peço aos meus herdeiros, e cobro-lhes que 

manumitem os meus escravos Stichus, Pamphilus, Eros, e Diphilus, quando os meus filhos chegarem à idade da puberdade". 

Depois inseriu a seguinte disposição na última parte do seu testamento: "Se nenhum filho me nascer, ou se morrer antes de 

atingir a idade da puberdade, que Mucius e Maevius sejam herdeiros de partes iguais da minha propriedade. Desejo que os 

legados legados legados pelo meu testamento anterior, sob o qual nomeei os meus filhos e Seius meus herdeiros, sejam pagos 

pelos herdeiros que os possam suceder". Ele executou depois um codicilo, como se segue: "Lucius Titius aos seus herdeiros 

em primeiro grau e aos seus substitutos; Saudação. Peço-vos que paguem os legados que legei por minha vontade, bem como 

os que legarei pelo meu codicilo". Como não nasceram filhos de Lucius Titius, pergunto se a liberdade concedida pela 

confiança deve ser imediatamente dada aos escravos Stichus, Pamphilus, Eros e Diphilus. Marcelo respondeu que havia uma 
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condição ligada à concessão da liberdade aos escravos em questão, que era a de que os filhos do testador se tornassem seus 

herdeiros; mas a condição não parecia repetir-se, e por isso a liberdade deveria ser imediatamente concedida aos escravos 

pelos herdeiros em primeiro grau e pelos substitutos. Pois, como foi dito acima, o testador solicitou que tudo o que ele 

mencionou no seu testamento fosse realizado. Além disso, ele providenciou a liberdade dos referidos escravos, mas fê-lo sob 

uma condição, e se a condição tivesse sido de qualquer outro tipo, teria sido necessário aguardar o seu cumprimento. Não é, 

contudo, provável que ele tivesse esta condição em mente quando cobrou os substitutos, uma vez que, se esta deveria ser 

cumprida, os substitutos não poderiam ser admitidos à sucessão. 

 

 

 

 

 

Título. 6. Quanto à privação da liberdade. 

 

 

 

 

 

64. Terentius Clemens, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro XVIII. 

 

Quando a liberdade é tirada por lei, deve ser considerada como não tendo sido concedida, ou como tendo sido depois tirada 

pelo próprio testador. 

 

 

 

 

 

Título. 7. Sobre os escravos que devem ser livres sob uma determinada condição. 

 

 

 

 

 

65. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 



2641 

 

Um escravo que deve ser livre sob certas condições é aquele que terá direito à sua liberdade no termo de um tempo prescrito, 

ou no cumprimento de uma certa condição. 

 

66. Os escravos tornam-se livres ou sob uma condição expressa, ou pelo próprio funcionamento da,lei. É claro de que forma 

isto se processa sob uma condição expressa. Eles são manumitted por operação da lei onde são libertados com o objectivo de 

defraudar os credores. Enquanto for incerto se um credor irá fazer valer os seus direitos, os escravos são condicionalmente 

livres, porque, pela Lex Aelia Sentia, a comissão de uma fraude em tais circunstâncias deve produzir efeitos. 

 

67. Ulpianus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Compreendemos a posição do escravo que deve ser livre sob uma condição tal que, quer seja entregue depois de ter sido 

vendido, mantendo a esperança da sua liberdade, quer tenha sido adquirido para seu próprio benefício por usucapião, ou se, 

quando é manumumitido, não abandona a expectativa de se tornar o libertado do falecido. O escravo não é colocado em tal 

posição, a menos que a herança tenha sido introduzida por um dos herdeiros. Mas se ele deve ser alienado, ou adquirido por 

usucapião, ou manumitido antes da entrada da herança, a sua esperança da liberdade que lhe foi legada perder-se-á. 

 

68. Onde, no entanto, a liberdade foi deixada a um escravo sob uma substituição pupilar, será que ele se tornará 

condicionalmente livre durante a vida do menor, depois de a herança do seu pai ter sido aceite? Cassius nega que o fará; mas 

Julianus tem a opinião contrária, que é considerada a mais correcta. 

 

69. Julianus diz ainda que se um escravo for legado ao herdeiro do pai, e, na substituição pupilar, é-lhe ordenado que seja 

livre, a concessão da liberdade terá precedência. 

 

70. Se um escravo for nomeado herdeiro de metade da propriedade, com a concessão da sua liberdade condicionalmente, pelo 

primeiro testamento, ocupará ele a posição de escravo, que deverá ser livre condicionalmente, de modo que, se o seu co-

herdeiro entrar na propriedade, não poderá, nas circunstâncias, ser adquirido por usucapião? Ele não pode ocupar a posição 

de escravo para ser livre condicionalmente, uma vez que recebeu liberdade de si próprio. É evidente que deve ser considerado 

que ocupará a posição de escravo para ser livre condicionalmente, se a condição sob a qual foi nomeado herdeiro não deve 

ser cumprida; nesse caso, segundo Julianus, obterá a sua liberdade porque não se considera que a tenha obtido de si próprio, 

mas do seu co-herdeiro. 

 

71. Em qualquer grau em que um escravo possa ter sido substituído por um menor, com o legado da sua liberdade, ele ocupa 

a posição de herdeiro necessário. Este parecer foi adoptado devido à sua conveniência, e nós aprovamo-lo. Celsus, também, 

no Livro XV, pensa que um escravo que é substituído por um legado da sua liberdade, ocupa a posição de um que deve ser 

livre condicionalmente. 
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72. The Same, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Os escravos desta descrição devem cumprir a condição prescrita, se ninguém os impedir de o fazer, e a condição é possível. 

 

73. Onde, no entanto, o escravo é obrigado a cumprir a condição com respeito ao herdeiro, o que deve ser dito"? Se ele 

cumprir, tornar-se-á imediatamente livre, embora o herdeiro não possa consentir. Se o herdeiro o impedir de cumprir a 

condição, como, por exemplo, quando recusar a posse de aurei que o escravo foi ordenado a pagar-lhe, não há dúvida de que 

o escravo será livre, porque é culpa do herdeiro que a condição não tenha sido cumprida. E faz pouca diferença se ele oferece 

a quantia da sua peculiaridade, ou se a obteve de alguma outra fonte, pois está estabelecido que um escravo que paga dinheiro 

da sua peculiaridade terá direito à sua liberdade, quer lhe seja ordenado que a pague ao herdeiro ou a qualquer outra pessoa. 

 

74. Assim, coloca-se a questão, se uma soma de dinheiro deveria ser devida ao referido escravo, quer do herdeiro, porque o 

escravo a tinha adiantado na transacção do negócio do seu senhor, ou de um estranho, e o herdeiro não deseja processar o 

devedor, ou pagar o dinheiro ao escravo, será que este último terá direito à sua liberdade devido ao atraso que sofre por culpa 

do herdeiro? Ou o peculiar foi legado ao escravo, ou não foi; se lhe foi legado, Servius diz que é o herdeiro que é responsável 

pelo atraso do escravo em obter a sua liberdade, porque algo lhe é devido a partir da herança do seu senhor que não é pago 

pelo herdeiro. Labeo adopta esta opinião. Servius também o aprova, e diz que se o herdeiro causar atraso pelo motivo de não 

estar disposto a receber dinheiro dos devedores do escravo, este último terá direito à sua liberdade. A opinião de Servius 

parece-me correcta. Assim, como pensamos que esta opinião é verdadeira, vamos ver se a mesma regra não deve ser 

aplicada, mesmo quando a peculiaridade não foi legada como um legado preferencial ao escravo. Pois está estabelecido que 

um escravo, para ser livre condicionalmente, pode fazer um pagamento do seu peculiar, quer lhe seja ordenado que o faça ao 

herdeiro, a si próprio, ou a outra pessoa; e se o herdeiro o impedir de o fazer, o escravo terá direito à sua liberdade. 

Finalmente, isto é dado ao senhor do escravo como remédio, ou seja, é-lhe proibido pagar a um estranho o que lhe foi 

ordenado, para não correr o risco de perder tanto o dinheiro como o escravo; por conseguinte, pode manter-se que, se o 

herdeiro não quiser cobrar o crédito aos devedores do escravo, ou pagar-lhe ele próprio, para que possa ter os meios para 

cumprir a condição, o escravo terá direito à sua liberdade. Cassius também adoptou esta opinião. 

 

75. Mais uma vez, o escravo não só obterá a sua liberdade quando for impedido de pagar o que lhe foi ordenado pelo 

testador, mas também se for proibido de subir ao Capitólio, ou se for impedido de ir a Cápua; pois qualquer pessoa que 

impeça um escravo de fazer uma viagem é entendida mais como desejando que ele perca a sua liberdade do que como 

desejando recorrer aos seus serviços. 
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76. Se o escravo for condenado a pagar um co-herdeiro, e outro dos herdeiros o impedir de o fazer, também se tornará livre; 

mas aquele a quem lhe foi ordenado que pague e se torne livre terá direito a uma acção em partilha contra aquele que o 

impediu, a fim de obter o montante do seu interesse em não ter o escravo impedido de o pagar. 

 

77. Se um escravo que for condenado a pagar dez sestércios e se tornar livre paga cinco, não terá direito à sua liberdade, a 

menos que pague a totalidade da soma. Portanto, entretanto, o proprietário dos cinco sestércios pode reclamá-los, mas se o 

saldo tiver de ser pago, então os primeiros cinco, cuja propriedade não lhe tinha sido passada anteriormente a quem foram 

dados serão adquiridos por ele; assim, a transferência da primeira soma paga permanecerá em suspenso, de modo que os 

sestércios não se tornarão, por efeito retroactivo, propriedade daquele que os recebeu, mas apenas quando o restante da 

quantia tiver sido pago. 

 

78. Se o escravo pagar mais do que lhe foi ordenado (por exemplo, se lhe foi ordenado que pagasse dez sestércios, e paga 

vinte), quer tenha contado as moedas, quer as tenha dado num saco, obterá a sua liberdade, e poderá recuperar o excedente. 

 

79. Se alguém vender, sem o seu peculiar, um escravo que tinha sido condenado a pagar dez sestércios e a ficar livre, será 

que o escravo obterá imediatamente a sua liberdade, porque foi impedido de fazer o pagamento do seu peculiar, pelo motivo 

de ter sido vendido sem ele, ou ficará livre a partir do momento em que foi proibido de tocar no seu peculiar? Penso que ele 

só ficará livre a partir do momento em que desejava fazer o pagamento, e foi impedido de o fazer, e não a partir do próprio 

dia em que foi vendido. 

 

80. Onde alguém impede um escravo, a quem foi ordenado que pague a sua renda e fique livre do trabalho, ou onde o 

herdeiro o priva do que ganhou com o seu trabalho, ou se deve dar ao herdeiro o que quer que tenha obtido desta forma, será 

que terá direito à sua liberdade? Penso que se ele lhe pagar o que ganhou com o seu trabalho, ou qualquer coisa que tenha 

obtido de qualquer fonte, ele terá direito à sua liberdade. Se, contudo, foi impedido de trabalhar, não se tornará livre, porque é 

obrigado a trabalhar para o seu mestre. Penso que é evidente que ele se tornará livre se for privado pelo seu mestre do 

dinheiro ganho pelo seu trabalho, porque foi privado do poder de o pagar pelo seu trabalho; mas se o testador lhe ordenou 

que pagasse a referida soma de dinheiro ganho pelo seu trabalho, e ele for impedido de trabalhar, não tenho dúvidas de que 

terá direito à sua liberdade. 

 

81. Se, no entanto, o escravo tiver abstraído qualquer prato de prata, ou vendido outros bens e tiver feito o pagamento com os 

lucros, obterá a sua liberdade, embora se tiver pago dinheiro que roubou não o fará; pois não se considera que tenha dado o 

referido dinheiro, mas sim que o tenha devolvido. Mas se roubou dinheiro pertencente a outras pessoas, e o pagou ao 

herdeiro, não obterá a sua liberdade, pela razão de que o dinheiro que foi roubado pode ser recuperado daquele que o 

recebeu; mesmo assim, se foi utilizado de tal forma que não pode, em circunstância alguma, ser recuperado, o escravo terá 

direito à sua liberdade. 
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82. Além disso, não só quando o herdeiro se atrasa na concessão da liberdade, mas também quando um tutor, curador, agente, 

ou qualquer outra pessoa por quem a condição deva ser cumprida o faz, dizemos que o escravo terá direito à sua liberdade. E, 

de facto, esta é a nossa prática, no caso de um escravo que deve ser livre condicionalmente, e é suficiente que não seja culpa 

sua que ele não cumpra a condição. 

 

83. Se alguém deve ser condenado a pagar ao herdeiro dentro de trinta dias após a morte do testador, e o herdeiro entrar na 

propriedade após esse tempo ter decorrido, Trebatius e Labeo dizem que se o fizer sem agir fraudulentamente, o escravo 

obterá a sua liberdade dentro de trinta dias após a aceitação da propriedade. Esta opinião é correcta. Mas que curso deve ser 

seguido se o herdeiro atrasar propositadamente; será que o escravo terá direito à sua liberdade por esta razão a partir do 

momento em que a propriedade foi inscrita? E se ele tivesse o dinheiro então, mas não o tivesse depois de a herança ter sido 

aceite? Neste caso, porém, a condição é considerada cumprida, uma vez que o escravo não era responsável pelo seu não 

cumprimento em primeiro lugar. 

 

84. Quando um escravo recebe a sua liberdade sob a seguinte cláusula: "Que seja livre quando puder pagar-lhe a propriedade 

aurei", Trebatius diz que, embora possa ter a propriedade aurei, ou estar em posição de obter e manter a sua peculiaridade, 

mesmo assim não terá direito à sua liberdade, a menos que pague o dinheiro, ou não seja culpado por não o ter pago. Esta 

opinião é correcta. 

 

85. Stichus foi ordenado a ser livre se pagasse aurei ao herdeiro anualmente durante três anos. Se o herdeiro foi responsável 

pelo não pagamento da primeira prestação, é estabelecido que o escravo deve esperar até à data do terceiro pagamento, 

porque o tempo é prescrito, e há dois pagamentos restantes. Se, no entanto, o escravo tiver apenas a aurei da posse que 

ofereceu quando o primeiro pagamento era devido, seria de alguma vantagem para ele se os tivesse oferecido no momento do 

segundo pagamento, ou mesmo no momento do terceiro, desde que o segundo não tivesse sido aceite? Penso que seria 

suficiente para ele fazê-lo, e que o herdeiro não tem o direito de mudar de opinião. Pomponius também adopta esta opinião. 

 

86. O que deve ser feito se o escravo a quem foi ordenado que fizesse os três pagamentos anuais apresentar a totalidade do 

montante ao herdeiro sem esperar que o mesmo se torne devido? Ou se, depois de ter pago a aurei no final do primeiro ano, 

oferecer vinte no final do segundo? A interpretação mais indulgente é que ele terá direito à sua liberdade, pois o benefício 

reverterá a favor de ambas as partes; pois o escravo obterá a sua liberdade mais cedo, e o herdeiro receberá sem demora o que 

teria obtido após um certo tempo. 

 

87. Quando a liberdade é concedida a um escravo, se ele servir o herdeiro durante cinco anos, e o herdeiro o manumitar, ele 

torna-se imediatamente livre, pois é culpa do herdeiro que ele não o tenha servido; embora, se o herdeiro não o desejasse, ele 

só se tornaria livre depois de decorrido o prazo de cinco anos. A razão para tal é evidente, uma vez que um escravo 
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manumitted já não pode permanecer em servidão. Mas o senhor que não deseja que o escravo o sirva ainda pode permitir que 

isso seja feito dentro de cinco anos. O escravo, contudo, não pode servi-lo durante todo o período de cinco anos, mas pode 

fazê-lo por um período mais curto. 

 

88. Julianus, também, no Décimo Sexto Livro do Digest, diz que se a Arethusa lhe fosse concedida a liberdade sob a 

condição de que ela deveria criar três escravos, e o herdeiro fosse responsável por ela não o fazer (por exemplo, porque ele 

lhe deu alguma droga para a impedir de conceber), ela tornar-se-ia imediatamente livre. Por que devemos esperar? É 

exactamente o mesmo que se o herdeiro lhe provocasse um aborto, porque ela poderia ter três filhos num parto. 

 

89. Do mesmo modo, se o herdeiro vender e entregar um escravo que deve ser libertado condicionalmente, e que foi 

ordenado a servi-lo, penso que o escravo terá imediatamente direito à sua liberdade. 

 

90. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Quando o herdeiro está ausente em negócios para o Estado, e o escravo tem o dinheiro pronto para pagamento, deve esperar 

até que aquele a quem o vai pagar regresse, ou deve depositá-lo, selado, num templo; e tendo isto sido feito, terá 

imediatamente direito à sua liberdade. 

 

91. Um escravo não é considerado livre condicionalmente cuja liberdade é adiada por tanto tempo que aquele que vai ser 

manumitido não pode viver até que ela tenha expirado; ou, se o seu proprietário tiver prescrito uma condição tão difícil, ou 

mesmo impossível, que a sua liberdade não possa ser adquirida cumprindo-a; como, por exemplo, se fosse para pagar mil 

vezes uma certa quantia ao herdeiro, ou se devesse ordenar-lhe que fosse livre a partir do momento da sua morte. Uma 

concessão de liberdade feita desta forma é nula, como diz Julianus, porque, de facto, não há intenção de conceder a liberdade 

ao escravo. 

 

92. Se um escravo é ordenado a ser livre na condição de servir Titius durante um ano, e Titius deve morrer, o escravo não se 

tornará imediatamente livre, mas sim após a expiração de um ano, porque a liberdade é considerada como tendo-lhe sido 

dada não só sob uma condição, mas também a partir de uma determinada data. Pois seria absurdo que ele se tornasse livre 

mais cedo quando não cumprisse a condição do que o faria se a cumprisse. 

 

93. Quando um escravo é ordenado a ser livre mediante o pagamento de aurei de posse a duas pessoas, e uma delas se recusa 

a aceitar cinco, é melhor considerar que o escravo pode obter a sua liberdade propondo os referidos cinco aurei à outra parte. 

 

94. "Que Stichus seja livre, se ele servir Titius durante três anos, ou lhe prestar serviços no valor de cem solidi". Está 

estabelecido que a liberdade pode ser legalmente concedida desta forma; pois o escravo de outro pode servir-nos como um 
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homem livre, e pode, com maior propriedade, prestar-nos os seus serviços; a não ser que o testador, pelo termo serviços, 

significasse propriedade, em vez de trabalho. Assim, se o herdeiro impedir o escravo de servir o Titius, ele terá direito à sua 

liberdade. 

 

95. "Que Stichus seja livre se ele servir o meu herdeiro durante um ano". A questão pode surgir como deve ser entendida a 

palavra "ano" neste caso; deve ser um termo que contenha trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos, ou apenas tantos 

dias? Pomponius diz que a palavra deve ser entendida no primeiro sentido. Se, no entanto, uma doença, ou alguma outra 

causa justa impedir o escravo de servir durante certos dias, estes devem ser incluídos no ano. Para aqueles de quem cuidamos 

quando a doença é entendida para nos servir, se estiverem dispostos a fazê-lo, mas são impedidos pela má saúde. 

 

96. Se um escravo for condenado a pagar ao herdeiro a sua estadia, este, através da indulgência concedida à liberdade, será 

compelido a receber o dinheiro em pagamentos separados. 

 

97. Quando um escravo foi ordenado a ser livre, "se Titius subir ao Capitólio", e Titius se recusar a fazê-lo, a concessão da 

liberdade é anulada. Esta regra também se aplica a casos semelhantes nas mesmas condições. 

 

98. Cassius, do mesmo modo, diz que quando um escravo é ordenado a servir durante um ano, o tempo em que esteve em 

fuga ou em litígio não será incluído a favor da sua liberdade. 

 

99. Pomponius, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Onde um escravo que deveria tornar-se livre condicionalmente foi ordenado a prestar contas, e pagou o que parecia ser o 

saldo remanescente nas suas mãos, e ofereceu-se para dar segurança com referência ao que permaneceu em dúvida, Neratius 

e Aristo sustentam muito apropriadamente que ele se tornará livre; caso contrário, muitos escravos poderiam não obter a sua 

liberdade devido às incertezas das contas e à natureza dos negócios deste tipo. 

 

100. Um escravo que deve tornar-se livre condicionalmente, e é condenado a pagar uma soma de dinheiro mas não a prestar 

uma conta, deve pagá-la, e não fornecer uma garantia de que o fará. 

 

101. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Se uma escrava que se vai tornar livre condicionalmente é condenada à servidão como castigo por crime, e após a sua 

condenação a condição da qual depende a sua liberdade é cumprida, embora não lhe seja vantajosa, beneficiará, no entanto, 

qualquer criança que possa ter, pois nascerá livre, tal como se a sua mãe não tivesse sido condenada. 
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102. Qual seria, contudo, o resultado se tal escrava concebesse enquanto em servidão, e, tendo sido capturada pelo inimigo, 

tivesse uma criança após a condição da qual a sua liberdade dependesse ter sido cumprida; será que a sua criança seria livre 

no seu nascimento? Não há qualquer dúvida de que, entretanto, seria a escrava do inimigo; mas também é verdade que se 

tornaria livre pelo direito do pós-tliminium, porque se a mãe tivesse estado no seu próprio país, a criança teria nascido livre. 

 

103. É evidente que a opinião mais equitativa é que, se ela concebesse enquanto nas mãos do inimigo, e criasse a criança 

depois de a condição ter sido preenchida, poderia beneficiar do direito do pós-tliminium e tornar-se livre. 

 

104. Um escravo para ser livre condicionalmente obterá a sua liberdade do seu comprador, se a condição for cumprida. É 

preciso lembrar que esta regra é aplicável aos escravos de ambos os sexos. Se a condição for cumprida, não só vincula a 

pessoa que comprou o escravo, mas também todos aqueles que obtiveram a sua propriedade por qualquer título. Portanto, 

quer o escravo lhe tenha sido legado pelo herdeiro, quer lhe tenha sido concedido em tribunal, ou adquirido por si através de 

usucapião, ou transferido para si, ou se tenha tornado sua propriedade por qualquer outro direito, dizemos que, para além de 

qualquer dúvida, a condição pode ser cumprida no que lhe diz respeito pessoalmente. O mesmo pode ser dito em relação ao 

herdeiro do comprador. 

 

105. Quando um filho sob controlo paterno é nomeado herdeiro, e um escravo a ser livre condicionalmente é obrigado a 

pagar ao filho uma certa soma de dinheiro, e a ser livre, ele obterá a sua liberdade pagando a referida soma ou ao filho, ou ao 

seu pai; porque o pai tem direito ao benefício da herança. Se, no entanto, ele pagar ao pai após a morte do filho, ele tornar-se-

á livre, como tendo feito o pagamento ao herdeiro do herdeiro. Pois se um escravo for condenado a pagar uma soma de 

dinheiro a um estranho, e se tornar livre, e este último se tornar herdeiro do herdeiro, ele cumprirá a condição não com 

referência ao estranho, mas, por assim dizer, com referência ao herdeiro. 

 

106. Sempre que um escravo for instruído a pagar aurei de posse e se tornar livre, e for vendido depois de ter pago cinco, 

deverá pagar os cinco restantes ao comprador. 

 

107. Se o seu escravo deve comprar outro escravo, que deve ser livre condicionalmente, deve pagar-lhe o que lhe foi 

ordenado para pagar aos herdeiros. Se, no entanto, ele tiver pago ao seu escravo, penso que será livre, desde que o seu 

escravo o tenha comprado com dinheiro pertencente à sua peculiaridade, e você não o tenha privado dele; de modo que, desta 

forma, ele será entendido como tendo pago a si, tal como se o pagamento tivesse sido feito a qualquer um dos seus escravos 

com o seu consentimento. 

 

108. Quando um escravo é ordenado a ser livre, não mediante o pagamento de uma soma de dinheiro, mas se ele prestar 

contas, vamos ver se esta condição passará para o comprador. E é preciso lembrar que normalmente apenas as condições que 

se referem ao pagamento de dinheiro passam a um comprador, e que tais como se referem a actos a realizar não lhe passam; 
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por exemplo, se der instruções ao seu filho, pois estas condições são impostas à pessoa das pessoas a quem são impostas. A 

condição de prestação de contas, no entanto, que implica a existência de um saldo, tem referência ao pagamento de dinheiro; 

mas a produção dos livros contendo os montantes, e o cálculo e exame das próprias contas, bem como a sua revisão e 

investigação, têm referência a actos a realizar. Portanto, poderá o escravo obter a sua liberdade pagando ao comprador o 

saldo que resta nas suas mãos, e cumprindo o resto da condição que diz respeito ao herdeiro? Penso que o pagamento do 

saldo passa para o herdeiro. Por conseguinte, acontece que a condição pode ser dividida. Pomponius também declarou esta 

opinião no Oitavo Livro sobre o Sabinus. 

 

109. Paulus, Sobre o Sabinus, Livro V. 

 

A alienação do usufruto não traz consigo a condição sobre a qual o escravo deve tornar-se livre. 

 

110. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro VIII. 

 

Quando um escravo é ordenado a ser livre se pagar aurei, deve pagá-los ao herdeiro; pois quando não houver ninguém 

designado a quem o pagamento será feito, o escravo terá direito à sua liberdade, pagando ao herdeiro. 

 

111. Se cada um dos herdeiros vender a sua parte num escravo a diferentes compradores, o escravo deve pagar a cada 

comprador a mesma proporção da soma que era devida a cada herdeiro. Labeo, no entanto, diz que se os nomes dos herdeiros 

forem apenas mencionados no testamento, devem ser pagas porções iguais; mas se o testador disser "Se ele pagar aos meus 

herdeiros", as quantias corresponderão às quotas da propriedade a que os herdeiros têm direito respectivamente. 

 

112. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Ninguém deve ignorar o facto de que, entretanto, o escravo continua a ser propriedade do herdeiro. Assim, ele pode ser 

rendido a título de reparação pelos danos por ele causados, mas mesmo que isso seja feito, ele ainda pode esperar obter a sua 

liberdade, pois a sua rendição não o priva da mesma. 

 

113. Se um herdeiro vende um escravo sob uma condição diferente daquela de que depende a sua liberdade, o seu estatuto 

não é alterado; e ele pode libertar-se do controlo do comprador, tal como pode fazer com o do herdeiro. No entanto, se o 

herdeiro dissimular a condição sobre a qual o escravo deve ser libertado, será responsável por uma acção de compra; e as 

boas autoridades sustentam que qualquer pessoa que esconda conscientemente a condição sob a qual um escravo deve tornar-

se livre, e o venda absolutamente, é culpado de burla. 
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114. Foi discutida a questão de saber se ele é libertado, quem entregou um escravo, que deveria ser livre condicionalmente, a 

título de reparação por danos cometidos. Octavenus pensa que é libertado, e diz que a mesma regra se aplicará se alguém 

devesse a Stichus por causa de uma estipulação, e o entregasse para ser livre sob uma certa condição. Pois se ele obtivesse a 

sua liberdade antes do pagamento, toda a obrigação se extinguiria; porque só isso está incluído nela que pode ser liquidado 

através do pagamento de dinheiro; a liberdade, contudo, não pode ser libertada ou substituída por dinheiro. Esta opinião 

parece-me ser correcta. 

 

115. A posição de um escravo que deve ser livre condicionalmente só é imutável, se a propriedade for inscrita; pois, antes 

disso, ele pode ser adquirido como escravo por usucapião, e a expectativa da sua liberdade desaparece. Se, no entanto, a 

herança for subsequentemente inscrita, a sua esperança de liberdade é restaurada através do favor com que é considerada. 

 

116. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Se um herdeiro vende um escravo que tinha sido condenado a pagar aurei, e o entrega ao comprador, e diz que tinha direito à 

sua liberdade se pagar vinte aurei, uma acção de compra será intentada contra o vendedor. Se o dobro do montante tivesse 

sido prometido, uma acção por danos duplos recairá sobre o fundamento de despejo, e uma acção de compra por causa da 

falsa declaração. 

 

117. Pomponius, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Se o herdeiro fizer uma doação de uma soma de dinheiro a um escravo, que deve ser livre condicionalmente, a fim de poder 

pagar-lhe e ser libertado, Aristo diz que não se tornará livre, mas se o herdeiro lhe der o dinheiro absolutamente ele obterá a 

sua liberdade. 

 

118. Julianus, Digest, Livro VII. 

 

Quando um escravo recebe a sua liberdade por vontade própria, sob a condição de prestar contas, deve pagar o saldo 

remanescente nas suas mãos aos herdeiros, na proporção das respectivas quotas da propriedade; mesmo que os nomes de 

alguns deles sejam mencionados na condição. 

 

119. The Same, Digest, Book XLIII. 

 

Quando um testador legar uma concessão de liberdade como se segue, "Que Stichus seja livre, se o meu herdeiro não o 

manumitar por sua vontade", a intenção do testador é a de que o escravo será livre se o herdeiro não lhe conceder a liberdade 
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por sua vontade. Assim, se o herdeiro deve emancipar o escravo pela sua vontade, considera-se que a condição falhou; se não 

o emancipar, a condição será cumprida no momento da morte do herdeiro, e o escravo obterá a sua liberdade. 

 

120. Se um escravo detido em comum for ordenado a ser livre sob a condição do seu aurei pagador, pode pagar a referida 

soma do seu peculiar, independentemente da forma como a tenha obtido; nem faz qualquer diferença se o peculiar estava nas 

mãos do herdeiro, ou nas de um co-proprietário; ou se o escravo foi ordenado a pagar o dinheiro ao herdeiro, ou a um 

estranho. Pois é uma regra de aplicação geral que os escravos que devem ser livres condicionalmente podem alienar bens 

pertencentes ao seu peculiar com o propósito de cumprir uma condição da qual a sua liberdade depende. 

 

121. Quando dois escravos são ordenados a serem livres sob condição de prestarem contas, e transaccionaram negócios 

separadamente, não há dúvida de que também podem cumprir a condição separadamente. Se, no entanto, a sua administração 

tiver sido conduzida em comum, e estiver tão confusa que não possa ser dividida, acontece necessariamente que se um deles 

não prestar contas, impedirá o outro de obter a sua liberdade; nem a condição será considerada cumprida com referência a um 

deles, a menos que ambos ou qualquer um deles paguem tudo o que possa ser considerado devido como saldo após exame 

das contas. 

 

122. Quando um escravo é ordenado a ser livre sob a condição de jurar que ascenderá ao Capitólio, e fizer imediatamente tal 

juramento, tornar-se-á livre, mesmo que não ascenda ao Capitólio. 

 

123. O escravo do herdeiro, a quem é ordenado que entregue bens pertencentes ao próprio herdeiro, e seja livre, terá direito à 

sua liberdade, porque o testador pode ordenar que o escravo do herdeiro seja manumitido sem impor a condição de dar nada. 

 

124. A seguinte cláusula, "Que Stichus seja livre quando tiver trinta anos de idade; Stichus não será livre a não ser que pague 

aurei de posse", tem o mesmo efeito que se tivesse sido dito que deveriam deixar Stichus ser livre se ele pagar aurei de posse 

e atingir a idade de trinta anos. Pois a privação da liberdade, ou do legado que é legado sob uma determinada condição, é 

considerada como impondo a condição contrária ao legado ou à concessão da liberdade anteriormente feita. 

 

125. Alfenus Varus, Digest, Livro IV. 

 

Um escravo, que foi ordenado para ser livre pela vontade do seu senhor sob a condição de pagar ao herdeiro aurei da posse, 

pagou a este último o salário do seu trabalho, e como o herdeiro recebeu do mesmo uma soma maior do que a de aurei da 

posse, o escravo alegou que era livre. Foi tomado conselho sobre este ponto. A resposta foi que o escravo não parecia ser 

livre, pois o dinheiro que tinha pago não estava em consideração a sua liberdade, mas por causa do trabalho que tinha 

realizado; e que não era mais livre nesta conta do que se tivesse alugado uma parcela de terra ao seu senhor e lhe tivesse pago 

o dinheiro em vez de lhe dar as colheitas. 
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126. Um escravo foi ordenado a ser livre depois de ter prestado os seus serviços ao herdeiro durante o período de sete anos. 

Levou-o para a fuga e permaneceu ausente durante um ano. Quando os sete anos tinham expirado, foi dada a opinião de que 

ele não era livre, pois não tinha prestado os seus serviços ao seu senhor enquanto era um fugitivo, e não se tornaria livre até 

que tivesse servido o seu senhor durante o número de dias em que esteve ausente. Se, no entanto, tivesse sido declarado no 

testamento que ele deveria estar livre depois de ter servido sete anos, ele poderia tornar-se livre se tivesse servido o seu amo 

durante o tempo da sua fuga, após o seu regresso. 

 

127. Africanus, Perguntas, Livro IX. 

 

Se um escravo que tivesse sido condenado a pagar uma certa soma de dinheiro aquando da morte do herdeiro tivesse 

enriquecido a propriedade com uma quantia igual àquela que lhe foi ordenado pagar, por exemplo, se tivesse pago aos 

credores, ou se tivesse fornecido comida aos escravos, foi considerado que teria imediatamente direito à sua liberdade. 

 

128. Um herdeiro, que vendeu um escravo que se tornaria livre com o pagamento da posse de aurei, declarou na altura em 

que o vendeu que a condição era que a referida posse de aurei lhe fosse paga e não ao comprador. Colocou-se a questão, a 

qual dos dois deve o escravo pagar o dinheiro para obter a sua liberdade? A resposta foi que ele deve pagá-lo ao herdeiro. Se, 

contudo, ele tivesse declarado a condição de que o escravo deveria pagar a um estranho, foi dada a opinião de que o acordo 

seria válido, porque o escravo é considerado para pagar ao herdeiro, se pagar a outra pessoa com o consentimento do 

primeiro. 

 

129. Ulpianus, Regras, Livro IV. 

 

Se uma escrava que deve ser livre condicionalmente tem uma criança, será a escrava do herdeiro. 

 

130. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 

 

Um escravo é ordenado a ser livre se pagar a aurei de posse ao herdeiro. Ele tem a quantia, mas deve uma soma igual ao seu 

amo. Ele não será livre pelo pagamento destes dez aureis, porque quando um escravo é autorizado a pagar dinheiro do seu 

peculiar para cumprir uma condição, temos de compreender isto para significar que ele não deve pagar o que não pertence ao 

seu peculiar. Estou perfeitamente ciente de que se pode dizer que este dinheiro faz parte do seu peculiar; embora se o escravo 

não tivesse mais nada, não teria peculiaridade. Mas não se pode duvidar que a intenção daqueles que estabeleceram a regra 

era que o escravo tivesse o poder de fazer o pagamento do seu peculiar, tal como do seu património, porque isto poderia ser 

concedido como sendo feito sem qualquer prejuízo para o seu senhor. Se, no entanto, alguém fosse mais longe, o caso não 
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seria muito diferente daquele em que uma pessoa poderia considerar que o escravo cumpria a condição através do pagamento 

de dinheiro que tinha roubado ao seu amo. 

 

131. Paulus, On the Granting of Freedom. 

 

Se um escravo for condenado a pagar aurei anualmente durante três anos, e oferecer dez no primeiro ano, e o herdeiro não o 

aceitar, não se tornará imediatamente livre, pela razão de que, mesmo que o herdeiro o aceitasse, não seria livre. 

 

132. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

Quando um escravo é ordenado a ser livre, e lhe é deixado um legado para se vingar quando o filho do testador atingir o seu 

décimo quarto ano, e o filho morrer antes desse tempo, o escravo tornar-se-á livre quando o prazo tiver expirado, em virtude 

da indulgência com que a liberdade é considerada; mas a condição da qual o legado depende é considerada como tendo 

falhado. 

 

133. Paulus, On Plautius, Livro XVI. 

 

Quando o seu peculiar é legado a um escravo que foi ordenado a pagar aurei a um estranho, e se torna livre, mas o herdeiro 

impede-o de o pagar, e o escravo, depois de ter sido manumitido, exige o seu peculiar em virtude do legado, pode o herdeiro, 

por meio de uma excepção por má fé, deduzir do seu peculiar a soma que o escravo deveria ter pago para que ele, e não o 

escravo manumitido, possa ser beneficiado, porque o dinheiro não foi pago; ou será o herdeiro considerado indigno de lucrar 

com o dinheiro, tendo agido contrariamente à vontade do falecido? Como o escravo nada perdeu, e ganhou a sua liberdade, 

seria ingrato que o herdeiro fosse fraudulentamente privado do dinheiro. 

 

134. Neste caso coloca-se a questão, se o escravo deveria pagar o dinheiro sem o conhecimento ou consentimento do 

herdeiro, se este pertenceria à pessoa que o recebeu. Julianus pensa muito correctamente que, neste caso, o direito do escravo 

a pagar o dinheiro é admitido mesmo contra o consentimento do herdeiro; e por conseguinte, tornar-se-á propriedade de 

quem o receber. 

 

135. Se um escravo for condenado a pagar a aurei de posse ao herdeiro, e este último deve essa soma ao escravo, se o escravo 

quiser despoletar a quantia, ele tornar-se-á livre. 

 

136. Um homem a quem um escravo foi ordenado a pagar uma certa soma de dinheiro para se tornar livre, morreu. Sabinus 

sustenta que se tivesse a aurei de posse pronta para pagamento, tornar-se-ia livre, porque não foi por sua culpa que não foram 

pagos. Julianus, contudo, diz que por causa do favor com que a liberdade é considerada, e pela lei, como estabelecida, o 
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escravo obterá a sua liberdade mesmo que o dinheiro tenha sido pago após a sua morte, daí que obtenha a sua liberdade mais 

sob a lei do que em virtude da vontade; de modo que se lhe foi legado um legado no momento da morte da pessoa a quem foi 

ordenado que pagasse o dinheiro, obterá a sua liberdade, mas não terá direito ao legado. Julianus é da mesma opinião, de 

modo que, neste caso, ele se assemelha a outros legatários. O caso de um escravo a quem o herdeiro impede de cumprir a 

condição é, contudo, diferente; pois, neste caso, ele obtém a sua liberdade sob a vontade. 

 

137. O Adriano Divino declarou num Rescript que um escravo a quem é ordenado que pague uma soma de dinheiro ao 

herdeiro pode pagá-la ao herdeiro deste último; e, se esta era a intenção do testador, a mesma regra deve ser aplicada a um 

legatário. 

 

138. Existem certas condições que, pela sua natureza, não podem ser cumpridas simultaneamente, mas exigem uma divisão 

do tempo; como, por exemplo, quando um escravo é ordenado a dar o valor de dez aurei em trabalho de parto, porque o 

trabalho é contado por dias. Portanto, se um escravo que deve ser livre paga a aurei, um a um, pode ser dito que cumpriu a 

condição. O caso do trabalho de parto é, no entanto, diferente, porque este só pode necessariamente ser realizado uma parte 

do tempo. Mas se o herdeiro se recusar a aceitá-la, o escravo não se tornará livre imediatamente, mas após ter decorrido o 

tempo necessário para que o trabalho seja realizado. A mesma regra aplicar-se-á onde o escravo é ordenado a ir para Cápua e 

ser livre, e o herdeiro proíbe-o de ir; pois então ele será livre quando o tempo necessário para ir a Cápua tiver expirado, pois 

o tempo é considerado essencial na execução do trabalho, bem como na realização de uma viagem. 

 

139. Se um escravo deve receber a sua liberdade da seguinte forma: "Que Stichus seja livre se o meu herdeiro não o 

manumitar", ele pode ser manumitido pelo herdeiro, e não é privado da sua liberdade contrariamente à vontade do testador. 

Mas não é necessário um tempo tão curto que o herdeiro será obrigado a apressar ou a regressar imediatamente da sua 

viagem a fim de manumitar o escravo, ou a desistir da transacção dos negócios necessários para esse fim. Nem, por outro 

lado, a manumissão pode ser prolongada durante toda a sua vida, mas o herdeiro deve emancipar o escravo logo que o possa 

fazer sem grandes inconvenientes para si próprio. Se tiver sido prescrito um prazo para a manumissão, este deve ser tomado 

em consideração. 

 

140. Pomponius, On Plautius, Livro VII. 

 

Labeo, no seu Livro das Últimas Obras, afirma o seguinte caso: "Que Galeno, meu mordomo, seja livre, se ele parecer ter 

conduzido cuidadosamente os meus negócios, e deixe-o reter todos os seus bens, e receber uma centena de aurei, além disso". 

Neste caso, devemos exigir a diligência que irá beneficiar o dono e não o escravo. Além disso, a boa fé deve ser acrescentada 

à diligência, não só na manutenção da contabilidade, mas também no pagamento de qualquer saldo que possa restar. Com a 

palavra "aparece" significa "pode ser considerado como tendo". Os antigos interpretaram as seguintes palavras da Lei das 

Doze Tabelas, "Se a água da chuva causar danos", para significar se pode causar danos. E se esta pergunta for feita perante 
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quem deve ser estabelecida a diligência acima referida, devemos responder que esta deve ser decidida pelos herdeiros de 

acordo com o julgamento de um cidadão de confiança; por exemplo, se um escravo for ordenado a ser livre na condição de 

pagar uma certa soma de dinheiro, e não for indicado a quem a deve pagar, tornar-se-á livre tal como se o testador tivesse 

escrito: "Se ele deve pagar a soma ao meu herdeiro". 

 

141. Pactumeius Clemens disse que se um fideicomisso tivesse sido legado da seguinte forma: "Cobro-lhe que o entregue a 

qualquer um deles que escolher," e o herdeiro não fez qualquer escolha quanto a quem deveria entregar a propriedade, deve 

entregá-la a todos, e isto foi decretado pelo Imperador Antoninus. 

 

142. Paulus, Sobre Vitellius, Livro III. 

 

Quando um escravo foi condenado a pagar uma certa soma de dinheiro, e a pessoa a quem devia pagar não foi mencionada, 

deve pagá-la aos herdeiros na proporção das suas respectivas quotas do Estado, pois cada um deles deve receber uma quota 

proporcional à sua propriedade do escravo. 

 

143. Quando certos herdeiros são mencionados pelo testador como aqueles a quem o escravo é obrigado a pagar, ele deve 

fazê-lo na proporção das suas respectivas quotas da propriedade. 

 

144. Se um estranho se juntar aos herdeiros mencionados, a quota total deve ser-lhe paga, e os montantes na proporção das 

suas respectivas quotas da propriedade devem ser pagos aos outros. Se o testador não só acrescentar Titius, mas também 

outros, cada um deles terá direito a uma parte integral, e os seus co-herdeiros a quantias proporcionais aos seus interesses da 

herança; como é afirmado por Julianus. 

 

145. Celsus, Digest, Livro XXII. 

 

"Que Stichus seja livre se pagar uma centena de aurei em cinco anos". O escravo, depois de decorridos os cinco anos, pode 

pagar a referida quantia ao herdeiro do comprador. 

 

146. Onde o escravo foi ordenado a ser livre se prestasse contas, e o herdeiro, após a venda da propriedade pertencente ao 

peculiar, não permitir que o escravo pague sobre o saldo nas suas mãos, ele será livre como se tivesse cumprido a condição. 

 

147. Marcellus, Digest, Livro XVI. 
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"Que Stichus seja livre se prometer à minha herdeira aurei, ou jurar que lhe prestará os seus serviços". A condição será 

cumprida se o escravo fizer a promessa, pois pode dizer-se que ele se obrigou, até certo ponto, mesmo que a obrigação possa 

não ser obrigatória. 

 

148. Modestinus, Differences, Livro IX. 

 

As Leis das Doze Tabelas são mantidas para permitir que os escravos, que devem ser livres condicionalmente, possam ser 

vendidos. Ao fazer a venda, no entanto, devem ser impostas condições rigorosas; por exemplo, que o escravo não deve servir 

num determinado país, ou nunca deve ser manumitido. 

 

149. The Same, Rules, Book IX. 

 

Quando a liberdade tiver sido concedida a um escravo por vontade própria, na condição de ele prestar contas, o herdeiro pode 

não só exigir um relato escrito, mas também um de qualquer negócio que tenha sido transaccionado sem ter sido 

comprometido a escrever. 

 

150. Sempre que um escravo tenha sido ordenado a obter a sua liberdade após ter prestado a sua conta, ele continuará a ser 

livre mesmo que não tenha transaccionado qualquer negócio. 

 

151. The Same, Pandects, Book I. 

 

Se a pessoa a quem o escravo é ordenado a fazer o pagamento deve comprá-lo, e depois vendê-lo a outro, deve pagar ao 

último comprador, pois Julianus decidiu que se aquele a quem o escravo foi ordenado a fazer o pagamento obtiver a 

propriedade dele, e o alienar, a condição passará também para o comprador. 

 

152. Javolenus, On Cassius, Livro VI. 

 

Quando a herança de uma pessoa que ordenou que o seu escravo se tornasse livre no prazo de trinta dias após a sua morte, se 

ele prestasse contas, só fosse registada depois de decorridos os trinta dias, o escravo manumitted não pode tornar-se livre pela 

construção estrita da lei, pois a condição não foi cumprida; mas a indulgência com que a liberdade é considerada faz com que 

a condição seja considerada cumprida, se não foi culpa da pessoa a quem foi imposta que isso não tenha sido feito. 

 

153. Está escrito nos Livros de Caio Cassius que se um escravo, que deve ser livre condicionalmente, deve adquirir qualquer 

propriedade antes de ser cumprida a condição da qual depende a sua liberdade, esta não será abraçada no legado da sua 

peculiaridade, a menos que o legado tenha sido feito para incluir o tempo em que foi livre. Como o peculiar é susceptível 
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tanto de aumento como de diminuição, vejamos se o seu aumento pelo herdeiro fará parte do legado, desde que o escravo não 

seja privado do mesmo. Esta é a nossa prática actual. 

 

154. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XVIII. 

 

Os escravos que devem ser livres condicionalmente quase não diferem, em qualquer aspecto, dos nossos outros escravos. Por 

conseguinte, estão na mesma posição que os outros com referência a acções legais, quer estas resultem de crimes, de 

negócios transaccionados, ou de contratos. O resultado é que em processos públicos estão sujeitos às mesmas penas que os 

outros escravos. 

 

155. Quintus Mucius diz que o chefe de família declarou no seu testamento: "Que o meu escravo Andronicus seja livre, desde 

que pague aurei a posse aos meus herdeiros". Surgiu então uma controvérsia com referência à propriedade. Uma pessoa 

declarou que ele era o herdeiro, e alegou que lhe pertencia, e outra que estava na posse da propriedade disse que ele era o 

herdeiro sob o testamento. A sentença foi proferida a favor daquele que disse que era o herdeiro sob o testamento. Então 

Andronicus perguntou, se devia pagar vinte aurei a este último, se se tornaria livre, uma vez que o julgamento tinha sido feito 

a seu favor; ou se o julgamento que a parte vencedora tinha obtido não tinha qualquer referência ao assunto em questão; por 

conseguinte, se pagasse a posse de aurei ao herdeiro nomeado, e o caso devesse ser decidido contra o possuidor, ele 

permaneceria em escravatura. Labeo pensa que a opinião de Quintus Mucius só pode ser verdadeira, se se decidir que o 

herdeiro que ganhou o caso é o herdeiro legal; pois se o herdeiro nomeado for considerado como tendo perdido o seu caso, 

através de uma decisão justa, e tiver direito à herança sob o testamento, o escravo, pagando-lhe, cumprirá, no entanto, a 

condição, e tornar-se-á livre. A opinião dada por Aristo a Celsus é, no entanto, perfeitamente correcta, nomeadamente, que o 

dinheiro pode ser pago ao herdeiro de direito em favor de quem foi proferido o julgamento; uma vez que sob as disposições 

das Doze Tabelas o termo "compra" é entendido como tendo incluído todo o tipo de alienação, e não faz diferença de que 

forma qualquer das partes se tornou o senhor do escravo; e, portanto, aquele em favor de quem foi proferido o julgamento é 

incluído na lei, e o escravo que pagou o dinheiro será livre. Além disso, se aquele que estiver na posse e a quem o dinheiro 

foi pago for espancado num concurso pela propriedade, será obrigado a entregar o dinheiro juntamente com a propriedade à 

parte que for bem sucedida. 

 

156. The Same, On Various Lessons, Book VII. 

 

Onde um escravo é ordenado a ser livre da seguinte forma: "Que Stichus seja livre, se o meu herdeiro não o alienar," 

 

mesmo que seja para ser livre condicionalmente, pode, no entanto, ser alienado. 

 

157. Gaius, On tine Lex Julia et Papia, Livro XIII. 
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Se um legado for legado a um escravo na condição de ele prestar as suas contas, não há dúvida de que, na condição pela qual 

ele é dirigido a receber o legado, ele deve pagar sobre qualquer saldo remanescente nas suas mãos. 

 

158. Portanto, quando foi feita uma investigação com referência à seguinte cláusula: "Que Stichus, juntamente com a sua 

companheira, seja livre, depois de ter prestado as suas contas", e Stichus deve morrer antes de a condição ser cumprida, será 

que a sua companheira será livre? Julianus diz que há um ponto neste caso que também se levanta em relação aos legados, 

como se um testador dissesse: "Eu dou a So-and-So juntamente com So-and-So", e uma das partes está em falta, a outra é 

autorizada a levar o legado; porque a melhor opinião é que o caso é como se o testador tivesse dito: "Eu dou a So-and-So e 

So-and-So". Diz-se também que há outra questão, nomeadamente, se a condição é também imposta à companheira feminina. 

Considera-se que é esse o caso; por conseguinte, se Stichus não tiver equilíbrio nas suas mãos, a mulher tornar-se-á 

imediatamente livre; mas se um equilíbrio permanecer nas suas mãos, ela deve pagar o dinheiro, nem será lícito para ela 

retirá-lo do peculiar, porque isso só é permitido àqueles que são instruídos a fazer o pagamento em seu próprio nome, em 

consideração da liberdade que lhes é concedida. 

 

159. Licinius Rufinus, Regras, Livro I. 

 

Quando dois herdeiros são nomeados, e um escravo é ordenado a ser livre se pagar a aurei da posse aos herdeiros, e é 

vendido e entregue por um destes últimos, tornar-se-á livre pagando metade da soma ao outro herdeiro pelo qual não foi 

vendido. 

 

160. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

Os direitos dos escravos que devem ser livres condicionalmente não podem ser afectados de forma prejudicial pelo herdeiro. 

 

161. The Same, Perguntas, Livro XXI. 

 

Foi ordenado que um escravo fosse livre se pagasse a aurei da posse ao herdeiro. O herdeiro manumitted o escravo, e depois 

morreu. Neste caso, o dinheiro não deveria ser pago ao herdeiro do herdeiro; pois quando se decidiu que ele deveria pagar ao 

herdeiro do herdeiro, lembrar-se-á que isto se aplicava onde o primeiro herdeiro que deveria receber o dinheiro era o senhor 

do escravo; o que tornava a condição (por assim dizer), ambulatória. Existem, de facto, duas razões pelas quais a condição 

deve ser cumprida no que diz respeito ao primeiro herdeiro; a primeira é a propriedade, e a segunda a designação da pessoa. 

A primeira razão aplica-se a qualquer sucessor a quem o escravo possa passar pela continuação da propriedade que é 

transferida; mas a segunda só tem referência à pessoa que é especialmente designada. 
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162. O Imperador Antonino declarou num Rescript que onde um escravo foi ordenado a prestar as suas contas e a tornar-se 

livre, se o herdeiro se atrasar na recepção das contas, o escravo tornar-se-á, no entanto, livre. Esta Rescrição deve ser 

entendida como aplicável onde o escravo se tornará livre se não adiar o pagamento do saldo nas suas mãos, mas se se atrasar 

a fazê-lo, só se tornará operacional se oferecer o montante que deve ser reembolsado de boa fé; pois não será suficiente que o 

herdeiro esteja em falta para permitir que o escravo seja manumitido onde nada foi feito por ele que teria contribuído para a 

sua liberdade, se o herdeiro não tivesse estado em falta. Mas e se um escravo fosse manumitido da seguinte forma: "Que as 

Damas sejam livres, se ele for a Espanha no próximo ano para colher a colheita", e o herdeiro o retiver em Roma, e não o 

sofrerão para partir? Podemos dizer que ele será imediatamente livre antes de as colheitas serem colhidas? Pois se for feita 

uma estipulação em Roma, como se segue: "Prometes pagar-me cem aurei em Espanha?" O tempo durante o qual poderá 

chegar a Espanha está incluído na estipulação, e foi decidido que não poderá ser instaurado um processo judicial até que esse 

tempo tenha expirado. Se, no entanto, o herdeiro, depois de ter autorizado as contas, e calculado o saldo devido pelo escravo, 

declarar publicamente que doa a quantia a este último, porque não tem nada com que a pagar, ou se o declarar abertamente 

numa carta enviada a ele; a condição de que depende a sua liberdade é considerada cumprida. Mas que rumo deve seguir se o 

escravo negar ter atrasado o pagamento do saldo e, portanto, porque o herdeiro é culpado por não receber as suas contas, 

deve tornar-se livre, e o herdeiro sustenta que não foi responsável pelo atraso, e que o escravo deve pagar o saldo em suas 

mãos? Deve ser determinado pelo magistrado competente se a condição foi cumprida ou não, e faz parte do seu dever 

investigar o alegado incumprimento, bem como levantar as contas, e se deve verificar que o pagamento do saldo foi atrasado, 

decidir que o escravo não é livre. Se, no entanto, o escravo nunca negou que era devido um saldo, e deve processar o herdeiro 

para poder prestar as suas contas, e foi estabelecido que estava disposto a pagar qualquer saldo que pudesse restar, e ofereceu 

uma boa garantia para o pagamento do dinheiro, e o herdeiro foi encontrado em falta, o julgamento deve ser feito a favor da 

liberdade. 

 

 

163. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

O escravo será considerado responsável pelo não cumprimento da condição de que depende a sua liberdade se não puder 

pagar o dinheiro do peculiar que tinha quando estava sob o controlo do vendedor; porque a vontade do falecido não se 

estende ao seu peculiar sob outro proprietário. A mesma regra aplicar-se-á quando o escravo foi vendido com o seu peculiar, 

e o vendedor retém-no em violação do seu contrato; pois embora uma acção de compra se mantenha, o escravo não tinha o 

peculiar quando estava sob o controlo do comprador. 

 

164. The Same, Definições, Livro II. 

 

Pessoas aprendidas na lei colocaram na classe dos escravos para serem condicionalmente livres um que foi substituído por 

um filho com a concessão da sua liberdade por um segundo testamento. Esta regra é útil, pois impede um filho, que é menor, 
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de anular a vontade do seu pai, permitindo que o escravo seja alienado sujeito à acusação da sua liberdade. Esta interpretação 

da lei estende-se, sem qualquer distinção, a todos os casos em que o escravo é substituído quer no segundo quer no terceiro 

grau. 

 

165. Gaius, Sobre casos especiais. 

 

Se for declarado em testamento, "dou Stichus a Titius, para que ele o manumite, e se não o fizer, deixe-o ser livre", Stichus 

tornar-se-á imediatamente livre. 

 

166. Paulus, Sobre Neratius, Livro I. 

 

Nem todos os impedimentos pelos quais o herdeiro é responsável têm o mesmo efeito que o cumprimento da condição pelo 

escravo, mas apenas quando tal é feito com o propósito de o impedir de obter a sua liberdade. 

 

167. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro IV. 

 

"Eu dou e legarei Stichus a Átius, e se ele lhe pagar cem sestércios, deixe-o ser livre". Se o escravo paga os sestércios a Átius 

nos termos da vontade, Labeo defende que o herdeiro não os pode recuperar, porque Átius os recebeu do seu próprio escravo, 

e não do escravo do herdeiro. Quintus Mucius, Gallus, e o próprio Labeo pensam que o escravo deve ser considerado livre 

condicionalmente, e Servius e Ofilius pensam que ele não deve. Adopto a opinião anterior, ou seja, que o escravo pertence ao 

herdeiro e não ao legatário, tal como se o legado tivesse sido retirado pela concessão da liberdade. 

 

168. "Que Stichus seja livre, quando as minhas dívidas forem pagas, ou os meus credores forem satisfeitos". Ainda que o 

herdeiro deva ser rico, Stichus não será, contudo, livre antes de os credores terem recebido o seu dinheiro, ou de os seus 

créditos terem sido satisfeitos, ou de lhes ter sido fornecida segurança de outra forma; que é a opinião de Labeo e Ofilius. 

 

169. Labeo e Trebatius sustentaram que se o herdeiro der dinheiro a um escravo com o objectivo de fazer negócios, não pode 

tornar-se livre nos termos do testamento, pagando este dinheiro, porque se considera que ele o devolveu em vez de o ter 

pago. Penso, contudo, que se o dinheiro fizesse parte da sua peculiaridade, ele tornar-se-ia livre sob a disposição 

testamentária. 

 

170. "Que as minhas Damas escravas sejam livres, depois de ele ter prestado os seus serviços ao meu herdeiro durante sete 

anos". O escravo foi implicado num crime capital durante os sete anos, e tendo decorrido o último ano, Servius declarou que 

ele não deveria ser libertado. Labeo, contudo, sustentou que ele seria livre depois de ter servido o seu senhor durante sete 

anos. Esta opinião é correcta. 
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171. "Que Stichus seja livre, se ele pagar mil sestércios a Átia". Átia morreu durante a vida do testador. Labeo e Ofilius eram 

da opinião de que Stichus não podia tornar-se livre. Trebatius concordou com eles, se Átia morresse antes de ser feito o 

testamento; mas se ela morresse depois, ele sustentava que o escravo seria livre. A opinião de Labeo e Ofilius é razoável, mas 

é nossa prática considerar o escravo como livre sob os termos do testamento. 

 

172. Quando um escravo é ordenado a servir um estranho, ninguém pode libertá-lo fornecendo o seu próprio trabalho em 

nome do escravo. A regra, contudo, é diferente no que diz respeito ao pagamento de dinheiro; como, por exemplo, quando 

um estranho liberta um escravo, pagando dinheiro em seu nome. 

 

173. Scaevola, Digest, Livro XXIV. 

 

A liberdade foi concedida a Stichus da seguinte forma: "Peço aos meus herdeiros, e cobro-os ao manumit Stichus, depois de 

ele prestar as suas contas". Como o escravo tinha recolhido muito dinheiro após a morte do testador, que permaneceu nas 

suas mãos, e não tinha incluído nas suas próprias contas certas somas pagas pelos inquilinos; e tinha despojado a propriedade 

abrindo secretamente armazéns e roubando mobiliário e vestuário, e esgotando as caves do seu conteúdo, levantou-se a 

questão de saber se a liberdade sob o fideicomisso lhe devia ser concedida antes de ele prestar contas do que permaneceu 

fraudulentamente nas suas mãos, e devolver o que tinha roubado. A resposta foi que a liberdade não lhe deveria ser 

concedida nos termos do fundo fiduciário até que ele tivesse feito a restituição do saldo remanescente nas suas mãos, e de 

tudo o que tinha sido perdido pela sua agência. 

 

174. "Que Pamphilus seja livre, se ele der toda a sua peculiaridade aos meus herdeiros". Como o escravo devia mais ao seu 

senhor do que havia no peculiar, e tinha transferido de boa fé para os herdeiros tudo o que pertencia ao seu peculiar, 

levantou-se a questão de saber se ele tinha direito à liberdade nos termos do testamento. A resposta foi que não havia nada no 

caso declarado que demonstrasse que ele não tinha direito à liberdade. 

 

175. Um testador legou o seu escravo Stichus como legado preferido ao seu libertado, Pamphilus, a quem tinha nomeado 

herdeiro de uma parte dos seus bens; e legou a liberdade a Stichus, como se segue: "Manumitá-lo-eis se, durante os cinco 

anos contínuos desde o dia da minha morte, ele vos pagar sessenta sestércios todos os meses". Pamphilus, tendo morrido 

antes do fim dos cinco anos, e tendo nomeado o seu filho e a sua esposa seus herdeiros, fez a seguinte disposição 

testamentária com referência a Stichus: "Ordeno que o meu escravo, Stichus, que me foi legado sob uma certa condição pela 

vontade do meu patrono, dê e pague ao meu filho e à minha esposa, sem qualquer disputa, a quantia pela qual ele é 

responsável, e se isto for feito, eles o manumitarão depois de decorrido o tempo prescrito". Se Stichus não deveria pagar os 

sessenta sestércios todos os meses, levantou-se a questão de saber se ele teria direito à sua liberdade sob o trust, após os cinco 
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anos terem expirado. A resposta foi que, a menos que ele fizesse os pagamentos, não teria direito à liberdade que lhe foi 

concedida nos termos do trust. 

 

176. Um escravo foi manumitted por um testamento, como se segue: "Que Stichus, meu escravo, que é também meu 

mordomo, seja livre, se ele prestar contas de toda a sua administração ao meu herdeiro, e o satisfizer a este respeito; e quando 

ele se tornar livre, desejo que lhe sejam dados vinte aurei e a sua peculiaridade". Surgiu a questão, se o escravo estava 

preparado para prestar contas da sua administração durante os muitos anos em que a conduziu sem a assinatura do testador, 

aprovando se se tornaria livre sob vontade, uma vez que o testador não tinha sido capaz de assinar as contas devido à sua 

grave doença, mas podia, no entanto, assinar a sua vontade. A resposta foi que o escravo ficaria livre se as suas contas fossem 

prestadas de boa fé, e o saldo restante nas suas mãos fosse pago. 

 

177. Pergunto também se quaisquer somas cobradas pelos assistentes do escravo, que ou não foram inscritas no seu registo, 

ou foram inscritas fraudulentamente, o tornarão responsável, uma vez que ele foi colocado sobre os seus assistentes. A 

resposta foi, se o assunto era um pelo qual ele pudesse ser responsabilizado, a necessidade de prestar uma declaração sobre o 

mesmo deveria ser tomada em consideração. 

 

178. Pergunto também se se deve prestar contas das rendas que ele não tinha cobrado aos arrendatários de terras, ou aos 

inquilinos, para além de quaisquer somas que ele lhes tenha adiantado. A resposta foi que isto já tinha sido decidido. 

 

179. Pergunto também se será responsável pelo motivo de ter retirado todos os seus bens, ou seja, a sua peculiaridade, antes 

de prestar a sua conta. A resposta foi que isto não impedia a execução da condição, desde que a conta fosse prestada. 

 

180. Titius foi legado a diferentes pessoas por vontade de cada um dos escravos empregados pelo seu mordomo, na condição 

de prestarem as suas contas ao seu herdeiro. Então, noutra cláusula do seu testamento, disse ele: "Desejo que todos os 

mordomos a quem eu tenha legado, ou possa manumitar, prestem as suas contas no prazo de quatro meses após a minha 

morte, aos seus proprietários a quem tenham sido legados por mim". Ele então, mais abaixo, ordenou que outros dos seus 

mordomos fossem livres, acrescentando: "Se eles prestarem as suas contas ao meu herdeiro". Como era culpa do herdeiro que 

as suas contas não fossem prestadas, pergunto também se os escravos deixaram de ser livres sob esta condição; ou se 

poderiam, não obstante, obter a sua liberdade sob a vontade, prestando as suas contas e pagando os saldos remanescentes nas 

suas mãos. A resposta foi que os legados e as concessões de liberdade não entrariam em vigor, a menos que as contas fossem 

prestadas, ou se fosse culpa do herdeiro que isso não fosse feito; mas que o tribunal deveria determinar se o tempo parecia 

estar incluído na condição em que os legados e as concessões de liberdade se tornassem operacionais; ou se os quatro meses 

foram adicionados pelo testador com o objectivo de evitar mais atrasos e de dar tempo abundante para a prestação de contas 

aos herdeiros. É, no entanto, melhor sustentar que a presunção é a favor dos escravos. 
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181. O cobrador de um banqueiro, cuja fortuna consistia quase na totalidade de reivindicações, deu liberdade aos seus 

agentes, que eram seus escravos, como se segue: "Não importa quem possa ser meu herdeiro, se Damas, meu escravo, lhe 

prestar contas da administração que levou a cabo em seu próprio nome, e no de Pamphilus, seu companheiro de escravidão, 

desejo que ambos sejam colocados em pé de igualdade, e que sejam livres no prazo de seis meses". A questão surgiu se as 

palavras, "a ser colocado em pé de igualdade", se aplicassem a todos os créditos, excepto os créditos duvidosos, de modo a 

que o seu significado fosse se cobravam tudo o que era devido por todos os devedores, e pagavam ao herdeiro, ou o 

satisfaziam de outra forma, e se não cobravam os créditos no prazo de seis meses, se não teriam direito à sua liberdade. A 

resposta foi, que era claro que a condição estava inserida na cláusula do testamento acima mencionada, e portanto que os 

escravos seriam livres se a cumprissem, ou que o herdeiro era responsável por não o fazerem. 

 

182. Labeo, Epitomes of Probabilities, de Paulus, Livro I. 

 

Se deseja permitir que um dos seus escravos seja libertado da servidão dentro de um certo tempo, não faz diferença se faz 

esta provisão sob a condição de que ele "sirva", ou "preste os seus serviços pelo prazo de três anos, a fim de se tornar livre". 

 

183. Paulus: Se alguém é ordenado a ser livre se prometer pagar aurei de posse ao herdeiro, embora uma promessa deste tipo 

não tenha qualquer efeito, ele será, no entanto, libertado ao fazê-lo. 

 

184. O mesmo, Probabilidades, Livro III. 

 

Se alguém legar um escravo à sua esposa, e lhe ordenar que seja livre no caso de ela voltar a casar, o escravo tornar-se-á livre 

sob esta condição se ela se casar uma segunda vez. 

 

 

 

 

 

Título. 8. Relativo aos escravos que obtêm a sua liberdade sem manumissão. 

 

 

 

 

 

185. Paulus, On Plautius, Livro V. 
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Sempre que um escravo é vendido na condição de ser manumissionado dentro de um tempo especificado, mesmo que tanto o 

vendedor como o comprador devam morrer sem deixar nenhum herdeiro, ele terá direito à sua liberdade. Isto o Divino 

Marcus declarou num Rescript. Ainda que o vendedor deva mudar de ideias, o escravo tornar-se-á, no entanto, livre. 

 

186. Modestinus, Regras, Livro VI. 

 

Por um Édito do Divino Cláudio, um escravo que tenha sido abandonado pelo seu senhor por causa de alguma enfermidade 

grave terá direito à sua liberdade. 

 

187. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro III. 

 

Quando um escravo tiver sido vendido na condição de ter sido manumitido dentro de um certo tempo, e o dia designado para 

a liberdade Eis chegar durante a vida do vendedor, e este último não tiver mudado de ideias, o resultado é que o escravo será 

manumitido, tal como se isto tivesse sido feito pela pessoa que o deveria ter libertado; mas se o vendedor estiver morto, o 

Divino Marco e o seu filho declararam num Rescript que não era necessário obter o consentimento dos seus herdeiros. 

 

188. Ulpianus, On Sabinus, Livro III. 

 

Quando um escravo é vendido sob a condição de que seja manumitido durante a vida do comprador, quando este último 

morre, ele terá imediatamente direito à sua liberdade. 

 

189. Marcianus, Regras, Livro V. 

 

Quando um escravo tiver obtido a sua liberdade como recompensa pela detecção do assassino do seu amo, tornar-se-á o 

libertado do falecido. 

 

190. O mesmo, na Fórmula Hipotecária. 

 

Se alguém comprar um escravo, que tenha sido hipotecado, sob a condição de o manumitar, o escravo terá direito à sua 

liberdade segundo a Constituição do Divino Marcus, mesmo que o vendedor possa ter hipotecado todos os bens que então 

possuía, ou que possa adquirir no futuro. 

 

191. O mesmo deve ser dito se ele comprar uma escrava na condição de não a sujeitar à prostituição, e a prostituir. 

 

192. Paulus, On Grants of Freedom. 
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O nosso Imperador e seu Pai decidiram que uma escrava se tornaria livre se a pessoa que a possuísse pudesse tê-la impedido 

de se prostituir, mas vendeu o seu direito sobre ela por dinheiro; uma vez que não há qualquer diferença se a desencaminha e 

a prostitui, ou se permite que isso seja feito, e recebe dinheiro para o efeito, quando o pode impedir. 

 

193. Papinianus, Opiniões, Livro IX. 

 

Uma mãe deu certos escravos à sua filha, na condição de que ela visse que eles se tornassem livres após a sua morte. Como a 

condição da doação não foi cumprida, dei como minha opinião que, de acordo com o espírito da Constituição do Divino 

Marcus, os escravos obtiveram a sua liberdade com o consentimento da mãe, e que se ela morresse antes da sua filha, eles 

teriam direito à sua liberdade incondicionalmente. 

 

194. Paulus, Perguntas, Livro V. 

 

Latinus Largus vendeu uma escrava feminina sob a condição de que ela deveria ser manumitted, mas não mencionou nenhum 

momento em que isto deveria ser feito. Pergunto quando é que ela teria direito à liberdade, em virtude da constituição, se o 

comprador não a manumitasse? Respondi que deveria ser considerado o entendimento das partes, se o comprador a deve 

manusumir o mais cedo possível, ou se estava em seu poder libertá-la sempre que o quisesse fazer. Numa primeira instância, 

o tempo pode ser facilmente determinado; na última, ela terá direito à sua liberdade aquando da morte do comprador. Se o 

que foi acordado não for aparente, o favor concedido à liberdade fará com que a primeira opinião seja aceite; ou seja, a 

escrava terá direito à sua liberdade no prazo de dois meses, se tanto a escrava como o seu comprador estiverem presentes; 

mas se a escrava estiver ausente, a menos que o comprador lhe dê a sua liberdade no prazo de quatro meses, ela obtê-la-á em 

virtude das Constituições Imperiais. 

 

 

 

 

 

Título. 9. O que os escravos, tendo sido manumumitted, não se tornam livres, por quem isto é feito; e sobre a Lei de Aelia 

Sentia. 
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195. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Celsus, no Décimo Segundo Livro do Digest, tendo em vista o bem-estar público, diz que uma pessoa nascida surda pode 

manumitar um escravo. 

 

196. The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

Um escravo não pode obter a sua liberdade se, depois de ter sido expulso, permanecer na Cidade. 

 

197. Gaius, Concerning Legacies; On the Urban Edict. 

 

Se a escolha de um escravo é dada pelo testador, ou o escravo é legado sem mencionar nenhum em particular, o herdeiro não 

pode anular ou diminuir o direito de selecção pertencente ao legatário por manuminar alguns dos escravos, ou todos eles. No 

caso de ser concedida a opção ou escolha de um escravo, cada escravo é considerado como tendo sido legado sob uma 

condição. 

 

198. Ulpianus, Disputations, Livro III. 

 

Não podemos manumitar um escravo que tenha sido dado em penhor. 

 

199. Julianus, Digest, Livro LXIV. 

 

Quando uma propriedade não é solvente, mesmo que o herdeiro possa ser rico, a liberdade não será adquirida sob a vontade. 

 

200. Se, no entanto, um testador insolvente deixar um legado de liberdade da seguinte forma: "Que Stichus seja livre, se os 

meus credores forem pagos na totalidade", não se pode considerar que ele ordenou aos seus escravos que se tornassem livres 

para defraudar os seus credores. 

 

201. Se Titius não tem outra propriedade para além dos seus escravos, Stichus e Pamphilus, e promete-os a Maevius, sob a 

seguinte estipulação: "Prometes dar Stichus ou Pamphilus?" e depois, não tendo outro credor, se manumitar Stichus, a 

liberdade deste último será anulada sob a Lex Aelia Sentia. Pois embora estivesse no poder de Titius dar a Pamphilus, ainda 

assim, enquanto não o fizesse, não poderia, sem defraudar o estipulador, dar Stichus, pela razão de que Pamphilus poderia 

morrer entretanto. Se, contudo, ele apenas prometeu dar a Pamphilus, não tenho dúvidas de que Stichus obterá a sua 

liberdade; embora da mesma forma, Pamphilus possa morrer, pois faz uma grande diferença se o escravo que é manumitted 

foi ou não incluído na estipulação. Para qualquer um que se comprometa com Stichus e Pamphilus como garantia por cinco 
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aurei, quando cada um deles vale cinco aurei, também não pode manumitar; mas se ele der Stichus sozinho em penhor, ele 

não será considerado como tendo manumitted Pamphilus com o propósito de defraudar o seu credor. 

 

202. Scaevola, Perguntas, Livro XVI. 

 

Julianus refere-se a uma pessoa que só possuía dois escravos; pois se ele tinha outra propriedade, porque não se pode 

considerar que ele tem o poder de manumitar um dos referidos escravos? Pois se um deles morrer, ainda será solvente, e se 

um deles for manumitável, também será solvente, e os acidentes que possam ocorrer não devem ser considerados; caso 

contrário, a pessoa que prometeu um dos escravos e indicou qual deles não poderia manumitar nenhum escravo. 

 

203. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro II. 

 

Quando alguém que esteja na posse de todos os seus bens confirma um codicilo, e depois concede liberdade aos seus 

escravos pelo codicilo, com a intenção de defraudar os seus credores, o seu legado não terá força ou efeito; uma vez que, em 

tais circunstâncias, os legados de liberdade são impedidos por lei. Pois a intenção do testador de cometer a fraude não é 

referida ao momento em que o códice foi confirmado, mas sim ao momento em que a liberdade foi concedida pelo códice. 

 

204. Um menor de vinte anos de idade que desejava manumitar um escravo, sem ter qualquer boa razão para o fazer, deu-lho, 

para que o manumitasse. Proculus negou que o escravo fosse livre, porque foi cometida uma fraude contra a lei. 

 

205. Africanus, Perguntas, Livro III. 

 

A Lex Aelia Sentia não se aplica quando um homem que deve dinheiro sob uma condição manuma um escravo em virtude de 

uma confiança. 

 

206. Quando um soldado faz um testamento sob a lei militar, e legou liberdade aos escravos com o propósito de defraudar os 

seus credores, e depois morre insolvente, o legado de liberdade será nulo. 

 

207. Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

Um escravo não se tornará livre quem forçou o seu senhor a manumitá-lo, e este último, tendo sido intimidado, declara por 

escrito que é livre. 

 

208. Além disso, um escravo não se tornará livre que não tenha sido defendido pelo seu amo por um crime capital, e que 

depois foi absolvido. 
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209. Quando os escravos são vendidos sob a condição de não serem manumumados, ou quando são proibidos por vontade 

própria, ou quando isso é feito por ordem do Governador de uma província, e devem, no entanto, ser emancipados, não 

obterão a sua liberdade. 

 

210. Gaius, Diurnal ou Golden Matters. 

 

Considera-se que uma pessoa defraude os seus credores ao manumitar um escravo que estava insolvente na altura em que o 

manumitava, ou deixou de ser solvente após lhe ter concedido a sua liberdade. Para os homens, é muito frequente pensarem 

que os seus bens são mais valiosos do que realmente são, o que acontece frequentemente àqueles que, através da agência de 

escravos e libertados, conduzem empreendimentos comerciais fora do mar, e em países onde não residem, porque muitas 

vezes são empobrecidos por este tipo de transacções durante muito tempo sem terem consciência disso; e concedem a 

liberdade aos seus escravos ao manumentá-los como um favor, sem qualquer intenção de cometer fraude. 

 

211. Marcianus, Institutos, Livro XIII. 

 

Quando um município é defraudado pela manumissão de escravos, estes últimos não obtêm a sua liberdade, como foi 

promulgado num decreto do Senado. 

 

212. É previsto pelas Constituições Imperiais que quando o Tesouro é defraudado por concessões de liberdade, estas últimas 

são nulas. Os Irmãos Divinos, contudo, declararam num Rescript que as concessões de liberdade não são anuladas apenas 

pelo facto de a pessoa que emancipava os escravos ser devedora do Tesouro, mas que cometeu fraude se estava insolvente 

quando o fez. 

 

213. Ulpianus, On Adultery, Livro V. 

 

O legislador tinha em vista que os escravos não deveriam ser libertados por manumissão da responsabilidade à tortura; e por 

isso proibiu-os de serem manumulados, e prescreveu um certo prazo dentro do qual não seria lícito libertá-los. 

 

214. Portanto, uma mulher separada do marido é proibida, em qualquer circunstância, de manumitar ou alienar qualquer dos 

seus escravos, porque nas palavras da lei, "Ela não pode manumitar ou alienar um escravo que não tenha sido empregado no 

seu serviço pessoal, ou na sua terra, ou na província", o que é, até certo ponto, uma dificuldade, mas é a lei. 

 

215. E mesmo que a mulher, após um divórcio, compre um escravo, ou o obtenha de qualquer forma, ela não pode 

manumitá-lo ao abrigo das disposições da lei. Sextus Caecilius também menciona isto. 
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216. Um pai, porém, cuja filha está sob o seu controlo, só está proibido de manumitar ou alienar os escravos que foram dados 

à sua filha para o seu serviço pessoal. 

 

217. A lei também proíbe uma mãe de humilhar ou alienar quaisquer escravos que tenha dado para o serviço da sua filha. 

 

218. Proíbe também que um avô e uma avó façam manumitar os seus escravos, uma vez que a intenção da lei é que eles 

também possam ser sujeitos a tortura. 

 

219. Sextus Caecilius defende muito apropriadamente que o tempo prescrito pela lei para alienar ou manumitar os escravos é 

demasiado curto. Pois diz ele, suponha que uma mulher foi acusada de adultério dentro dos sessenta dias; como pode o 

julgamento por adultério realizar-se prontamente, de modo a ser concluído dentro dos referidos sessenta dias? Ainda assim, 

de acordo com os termos da lei, a mulher, mesmo tendo sido acusada de adultério, é autorizada, após este tempo, a 

manumitar o escravo suspeito de ter cometido adultério com ela, ou outro escravo que deveria ser submetido a tortura. E, de 

facto, deve ser concedido alívio neste caso, para que os escravos wlio sejam indicados como culpados, ou que tenham 

conhecimento do crime, não possam ser manumitados antes do julgamento estar concluído. 

 

220. Se o pai ou a mãe da mulher morrer no prazo de sessenta dias, não podem manumitar nem alienar nenhum dos escravos 

que tenham dado à filha para o seu serviço pessoal. 

 

221. Paulus, On Adultery, Livro V. 

 

Se um escravo for manumitido antes de decorridos os sessenta dias, estará livre condicionalmente. 

 

222. Ulpianus, Sobre o Adultério, Livro IV. 

 

Se um marido morrer dentro dos sessenta dias, vamos ver se a mulher pode manumitar ou alienar os escravos acima 

referidos. Penso que ela não o pode fazer, embora não possa ter outro acusador além do marido, pois o pai deste último pode 

acusá-la. 

 

223. A lei proíbe simplesmente que uma mulher manumite os seus escravos no prazo de sessenta dias após o divórcio. 

 

224. A manumissão também é proibida, quer ela seja divorciada ou repudiada. 
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225. Se o casamento for dissolvido pela morte do marido, ou em virtude de qualquer pena a que ele próprio se tenha tornado 

responsável, a manumissão não será impedida. 

 

226. Mesmo que o casamento seja dissolvido por acordo, considera-se que a manumissão ou alienação não é impedida. 

 

227. Quando a mulher, durante a existência do casamento mas enquanto estiver a contemplar o divórcio, manumita ou alienar 

um escravo, e isto for estabelecido por provas concludentes, a alienação ou manumissão não será válida, como tendo sido 

feita para fugir à lei. 

 

228. Temos de compreender todo o tipo de alienação a significar. 

 

229. Paulus, On the Lex Julia, Livro I. 

 

Levantou-se a questão de saber se alguém acusado do crime de lese majeste poderia manumitar um escravo, na medida em 

que era proprietário de escravos antes da sua condenação. O Imperador Antonino declarou num Rescript dirigido a 

Calpurnius Crito que, a partir do momento em que o acusado tivesse a certeza de que lhe seria infligida a pena, perderia o 

direito de conceder a liberdade antes pela sua consciência de culpa, do que pela sua condenação por crime. 

 

230. Julianus diz que, depois de um pai ter concedido ao seu filho permissão para manumitar um escravo, e o filho, não tendo 

consciência de que o seu pai está morto, manumita o escravo, este último não se tornará livre. Se, contudo, o pai estiver vivo, 

e tiver mudado de ideias, o seu filho será considerado como tendo manumitado o escravo contra o consentimento do seu pai. 

 

231. The Same, On the Lex Aelia Sentia, Livro III. 

 

Quando a liberdade é concedida a um escravo por um trust, e um menor de vinte anos de idade vende o escravo na condição 

de que ele seja manumitted, ou compra-o na mesma condição, a alienação não será impedida. 

 

232. Se um menor de vinte anos de idade renunciar à parte que tem em comum num escravo, com o objectivo de o humilhar, 

o seu acto será nulo. Se, no entanto, ele puder provar que havia uma boa razão para o fazer, nenhuma fraude será considerada 

como tendo sido cometida. 

 

233. Está previsto nesta lei que ninguém pode manumitar um escravo com o propósito de defraudar os seus credores. São 

designados credores que têm direito a uma acção, seja por que motivo for, contra a pessoa que pretendia defraudá-lo. 

 



2670 

 

234. Aristo deu como sua opinião que, se um escravo fosse manumitido por um devedor insolvente do Tesouro, poderia ser 

devolvido à servidão, se não tivesse estado livre durante muito tempo; ou seja, durante não menos de dez anos. É evidente 

que qualquer coisa que tenha sido paga para despesas funerárias, com vista a defraudar o Tesouro, pode ser recuperada. 

 

235. Quando o dinheiro é devido por uma pessoa insolvente a qualquer pessoa sob uma condição, e um escravo é manumitted 

pelo devedor, a sua liberdade permanecerá em suspenso até que a condição seja cumprida. 

 

236. Se um filho deve manumitar um escravo com o consentimento do seu pai, e se o pai ou o filho tiver conhecimento de 

que o primeiro não é solvente, a concessão da liberdade será nula. 

 

237. O mesmo, Sobre as concessões de liberdade. 

 

Se um particular, sendo obrigado pelo povo, se manumitar um escravo, este último não será, no entanto, livre mesmo que o 

seu proprietário tenha dado o seu consentimento; pois o Divino Marcus proibiu a manumissão de escravos causada pelo 

clamor da população. 

 

238. Do mesmo modo, um escravo não é emancipado se o seu dono declarar falsamente que era livre, a fim de evitar a 

punição pelos magistrados, se não tiver a intenção de o humilhar. 

 

239. Em referência àqueles a quem não é lícito à manumit dentro de um certo tempo, se receberem a sua liberdade por 

vontade, não deve ser considerado o tempo em que esta foi executada, mas o tempo em que os escravos tinham direito a ser 

livres. 

 

240. The Same, On Plautius, Livro XVI. 

 

Se a herança do testador era solvente no momento da sua morte, mas deixou de o ser quando foi aceite, qualquer concessão 

de liberdade pelo testador que defraude os credores é nula. Pois, como o aumento de um património é de benefício para a 

liberdade, também a sua diminuição o prejudica. 

 

241. Quando um escravo a quem é legada a liberdade é obrigado a pagar ao herdeiro uma soma de dinheiro igual ao seu valor 

e a tornar-se livre, vejamos se é cometida qualquer fraude contra o credor, porque o herdeiro obtém a quantia mortis causa; 

ou, de facto, quando um estranho paga a quantia pelo escravo; ou quando o próprio escravo a paga a partir de outra 

propriedade que não a sua peculiaridade; é cometida qualquer fraude? Mas, como o facto de o herdeiro ser rico não tem 

qualquer vantagem para o legado da liberdade, também a pessoa que paga o dinheiro não deve poder lucrar com isso. 
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242. Modestinus, Regras, Livro I. 

 

A liberdade concedida por uma pessoa que é depois ela própria legalmente decidida a ser um escravo não tem qualquer 

efeito. 

 

243. O mesmo, Sobre os casos explicados. 

 

Quando a liberdade é legada a um escravo pertencente a outro, sem o consentimento do seu proprietário, o legado não é 

válido de acordo com a lei, mesmo que a pessoa que o manuma depois se torne herdeira do proprietário. Pois mesmo que ele 

se torne seu herdeiro pelo direito de relação, a concessão da liberdade será confirmada pela sua aceitação da herança. 

 

244. The Same, Pandects, Livro I. 

 

Uma escrava não pode ser manumitida por causa do casamento por ninguém a não ser o homem que pretende casar com ela; 

porque se um homem manumiti-la por esta razão, e outro casar com ela, ela não se tornará livre. Daí que Julianus tenha dado 

a sua opinião de que ela não seria libertada da servidão, mesmo que a pessoa que a manumisse e a repudiasse se casasse com 

ela no prazo de seis meses; com base no facto de o Senado ter feito referência a um casamento que deveria ter tido lugar após 

a manumissão, sem qualquer outro que a precedesse. 

 

245. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXV. 

 

O curador de uma pessoa insana não pode manumitar um escravo pertencente a este último. 

 

246. The Same, Várias passagens, Livro IV. 

 

A liberdade é sempre considerada como tendo sido concedida fraudulentamente em relação aos credores, quando isto é feito 

por uma pessoa que sabe que não é solvente, mesmo que tenha sido concedida a um escravo que a mereceu. 

 

247. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro IX. 

 

Se alguém que tenha credores manumitar vários escravos, as concessões de liberdade a todos eles não serão nulas, mas 

apenas os primeiros emancipados se tornarão livres; desde que restos suficientes para satisfazer as reivindicações dos 

credores. Esta regra foi frequentemente afirmada por Julianus. Por exemplo, onde dois escravos são manumitted, e os 

credores serão defraudados pela concessão da liberdade a ambos, mas não pela concessão a nenhum deles, um deles não 

obterá a sua liberdade; e este é geralmente aquele que é manumitted segundo, a menos que o primeiro designado seja de 
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maior valor; e não será necessário reduzir o segundo à escravidão se o valor do primeiro liquidar o endividamento, pois, neste 

caso, aquele que é mencionado em segundo lugar terá direito à sua liberdade. 

 

248. Papinianus, Opiniões, Livro V. 

 

Quando a liberdade é concedida por vontade, em fraude de credores, embora os primeiros credores possam ser satisfeitos, as 

concessões de liberdade são nulas, no que diz respeito aos outros. 

 

249. Scaevola, Opiniões, Livro IV. 

 

O herdeiro de um devedor manumitted um escravo que tinha sido dado em penhor. Levantou-se a questão de saber se ele se 

tornou livre. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, se a dívida ainda estivesse por pagar, ele tornar-se-ia 

livre pela manumissão. Paulus: Portanto, se o dinheiro fosse pago, ele ficaria livre. 

 

250. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Um escravo é manumitted em fraude de credores, e é proibido de ser livre, quer o dia de pagamento da dívida já tenha 

chegado, quer a dívida seja pagável dentro de um certo tempo, ou sob alguma condição. O caso de um legado legado legado 

sob uma condição é diferente, pois o legatário não será incluído entre os credores até que a condição seja cumprida. A Lex 

Aelia Sentia, a este respeito, aplica-se a credores de qualquer descrição; e foi decidido que o beneficiário de um fideicomisso 

também é incluído entre eles. 

 

251. Um escravo que é dado em penhor não pode ser manumitido sem o consentimento dos credores antes de os seus créditos 

terem sido satisfeitos. O consentimento de um credor, que é uma ala sem a autoridade do seu tutor, não beneficia uma 

concessão de liberdade, tal como não resulta nenhuma vantagem quando, em circunstâncias semelhantes, a ala, que é o 

usufrutuário, consente a manumissão. 

 

252. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

O acto de um herdeiro, que manuma o seu próprio escravo que o testador lhe legou, é nulo, porque foi decidido que nem o 

seu conhecimento nem a sua ignorância do legado devem ser considerados. 

 

253. Gaius, Sobre Manumissions, Livro I. 
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Quando um escravo é dado em penhor, em termos gerais, não há dúvida de que ele pertence ao devedor, e pode legalmente 

obter a sua liberdade dele, se isto não for impedido pela Lex Aelia Sentia; isto é, se o proprietário for solvente, e os seus 

credores não parecerem ter sido defraudados pelo seu acto. 

 

254. Quando um escravo é legado sob uma condição, ele pertence absolutamente ao herdeiro enquanto a condição está 

pendente; mas ele não pode obter a sua liberdade dele para que o legatário não seja lesado. 

 

255. Ulpianus, On the Lex Aelia Sentia, Livro IV. 

 

Se alguém deve comprar um escravo sob a condição de o humilhar, e, não o tendo feito, o escravo obtém a sua liberdade sob 

a Constituição do Divino Marcus, vejamos se ele pode ser acusado de ingratidão. Pode dizer-se que, como o comprador não o 

manumitiu, ele não tem direito a este direito de acção. 

 

256. Se o meu filho manumite o meu escravo com o meu consentimento, pode ser duvidado se tenho o direito de o acusar de 

ingratidão pelo facto de não o ter manumitei. Devo, no entanto, ser considerado como tendo-o manumitido. 

 

257. Mas se o meu filho manumita um escravo que faz parte do seu peculiar castrense, não há dúvida de que não terei esse 

direito, porque eu próprio não o manumitei. É evidente que o próprio meu filho o pode acusar. 

 

258. Qualquer pessoa pode acusar um homem livre de ingratidão enquanto ele continuar a ser seu patrono. 

 

259. Se, contudo, vários patronos desejam acusar o seu libertado de ingratidão, vamos ver se será necessário o consentimento 

de todos eles, ou se apenas um o pode fazer. A melhor opinião é a de que, se o libertado manifestou ingratidão contra apenas 

um dos seus patrões, pode acusá-lo; mas o consentimento de todos eles será necessário, se todos eles estiverem no mesmo 

grau. 

 

260. Se um pai atribuir um libertado a um dos seus filhos, Julianus diz que só ele o pode acusar de ingratidão, pois só ele é 

seu patrono. 

 

261. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Levantou-se a questão, qual seria a regra se um patrono obrigasse a sua mulher livre a jurar que não se casaria enquanto os 

seus filhos tivessem menos de uma idade de puberdade? Julianus diz que não seria considerado como tendo agido contra a 

Lex Aelia Sentia, uma vez que não lhe ordenou que permanecesse em viúva perpétua. 
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262. The Same, On the Law of Julia et Papia, Livro I. 

 

Se aquele que está sob o controlo de um patrono deve obrigar a mulher a jurar, ou a entrar numa estipulação para não casar 

contra o consentimento do patrono, a menos que este último libere a mulher do seu juramento, ou da sua promessa, ele estará 

dentro das disposições da lei, pois ele próprio será considerado como tendo agido de má fé. 

 

263. Os patrões não estão proibidos pela Lex Aelia Sentia de receber o salário dos seus homens libertados, mas estão 

proibidos de os obrigar a entregá-los. Por conseguinte, se um libertado pagar voluntariamente o seu salário ao seu patrono, 

não terá qualquer recurso contra ele ao abrigo desta lei. 

 

264. Esta lei não se aplica a um libertado que prometeu certos dias de trabalho, ou uma soma de dinheiro, uma vez que ao 

realizar trabalho, pode tornar-se livre. Octavenus aprova esta opinião, e acrescenta que um patrono é entendido como tendo 

obrigado o seu libertado a pagar-lhe o salário do seu trabalho, onde os seus actos mostram que a sua intenção era apenas a de 

obter o referido salário, mesmo que estipulasse dias de trabalho. 

 

 

 

 

Título. 10. Sobre o direito a usar um anel de ouro. 

 

 

 

 

 

265. Papinianus, Opiniões, Livro I. 

 

Onde a provisão para apoio é deixada a um libertado juntamente com vários outros, ele não deixará de ter direito a ela porque 

obteve do Imperador o direito de usar um anel de ouro. 

 

266. Uma opinião diferente prevalece no caso de um libertado que tenha sido declarado judicialmente livre, e que tenha sido 

devolvido à sua condição anterior através da conivência de outro patrono, que tenha sido exposto, e que deseje obter para si 

próprio o apoio que o terceiro patrono renunciou; pois, neste caso, ficou estabelecido que o libertado perderá o direito de usar 

um anel de ouro. 

 

267. The Same, Opinions, Livro XV. 



2675 

 

 

Uma decisão tomada com referência ao nascimento livre de um libertado no prazo de cinco anos foi posta de lado. Dei como 

minha opinião que ele tinha perdido o seu direito a usar um anel de ouro que tinha recebido e renunciado antes da decisão ser 

proferida. 

 

268. Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

O Divino Commodus também privou aqueles que o tinham obtido do direito de usar um anel de ouro, sem o conhecimento 

ou consentimento dos seus patrões. 

 

269. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Mesmo as mulheres podem obter o direito de usar um anel de ouro, bem como o de serem consideradas livres, e ser 

restituídas aos privilégios a que têm direito pelo seu nascimento. 

 

270. Paulus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro IX. 

 

Aquele que obteve o direito de usar um anel de ouro é considerado como tendo nascido livre; mesmo que o seu patrono não 

tenha sido excluído da sua sucessão. 

 

271. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Um liberto que tenha obtido o direito de usar um anel de ouro (embora possa obter o direito ligado à condição de nascer livre, 

reservando-se os direitos do seu patrono), ainda é considerado como nascido livre. Isto afirmou o Divino Adriano num 

Rescript. 

 

 

 

 

 

Título. 11. Sobre a restituição dos direitos de nascimento. 
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272. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Quando alguém, que declarou ao Imperador que nasceu livre, foi por ele restituído aos direitos a que tinha direito por 

nascimento, é considerado como tendo nascido de uma escrava, é considerado como não tendo obtido nada. 

 

273. Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

As pessoas que nascem escravas obtêm por vezes os direitos daqueles que nascem livres, por operação subsequente da lei; 

como quando um libertado é restituído pelo Imperador aos direitos a que tem direito por nascimento; pois é restituído a estes 

direitos a que todos os homens originalmente têm direito, mas aos quais ele próprio não poderia reivindicar por nascimento, 

uma vez que nasceu escravo. Ele adquire os referidos direitos na sua totalidade, e está na mesma posição como se tivesse 

nascido livre, pelo que o seu patrono não pode suceder à sua herança. Por esta razão, os imperadores não costumam restituir a 

ninguém o seu direito de nascimento, a não ser com o consentimento do seu patrono. 

 

274. Scaevola, Opiniões, Livro VI, Deu a seguinte opinião. 

 

Pergunta-se, se o nosso Santíssimo e Nobre Imperador deve restituir a alguém o seu direito de nascimento original, se pode 

usufruir de todos os direitos de alguém que nasceu livre. Isto não admite, e nunca admitiu qualquer dúvida, porque foi 

estabelecido que aquele que obtém este privilégio do Imperador é restituído a todos os direitos de uma pessoa que tenha 

nascido livre. 

 

275. Paulus, Opiniões, Livro IV. 

 

Um homem livre não pode ser restituído ao seu direito de nascimento sem o consentimento do filho do seu patrono; para que 

diferença faz se o mal foi feito ao patrono, ou aos seus filhos? 

 

276. Modestinus, Regras, Livro VII. 

 

O homem livre que deseja ser restituído ao seu direito natural de nascença deve obter o consentimento do seu protector, pois 

a autoridade do seu protector sobre ele perde-se se ele o adquirir. 

 

277. Um libertado que é restituído ao seu direito de nascimento é considerado, em todos os aspectos, como se tivesse nascido 

livre e, entretanto, não tivesse suportado a infâmia da servidão. 
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Título. 12. Sobre as acções relativas à liberdade. 

 

 

 

 

 

278. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Se uma pessoa que é livre, mas é mantida na posse como escrava, não está disposta a ir a tribunal para estabelecer a sua 

verdadeira condição, pela razão de que deseja fazer algum mal a si própria ou à sua família, neste caso, é apenas que deve ser 

dada permissão a certas pessoas para comparecerem em seu nome, como por exemplo, a um pai que alega que o seu filho 

está sob o seu controlo; pois se o seu filho se recusar a instaurar um processo, pode fazê-lo por ele. Este direito é concedido 

ao pai mesmo que este não esteja sob o controlo deste último, pois é sempre no interesse de um pai que o seu filho não seja 

reduzido à servidão. 

 

279. Por outro lado, dizemos que o mesmo poder é concedido aos filhos em nome dos seus pais, mesmo contra o 

consentimento destes últimos, pois não é pequena vergonha para um filho ter o seu pai como escravo. 

 

280. Pela mesma razão, foi decidido que este poder também é concedido a outros sangue-lativos, 

 

281. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Título,: Sobre as acções relacionadas com a liberdade. 

 

Porque a escravatura a que os nossos familiares estão sujeitos causa-nos dor e ferimentos. 

 

282. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Vou ainda mais longe, e sustento que este poder deve ser concedido também aos parentes naturais, para que, se um pai tem 

um filho em servidão que é depois manumumitido, ele possa exigir a sua liberdade caso seja novamente reduzido à 

escravidão. 
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283. Um soldado é também autorizado a comparecer em tribunal num caso em que a liberdade de qualquer um dos seus 

parentes próximos esteja envolvida. 

 

284. Quando ninguém deste tipo que possa agir em nome da parte interessada aparece em tribunal, então torna-se necessário 

autorizar a sua mãe, as suas filhas ou as suas irmãs, bem como outras mulheres relacionadas com ele por sangue, ou mesmo a 

sua esposa, a comparecer perante o Pretor, e apresentar o caso; de modo a que, depois de demonstrada a justa causa, possa 

ser-lhe concedido alívio mesmo contra o seu consentimento. 

 

285. A mesma regra aplica-se se eu alegar que a parte em questão é o meu liberto ou mulher liberta. 4. Gaius, Sobre o Édito 

do Pretor Urbano, Título: Acções Relativas à Liberdade. 

 

O direito de comparecer em tribunal só deve, no entanto, ser concedido a um patrono quando a liberdade do seu libertado 

estiver envolvida, e este último se tenha permitido ser vendido sem o conhecimento do seu patrono. 

 

286. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Pois é do nosso interesse preservar os nossos direitos sobre os nossos libertados e as nossas libertadas. 

 

287. Quando várias das pessoas acima mencionadas aparecem em tribunal em nome de um escravo, a autoridade do Pretor 

deve ser interposta para seleccionar aquele que ele considera ser preferível. Esta regra também deve ser observada quando 

vários patrões aparecem para esse fim. 

 

288. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Livro II. 

 

Será ainda mais equitativo adoptar um tal curso onde a pessoa que foi reduzida à escravatura é louca, ou uma criança; pois 

este privilégio deve então ser concedido não só a parentes próximos mas também a estranhos. 

 

289. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Quando homens que são livres, especialmente aqueles com mais de vinte anos de idade, se permitiram ser vendidos, ou 

foram reduzidos à escravidão por qualquer outro motivo, nenhum obstáculo surgirá para os impedir de exigir a sua liberdade, 

a menos que se tenham permitido ser vendidos para partilhar a compra - dinheiro. 

 



2679 

 

290. Quando um menor de vinte anos de idade se permite ser vendido com o objectivo de partilhar o dinheiro-compra, isto 

não o prejudicará depois de atingir a idade de vinte anos. No entanto, se ele se permitir a venda e obtiver uma parte do 

dinheiro da compra após completar vinte anos de idade, a liberdade pode ser-lhe recusada. 

 

291. Se alguém comprar conscientemente um homem que seja livre, o direito de exigir a sua liberdade não lhe será recusado 

a quem foi vendido, como contra o comprador, independentemente da idade em que foi comprado; pois o motivo pelo qual 

quem o comprou não é desculpável, mesmo que quando o fez, aquele que foi objecto da venda soubesse bem que era livre. 

Mas se outro, sem ter consciência do facto, o comprasse depois a alguém que o soubesse, a liberdade deveria ser-lhe 

recusada. 

 

292. Se duas pessoas deveriam comprar um escravo juntas, uma delas sabendo que era livre, e a outra ignorando o facto, 

vejamos se aquele que estava ciente da condição do alegado escravo irá prejudicar aquele que não estava. Esta, de facto, é a 

melhor opinião. Pois, caso contrário, a questão seria se aquele que desconhecia a condição do homem só teria direito à sua 

parte nele, ou à totalidade do alegado escravo. Será que o que dissemos em relação à parte do outro se aplicará ao comprador 

que tinha conhecimento? Contudo, quem comprou o homem, estando ciente de que era livre, não é digno de ter nada. Mais 

uma vez, aquele que desconhecia a sua verdadeira condição não pode ter uma parte maior da propriedade do que aquela que 

comprou. O resultado, portanto, será que a ignorância de um beneficiará o outro que comprou o homem sabendo que ele era 

livre. 

 

293. Há outras razões pelas quais o direito de exigir a liberdade é recusado; como, por exemplo, quando se diz que um 

escravo é livre pelos termos de um testamento, e o Pretor proíbe a abertura do testamento, porque se diz que o testador foi 

morto pelos seus escravos; pois aquele que deseja comparecer em tribunal e que pode, talvez, ser punido, não deveria ter 

direito a uma sentença que lhe dê a sua liberdade. Se, contudo, o direito deve ser concedido porque é incerto se ele é culpado 

ou inocente, a decisão deve ser adiada até que se estabeleça quem é responsável pela morte do testador, pois então aparecerá 

se ele será ou não passível de punição. 

 

294. Quando alguém que se encontra em escravatura reclama a sua liberdade, ele ocupa o lugar de um queixoso. No entanto, 

se, estando em liberdade, for exigido como escravo, a pessoa que alega que é seu escravo assume a parte do queixoso. Assim, 

quando o assunto estiver em dúvida, para que o processo possa ser conduzido na sua devida ordem, a questão deve ser 

discutida perante o magistrado que tenha conhecimento de casos que envolvam liberdade, para que se possa determinar se o 

alegado escravo deve ser reduzido da liberdade para a servidão; ou, por outro lado, se, estando em cativeiro, deve ser 

libertado. No entanto, se, ao que parece, aquele que alega ser livre estava nessa condição sem ter sido culpado de fraude, 

aquele que alega ser seu proprietário tomará a parte do queixoso, e será obrigado a provar que é seu escravo. Mas se for 

decidido que, no momento em que o processo foi instaurado, o alegado escravo não estava em liberdade, ou tinha obtido 

fraudulentamente a sua liberdade, aquele que afirma que é livre deve provar que é esse o caso. 
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295. The Same, On the Edict, Book LV. 

 

O direito de aparecer num caso envolvendo liberdade é concedido a um usufrutuário, mesmo que o proprietário (ou seja, 

aquele que alega ser o proprietário), também deseje instituir um processo que respeite o estatuto do escravo. 

 

296. Quando várias pessoas reclamam a propriedade do escravo, alegando que ele lhes pertence em comum, são enviadas 

perante o mesmo juiz. Isto foi decretado pelo Senado. Mas se cada uma delas disser que todo o escravo e não apenas uma 

parte dele lhe pertence, o Decreto do Senado não se aplicará. Pois então não haverá razão para apreender que serão tomadas 

decisões diferentes, uma vez que cada um dos alegados proprietários afirma que o escravo é sua propriedade individual. 

 

297. No entanto, quando uma pessoa reivindica o usufruto do escravo e outra a propriedade, ou quando uma reivindica a 

propriedade, e a outra diz que o escravo lhe foi prometido, o mesmo juiz deve decidir o caso; e faz pouca diferença se o 

escravo lhe foi prometido pela mesma pessoa que o reivindica como proprietário, ou por outra pessoa. 

 

298. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Título: Acções Relativas à Liberdade. 

 

Quando duas partes, ou seja, o alegado usufrutuário e o alegado proprietário, são arguidos ao mesmo tempo contra aquele 

que intentou uma acção para obter a sua liberdade, pode acontecer que uma delas esteja ausente. Pode haver dúvidas se, em 

tais circunstâncias, o Pretor pode permitir que aquele que está presente compareça sozinho contra o alegado escravo, porque 

os direitos do terceiro não devem ser prejudicados pelo conluio ou pela negligência de outro. Pode considerar-se mais 

correctamente que um deles pode proceder de tal forma que os direitos do outro não sejam prejudicados. Se a parte ausente 

deve comparecer antes de o caso ter sido encerrado, deve ser enviada perante o mesmo juiz, a menos que dê uma boa razão 

para que isso não seja feito; por exemplo, se alegar que o juiz é seu inimigo. 

 

299. Dizemos que a mesma regra se aplicará onde de duas ou mais pessoas que afirmam ser os proprietários do alegado 

escravo, algumas estão presentes, e outras estão ausentes. 

 

300. Portanto, em ambos os casos, temos de considerar se aquele que primeiro instaurou o processo deve ser derrotado, se 

isto irá beneficiar o outro, quem ganhou o seu caso, ou vice-versa; ou seja, se um deles deve ser bem sucedido, se isto irá 

beneficiar o outro; uma vez que o herdeiro de um libertado obtém uma vantagem do facto do seu patrono ter sido defraudado 

pela manumissão dos escravos. Se se considerar que uma sentença proferida a favor de um beneficiará o outro; o resultado 

será que, se este último voltar a intentar uma acção, poderá opor-se por uma réplica com o fundamento de que o assunto já foi 

decidido. Se, de facto, se considerar que ele não retira qualquer vantagem da decisão, surgirá a dúvida se o que foi 

reivindicado pela parte que perdeu o processo pertence a qualquer um deles, ou se aquele contra quem a acção foi intentada, 
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ou aquele que foi bem sucedido, tem direito a ela; e é evidente que uma acção pretoriana deve ser concedida à parte que 

ganhou o processo, pois o Pretor não deve, de modo algum, permitir que o homem seja parte escravo e parte livre. 

 

301. Ulpianus, On the Edict, Book LV. 

 

O que dissemos com referência ao alegado escravo, provando que ele foi livre, deve ser entendido como significando não que 

aquele que exige a sua liberdade deve mostrar que era absolutamente livre, mas que estava na posse da sua liberdade sem 

qualquer fraude da sua parte. Mas vejamos o que seria considerado fraude da sua parte. Julianus diz, que todos aqueles que 

acreditam que são livres não são culpados de fraude, desde que actuem como homens livres, mesmo que na realidade sejam 

escravos. Varus, contudo, diz que quem sabe ser livre, e foge, não pode ser considerado em liberdade sem qualquer fraude da 

sua parte; mas no momento em que deixa de se esconder como um escravo fugitivo, e age como se fosse livre, começa a estar 

em liberdade sem fraude da sua parte. Pois considera que aquele que sabe que é livre, e depois se comporta como um escravo 

fugitivo, deve ser considerado como um escravo pelo simples facto de ter levado para a fuga. 

 

302. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Título: Acções com Referência à Liberdade. 

 

Apesar de, durante a sua fuga, ter agido como um homem livre, sustentamos que a mesma regra se aplicará. 

 

303. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LV. 

 

Assim, é de notar que uma pessoa livre pode estar fraudulentamente em liberdade, e que um escravo pode estar em liberdade 

sem ser culpado de fraude. 

 

304. Uma criança que é roubada na infância serviu como escrava de boa fé, embora fosse livre; e depois, embora ignorando a 

sua condição, deixou o seu senhor e começou secretamente a viver em liberdade. Ele não permanece em liberdade sem ser 

culpado de fraude. 

 

305. Um escravo também pode estar em liberdade sem cometer fraude, como, por exemplo, onde recebe a sua liberdade por 

vontade e não está consciente de que a vontade é nula; ou onde a obtém perante um magistrado de alguém que acreditava ser 

seu dono, quando não era; ou onde foi educado como livre, quando, de facto, era um escravo. 

 

306. Em geral, sempre que alguém pensa que é livre, sem ser culpado de fraude, quer seja induzido a fazê-lo por bons ou 

maus motivos, e permanece em liberdade, deve considerar-se que está nas mesmas condições que se estivesse livre sem ser 

culpado de fraude, e portanto pode usufruir de todas as vantagens de um possuidor de liberdade. 
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307. A prova de boa fé, contudo, é referida ao tempo em que ele estava em liberdade sem ser culpado de fraude, que é o 

momento em que um processo judicial com referência a ele foi instituído pela primeira vez. 

 

308. Quando os serviços de um escravo são devidos a qualquer pessoa, ele também pode recorrer à acção relacionada com a 

liberdade. 

 

309. Se uma pessoa que reclama a sua liberdade me tiver causado qualquer dano durante o tempo em que me serviu como 

escravo de boa fé (como, por exemplo, se eu realmente, acreditando ser o seu proprietário, tiver sido processado numa acção 

noxal, e o julgamento tiver sido feito contra mim, e eu tiver pago os danos avaliados, em vez de entregar o alegado escravo a 

título de reparação), o julgamento será feito contra ele a meu favor. 

 

310. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Título: Acções Relativas à Liberdade. 

 

É certo que na acção de facto em discussão, o julgamento só deve ser feito pelo montante dos danos que foram causados por 

fraude, e não pelo que foi devido a negligência. Portanto, mesmo que o alegado escravo deva ser libertado de 

responsabilidade num caso deste tipo, ainda assim, a acção pode ser posteriormente intentada contra ele ao abrigo da Lei 

Aquiliana, uma vez que por esta lei ele também será responsável por negligência. 

 

311. Mais uma vez, é certo que nesta acção não só a nossa própria propriedade mas também a de outra pela qual somos 

responsáveis pode ser reclamada como tendo sido emprestada ou contratada. Mas é evidente que este processo não se aplica 

aos bens meramente depositados connosco para guarda segura, porque não é por nossa conta e risco. 

 

312. Ulpianus, On the Edict, Book LV. 

 

O Pretor opõe-se muito adequadamente à conduta enganosa daqueles que, sabendo que são livres, se permitem 

fraudulentamente ser vendidos como escravos; pois ele concede uma acção contra eles. 

 

313. Esta acção mentirá sempre que aquele que se permitiu ser vendido como escravo se encontre numa posição tal que não 

lhe possa ser recusada autorização para exigir a sua liberdade. 

 

314. Não consideramos que ele tenha agido de má fé, que não informou voluntariamente o comprador da fraude, mas apenas 

quando ele próprio o enganou. 

 

315. Paulus, On the Edict, Book LV. 
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Ou seja, não importa se a pessoa que se sofreu a si própria para ser vendida é do sexo masculino ou feminino; desde que seja 

de uma idade em que a fraude possa ser legalmente cometida. 

 

316. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LV. 

 

A mesma regra aplica-se a quem finge ser um escravo, e é vendido como tal, com a intenção de enganar o comprador. 

 

317. Se, contudo, aquele que foi vendido estava sob a influência da força ou do medo, dizemos que não era culpado de 

fraude. 

 

318. O comprador tem direito a esta acção quando não sabia que o alegado escravo era livre, pois se sabia que era livre, e 

depois o comprou, enganou-se a si próprio. 

 

319. Portanto, se um filho sob controlo paterno fizer uma compra deste tipo, e ele próprio tivesse conhecimento dos factos, 

mas o seu pai os ignorasse, não terá direito a uma acção em benefício do seu pai, se ele fizesse a compra com referência à sua 

peculiaridade. Mas, neste caso, coloca-se a questão se, se o pai lhe ordenou que fizesse a compra, ele será prejudicado pelo 

conhecimento do seu filho. Penso que isso o prejudicará, tal como prejudicaria um agente. 

 

320. Se o filho não soubesse que o homem que foi vendido era livre, e o seu pai o soubesse, penso que é evidente que o pai 

será impedido de intentar uma acção, mesmo que o filho tenha feito a compra com referência à sua peculiaridade; desde que 

o pai estivesse presente e pudesse ter impedido o seu filho de o fazer. 

 

321. Paulus, On the Edict, Book LI. 

 

A mesma regra aplicar-se-á ao caso de um escravo, e onde uma compra foi feita sob a nossa direcção por um agente; e é 

como se eu tivesse ordenado a compra de um certo homem, sabendo que ele era livre, embora aquele que foi ordenado a 

comprá-lo possa não ter tido conhecimento do facto, uma vez que uma acção não será a seu favor. Se, por outro lado, eu não 

estava ciente de que o homem era livre, mas o agente sabia disso, a acção não me será recusada. 

 

322. Ulpianus, On the Edict, Book LV. 

 

Ele, portanto, será responsável por tanto quanto tenha pago, ou pelo montante pelo qual se vinculou, ou seja, pelo dobro do 

preço. 
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323. Vejamos, contudo, se apenas o dinheiro da compra ou também o que quer que lhe tenha sido acrescentado deve ser 

duplicado. Penso que ou tudo o que foi pago por causa da venda deveria, por todos os meios, ser duplicado, 

 

324. Paulus, On the Edict, Book LI. 

 

Ou aquilo que foi trocado ou desencadeado, em vez do dinheiro da compra (pois também se entende que foi dado como tal 

nestas circunstâncias) ; 

 

325. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LV. 

 

E o que ele se obrigou a pagar deve ser duplicado. 

 

326. Assim, se o comprador pagou legalmente alguma coisa a alguém para obter esta acção, deve ser dito que ela se enquadra 

nos termos deste Édito, e será duplicado. 

 

327. Quando se diz que alguém se vinculou a si próprio, temos de compreender que isto foi feito ou ao vendedor ou a outra 

pessoa; pois tudo o que ele próprio, ou através de outro, deu ao próprio vendedor, ou a outra pessoa através da sua 

encomenda, está igualmente incluído. 

 

328. Devemos considerar o comprador como estando vinculado onde não se pode proteger por uma excepção, mas se o puder 

fazer, não é considerado como estando vinculado. 

 

329. Acontece por vezes que aquele que efectua a compra terá direito a uma acção por quadruplicar o valor do bem. Pois uma 

acção por danos duplos ficará a seu favor contra o próprio alegado escravo, que, sendo livre, se permitiu conscientemente ser 

vendido; e, além disso, terá direito a uma acção por danos duplos contra o vendedor, ou contra aquele que lhe prometeu 

danos duplos. 

 

330. Modestinus, Concerning Penalties, Livro I. 

 

Portanto, será devido o dobro do montante do que o comprador pagou, ou se vinculou a si próprio com referência à venda. De 

acordo com isto, o que quer que uma das partes possa pagar, não funcionará para libertar a outra; porque foi decidido que 

esta acção é penal. Por conseguinte, não é concedida após o decurso de um ano, nem pode ser intentada contra os sucessores 

da pessoa responsável, pois trata-se de uma acção penal. Por conseguinte, a acção que resulta deste Édito pode, muito 

apropriadamente, ser considerada como não extinta pela manumissão, porque é verdade que o vendedor não pode ser 

processado depois de terem sido tomadas medidas legais contra aquele que exigiu a sua liberdade. 
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331. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LV. 

 

Não só o próprio comprador, mas também os seus herdeiros, podem instaurar processos por meio desta acção de factoum. 

 

332. Entendemos qualquer pessoa que faça uma compra, mesmo quando o faz por outro, como, por exemplo, através de um 

agente. 

 

333. No entanto, se várias pessoas fizerem uma compra, enquanto todas terão direito a esta acção, ainda assim, se tiverem 

comprado acções diferentes, podem intentar uma acção na proporção dos respectivos montantes do preço que pagaram; ou se 

cada uma comprou a totalidade do interesse no escravo, cada uma terá direito a uma acção para recuperar integralmente; nem 

o conhecimento ou a ignorância de qualquer uma delas beneficiará ou prejudicará as outras. 

 

334. Se o comprador não estava ciente de que o homem que foi vendido era livre, e depois soube disso, os seus direitos não 

serão prejudicados, porque desconhecia o facto na altura. Mas se ele o soubesse quando a venda teve lugar, e depois 

duvidasse da sua verdade, isto não lhe traria qualquer vantagem. 

 

335. O conhecimento não prejudica, nem a ignorância beneficia de forma alguma o herdeiro e outros sucessores do 

comprador. 

 

336. No entanto, se alguém fizer a compra por um agente, que sabe que o homem é livre, isso irá prejudicá-lo; e Labeo pensa 

que o conhecimento de um tutor irá, nestas circunstâncias, prejudicar o seu pupilo. 

 

337. Esta acção não é concedida após um ano, uma vez que é equitativa, bem como penal. 

 

338. Pauliis, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Se eu lhe vender e transferir o usufruto num homem livre, Quintus Mucius diz que ele se tornará escravo, mas a propriedade 

não se tornará minha, a menos que eu venda o usufruto de boa fé, pois, caso contrário, não haverá proprietário. 

 

339. Numa palavra, deve notar-se que o que foi dito com referência a homens vendidos como escravos, e cuja reivindicação 

de liberdade é negada, também se aplica aos que são doados, e dados em dote; tal como o faz àqueles que se permitiram ser 

dados em penhor. 
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340. Quando uma mãe e o seu filho exigem ambos a sua liberdade, os casos dos dois devem ser unidos, ou o do filho deve ser 

adiado até que o caso da mãe tenha sido decidido; como foi decretado pelo Adriano Divino. Nos casos em que a mãe tenha 

instaurado um processo perante um juiz, e o seu filho perante outro, Augusto declarou que a condição da mãe deve primeiro 

ser estabelecida, e depois disso o caso do filho deve ser ouvido. 

 

341. The Same, On the Edict, Book LI. 

 

Após os preliminares de um processo envolvendo a exigência de liberdade terem sido legalmente cumpridos, aquele que o 

trouxe para estabelecer o seu estatuto é considerado livre, e não lhe serão recusadas acções contra alguém que alegue ser seu 

proprietário, independentemente das acções que deseje intentar. Mas e se estes forem processos, cujo direito se extingue por 

lapso de tempo, ou por morte? Por que razão não lhe deveria ser concedido o poder de instaurar estes processos em segurança 

após a sua emissão? 

 

342. Além disso, Servius diz que, nos casos em que o direito de intentar uma acção judicial é vedado ao fim de um ano, o ano 

deve ser contado a partir do dia em que o processo relativo à liberdade foi resolvido. 

 

343. Se, contudo, for considerado desejável proceder contra outros, não será necessário esperar até que o primeiro caso tenha 

sido decidido, para que, entretanto, não se encontrem meios para proibir estas acções através da introdução de alguém que 

contestará o direito do alegado escravo à liberdade. Da mesma forma, uma acção pode ou não ser intentada legalmente, de 

acordo com a decisão no caso que envolva a liberdade da parte em questão. 

 

344. Se o alegado proprietário tiver de intentar uma acção, coloca-se a questão de saber se o arguido será obrigado a aderir à 

questão. Várias autoridades sustentam que se ele intentar uma acção em pessoa, deve empreender a defesa do caso, mas o 

julgamento deve ser suspenso até que a questão da sua liberdade tenha sido determinada; nem se deve sustentar que a sua 

tentativa de obter a sua liberdade seja prejudicada, ou que ele permaneça em liberdade com o consentimento do seu mestre. 

Pois depois de o caso apresentado para estabelecer a sua liberdade ter sido decidido, ele é considerado, entretanto, livre; e 

como ele próprio pode intentar acções, assim também as acções podem ser intentadas contra ele; mas dependerá do resultado, 

pois o julgamento ou será válido se estiver a seu favor, ou será nulo se for prejudicial à sua liberdade. 

 

345. Quando aquele que exige a sua liberdade é acusado de roubo, ou de danos injustos por qualquer pessoa, Mela diz que 

deve, entretanto, fornecer segurança de que estará presente quando a decisão for proferida, para evitar que a condição de 

alguém cuja liberdade está em dúvida se torne preferível à de uma pessoa cuja liberdade é certa; mas o julgamento deve ser 

adiado para evitar cometer qualquer erro contra a liberdade. Do mesmo modo, quando uma acção de furto é intentada contra 

o possuidor de um homem alegadamente escravo, e este é posteriormente processado em nome daquele que reivindicou a sua 
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liberdade, a decisão do processo deve ser suspensa; de modo a que, se se verificar que este último é livre, o processo contra 

ele possa ser transferido, e se a sentença for desfavorável, a acção para a sua execução pode ser concedida contra ele. 

 

346. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano: Título, Acções Relativas à Liberdade. 

 

Se tiver sido legada uma opção a qualquer pessoa que exija a sua liberdade em tribunal, o que quer que tenha sido declarado 

com referência ao legado de uma herança também se aplicará ao de uma opção. 

 

347. O direito de intentar uma segunda acção para obter a liberdade é por vezes concedido; como por exemplo, quando uma 

parte alega ter perdido o primeiro caso porque a sua liberdade dependia de uma condição que não tinha sido previamente 

cumprida. 

 

348. Embora seja comummente afirmado que, após um caso envolvendo liberdade ter sido decidido, a pessoa cuja condição 

estava em controvérsia é considerada livre; ainda assim, se for realmente um escravo, é certo que adquirirá para o seu senhor 

o que quer que lhe tenha sido entregue ou prometido, tal como se não tivesse surgido qualquer dúvida sobre a sua liberdade. 

Veremos que não há disputa quanto à sua posse, uma vez que o seu senhor deixa de o possuir depois de o caso ter sido 

decidido. A melhor opinião é que ele adquire a posse, embora não esteja possuído por ele. E, como ficou estabelecido que 

adquirimos a posse pelos nossos escravos, mesmo que sejam fugitivos, por que razão se há-de perguntar a alguém cujo 

direito à liberdade negamos que também nós adquirimos a posse? 

 

349. The Same, On the Provincial Edict, Livro XX. 

 

Quando alguém reclama uma pessoa que se encontra em liberdade como seu escravo, e só interpõe a acção com o objectivo 

de recorrer em caso de despejo, não pode ser processado numa acção por ferimento. 

 

350. Ulpianus, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro II. 

 

Os Irmãos Divinos, num Rescript dirigido a Proculus e Munatius, afirmaram o seguinte: "Como Rómulo, cuja condição é 

contestada, está próximo da idade da puberdade, e a pedido da sua mãe, Varia Hado, e com o consentimento de Varius 

Hermes, seu tutor, o julgamento do caso foi adiado até a criança atingir a idade da puberdade, é deixado à sua discrição 

determinar o que será vantajoso para o menor, sendo a posição das partes interessadas levada em conta". 

 

351. Se a pessoa que levantou a questão relativa à condição de outro não comparecer no julgamento, aquele que exige a sua 

liberdade está na mesma condição em que se encontrava antes de a controvérsia ter surgido com referência a ela. Ele, 

contudo, é beneficiado nesta medida, nomeadamente, que aquele que contestou o seu estatuto perderá o seu caso. Este facto, 
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porém, não o torna livre quem antes não o era, pois a não comparência de um adversário não confere o direito à liberdade. 

Penso que os juízes agirão legal e regularmente se seguirem a ordem regular; de modo que, quando a parte que reclama o 

homem como seu escravo não comparecer, será dada aos seus adversários a escolha de manter o caso, ou de o fazer ouvir e 

determinar. Se os juízes devem ouvir o caso, devem decidir que a parte em questão não parece ser o escravo de Fulano e 

Fulano. Esta decisão não tira vantagem indevida de ninguém, uma vez que a pessoa cujos bens estão em controvérsia não é 

considerada livre, mas é meramente considerada não escrava. No entanto, quando alguém que está na escravatura reclama a 

sua liberdade, o melhor caminho a seguir pelos juízes será continuar o caso, a fim de evitar decidir que a referida pessoa 

parece nascer livre, quando não aparece nenhum adversário, a menos que haja uma boa razão para os levar a sustentar que é 

claro que o julgamento deve ser feito a favor da liberdade; como também é afirmado num Rescript of Hadrian. 

 

352. Se, contudo, aquele que exige a sua liberdade não aparecer, e o seu oponente estiver presente, será melhor prosseguir 

com o caso e obter o julgamento. Se o adversário oferecer provas suficientes, o juiz decidirá contra a liberdade. Pode, 

contudo, acontecer que a parte ausente seja bem sucedida, pois a decisão pode ser proferida em favor da liberdade. 

 

353. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XII. 

 

Um escravo não é considerado em liberdade com o consentimento do seu senhor quando este último não sabe que lhe 

pertence. Isto é perfeitamente verdade; pois o escravo só está em liberdade em tais circunstâncias quando adquire a posse da 

liberdade com o consentimento do seu amo. 

 

354. Arrius Menander, Sobre Assuntos Militares, Livro V. 

 

Quando alguém institui procedimentos para obter a sua liberdade, e se alista no exército antes de ser tomada uma decisão, 

deve ser mantido na mesma posição que outros escravos, e não será libertado porque, em alguns aspectos, é considerado 

como livre. E, embora possa parecer livre, pode ser desonrosamente dispensado, ou seja, demitido do exército, e expulso do 

campo como alguém que exigiu a liberdade enquanto estava na escravatura, ou que estava em liberdade através de fraude. 

Mas qualquer pessoa que tenha sido falsamente e maliciosamente reclamada como escrava será retida no serviço. 

 

355. Quando alguém que tenha sido declarado judicialmente livre alista-se no exército, e a decisão é invertida no prazo de 

cinco anos, será devolvido ao seu novo dono. 

 

356. Julianus, On Minicius, Livro V. 

 

Quando duas pessoas reivindicam separadamente um homem como seu escravo, e cada uma delas alega que é dono de 

metade dele, e, por um julgamento, é declarado "livre, e por outro, é pronunciado como escravo, o curso mais conveniente 
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será que os juízes sejam obrigados a concordar. Se isto não puder ser feito, Sabinus declara que foi considerado que o homem 

deve ser tomado como escravo pela parte que ganhou o caso. Cassius (assim como eu), adopta esta opinião, e, de facto, é 

ridículo que o homem seja considerado meio escravo, e também que seja protegido no gozo de metade da sua liberdade. No 

entanto, é conveniente decidir que ele era livre, por causa do favor concedido à liberdade, e obrigá-lo a pagar à parte que 

ganhou o caso metade do seu valor, tal como avaliado por um cidadão de confiança. 

 

357. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Um filho que aparece como herdeiro do seu pai está proibido de exigir como escravo aquele que tinha sido manumitido pelo 

seu pai. 

 

358. Paulus, Regras, Livro VI. 

 

Foi promulgado um decreto do Senado sobre os bens daqueles que, como escravos ou como homens livres, adquiriram o 

estatuto de pessoas nascidas livres. Em referência àqueles que anteriormente se encontravam em estado de escravidão, apenas 

lhes permite levar consigo o que transmitiram para as casas dos seus alegados senhores, e àqueles que, após a sua 

manumissão, desejaram recuperar os seus direitos originais. Isto também foi concedido, nomeadamente, que tudo o que 

tivessem adquirido após a sua manumissão (mas não nada obtido através da agência da pessoa que os libertou), podiam levar 

consigo; e que deviam deixar com ele todos os outros bens de cuja casa partiram. 

 

359. The Same, Acções Relativas à Liberdade. 

 

Qualquer pessoa que compre conscientemente um homem livre, mesmo que este último se permita ser vendido, não pode, no 

entanto, opor-se a ele, se exigir a sua liberdade. No entanto, se ele vender o homem a outra pessoa que desconhecia os factos, 

o suposto escravo não lhe será permitido exigir a sua liberdade. 

 

360. Ulpianus, Pandects. 

 

O Imperador Antoninus decidiu que a ninguém deveria ser permitido exigir a sua liberdade, a menos que ele tivesse 

previamente prestado contas da administração que tinha conduzido durante a sua escravatura. 

 

361. Papinianus, Opiniões, Livro IX. 

 

Ficou estabelecido que os escravos destinados aos cuidados de um templo que Titia pretendia construir, e que não tinham 

sido manumados, pertenciam ao seu herdeiro. 
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362. The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Um senhor que ganhou o seu caso, e deseja tirar-lhe o seu escravo, não pode ser obrigado a aceitar o valor apreciado em vez 

do escravo. 

 

363. Callistratus, Opiniões, Livro II. 

 

Um acordo privado não pode tornar ninguém escravo nem o libertado de outro. 

 

364. Paulus, Opiniões, Livro XV. 

 

Paulus deu como sua opinião que se (como se afirma) após uma venda ter sido feita incondicionalmente, o comprador enviou 

voluntariamente uma carta através da qual declarou que, após um certo tempo, iria manumitar o escravo que tinha comprado, 

esta carta não tinha qualquer referência à Constituição do Divino Marcus. 

 

365. Também deu como sua opinião que a Constituição do Divino Marcus se aplicava aos casos de escravos que eram 

vendidos sob a condição de serem manumitido após um certo tempo; e que uma escrava, para a qual o seu senhor tinha 

recebido dinheiro com o propósito de manumiti-la, tinha direito ao mesmo favor da liberdade, uma vez que também teria 

autoridade sobre ela como a sua mulher livre. 

 

366. Colocou-se a questão de saber se um comprador poderia legalmente conceder liberdade à sua escrava, se o seu preço 

ainda não tivesse sido pago. Paulus respondeu que se o vendedor tivesse entregue o escravo ao comprador, e tivesse sido 

fornecido com segurança pelo seu preço, ele pertenceria ao comprador, mesmo que o dinheiro não tivesse sido pago. 

 

367. Gaius Seius vendeu Stichus, o seu escravo, sob a condição de que Titius manumitaria Stichus no final de três anos, se 

ele o servisse continuamente durante esse tempo. Stichus fugiu antes de decorridos os três anos, e regressou num curto 

espaço de tempo após a morte de Titius. Pergunto se Stichus seria impedido de obter a sua liberdade sob os termos da venda, 

por ter fugido antes de os três anos terem expirado? Paulus deu como sua opinião que, de acordo com os factos declarados, 

Stichus deveria ser manumitted, e tinha direito à sua liberdade após o termo que tinha sido prescrito. 

 

368. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Aquele que não é obrigado a apresentar provas do seu nascimento livre deve ser ouvido, se ele próprio desejar 

voluntariamente oferecê-las. 
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369. Os magistrados que conhecem as causas que envolvem a liberdade de nascimento podem impor sanções, na medida do 

exílio, contra qualquer pessoa que, imprudente e maliciosamente, instaure processos. 

 

370. Os tutores ou curadores não podem levantar qualquer questão quanto ao estado das alas cuja tutela e cujos bens 

administraram. 

 

371. Um marido não está proibido de levantar questões quanto ao estado da sua esposa ou da sua mulher livre. 

 

372. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro V. 

 

Quando um menor de vinte anos de idade se permite ser vendido sob um acordo de partilha do seu preço, ele não pode, após 

a sua manumissão, exigir que ele seja declarado livre. 

 

373. Paulus, Artigos Referentes a Acções para a Liberdade. 

 

Se houver alguma dúvida quanto à condição de uma pessoa que exige a sua liberdade, ela deve ser ouvida primeiro, se quiser 

provar que ele próprio está na posse da liberdade. 

 

374. O juiz que tem jurisdição nos casos em que a liberdade está envolvida deve também tomar conhecimento de bens que 

tenham sido roubados, ou de danos graves cometidos pelo reclamante. Pois pode acontecer que, estando confiante de que 

obterá a sua liberdade, possa ter-se aventurado a roubar, ou despojar, ou desperdiçar bens pertencentes àqueles a quem estava 

a servir como escravo. 

 

375. Labeo, Last Works, Livro IV. 

 

Se um escravo que compraste exigir a sua liberdade, e uma decisão injusta for proferida a seu favor pelo juiz, e o senhor do 

referido escravo te fizer seu herdeiro, depois de o caso ter sido decidido contra ti, ou o escravo se tornar teu de qualquer outra 

forma, poderás reclamá-lo novamente como teu; e a regra relativa ao caso julgado não pode ser invocada contra ti. Javolenus 

diz que esta opinião é correcta. 

 

376. Pomponius, Decretos do Senado, Livro III. 

 

O Imperador Adriano publicou um Rescript com referência àqueles que tinham roubado os bens das pessoas a quem estavam 

a servir como escravos, e depois exigiram a sua liberdade, cujas palavras Rescript são as seguintes "Como não é apenas que 
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um escravo, na expectativa da sua liberdade, deve tomar propriedades pertencentes à propriedade do seu senhor, onde a 

liberdade lhe deve ser concedida nos termos de um fideicomisso, não é necessário procurar, por qualquer razão, atrasar a 

concessão da sua liberdade". Assim, em primeiro lugar, deve ser nomeado um árbitro, em cuja presença deve ser determinado 

o que pode ser preservado para o herdeiro, antes que ele possa ser obrigado a manumitar o escravo. 

 

377. Venuleius, Acções, Livro VII. 

 

Embora anteriormente fosse duvidoso que apenas um escravo ou um libertado pudesse ser obrigado pelo seu patrão a jurar 

observar as condições que lhe eram impostas em consideração da sua liberdade, é, no entanto, melhor defender que ele não 

pode ser obrigado em maior medida do que um homem livre. Por conseguinte, é costume exigir este juramento aos escravos, 

para que possam ser refreados pela religião, e ser obrigados a prestar novamente juramento depois de se tornarem seus 

próprios senhores; desde que façam o juramento, ou façam a promessa no preciso momento em que forem manumados. 

 

378. Além disso, é lícito inserir o nome da esposa com referência a qualquer doação, presente, ou trabalho diário a ser dado 

ou executado pelo escravo manumitted. 

 

379. Uma acção pretoriana por causa do trabalho a ser realizado deve ser concedida contra alguém que, antes de atingir a 

idade da puberdade, fez o juramento, ou seja, se era legalmente capaz de o fazer; como um rapaz com idade inferior à 

puberdade pode prestar serviços se for ou um nomenclador ou um actor. 

 

 

 

 

Título. 13. A respeito daqueles a quem não é permitido exigir a sua liberdade. 

 

 

 

 

 

380. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro I. 

 

Aqueles que têm mais de vinte anos de idade não podem exigir a sua liberdade, se algum do preço pelo qual foram vendidos 

vier a estar nas suas mãos. Onde alguém sofreu para ser vendido por qualquer outra razão, mesmo que tenha mais de vinte 

anos de idade, pode exigir a sua liberdade. 

 



2693 

 

381. O direito de exigir a sua liberdade não deve ser recusado a um menor com menos de vinte anos de idade, pela razão 

acima mencionada, a menos que permaneça em escravatura depois de atingir a idade de vinte anos; pois então, se ele tivesse 

partilhado o preço, deve ser dito que o direito de exigir a sua liberdade lhe será recusado. 

 

382. Marcellus, Digest, Livro XXIV. 

 

Um certo homem extorquiu um escravo de Titius pela violência, e ordenou-lhe que fosse livre pela sua vontade. O escravo 

não se tornará livre, mesmo que o testador tenha morrido solvente; caso contrário, Tito será defraudado, pois pode intentar 

uma acção contra o herdeiro do falecido com o fundamento de que o legado da liberdade foi nulo; mas se o escravo obtiver a 

sua liberdade, Tito não terá direito a uma acção, pois o herdeiro não será considerado como tendo ganho nada com a fraude 

do falecido. 

 

383. Pomponius, Cartas e Várias Passagens, Livro XI. 

 

A permissão para exigir a sua liberdade é negada àqueles que sofreram para serem vendidos. Pergunto se estes decretos do 

Senado também se aplicam às crianças nascidas de mulheres que sofreram para serem vendidas. Não pode haver dúvidas de 

que a uma mulher com mais de vinte anos de idade, que tenha sofrido para ser vendida, será recusada permissão para exigir a 

sua liberdade. Nem deve ser concedida às crianças que nasceram durante o tempo da sua servidão. 

 

384. Paulus, Perguntas, Livro XII. 

 

"Licinnius Rufinus", a Julius Paulus: Um escravo que tinha direito à liberdade nos termos de um fideicomisso, permitiu-se 

ser vendido depois de ter atingido o seu vigésimo ano de vida. Pergunto se ele será proibido de exigir a sua liberdade". O 

exemplo de um homem que é livre causa-me alguma dificuldade; pois se o escravo se tivesse permitido ser vendido depois de 

ter obtido a sua liberdade, ser-lhe-ia recusada a permissão para o exigir; nem deve ser entendido como estando em melhor 

posição quando, estando em escravatura, se permitiu ser vendido, do que se o tivesse feito depois de ter obtido a sua 

liberdade. Por outro lado, porém, surge uma dificuldade, porque no caso em questão a venda é válida e o homem pode ser 

vendido, mas no caso de um homem livre a venda é nula, e não há nada para ser vendido. Por conseguinte, peço-lhe que me 

dê as informações mais completas sobre este ponto. A resposta foi que a venda de um escravo, bem como a de um homem 

livre, pode ser contratada para, e pode ser estipulada uma cláusula contra o despejo. Pois, neste caso, não nos referimos a 

ninguém que compre conscientemente um homem livre, pois o direito de exigir a sua liberdade não lhe é recusado como 

contra o comprador. Contudo, aquele que ainda é um escravo, pode ser vendido mesmo contra o seu próprio consentimento, 

embora esteja a agir fraudulentamente quando esconde a sua condição, pois está em seu poder obter imediatamente a sua 

liberdade, mas não pode ser culpado quando ainda não tem direito a ser livre. Suponhamos que um escravo, que deve ser 

livre condicionalmente, sofre para ser vendido; ninguém dirá que não tem o direito de exigir a sua liberdade, caso a condição, 
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que não está em seu poder, deva ser cumprida; e, de facto, penso que a mesma regra se aplicará se estivesse em seu poder 

para a cumprir. No caso proposto, será melhor adoptar a opinião de que não lhe deveria ser permitido exigir a sua liberdade, 

se o pudesse ter feito, e preferiu deixar-se vender; porque é indigno da ajuda do Pretor com jurisdição sobre os fideicomissos. 

 

 

 

 

 

Título. 14. Onde qualquer pessoa é decidida a nascer livre. 

 

 

 

 

 

385. Marcellus, Digest, Livro VII. 

 

Se o libertado de uma pessoa for declarado livre como resultado de uma acção intentada por outra, o seu patrono pode 

processar a mesma acção contra ele sem ser impedido por uma excepção baseada na prescrição. 

 

386. Saturninus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro I. 

 

O Divino Adriano decidiu que qualquer pessoa que fosse maior de idade, e se permitisse ser vendido para receber uma parte 

do preço, deveria ser proibido de intentar uma acção para obter a sua liberdade; mas que o poderia fazer em determinadas 

circunstâncias, se devolvesse a sua parte do preço que tinha sido pago. 

 

387. Aqueles que são homens livres, e afirmam a sua reivindicação de liberdade por nascimento, não serão ouvidos após o 

decurso de cinco anos a partir da data da sua manumissão. 

 

388. Aqueles que, após o lapso de cinco anos, alegam ter descoberto documentos que estabelecem os seus direitos para serem 

considerados livres, devem recorrer ao Imperador, que examinará as suas reivindicações. 

 

389. Pomponius, Decretos do Senado, Livro V. 

 

Com as seguintes palavras: "Tendo sido reconhecido o seu nascimento", o Decreto do Senado deve ser entendido apenas para 

se referir àqueles que teriam sido considerados nascidos livres. 
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390. Pela cláusula: "Teriam partido", deve entender-se que o que quer que tais pessoas tenham obtido dos seus bens, por 

quem foram manumitted, deve ser restaurado. Vejamos de que forma isto deve ser interpretado, se devem devolver o que 

quer que tenham adquirido através dos bens dos seus donos, ou o que lhes tenham abstraído sem o seu conhecimento, ou se 

isto inclui os bens que lhes tenham sido concedidos e doados pelas pessoas que os manumitaram. Esta última é a melhor 

opinião. 

 

391. Papinianus, Perguntas, Livro XXII. 

 

O Rescript que proíbe a liberdade de nascimento a ser exigida perante os Cônsules ou Governadores das províncias, após o 

lapso de cinco anos a partir da data da manumissão, não exclui nenhum caso ou pessoa. 

 

392. The Same, Opinions, Livro X. 

 

Dei como minha opinião, que um patrono não deve ser barrado por prescrição após o decurso de cinco anos a contar da data 

da sentença inscrita a favor da liberdade, quando desconhece que tal sentença foi proferida. 

 

393. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Sempre que surgir uma disputa sobre se alguém é um libertado ou se lhe são exigidos serviços, ou se lhe é exigida 

obediência, ou sempre que uma acção que implique infâmia deva ser intentada, ou aquele que alega ser o patrono seja 

convocado para o tribunal, ou seja instaurado um processo sem justa causa, uma acção prejudicial será intentada. A mesma 

acção prejudicial também será concedida quando uma pessoa confessa ser um libertado, mas nega ter sido libertado por 

Gaius Seius. Também será concedida quando uma ou outra parte a requerer, mas aquele que se representar a si próprio como 

patrono tomará sempre a parte do queixoso, pois deverá provar que a pessoa em questão é o seu libertado, e se não o fizer, 

perderá o seu caso. 

 

 

 

 

 

Título. 15. A condição das pessoas falecidas não será questionada após decorridos cinco anos após a sua morte. 
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394. Marcianus, On Informers. 

 

Não é lícito, nem a particulares nem ao Tesouro, levantar qualquer questão relacionada com a condição civil das pessoas 

falecidas após cinco anos a contar da data da sua morte. 

 

395. Nem pode ser reconsiderada a condição daquele que morreu dentro de cinco anos, se, ao fazê-lo, o estatuto de alguém 

que morreu há mais de cinco anos será prejudicado. 

 

396. Nem pode ser levantada qualquer questão em relação à condição de um homem que vive, se, ao fazê-lo, a condição de 

alguém que morreu há mais de cinco anos será prejudicada. Este ponto foi decidido pelo Adriano Divino. 

 

397. Por vezes, contudo, não é permitido levantar uma questão com referência à condição do falecido no prazo de cinco anos 

a contar da data da sua morte. Pois é fornecido por um Rescript of the Divine Marcus que se alguém tiver sido declarado 

judicialmente como nascido livre, pode ser permitido rever a decisão proferida durante a vida da pessoa que foi declarada 

livre, mas não após a sua morte. A tal ponto é verdade que mesmo que a revisão do caso tenha sido iniciada, esta será extinta 

por morte; como está estabelecido no mesmo Rescript. 

 

398. Se alguém revê uma decisão deste tipo a fim de reduzir a pessoa a uma condição inferior, isto deve ser oposto, de acordo 

com o que já afirmei. Mas e se a intenção fosse melhorar a sua condição, como, por exemplo, tê-lo declarado um libertado 

em vez de um escravo; porque é que isto não deveria ser permitido? Que curso deve ser seguido, se se diz que ele é um 

escravo, a questão de uma escrava feminina, que está morta há mais de cinco anos ? Por que razão não deveria ele ser 

acusado de provar que ela era livre; pois isto, por si só, é a favor da falecida ? Marcelo no Quinto Livro dos Deveres do 

Procônsul declarou que isto deveria ser feito. Adoptei também a mesma opinião na sala de audiências. 

 

399. Papinianus, Opiniões, Livro XIV. 

 

Está decidido que, na reconsideração de um caso, nenhuma questão deve ser levantada com referência à liberdade das 

crianças, que pode envolver a reputação das suas mães ou pais, depois de estes últimos terem estado mortos durante mais de 

cinco anos. 

 

400. Numa questão deste tipo, digna de supervisão pública, deveria ser concedida alívio aos menores que instaurassem 

processos de restituição, quando não tivessem tutores para agir por eles durante os cinco anos que decorreram. 
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401. Este prazo prescritivo de cinco anos que protege o estatuto das pessoas falecidas não é afectado pela apresentação de 

qualquer acção antes da morte; se for possível provar que o direito de intentar a referida acção se extinguiu pelo longo 

silêncio daquele que originalmente a apresentou e depois desistiu. 

 

402. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

A condição de uma pessoa que morreu há mais de cinco anos é considerada mais honrosa do que na altura da sua morte, e 

ninguém será impedido de o reclamar por ele. Portanto, mesmo que tenha morrido em escravatura, pode ser provado que foi 

livre no seu falecimento, mesmo após o lapso de cinco anos. 

 

403. Callistratus, Sobre os Direitos do Tesouro. 

 

O Divino Nerva foi o primeiro de todos que, por um Édito, proibiu que qualquer questão fosse levantada relativamente à 

condição de qualquer pessoa após cinco anos a partir da data da sua morte. 

 

404. O Divino Claudius declarou também num Rescript dirigido a Claudian que se, pela questão pecuniária que tinha sido 

levantada, qualquer prejuízo parecesse ser causado ao estatuto do falecido, o inquérito deveria cessar. 

 

 

 

 

 

Título. 16. Quanto à detecção de conluio. 

 

 

 

 

 

405. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Título: Acções Relativas à Liberdade. 

 

Para evitar que a indulgência excessiva de certos senhores em relação aos seus escravos contamine a mais alta Ordem do 

Estado, através do sofrimento dos seus escravos para reclamar o direito de nascimento livre e de serem declarados 

judicialmente livres, foi promulgado um Decreto do Senado no tempo do Domiciano, através do qual foi previsto, que: "Se 

alguém pode provar que um acto foi devido a conluio, e o homem pronunciado como livre era na realidade um escravo, este 

último pertencerá a quem expôs o conluio". 
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406. Ulpianus, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro II. 

 

O Imperador Marcus decidiu que o conluio poderia ser detectado no prazo de cinco anos após uma decisão que declarasse 

uma pessoa com direito ao privilégio de nascimento livre. 

 

407. Entendemos que os cinco anos devem ser contínuos. 

 

408. Se for claro que, se a idade do acusado de conluio tornar necessário que a investigação seja adiada até à idade da 

puberdade, ou para outra altura, deve considerar-se que o prazo de cinco anos não será contado. 

 

409. Além disso, penso que o prazo de cinco anos foi prescrito não para terminar o inquérito, mas para o iniciar. No entanto, 

é diferente em relação a ele que, sendo um escravo libertado, exige que lhe sejam concedidos os direitos de uma pessoa que 

nasceu livre. 

 

410. É fornecido por um Rescript of the Divine Marcus que mesmo os estranhos, que têm o direito de fazer valer 

reivindicações para outros, serão autorizados a expor o conluio. 

 

411. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro IV. 

 

Se alguém, sem ter qualquer adversário legal, for declarado judicialmente como tendo direito aos direitos de uma pessoa 

nascida livre, a decisão será sem efeito, e tal como se não tivesse sido proferida nenhuma. Isto está previsto nas Constituições 

Imperiais. 

 

412. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Quando um homem livre, através de conluio, foi declarado como tendo direito aos direitos de uma pessoa nascida livre, e o 

conluio foi estabelecido, ele é, em alguns aspectos, considerado como um homem livre. Entretanto, no entanto, antes de o 

conluio ter sido exposto, e após a decisão com referência aos seus direitos como pessoa nascida livre, ele será considerado 

como nascido livre. 

 

413. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro V. 

 

Só é permitido, sob o pretexto de conluio, rever uma sentença proferida com referência ao direito de livre nascimento, mas 

uma vez. 
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414. Quando várias pessoas aparecem ao mesmo tempo com o objectivo de provar o conluio, quando é demonstrada uma 

causa adequada, uma decisão deve ser proferida depois de ter em conta a moral e as idades de todas as partes envolvidas; e 

especialmente se se verificar qual delas tem o maior interesse em expor o conluio. 
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              Livro XLI 
 

 

 

 

 

1. Relativamente à aquisição da propriedade da propriedade. 

 

2. Relativamente à aquisição ou perda da posse. 

 

3. Relativamente à interrupção da prescrição e à usucapião. 

 

4. Relativamente à posse adquirida por um comprador. 

 

5. Sobre a posse como herdeiro ou como possuidor. 

 

6. Relativamente à posse com base na doação. 

 

7. Sobre a posse com base no abandono. 

 

8. Sobre a posse em virtude de um legado. 

 

9. Relativamente à posse em terra de um dote. 

 

10. Relativamente à posse com base na posse. 

 

 

 

Título. 1. Relativo à aquisição da posse da propriedade. 
 

 

1. Gaius, Diurnal ou Golden Matters, Livro II. 
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Obtemos a propriedade de certos bens pela Lei das Nações, que é observada em toda a parte entre os homens, segundo os 

ditames da razão natural; e obtemos a propriedade de outras coisas pela Lei Civil, ou seja, pela lei do nosso próprio país. E 

porque a Lei das Nações é a mais antiga, como foi promulgada na época da origem da raça humana, é conveniente que seja 

examinada primeiro. 

 

(0) Portanto, todos os animais que são capturados em terra, no mar, ou no ar, ou seja, animais e aves selvagens, bem como 

peixes, tornam-se propriedade daqueles que os capturam. 

 

23. Florentinus, Institutos, Livro VI. 

 

A mesma regra aplica-se à sua descendência, nascida enquanto estão nas nossas mãos. 

 

23. Gaius, Diurnal ou Golden Matters, Livro II. 

 

Pois o que não pertence a ninguém por lei natural torna-se propriedade da pessoa que o adquire primeiro. 

 

(1) Nem faz qualquer diferença, no que diz respeito aos animais e aves selvagens, se alguém os adquire na sua própria terra, 

ou na de outra; mas é evidente que se entrar nas instalações de outra pessoa para efeitos de caça, ou de caça, pode ser 

legalmente proibido pelo proprietário de o fazer, se este estiver ciente da sua intenção. 

 

(2) Quando adquirimos qualquer um destes animais, eles são entendidos como nos pertencendo, desde que sejam retidos na 

nossa posse; pois se eles fugirem da nossa custódia e recuperarem a sua liberdade natural, deixam de nos pertencer, e tornam-

se novamente propriedade do primeiro que os toma, 

 

4. Florentinus, Institutos, Livro VI. 

 

A menos que, tendo sido domesticados, estejam habituados a partir e a regressar. 

 

0. Gaius, Diurnal ou Golden Matters, Livro II. 

 

Os animais selvagens são entendidos como recuperando a sua liberdade natural quando os nossos olhos já não os podem ver; 

ou se podem ser vistos, quando a sua perseguição é difícil. 
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(65536) Tem-se perguntado se um animal selvagem que tenha sido ferido de tal forma que possa ser capturado é entendido 

imediatamente para se tornar nossa propriedade. Foi mantido por Trebatius que ele nos pertence imediatamente, e continua a 

fazê-lo enquanto o perseguimos, mas se deixarmos de o perseguir, ele deixará de ser nosso, e tornar-se-á novamente 

propriedade do primeiro que o tomar. Portanto, se durante o tempo em que a perseguirmos, outro o tomar, com a intenção de 

lucrar com a sua captura, será considerado como tendo cometido um roubo contra nós. Muitas autoridades não pensam que 

ele nos pertença, a menos que o capturemos, porque muitas coisas podem acontecer para nos impedir de o fazer. Esta é a 

melhor opinião. 

 

(65537) A natureza das abelhas, também, é selvagem. Assim, se elas se instalarem numa das nossas árvores, não são 

consideradas como pertencentes a nós até as termos fechado numa colmeia, tal como as aves que fizeram os seus ninhos nas 

nossas árvores. Portanto, se alguém mais calar as abelhas, tornar-se-á seu dono. 

 

(65538) Do mesmo modo, se as abelhas fazem mel, qualquer pessoa pode tomar posse dele sem ser culpada de roubo. Mas, 

como já dissemos, se alguém entrar na terra de outro para tal fim, pode ser legalmente proibido pelo proprietário de o fazer, 

se este estiver ciente da sua intenção. 

 

(65539) Um enxame de abelhas que deixou a nossa colmeia é entendido como sendo nosso desde que esteja à vista e a sua 

perseguição não seja difícil; caso contrário, torna-se propriedade do primeiro que se apoderar dela. 

 

(65540) A natureza dos pavões e pombos é também selvagem. Nem faz qualquer diferença se têm ou não o hábito de voar e 

regressar; pois as abelhas, cuja natureza foi decidida como sendo selvagem, fazem a mesma coisa. Certas pessoas têm 

veados, que são tão mansos que vão para as florestas e regressam, e ninguém nega que a sua natureza é selvagem. Além 

disso, com referência aos animais que têm o hábito de partir e regressar, foi adoptada a seguinte regra, a saber: "Que eles 

devem ser entendidos como nossos, desde que tenham a intenção de regressar, mas se deixarem de ter essa intenção, deixarão 

de ser nossos, e passarão a ser propriedade do primeiro ocupante". Entende-se que deixaram de ter a intenção de regressar 

onde perderam o hábito de o fazer. 

 

(65541) A natureza das galinhas e gansos não é selvagem, pois é bem conhecido que existem galinhas e gansos selvagens. 

Assim, se os meus gansos ou as minhas galinhas, tendo sido assustados por qualquer razão, voarem tão longe que eu não 

saiba onde estão, eu, no entanto, manterei a propriedade sobre eles, e quem os levar com a intenção de lucrar com isso será 

considerado como tendo cometido roubo. 

 

(65542) Do mesmo modo, tudo o que for retirado ao inimigo torna-se imediatamente, pela Lei das Nações, propriedade de 

quem o leva. 
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65536. Florentinus, Institutos, Livro VI. 

 

Da mesma forma, o aumento de animais de que somos proprietários pertence-nos pela mesma lei. 

 

(65536) Gaius, Diurnal, ou Golden Matters, Livro II. 

 

A tal ponto é verdade que mesmo os homens que são livres tornam-se escravos do inimigo; mas, ainda assim, se escaparem 

ao poder do inimigo, recuperarão a sua liberdade anterior. 

 

65536. Além disso, tudo o que um rio acrescenta à nossa terra como aluvião, é adquirido por nós ao abrigo da Lei das 

Nações. Isso, porém, é considerado como tendo sido adicionado pelo aluvião que é adicionado pouco a pouco, de modo que 

não podemos perceber a quantidade que é adicionada em cada momento do tempo. 

 

65537. Mas se a força de um riacho lhe retirar uma porção da sua terra, e a trouxer sobre a minha, é evidente que continuará a 

ser sua. Se, no entanto, permanecer na minha terra por muito tempo, de modo que as árvores que trouxe consigo criem raízes 

no meu solo, será considerado como fazendo parte da minha terra a partir desse momento. 

 

65538. Quando uma ilha surge no mar (o que raramente acontece), torna-se propriedade do primeiro ocupante; pois não é 

considerada como pertencendo a ninguém. Quando uma ilha é formada num rio (o que acontece com muita frequência), e 

ocupa o meio do riacho, torna-se propriedade comum daqueles que têm terra perto das margens de ambos os lados do riacho 

na proporção da extensão da terra de cada pessoa ao longo das margens. Se a ilha estiver mais próxima de um lado do que do 

outro, pertencerá apenas a ele, que tem terras ao longo da margem desse lado do ribeiro. 

 

65539. Se um rio transborda de um lado, e começa a correr num novo canal, e depois o novo canal volta para o antigo, o 

campo que está incluído entre os dois canais e forma uma ilha continuará a ser propriedade daquele a quem pertencia 

anteriormente. 

 

65540. Se, no entanto, o riacho, tendo abandonado o seu leito natural, começar a correr para outro lado, o antigo leito 

pertencerá àqueles que possuem terrenos ao longo da margem, na proporção da extensão dos terrenos ali situados, e o novo 

leito ficará sob a mesma lei que o próprio rio, ou seja, tornar-se-á público pela Lei das Nações. Mas se, após um certo tempo, 

o rio regressar ao seu antigo leito, o novo leito voltará a pertencer àqueles que detêm os terrenos ao longo das margens. Onde 

o novo leito ocupa toda a terra, ainda que o rio possa ter regressado ao seu antigo canal, aquele a quem a terra pertencia não 

pode, a rigor, afirmar qualquer direito ao leito do riacho; porque a terra que lhe pertencia anteriormente deixou de ser sua, 

tendo perdido a sua forma original; e uma vez que não tem terra adjacente, não pode, por razões de vizinhança, ter direito a 

qualquer parte do leito abandonado. Observar rigidamente esta regra, no entanto, seria uma dificuldade. 
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65541. A regra é diferente quando o campo de qualquer pessoa é inteiramente coberto por água, pois a inundação não altera a 

forma da terra; e é evidente que quando a água diminui, a terra pertencerá àquele que a possuía anteriormente. 

 

65542. Quando alguém faz um artigo em seu próprio nome com materiais pertencentes a outro, Nerva e Proculus pensam que 

a sua propriedade pertencerá àquele que o fez, pela razão de que o que foi fabricado anteriormente não pertencia a ninguém. 

Sabinus e Cassius pensam que, de acordo com a razão natural, aquele que possuía os materiais seria também o proprietário 

do que foi feito deles, porque nenhum artigo pode ser fabricado sem materiais; como, por exemplo, se eu devesse fazer um 

vaso com o seu ouro, prata, ou latão; ou um navio, um armário, ou um banco cortado das vossas tábuas; ou uma peça de 

vestuário do vosso pano; ou hidromel do vosso vinho e mel; ou um gesso, ou um lavado dos vossos medicamentos; ou vinho 

das vossas uvas, ou cereais; ou azeite das vossas azeitonas. Há, contudo, uma opinião moderada entretida por pessoas de bom 

senso, que acreditam que, se o artigo puder ser reduzido à sua forma e material originais, o que Sabinus e Cassius sustentam é 

verdade, mas se isto não puder ser feito, a opinião de Nerva e Proculus deve ser adoptada; por exemplo, quando um vaso de 

ouro, prata ou cobre pode ser derretido e devolvido à sua massa metálica bruta original, mas o vinho, azeite ou grão não pode 

ser restaurado às uvas, azeitonas e espigas de onde foi derivado; nem o hidromel pode ser restaurado ao mel e ao vinho de 

que é composto, nem um gesso ou uma lavagem aos olhos pode ser resolvido aos medicamentos de que foi composto. Ainda 

assim, parece-me que algumas autoridades consideraram muito correctamente que não deve haver dúvidas sobre este ponto, 

quando o trigo foi obtido a partir das espigas de outros a quem pertencia, "pela razão de que o grão retém as espigas na sua 

forma perfeita, e quem o debulha não fabrica um novo artigo, mas apenas extrai o que já existe. 

 

65543. Se dois proprietários concordarem em misturar materiais que lhes pertencem, todo o composto torna-se sua 

propriedade comum, quer os materiais sejam da mesma descrição ou não; como quando misturam vinho ou prata fundida, ou 

combinam diferentes tipos de substâncias; ou quando um contribui com vinho e o outro com mel, ou com um ouro e a outra 

com prata, embora os compostos de hidromel e de electrum sejam produtos de carácter diferente. 

 

65544. Aplicar-se-á a mesma regra de direito quando materiais pertencentes a duas pessoas se misturam sem o seu 

consentimento, quer sejam da mesma natureza, quer sejam de natureza diferente. 

 

65545. Quando uma pessoa ergue um edifício no seu próprio solo a partir de materiais pertencentes a outra, entende-se que é 

o proprietário do edifício, porque tudo é acessório ao solo que é construído sobre ele. Contudo, aquele que era o proprietário 

dos materiais não deixa, por esta razão, de o ser, mas, entretanto, não pode intentar uma acção para os recuperar, ou obrigar à 

sua produção, ao abrigo da Lei das Doze Mesas, pela qual se prevê que ninguém pode ser obrigado a retirar madeiras 

pertencentes a outro que foram utilizadas na construção da sua própria casa, mas deve pagar o dobro do seu valor. Pelo termo 

"madeiras", a partir do qual os edifícios são construídos, todos os materiais são entendidos. Portanto, se por qualquer razão 

uma casa deve ser demolida, o proprietário pode então intentar uma acção para recuperar os materiais, e fazê-los produzir. 
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65546. A questão foi colocada muito apropriadamente, se a pessoa que construiu a casa em tais circunstâncias deveria vendê-

la, e esta, depois de ter sido propriedade durante muito tempo do comprador, deveria ser demolida, se o proprietário ainda 

teria o direito de reclamar os materiais como seus. A razão da dúvida é que, embora todo o edifício possa ser adquirido por 

prescrição após um longo período de tempo, não se segue que os materiais separados de que foi composto também possam 

ser adquiridos. Esta última opinião não foi adoptada. 

 

65547. Por outro lado, se alguém construir um edifício no terreno de outro com os seus próprios materiais, o edifício tornar-

se-á propriedade da pessoa a quem o terreno pertence. Se sabia que o terreno era propriedade de outro, entende-se que perdeu 

voluntariamente a propriedade dos materiais; e, portanto, se a casa for demolida, não terá direito a reclamá-los. No entanto, 

se o proprietário do terreno reclamar o edifício, e não reembolsar o outro pelo valor dos materiais e dos salários dos 

trabalhadores, pode ser impedido por uma excepção no terreno de fraude; e se quem construiu o edifício não souber que o 

terreno pertencia a outro, e por isso o erigiu de boa fé, este curso deve certamente ser prosseguido. Pois se ele sabia que o 

terreno pertencia a outro, pode ser alegado que era o culpado de construir precipitadamente uma casa num terreno que ele 

sabia que não era seu. 

 

65548. Se eu plantar um arbusto pertencente a outro no meu terreno, ele pertencerá a mim. Se, por outro lado, eu plantar um 

arbusto meu sobre o solo de outro, ele lhe pertencerá; desde que em qualquer dos casos tenha criado raízes; pois, caso 

contrário, continuará a ser propriedade daquele que o possuía anteriormente. De acordo com isto, se eu pressionar uma árvore 

pertencente a outra no meu solo, de modo que crie raiz, ela tornar-se-á a minha árvore; por razão não permite que uma árvore 

seja considerada como pertencendo a outra, a menos que crie raiz no seu solo. Assim, se uma árvore plantada perto de uma 

linha limite envia as suas raízes para a terra adjacente, ela torna-se propriedade comum de ambos os proprietários, 

 

65536. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Na proporção do lugar que ocupa em cada tracto de terra. 

 

131072. Se, no entanto, uma pedra for formada numa linha de fronteira de duas extensões de terra mantidas em comum, mas 

indivisas, a pedra também indivisa pertencerá aos co-proprietários se for removida do solo. 

 

10. Gaius, Diurnal ou Golden Matters, Livro II. 

 

Por esta razão, as plantas que se enraizaram na terra pertencem-lhe, e os cereais que foram semeados, são também 

considerados como fazendo parte do solo. Além disso, como no caso de um que constrói sobre terra pertencente a outro, se 

este último intentar uma acção para recuperar o edifício, pode ser impedido por uma excepção no terreno da fraude; assim, da 
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mesma forma, aquele que, a expensas suas, semeou sementes sobre a terra de outro, pode proteger-se por meio de uma 

excepção. 

 

11. As cartas, mesmo que possam ser de ouro, também fazem parte do papiro e pergaminho em que estão escritas; tal como 

os materiais de que as casas são construídas são acessórios do terreno, e, segundo o mesmo princípio, as sementes que foram 

semeadas fazem parte dele. Assim, se eu escrever um poema, uma história, ou um discurso meu próprio sobre papiro ou 

pergaminho que vos pertence, não eu, mas vós, sereis entendidos como sendo o proprietário da obra. No entanto, se intentar 

uma acção contra mim para recuperar os seus livros ou o seu pergaminho, e se recusar a pagar-me as despesas incorridas ao 

escrever, posso proteger-me por uma excepção com base em fraude, desde que tenha obtido a posse dos artigos de boa fé. 

 

12. Os quadros, contudo, não constituem normalmente parte das tábuas em que são pintados, como fazem as cartas do papiro 

e pergaminho em que são escritos; mas, por outro lado, foi decidido que a tábua é cúmplice do quadro. Ainda assim, é 

sempre perfeitamente correcto que seja concedida uma acção pretoriana ao proprietário da tábua contra aquele que pintou o 

quadro, desde que este esteja na posse da tábua; da qual pode efectivamente valer se oferecer a despesa de pintar o quadro: 

caso contrário, será impedido por uma excepção por fraude, pois certamente deveria ter pago a despesa se fosse o proprietário 

de boa-fé da tábua. Dizemos, contudo, que uma acção para recuperar a tábua será devidamente a favor/de quem a pintou, 

contra o proprietário, mas ele deverá oferecer-lhe o valor da tábua; caso contrário, será barrado por uma excepção com base 

em fraude. 

 

13. A propriedade que se torna nossa por entrega é adquirida por nós ao abrigo da Lei das Nações; pois nada é tão conforme à 

equidade natural como o desejo de um proprietário, que pretende transferir a sua propriedade para outro, deve ser cumprido. 

 

14. No entanto, não faz diferença se o próprio proprietário entrega o artigo pessoalmente a outro, ou se outra pessoa o faz 

com o seu consentimento. Assim, quando a livre administração dos seus assuntos é confiada a alguém por uma pessoa prestes 

a partir numa viagem a um país distante, e o primeiro, no curso normal dos negócios, vende e entrega qualquer coisa a um 

comprador, ele transfere a propriedade dos mesmos para aquele que os recebe. 

 

15. Por vezes, mesmo o simples desejo do proprietário é suficiente para transferir a propriedade sem entrega, como, por 

exemplo, se lhe emprestei ou contratei um artigo, e depois de o ter depositado junto de si, vendo-o a si. Pois, embora não lho 

tenha entregado por esta razão, ainda assim, transformo-o em sua propriedade pelo simples facto de o permitir que 

permaneça nas suas mãos por ter sido comprado. 

 

16. Do mesmo modo, se alguém vender mercadoria que esteja armazenada num armazém e, ao mesmo tempo, entregar as 

chaves do armazém ao comprador, transfere para ele a propriedade da mercadoria. 
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17. Além disso, por vezes, a vontade do proprietário transfere o título de propriedade para uma pessoa que não é designada; 

por exemplo, quando alguém atira qualquer coisa para uma multidão, pois não sabe quanto dela qualquer pessoa pode 

recolher; e, ainda assim, como está disposto a que tudo o que alguém possa recolher lhe pertença, torna-o imediatamente 

proprietário da mesma. 

 

18. A regra é diferente quando a mercadoria é atirada ao mar durante uma tempestade com o objectivo de aliviar um navio, 

pois continua a ser propriedade do proprietário, uma vez que não foi atirada borda fora com a intenção de a abandonar, mas 

que o proprietário, juntamente com o navio, poderia escapar mais facilmente aos perigos do mar. Por essa razão, se alguém 

obtiver a propriedade enquanto estiver no próprio mar, ou depois de ter sido lançado em terra pela força das ondas, e a 

remover com a intenção de lucrar com ela, comete um roubo. 

 

0. The Same, Institutes, Livro II. 

 

A propriedade é adquirida para nós não só por nós, mas também por aqueles que temos em nosso poder; como, por exemplo, 

por escravos em quem temos o usufruto, e também por homens livres e escravos pertencentes a outros de quem temos a posse 

de boa fé. Consideremos cada um destes casos em pormenor. 

 

13. Assim, tudo o que os nossos escravos obtêm por entrega, ou que eles estipulam, ou adquirem de qualquer outra forma, é 

adquirido por nós; pois aquele que está no poder de outro não pode ter nada de próprio. Portanto, se o nosso escravo for 

nomeado herdeiro, ele não pode entrar na propriedade a não ser por nossa ordem, e se o ordenarmos, a propriedade é 

adquirida por nós, tal como se nós próprios tivéssemos sido nomeados herdeiros. Em conformidade com este princípio, um 

legado também é adquirido por nós através do nosso escravo. 

 

14. Além disso, não só a propriedade é adquirida para nós por aqueles que temos sob o nosso controlo, como a posse também 

o é; pois quando eles obtêm a posse da propriedade de alguém, nós próprios somos considerados como possuidores; por 

conseguinte, a propriedade também é adquirida para nós pela posse há muito continuada. 

 

15. Com referência àqueles escravos em quem temos apenas o usufruto, foi decidido que quando eles adquirem algo através 

do uso da nossa propriedade, ou através do seu próprio trabalho, este é adquirido por nós. Se, contudo, obtiverem alguma 

coisa por qualquer outro meio, ela pertencerá àquele a quem for atribuída a propriedade dos mesmos. Portanto, se um escravo 

deste tipo for nomeado herdeiro, ou se algo lhe for legado ou dado, não será adquirido por mim, mas pelo proprietário da 

propriedade. 

 

16. A mesma regra que foi adoptada com referência a um usufrutuário é também aplicável a um possuidor de boa fé, seja ele 

livre, ou um escravo pertencente a outro; e está disponível no caso de um possuidor de boa-fé. Assim, o que quer que seja 
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adquirido de outra forma que não as duas acima mencionadas, pertencerá ou à própria pessoa se for livre, ou ao seu senhor se 

for um escravo. 

 

17. Ainda assim, quando um possuidor de boa-fé obtém um escravo por usucapião, pelo facto de, nestas circunstâncias, se 

tornar seu proprietário, pode adquirir propriedade através dele em todos os sentidos. Um usufrutuário, porém, não pode 

adquirir um escravo por usucapião; primeiro, porque não o possui de facto, mas apenas tem o direito de o usar e desfrutar; 

segundo, porque sabe que o escravo pertence a outro. 

 

14. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Um guarda não precisa da autoridade do seu tutor para adquirir propriedade, mas não pode alienar nada a menos que o seu 

tutor esteja presente e consinta; nem (como foi mantido pelos sabinianos) pode sequer transferir a posse, embora possa ser 

natural. Esta opinião é correcta. 

 

15. Callistratus, Institutos, Livro II. 

 

Embora os lagos e lagoas por vezes aumentem em dimensões, e por vezes sequem, eles ainda mantêm os seus limites 

originais, e por isso o direito de aluvião não é admitido, no que lhes diz respeito. 

 

(1) Se um recipiente de qualquer tipo for feito por fusão do meu cobre e da vossa prata, não se tornará nossa propriedade 

comum; porque, como o cobre e a prata são materiais diferentes, eles podem ser separados pelos artifícios, e devolvidos à sua 

condição anterior. 

 

16. Neratius, Regras, Livro VI. 

 

Se o meu agente, por minha orientação, comprar qualquer coisa para mim, e lhe for entregue em meu nome, a propriedade do 

artigo, ou seja, o título do mesmo, é adquirido por mim, mesmo que eu não tenha conhecimento do facto. 

 

(1) O tutor de uma ala masculina ou feminina, tal como um agente, adquire a propriedade para ele, comprando-a em nome da 

ala, mesmo sem o seu conhecimento. 

 

0. The Same, Parchments, Livro V. 

 

O que quer que alguém construa sobre a costa do mar pertencerá a ele; pois a costa do mar não é pública como a propriedade 

que faz parte do património do povo, mas assemelha-se ao que foi formado em primeiro lugar pela Natureza, e ainda não foi 



2709 

 

sujeito à propriedade de ninguém. Pois a sua condição não é diferente da dos peixes e animais selvagens, que, assim que são 

tomados, tornam-se indubitavelmente propriedade daquele sob cujo controlo foram trazidos. 

 

(0) Quando um edifício que foi erguido sobre a praia é removido, deve ser considerado qual é o estado do terreno em que 

estava situado, ou seja, se permanecerá propriedade daquele a quem o edifício pertencia, ou se voltará à sua condição anterior 

e se tornará novamente público; tal como se nunca tivesse sido construído sobre ele. O último deve ser considerado a melhor 

opinião, desde que permaneça na sua primeira condição como parte da costa. 

 

23. The Same, Rides, Book V. 

 

Contudo, quem ergue uma casa na margem de um ribeiro não a torna assim sua. 

 

23. Florentinus, Institutos, Livro VI. 

 

É estabelecido que o direito do aluvião não existe com referência a terras com limites. Isto também foi decidido pelo Divino 

Pio. Trebatius diz que quando a terra retirada dos inimigos conquistados é concedida na condição de pertencer a alguma 

cidade, terá direito ao direito de aluvião, e não tem limites estabelecidos; mas essa terra retirada por indivíduos prescreveu 

limites, para que se possa verificar o que foi dado, e a quem, assim como o que foi vendido, e o que permaneceu público. 

 

20. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Quando dois senhores entregam propriedades a um escravo que possuem em comum, ele adquire para um dos seus senhores 

a parte do outro. 

 

21. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Os bens que fazem parte de uma propriedade não podem ser adquiridos pelo herdeiro através de um escravo pertencente à 

mesma propriedade, e muito menos a própria propriedade pode ser adquirida desta forma. 

 

0. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Aristo diz que um homem livre que me serve de boa fé como escravo, irá sem dúvida adquirir para mim o que quer que 

ganhe com o seu trabalho através do uso da minha propriedade. Mas o que quer que alguém lhe dê, ou o que quer que 

obtenha em negócios de transacção, pertencer-lhe-á. Ele diz, no entanto, que qualquer propriedade ou legado que tenha sido 

legado não será adquirido por mim através dele, porque não deriva da minha propriedade, ou do seu trabalho; pois ele não 
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realizou qualquer trabalho para obter o legado, e é, até certo ponto, uma propriedade, porque é aceite por ele. Isto foi, em 

tempos, duvidado pelo Varius Lucullus. A melhor opinião, porém, é que a herança não é adquirida, ainda que o testador 

possa ter pretendido que me pertencesse. Mas mesmo que o suposto escravo não a adquira para mim, ainda assim, se fosse a 

intenção evidente do testador que isso fosse feito, a propriedade deveria ser-me entregue. Trebatius pensa que quando um 

homem livre serve alguém de boa fé como escravo, e entra numa propriedade por ordem da pessoa a quem serve, ele próprio 

se tornará o herdeiro; pois não faz diferença o que um homem pretendia fazer, mas o que ele fez. Labeo tem a opinião 

contrária, desde que tenha sido obrigado a fazê-lo; mas se o desejasse fazer, tornar-se-ia herdeiro. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Uma entrega de propriedade não deve e não pode transferir mais direitos no mesmo para aquele que a recebe do que aquele 

que a entrega possuía. Portanto, qualquer pessoa que possua terra, pode transferi-la por entrega; mas se não tiver a 

propriedade da mesma, não lhe transmite nada a quem a recebe. 

 

(1) Quando a propriedade é transferida para aquele que a recebe, é transferida na mesma condição em que estava na posse do 

concedente. Se estiver sujeita a uma servidão, passa com a servidão; se for livre, passa nessa condição; e se a servidão for 

devida à terra que é transferida, é transmitida juntamente com os direitos às servidões impostas em seu benefício. Assim, se 

alguém deve alegar que determinada terra é livre, e entregar um tracto que é acusado de servidão, nada diminui do direito à 

servidão ligada à referida terra, mas, não obstante, liga-se a si próprio, e deve fornecer o que aceitou fazer. 

 

(2) Se o Titius e eu próprio adquirirmos propriedade, e a entrega da mesma for feita ao Titius individualmente, e também 

como meu agente, penso que a propriedade também é adquirida por mim, porque está estabelecido que a posse de todo o tipo 

de propriedade, e consequentemente a propriedade da mesma, pode ser obtida através da agência de uma pessoa que é livre. 

 

24. Pomponius, On Sabinus, Livro XI. 

 

Se o meu escravo vos serve de boa fé, e compra algo que lhe é entregue, Proculus diz que não se tornará meu, porque não 

tenho o escravo na minha posse; nem será vosso, porque não foi adquirido por meio da vossa propriedade. Se, no entanto, um 

homem livre comprar alguma coisa enquanto o estiver a servir como escravo, ela pertencer-lhe-á individualmente. 

 

25. Se estiver na posse de bens que me pertencem, e eu desejo que sejam seus, tornar-se-ão seus, mesmo que não tenham 

chegado às minhas mãos. 

 

26. Ulpianus, On Sabinus, Livro XL. 
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Ninguém que esteja na posse de um escravo à força ou clandestinamente, ou por um título precário, pode adquirir um direito 

sobre ele por qualquer estipulação em que ele possa entrar, ou por entrega da propriedade. 

 

0. The Same, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Quem quer que sirva alguém de boa fé como escravo, quer seja escravo de outro, quer seja livre, adquirirá para o seu 

possuidor tudo o que obtiver por meio da propriedade deste último, enquanto serve de boa fé como escravo. Da mesma 

forma, adquirirá para ele tudo o que ganhar com o seu próprio trabalho, pois este é, em certa medida, considerado como 

propriedade do primeiro, pois deve o seu trabalho a quem serve de boa fé. 

 

(23) Contudo, só adquirirá a propriedade para o seu possuidor enquanto o servir de boa fé como escravo; mas assim que 

verificar que ele pertence a outra pessoa, ou que é livre, vamos verificar se ele continuará a adquirir propriedade para ele. Ao 

examinarmos esta questão, devemos determinar se devemos considerar o início da posse, ou todos os momentos incluídos na 

mesma. A melhor opinião é que todos os momentos devem ser tomados em consideração. 

 

(24) De um modo geral, deve ser dito que tudo o que aquele que serve de boa fé não pode adquirir por meio dos bens do seu 

possuidor, adquirirá para si próprio; mas o que não pode adquirir para si próprio por meio de bens que não sejam os do seu 

possuidor, adquirirá para aquele a quem serve de boa fé como escravo. 

 

(25) Quando alguém serve duas pessoas de boa fé como escravo, adquirirá propriedade para ambas, mas para cada uma delas 

na proporção do uso que fez do seu capital. A questão, contudo, pode surgir, se o que adquire com o capital de uma delas 

pertencerá em parte à pessoa a quem serve de boa fé como escravo, e em parte ao seu próprio senhor, se for escravo; ou, se 

for livre, se lhe pertencerá a quem serve de boa fé, ou se deve adquirir a totalidade da quantia em benefício daquele cujos 

bens utilizou. Scaevola discute este ponto no Segundo Livro de Perguntas. Ele diz que se um escravo pertencente a outra 

serve duas pessoas de boa fé, e adquire propriedade pelo uso de algo pertencente a uma delas, é razoável considerar que ele a 

adquire apenas para ele. Diz também que, se o escravo mencionar o seu nome com referência à propriedade a cuja 

propriedade ele entra em estipulação, não há dúvida que faz a aquisição apenas para ele; porque se tivesse estipulado 

expressamente em nome de um dos seus senhores com referência à sua propriedade, ele adquiriria a totalidade da quantia em 

seu benefício. Adoptou depois a opinião de que quando alguém serve vários senhores de boa fé como escravo, adquirirá para 

mim sozinho, mesmo que não tivesse estipulado com referência à minha propriedade, seja em meu nome ou por minha ordem 

expressa; pois foi estabelecido que sempre que um escravo possuído em comum não possa adquirir propriedade para todos os 

seus proprietários, pode adquiri-la apenas para ele, que será beneficiado por isso. Afirmei repetidamente que Julianus tinha 

esta opinião: a qual também aprovamos. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro XIV. 
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Deve ser dito com referência a tudo o que pode ser restaurado à sua condição anterior, que se o material permanecer como 

estava, e a forma apenas for alterada (como, por exemplo, se fizer uma estátua com o meu bronze, ou um copo com a minha 

prata), eu serei o seu proprietário: 

 

23. Callistratus, Institutos, Livro II. 

 

A menos que isto seja feito em nome de outro com o consentimento do proprietário; pois então, em virtude do seu 

consentimento, todo o artigo lhe pertencerá em nome de quem foi feito. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro XIV. 

 

Se, contudo, construir um navio a partir das minhas tábuas, ele lhe pertencerá, pela razão de que o cipreste, de que eles 

faziam parte, já não existe, tal como a lã, onde é feita uma peça de vestuário; mas uma nova forma, composta pelo cipreste ou 

pela lã, ?foi produzida. 

 

 

23. Proculus informa-nos que os homens seguem normalmente a regra adoptada por Servius e Labeo; ou seja, nos casos em 

que a qualidade da propriedade é considerada, tudo o que é acrescentado torna-se acessório a todos, como quando um pé ou 

uma mão é acrescentado a uma estátua, um fundo ou uma pega a um copo, um suporte a uma cama, uma tábua a um navio, 

ou pedras a um edifício, pois todos eles pertencerão àquele que anteriormente possuía a propriedade. 

 

24. Se uma árvore for arrancada pelas raízes, e depositada na terra de outra, pertencerá ao antigo proprietário até que tenha 

criado raízes; mas, depois de o ter feito, tornar-se-á um acessório da terra e, se for arrancada pelas raízes uma segunda vez, 

não reverterá para o antigo proprietário: pois é provável que se tenha tornado noutra árvore através dos diferentes alimentos 

que recebeu do solo. 

 

25. Labeo diz que se tingir a minha lã roxa, ela ainda será minha, porque não há diferença entre a lã depois de tingida, e onde 

caiu na lama ou na sujidade, e perdeu a sua cor anterior por esta razão. 

 

2. Pomponius, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Deve admitir-se que, se acrescentar qualquer prata pertencente a outro a uma massa desse metal de que é proprietário, toda 

ela não lhe pertencerá. Por outro lado, se soldar a sua taça com chumbo ou prata pertencentes a outro, não há dúvida de que a 

taça será sua, e que poderá recuperá-la legalmente através de uma acção. 
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3. Quando várias drogas pertencentes a diferentes pessoas são contribuídas ao mesmo tempo, e um remédio semelhante é 

composto delas ou quando se faz uma pomada combinando diferentes perfumes, nenhum dos antigos proprietários pode, 

neste caso, alegar devidamente que o produto lhe pertence; por conseguinte, é melhor manter que o produto pertence àquele 

em cujo nome foi feito. 

 

4. Quando duas partes de um artigo pertencente a diferentes proprietários são soldadas juntas, surge a questão, a quem 

pertencem? Cassius diz que isto deve ser determinado de acordo com o tamanho ou o valor de cada uma das partes; mas se 

nenhuma delas pode ser considerada como acessória da outra, vejamos se não pode ser considerada como uma massa que foi 

derretida, ou se lhe pertencerá em cujo nome as partes foram soldadas em conjunto. Tanto Proculus como Pegasus sustentam 

que cada parte pertencerá à pessoa que a possuía antes de ter sido soldada à outra. 

 

5. The Same, On Sabinus, Livro LIII. 

 

Se o seu vizinho construir sobre a sua parede, Labeo e Sabinus dizem que o que ele constrói lhe pertencerá. Proculus, porém, 

sustenta que lhe pertencerá, tal como tudo o que outro constrói sobre a sua terra se torna sua propriedade. Esta é a melhor 

opinião. 

 

6. Paulus, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Quando uma ilha é formada num riacho, ela torna-se propriedade comum daqueles que possuem terras ao longo da margem, 

não indivisas, mas separadas por fronteiras distintas; pois cada um deles terá direito à parte oposta à sua terra na margem do 

riacho, tal como se uma linha recta fosse traçada através da ilha. 

 

7. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Assim, se uma ilha que foi formada se acumular na minha terra, e eu vender a parte inferior desta última, que não é oposta à 

ilha, nenhuma da ilha pertencerá ao comprador, pela razão de que não teria sido sua no início, mesmo que ele tivesse sido o 

proprietário dessa parte da minha terra no momento em que a ilha foi formada. 

 

8. Celsus, o filho, diz que se uma árvore crescer ao longo da margem de um rio onde está situada a minha terra, ela me 

pertencerá, porque o solo em si é minha propriedade individual e o público só tem direito ao uso da mesma; e, portanto, se o 

leito do rio secar, ela tornar-se-á propriedade dos vizinhos, pelo motivo de que as pessoas já não a utilizam. 

 



2714 

 

9. Uma ilha é formada num rio de três maneiras diferentes; primeiro, quando o rio corre em torno de terra que não pertencia 

originalmente ao seu leito; segundo, quando deixa o local, que era anteriormente o seu leito, seco, e começa a correr em seu 

redor; terceiro, quando, ao remover o solo pouco a pouco, levanta um lugar alto acima do leito do rio e o aumenta por 

aluvião. Pelas duas últimas maneiras, a ilha torna-se propriedade privada daquele cuja terra estava mais próxima quando 

apareceu pela primeira vez. Pois é da natureza de um riacho mudar o seu leito, quando altera o seu curso, e não faz qualquer 

diferença se apenas o solo que forma o leito é mudado, ou se é levantado pela terra que lhe é depositada, pois é sempre do 

mesmo carácter. Em primeira instância, o estado da propriedade não é alterado. 

 

10. O aluvião restaura um campo ao estado em que se encontrava antes de a força de um riacho o ter removido por completo. 

Portanto, se um campo situado entre uma via pública e um rio estiver coberto de água pelo transbordamento do riacho, quer 

seja inundado pouco a pouco, quer não, e for restaurado pela mesma força através do recuo do rio, pertencerá ao seu antigo 

proprietário. Pois os rios desempenham as funções dos funcionários que designam os limites de terra, e os julgam por vezes 

de particulares para o público, e por vezes do público para os particulares. Assim, uma vez que as terras acima mencionadas 

se tornaram públicas quando serviram de leito a um rio, devem agora tornar-se novamente privadas, e pertencer aos seus 

proprietários originais. 

 

11. Se eu conduzir pilhas para o mar, e construir sobre elas, o edifício será imediatamente meu; como o que não pertence a 

ninguém, torna-se propriedade do primeiro ocupante. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

A mera entrega de um artigo não transfere a sua propriedade, pois isto só ocorre quando uma venda ou alguma outra causa 

justa precede a entrega. 

 

13. Um tesouro é um antigo depósito de dinheiro, cuja memória já não permanece, de modo que agora não tem dono. Por 

conseguinte, torna-se propriedade de quem o encontra, porque não pertence a mais ninguém. Por outro lado, se alguém, em 

nome do lucro, ou accionado pelo medo, com vista à sua preservação, esconde o dinheiro no chão, não é um tesouro, e quem 

se apropriar dele, será culpado de roubo. 

 

14. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XI. 

 

Adquirimos por meio dos nossos escravos de quase todas as formas, mesmo contra o nosso consentimento. 

 

15. Ulpianus, Disputas, Livro IV. 
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Marcelo, no Livro XX, discute o ponto sobre a quem se aplica uma estipulação ou um legado quando este é feito por um 

escravo que faz parte da peculiaridade castrense de um filho sob controlo paterno, que estava a servir no exército, antes da 

entrada da propriedade. Penso que a opinião entretida por Scaevola, e discutida pelo próprio Marcellus, é a correcta; 

nomeadamente, se a propriedade for inscrita, tudo é adquirido onde o escravo faz parte dela; mas se não for inscrita, a 

aquisição deve ser considerada como feita por um escravo do pai. Quando um usufruto é legado a esse escravo, será por 

vezes considerado como deixado ao pai, e por vezes ao herdeiro, sem ter sido considerado como tendo passado de uma destas 

pessoas para a outra. 

 

16. A mesma distinção é aplicável quando a propriedade foi tomada a fim de determinar se uma acção de furto será ou não 

executada; uma vez que se o herdeiro entrar na propriedade, a propriedade não será considerada como tendo sido roubada da 

mesma; ou se ele não entrar na propriedade, será concedida ao pai uma acção por furto, e também uma acção pessoal para a 

recuperação da propriedade. 

 

17. Sempre que um escravo pertencente a uma propriedade entra numa estipulação, ou adquire propriedade por entrega, o seu 

acto entra em vigor através da pessoa do falecido; como é defendido por Julianus, cuja opinião de que a pessoa do testador 

deve ser considerada num caso deste tipo ainda é aceite, 

 

18. The Same, On Taxes, Book IV. 

 

Pois uma herança não representa a pessoa do herdeiro, mas sim a do falecido, que reina por muitos preceitos do Direito Civil. 

 

19. The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Se o meu agente, ou o tutor de uma ala, entregar a sua própria propriedade como pertencente a mim, ou à ala, a outro, não 

será privado da propriedade da mesma, pois a alienação é nula, porque ninguém pode perder a sua propriedade por um erro. 

 

20. Julianus, Digest, Livro XIII. 

 

Quando concordamos quanto à propriedade que foi entregue, mas discordamos quanto às causas da sua transferência, não 

compreendo porque é que a entrega não deve ser válida; por exemplo, se penso que sou obrigado a transferir-lhe uma parcela 

de terra em conformidade com os termos de um testamento, e eu transfiro-a, e tem a impressão de que o devo fazer em 

virtude de uma estipulação. Pois se eu lhe pagar uma soma de dinheiro com o objectivo de fazer uma doação do mesmo, e 

achar que tenciono emprestar-lha, fica estabelecido que a propriedade lhe será transferida, e o facto de discordarmos quanto à 

causa de dar e receber, não impedirá a sua transferência legal. 

 



2716 

 

21. The Same, Digest, Book XLIV. 

 

A posse da propriedade não é adquirida para um credor por um escravo que tenha sido dado em penhor, pela razão de que 

nem por estipulação, nem por mandato, nem de qualquer outra forma, nada pode ser adquirido por ele, mesmo que ele possa 

ter a posse do escravo. 

 

22. Se um dos vários senhores der dinheiro a um escravo possuído em comum, está no poder do senhor conceder o dinheiro 

ao referido escravo possuído em comum da forma que ele desejar; pois se ele só o fizer para o deduzir das suas contas, e o 

deixar fazer parte da peculiaridade do escravo, ele continuará a ser propriedade do referido senhor. Se, no entanto, ele der o 

dinheiro ao escravo em comum, da mesma forma que estamos habituados a fazer doações aos escravos dos outros, ele tornar-

se-á propriedade comum dos co-proprietários na proporção da parte que cada um tem no escravo. 

 

23. No entanto, para que a questão seguinte possa ser considerada, suponhamos que um co-proprietário tenha doado uma 

soma de dinheiro a um escravo que é propriedade comum, a fim de conservar a sua propriedade da propriedade; e se o 

escravo comprar uma parcela de terra com o referido dinheiro, será propriedade comum dos co-proprietários na proporção da 

parte que cada um tem no escravo; pois, mesmo que o escravo comum tenha comprado a parcela de terra com dinheiro 

roubado, tornar-se-á propriedade dos co-proprietários, de acordo com o seu interesse no escravo. Um escravo em quem 

alguém tem um usufruto não adquire propriedade para o seu proprietário por causa do usufruto; nem um escravo detido em 

comum pode adquirir propriedade para um senhor através do que pertence a outro. Mas, tal como a propriedade é adquirida a 

outros nestas circunstâncias, a condição de escravo sujeito a um usufruto difere da de escravo possuído em comum (por 

exemplo, um deles não adquire propriedade para o usufrutuário, mas o outro adquire-a para os seus senhores), uma vez que, 

quando algo é obtido através da utilização da propriedade do usufrutuário, pertencerá apenas a ele, mas o que um escravo 

possuído em comum adquire através da propriedade de um senhor pertencerá a ambos. 

 

24. Como escravo possuído em comum, ao estipular expressamente para um dos seus senhores, adquire propriedade apenas 

para ele, pelo que também adquire propriedade apenas para ele, recebendo-a por entrega. 

 

25. Quando um escravo pertencente a uma pessoa recebe uma propriedade por entrega, alegando que a recebe pelo seu 

senhor, e Titius, adquire metade dela pelo seu senhor, mas o seu acto com referência à outra metade é nulo. 

 

26. Se um escravo, sujeito a usufruto, deve dizer que recebeu propriedade adquirida através do usufruto por entrega, para o 

seu proprietário, ele adquirirá tudo para ele; pois se entrar numa estipulação com referência a propriedade pertencente ao 

usufruto, ele adquirirá para o seu proprietário. 
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27. Se desejar fazer-me uma doação, e eu ordenar-lhe-ei que entregue a propriedade a um escravo que é propriedade conjunta 

do Titius e de mim próprio, e o escravo a receber com a intenção de a obter para o Titius, a transacção será nula; ou se 

entregar a propriedade ao meu agente com a intenção de a tornar minha, e ele a receber com a intenção de a tornar sua, esta 

transacção também será nula. Se um escravo que seja proprietário de uma propriedade r.eceives comum com a intenção de a 

adquirir para ambos os seus senhores, a transacção, no que diz respeito a um deles, não terá qualquer força ou efeito. 

 

28. Alfenus Varus, Epitomes of the Digest of Paulus, Livro IV. 

 

Átcio tinha uma faixa de terra ao longo de uma via pública; além da via pública havia um rio, e um campo pertencente a 

Lucius Titius. O rio rodeava gradualmente o campo, que se situava entre a estrada e o rio, e depois cobria a estrada, depois 

retrocedeu pouco a pouco, e por aluvião regressou ao seu antigo leito. A conclusão a que chegou foi que, uma vez que o rio 

tinha coberto tanto o campo como a estrada, o campo tornou-se propriedade daquele que possuía terras do outro lado do rio, e 

depois, tendo pouco a pouco recuado para o seu antigo canal, as terras foram-lhe retiradas de cuja propriedade se tinha 

tornado, e foram acrescentadas àquele que se encontrava do outro lado da estrada, uma vez que as suas terras estavam mais 

próximas do rio. A auto-estrada, no entanto, que era pública, não podia pertencer a ninguém por adesão. Foi decidido que a 

auto-estrada não oferecia qualquer impedimento para impedir que o campo deixado do outro lado por aluvião se tornasse 

propriedade de Átio, pois a própria auto-estrada fazia também parte da sua terra. 

 

29. Julianus, On Minicius, Livro III. 

 

Mesmo um escravo que tenha sido roubado adquire para um comprador de boa fé, se fizer uma estipulação, ou recebe por 

entrega qualquer coisa obtida através da sua propriedade. 

 

30. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Foi levantada a questão, se uma pessoa a quem um homem livre estava a servir de boa fé como escravo deveria morrer, e 

deixar um herdeiro que sabia que o alegado escravo era livre, se o herdeiro poderia adquirir qualquer propriedade através da 

sua agência. Não se pode dizer que seja um possuidor de boa fé, uma vez que, quando começa a ter posse, está consciente de 

que o homem é livre; porque, se alguém lhe devesse inventar terras e o herdeiro soubesse que estas tinham sido inventadas, 

não há dúvida de que as colheitas da terra não se tornam suas; e há muito mais razões para a aplicação deste princípio, se o 

testador tivesse a posse da terra de boa fé, tendo-a comprado a alguém que não era o proprietário. A mesma regra deve ser 

observada com referência ao trabalho e ao arbítrio dos escravos; para que, quer sejam nossos ou pertençam a estranhos, e 

quer tenham sido legados ou manumatados por testamento, nada será adquirido por eles para os herdeiros, desde que estes 

não ignorem o seu estatuto; pois, ao mesmo tempo, deve admitir-se que, no caso de um possuidor de boa-fé tornar as 
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colheitas, que utilizou e que eram derivadas da terra, suas, os lucros do seu trabalho ou da sua propriedade serão também 

adquiridos para ele pelo escravo. 

 

31. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Trebatius e Pegasus sustentam que as estátuas erigidas numa cidade não pertencem aos cidadãos; mas o Pretor tem de 

providenciar para que tudo o que ali tenha sido colocado com a intenção de o tornar público não seja retirado por qualquer 

pessoa privada, nem mesmo por aquele que o erigiu. Por conseguinte, os cidadãos terão direito a uma excepção contra quem 

reclamar as estátuas, e a uma acção contra quem as tiver na sua posse. 

 

32. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Uma substituição que ainda não teve lugar não é considerada como fazendo parte da nossa propriedade. 

 

33. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Um homem que é possuído de boa fé como escravo não adquire para o possuidor nada do que obtém por meio do capital de 

outro. 

 

34. É evidente que a propriedade incorpórea não é capaz de entrega e usucapião. 

 

35. Se um escravo, cujo usufruto pertence a outro que não o seu proprietário, compra ele próprio um escravo que lhe é 

entregue antes de pagar o preço, é incerto para quem adquire a propriedade. Pois se ele deve pagar o preço a partir do 

peculiar pertencente ao usufrutuário, entende-se que o escravo se tornará seu; mas se ele o pagar a partir do peculiar a que o 

proprietário tem direito, o escravo será considerado como pertencente a este último. 

 

36. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Pomponius discute o seguinte ponto. Os lobos levaram alguns porcos dos meus pastores; o arrendatário de uma quinta 

adjacente, tendo perseguido os lobos com cães fortes e poderosos, que guardou para protecção dos seus rebanhos, levou os 

porcos para longe dos lobos, ou os cães obrigaram-nos a abandoná-los. Quando o meu pastor reclamou os porcos, levantou-se 

a questão de saber se eles se tinham tornado propriedade daquele que os recuperou, ou se ainda eram meus; pois tinham sido 

obtidos por um certo tipo de caça. A opinião avançada era de que, como nos casos em que os animais eram capturados no 

mar ou em terra, e recuperavam a sua liberdade natural, deixavam de pertencer àqueles que os levavam, assim, onde os 

animais marinhos ou terrestres nos privam de propriedade, esta deixa de ser nossa quando os referidos animais escapam para 
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além da nossa perseguição. De facto, quem pode dizer que tudo o que uma ave que voa através do meu pátio ou do meu 

campo transporta ainda me pertence? Se, portanto, deixar de ser meu, e for largado da boca do animal, pertencerá ao primeiro 

ocupante; tal como quando um peixe, um javali, ou uma ave, foge do nosso controlo, e é levado por outro, torna-se 

propriedade deste último. Pomponius inclina-se para a opinião de que a propriedade continua a ser nossa, desde que possa ser 

recuperada; embora o que ele afirma com referência a aves, peixes, e animais selvagens seja verdade. Diz também que se 

algo se perde por naufrágio, não deixa imediatamente de ser nosso, e que quem o remover será responsável pelo quádruplo 

do seu valor. E, de facto, é melhor manter que tudo o que for retirado por um lobo continuará a ser nosso enquanto puder ser 

recuperado. Portanto, se continuar a ser nosso, penso que uma acção no terreno do roubo mentirá. Pois se o arrendatário 

perseguiu os lobos, não com a intenção de roubar a propriedade (embora pudesse ter tido tal intenção), mas admitindo que 

não os perseguiu com este objecto em vista, ainda assim, como não restituiu os porcos ao meu pastor quando os exigiu, é 

considerado como tendo-os suprimido e ocultado; e por isso penso que será passível de uma acção com base no roubo, bem 

como de uma acção para produzir a propriedade em tribunal; e depois de isto ter sido feito, os porcos podem ser recuperados 

dele. 

 

 

37. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Quando um escravo que é propriedade comum adquire alguma coisa através da propriedade de um dos seus senhores, 

pertencerá, no entanto, a ambos; mas aquele através de cuja propriedade foi adquirido pode recuperar a totalidade da quantia 

através de uma acção de partilha; pois a boa fé exige que cada um dos proprietários tenha uma reivindicação preferencial em 

relação a qualquer que seja o escravo obtido através da sua propriedade; mas se o escravo a adquirir de alguma outra forma, 

pertencerá a todos os co-proprietários na proporção da sua propriedade. 

 

38. Ulpianus, On the Edict, Book LXV. 

 

Não há nada de extraordinário no facto de alguém poder transferir para outro a propriedade de uma propriedade que não 

possui; para um credor, ao vender um penhor, transfere para o comprador um título que ele próprio não possuía. 

 

39. Paulus, On the Edict, Book L. 

 

Uma propriedade não pode ser adquirida pelo usufrutuário através de um escravo, pois uma propriedade não pode consistir 

nos serviços de um escravo. 

 

40. The Same, On Plautius, Livro VII. 
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Um comprador de boa-fé obtém, sem dúvida, como seus quaisquer lucros adquiridos através da propriedade de outro 

entretanto, e isto refere-se não só aos que são adquiridos pela sua diligência e trabalho, mas a todos os outros, porque, no que 

diz respeito aos lucros, ele praticamente ocupa a posição do proprietário; pois, mesmo antes de obter as colheitas, e 

imediatamente após serem separadas do solo, tornam-se propriedade de um comprador de boa-fé. Também não faz qualquer 

diferença se o que eu compro de boa fé pode ser adquirido por prescrição ou não; como, por exemplo, se pertence a uma ala, 

ou foi obtido por violência, ou foi dado ao Governador de uma província contrariamente à lei contra a extorsão, e foi depois 

transferido por ele para um comprador de boa-fé. 

 

41. Por outro lado, se na altura em que a propriedade me foi entregue, eu pensava que pertencia ao vendedor, e depois 

verifiquei que pertencia a outra pessoa, levanta-se a questão de saber se tenho direito aos lucros, porque a posse já durava há 

muito tempo. Pomponius diz que deve ser apreendido que um comprador deste tipo não é de boa fé, embora possa deter o 

imóvel, pois a prescrição tem referência à lei, e se possui o imóvel de boa ou má fé é uma questão de facto. Nem isto pode ser 

controvertido alegando que já decorreu muito tempo; como, por outro lado, aquele que não pode adquirir o bem por 

prescrição devido a um defeito no título do mesmo ainda tem direito aos seus lucros. 

 

42. O aumento de ovelhas é um lucro, e portanto pertence a um possuidor de boa-fé, mesmo que tivessem sido vendidas 

enquanto grávidas, ou que tivessem sido roubadas enquanto estavam nesse estado. E, de facto, não se pode duvidar que um 

possuidor de boa fé tenha direito ao leite, mesmo que os animais possam ter sido vendidos prontos para serem ordenhados. A 

mesma regra aplica-se à lã. 

 

43. The Same, On Plautius, Livro IX. 

 

Qualquer que seja o usufrutuário de um escravo que lhe dê da sua própria propriedade, continuará a ser seu. Se, contudo, ele 

o fez com a intenção de que a propriedade pertencesse ao proprietário, deve ser dito que será adquirida por ele. Mas se um 

estranho lha der, será inquestionavelmente adquirida apenas para o proprietário. Fazemos a mesma afirmação em relação a 

um homem livre que serve de boa fé como escravo, para que, se lhe der alguma coisa, continue a ser minha. Por isso, 

Pomponius diz, que mesmo que eu dê ao escravo o seu trabalho, o que quer que ele adquira por meio dele, ele irá, no entanto, 

adquirir para mim. 

 

44. Pomponius, On Plautius, Livro VI. 

 

Embora o que quer que construamos na costa pública ou no mar nos pertença, ainda assim, um decreto do Pretor deve ser 

obtido para permitir que isso seja feito; e, de facto, se alguém fizer algo deste tipo que incomode os outros, pode ser 

impedido pela força; pois não tenho dúvidas de que aquele que ergue o edifício não terá direito a uma acção civil. 
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45. Celsus, Digest, Livro II. 

 

Podemos apanhar um desertor pela lei da guerra. 

 

46. Qualquer propriedade do inimigo, que possa estar nas nossas mãos, não pertence ao público, mas ao primeiro ocupante. 

 

47. Modestinus, Regras, Livro VII. 

 

Entende-se que temos propriedade como nossa, sempre que, estando na posse, temos direito a uma excepção, ou quando, 

tendo perdido o bem, temos direito a uma acção para o recuperar. 

 

48. The Same, On Quintus Mucius, Livro XIV. 

 

A propriedade adquirida pelo Direito Civil é obtida por nós através daqueles que estão sob o nosso controlo; como, por 

exemplo, no caso de uma estipulação. O que quer que seja adquirido naturalmente, como, por exemplo, a posse, podemos 

adquirir pela agência de qualquer pessoa, se o desejarmos obter. 

 

49. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXXI. 

 

Um freeman não pode adquirir uma propriedade para nós. Qualquer pessoa que nos sirva de boa fé como escravo pode 

adquirir uma para nós, se entrar voluntariamente, e estiver plenamente consciente da sua própria condição. Se, no entanto, ele 

entrar nela por nossa ordem, não a adquirirá para si próprio nem para nós, se não tiver a intenção de a adquirir para si próprio. 

Mas, se tivesse essa intenção, adquiriria a propriedade para si próprio. 

 

50. Da mesma forma, um homem livre que nos serve de boa fé como escravo pode vincular-se legalmente, fazendo um 

contrato connosco, que envolve uma compra, uma venda, ou uma contratação, ou um arrendamento. 

 

51. Se ele nos enganar de alguma forma, será responsável por uma acção por danos, e, neste caso, podemos cobrar-lhe danos 

mais pesados do que de um desconhecido. 

 

52. Se pessoas deste tipo transaccionarem qualquer negócio com referência à nossa propriedade, sob a nossa direcção, ou 

realizarem quaisquer actos como agentes durante a nossa ausência, deverá ser-lhes concedida uma acção contra elas, não só 

quando as tivermos comprado como escravos, mas também se nos tiverem sido dadas; ou tiverem sido adquiridas como dote, 

ou por nos terem sido legadas; ou nos forem devidos por uma herança; não só se pensarmos que são nossos, mas também se 
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forem escravos em comum, ou se estiverem sujeitos ao usufruto; para que não adquiram para nós mais do que teriam 

adquirido se fossem escravos em comum, ou sujeitos ao usufruto de outros. 

 

53. Qualquer que seja um homem livre, ou um escravo pertencente a outro, ou um que nos serve de boa fé como escravo, não 

pode adquirir para nós, o homem livre pode adquirir para si próprio, e o escravo pertencente a outro pode adquirir para o seu 

senhor; excepto que um homem livre que serve de boa fé dificilmente pode obter propriedade por usucapião baseada na 

posse, porque aquele que é possuído não é entendido como tendo posse. Nem pode o proprietário de um escravo de quem 

temos posse de boa fé adquirir inconscientemente por usucapião o que está incluído na peculiaridade do escravo, tal como 

não o pode fazer através de um escravo fugitivo de quem não está na posse. 

 

54. Próculus, Epístolas, Livro II. 

 

Um javali foi apanhado numa armadilha que montou com o objectivo de caçar, e depois de ter sido apanhado, eu libertei-o, e 

levei-o embora; é a sua opinião que lhe tirei o seu javali? E se pensasse que era seu, e eu o libertasse e o deixasse ir para a 

floresta, deixaria ele, neste caso, de ser seu, ou continuaria ele a ser sua propriedade? Se ele deixasse de ser teu, pergunto-te 

que acção terias direito contra mim, e se seria necessário para que uma acção de facto fosse concedida? A resposta foi, que 

deveríamos primeiro ter em consideração a armadilha, e se não faz diferença se a coloco em terrenos públicos ou privados; e 

se a coloco em terrenos privados, se o fiz por minha conta ou por conta de outrem, e se a coloco por conta de outrem, se o fiz 

com a permissão do proprietário dos referidos terrenos, ou sem ela. Além disso, deve ser considerado se o javali foi apanhado 

na armadilha de tal forma que não pôde libertar-se, ou se, ao lutar mais tempo, poderia ter conseguido escapar. Penso que a 

conclusão deveria ser que se o javali estivesse sob o meu controlo ele se tornaria minha propriedade; mas se, pelo seu acto, o 

restituísse à sua liberdade natural, ele deixaria de me pertencer; e eu teria direito a uma acção de facto; como foi decidido 

num caso em que uma pessoa atirou ao mar uma taça pertencente a outra de um navio. 

 

55. The Same, Epistles, Livro VIII. 

 

Uma ilha surgiu num rio em frente à minha terra. No início, o comprimento não ultrapassou o limite deste último, mas depois 

a ilha aumentou de tamanho, pouco a pouco, e projectou-se em frente aos limites dos meus vizinhos superiores e inferiores. 

Pergunto se o aumento me pertence, uma vez que confina com as minhas instalações, ou se o Estado de direito seria o mesmo 

que seria se a ilha tivesse sido tão longa no início como é actualmente. Proculus respondeu, se a lei do aluvião se aplicar ao 

rio, no qual declarou que uma ilha surgiu em frente ao limite da sua propriedade de tal forma que não excedeu o 

comprimento desta última, e que a ilha estava mais próxima das suas instalações do que daquelas que possuíam terras do 

outro lado do riacho, tudo se torna seu, e tudo o que depois se acumulou na ilha por via do aluvião também se torna seu, 

embora o aumento tenha sido de tal ordem que a ilha se estendeu em frente aos limites dos seus vizinhos superiores e 

inferiores, ou mesmo para a colocar mais perto da sua propriedade, possuindo terras do outro lado do rio. 
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56. Pergunto também, se surgir uma ilha perto da minha margem, e depois todo o rio começa a correr entre a minha terra e a 

referida ilha, depois de deixar o seu próprio leito, onde a maior parte dele tinha corrido, se tem alguma dúvida de que a ilha 

continua a ser minha, e se, no entanto, uma parte do próprio leito que foi deixada pelo rio se tornará minha propriedade. 

Peço-lhe que me escreva a sua opinião sobre este ponto. Proculus respondeu que se a ilha em primeiro lugar estivesse mais 

próxima da vossa terra, e o rio, tendo deixado o seu canal principal, que ocupava entre a ilha e a terra do vizinho que estava 

do outro lado do riacho, começasse a correr entre a referida ilha e a vossa terra, a ilha continuará a ser vossa propriedade; mas 

o leito que estava entre a ilha e a terra do vizinho deve ser dividido no meio, para que a parte que estava mais próxima da 

vossa ilha seja entendida como vossa propriedade, e a que estava mais próxima da terra do vosso vizinho seja entendida 

como vossa propriedade. Penso que o leito do rio que secou do outro lado da ilha deixou de ser uma ilha; mas para que o 

assunto possa ser melhor compreendido, neste caso, o campo que antes era uma ilha continuará a ser designado como tal. 

 

57. Paulus, On Plautius, Livro VI. 

 

Julianus diz que nada pode ser adquirido através de um escravo doado por um marido, nem mesmo através da propriedade da 

esposa à qual o escravo foi dado; pois isto só é concedido no caso daqueles que servem de boa fé como escravos. 

 

58. Javolenus, On Cassius, Livro XI. 

 

Qualquer coisa que seja retirada do mar não começa a ser propriedade daquele que a obtém até que o proprietário da referida 

propriedade comece a considerá-la como abandonada. 

 

59. Callistratus, Perguntas, Livro II. 

 

Os bens adquiridos pela minha encomenda não se tornam meus até que a pessoa que os comprou os entregue a mim. 

 

60. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Titius colocou um celeiro móvel para trigo construído de tábuas de madeira sobre a terra de Seius. Coloca-se a questão, quem 

é o proprietário do celeiro? A resposta é que, de acordo com os factos declarados, ele não se torna propriedade da Seius. 

 

61. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

Uma propriedade é muitas vezes considerada na lei como um proprietário, e portanto qualquer coisa que seja adquirida por 

um escravo que faça parte da mesma é considerada como sendo adquirida por ele como o seu senhor. É evidente que, nas 
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matérias em que o acto ou o trabalho de uma pessoa é essencial, nada pode ser obtido para a herança pela agência de um 

escravo; e portanto, embora um escravo pertencente à herança possa ser nomeado herdeiro, ainda assim, como a ordem 

pessoal do seu senhor é necessária para lhe permitir entrar na mesma, devemos esperar até que um herdeiro apareça. 

 

62. Como um usufruto não pode ser criado sem alguém que o desfrute, por isso não pode ser adquirido para uma herdade 

através do meio de um escravo. 

 

63. Paulus, Manuais, Livro II. 

 

Há certas coisas que não podem ser alienadas por si mesmas, mas que passam pelo costume universal; daí que um tracto 

pontilhado de terra e propriedade que não é objecto de comércio passe para o herdeiro; pois embora não lhe possa ser legado, 

ele, no entanto, torna-se seu após a sua nomeação. 

 

64. Tryphoninus, Disputations, Livro VII. 

 

Se alguém que está sob o controlo de outro encontrar um tesouro, deve ser dito com referência à pessoa para quem é 

adquirido que se o primeiro o encontrar na terra de outro, terá direito a metade dele; mas se o encontrar na terra do seu pai ou 

mestre, a totalidade dele pertencerá ao segundo; (e apenas metade, se for descoberto na terra de outra pessoa). 

 

65. Se um escravo possuído em comum encontrar um tesouro na terra de outro, irá ele adquirir o mesmo na proporção das 

acções dos seus senhores, ou irá ele sempre adquiri-lo por ambos igualmente? Este caso assemelha-se a um em que uma 

propriedade derivada do Estado, ou legada por um legado, ou doada por estranhos, é entregue a um escravo, porque um 

tesouro é considerado uma dádiva de fortuna; daí que a parte a que o descobridor tem direito pertença aos co-proprietários na 

proporção do interesse que cada um tem no escravo. 

 

66. Se um escravo possuído em comum encontra um tesouro na terra de um dos seus senhores, sem dúvida pode surgir com 

referência à parte a que o senhor tem sempre direito, uma vez que pertence apenas ao proprietário da terra. Mas, por outro 

lado, deve ser considerado se o outro co-proprietário não terá direito a parte da metade restante, e se o caso não é semelhante 

àquele em que um escravo faz uma estipulação por ordem de um dos seus senhores, ou recebe algo por entrega, ou 

especificamente, para o outro. Pode dizer-se que esta última é a melhor opinião. 

 

67. Onde um escravo em quem alguém tem o usufruto encontra um tesouro na terra daquele que tem a propriedade do 

escravo, será que tudo isto lhe pertence? E se o encontrar na terra de outro, irá adquirir metade dela para o seu proprietário, 

ou para o usufrutuário? Neste caso, deve ser feito um exame para verificar se o usufrutuário pode adquirir a propriedade pelo 

trabalho do escravo. Suponha-se que o escravo encontrou um tesouro escavando no solo; então pode dizer-se que pertence ao 
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usufrutuário. Se, no entanto, ele o encontrar subitamente escondido em algum lugar reformado, enquanto ele não fazia mais 

do que andar por aí, ele pertencerá ao proprietário da propriedade. Eu, contudo, não penso que metade do tesouro deva 

pertencer ao usufrutuário, pois ninguém procura tesouro com o trabalho de um escravo, e não foi por causa dele que o 

escravo estava a cavar na terra, mas ele estava a fazer trabalho para outro fim, e a fortuna deu-lhe outra coisa. Portanto, se ele 

próprio encontrar um tesouro na terra do usufrutuário, penso que este último só terá direito a metade dele, como proprietário 

da terra, e que a outra metade lhe pertencerá a ele que tem a propriedade do escravo. 

 

68. Se um credor encontrar um tesouro num terreno que lhe tenha sido hipotecado, será considerado como tendo-o 

encontrado no terreno de outro. Assim, ele próprio pode levar metade dele, e dar a outra metade ao devedor; e quando o 

dinheiro emprestado é pago, ele pode reter a metade que retirou do tesouro pelo direito do descobridor, e não pelo direito do 

credor. Assim sendo, se o credor começou a deter o terreno como seu pelo direito de propriedade, sob a autoridade do 

imperador o direito ao penhor será considerado como existente durante o tempo designado para o pagamento; mas, após este 

tempo, o devedor terá direito a qualquer tesouro encontrado no terreno antes de o dinheiro ter sido pago. No entanto, se o 

montante da dívida for oferecido dentro do tempo prescrito por lei, o credor deverá devolver o tesouro, pois tudo o que 

pertence ao terreno deverá ser restaurado, tal como no caso de ser devolvido por um possuidor; mas só será obrigado a 

entregar metade, pois está estabelecido que o descobridor tem sempre direito a metade. 

 

69. Quintus Mucius Scaevola, Definições. 

 

Quando alguém entra bens pertencentes a outro nas suas contas para tributação, estes não se tornam de modo algum seus. 

 

70. Labeo, Epitomes of Probabilities, de Paulus. 

 

Se lhe enviar uma carta, esta não se tornará sua até que lhe seja entregue. Paulus: Sou da opinião contrária, pois se me enviar 

a sua secretária, e lhe enviar uma carta a título de resposta, a carta tornar-se-á sua assim que a tiver entregue à sua secretária. 

O mesmo acontece no caso de uma carta que lhe envio apenas como um favor; por exemplo, se me tiver pedido para o 

recomendar a alguém, e eu lhe envio uma carta para esse fim. 

 

71. Se uma ilha de um rio lhe pertence, nenhuma delas é propriedade pública. Paulus: O contrário é verdade, pois neste tipo 

de ilhas, as margens de um rio e as margens do mar são, em certa medida, propriedade pública; e o Estado de direito é o 

mesmo com referência a um campo que confina com a margem, ou a costa. 

 

72. Se uma ilha for formada num ribeiro público, que se encontra perto da sua propriedade, ela pertencerá a si. Paulus: 

Vejamos se isto não é falso com referência a uma ilha que não é contígua ao canal do rio, mas que está suspensa por ramos, 



2726 

 

ou algum outro material leve, acima do ribeiro, de modo a que o solo não o alcance, e a ilha possa mudar a sua posição. Uma 

ilha deste tipo é, em certa medida, propriedade pública, e pertence ao próprio rio. 

 

73. Paulus: Se uma ilha que se forma no rio se tornar sua, e outra ilha se formar depois entre a primeira e a margem oposta, a 

medida será tirada da sua ilha, e não da sua terra, por causa da qual a ilha se tornou sua propriedade; para que diferença faz o 

carácter da terra, por causa de cuja situação se reivindica a propriedade da última ilha? 

 

74. Labeo, no mesmo Livro, diz que se algo é formado ou construído num lugar público, torna-se público, e que uma ilha que 

é formada num fluxo público também deve ser considerada propriedade pública. 

 

75. Venuleius, Interdicts, Livro VI. 

 

Quando uma mulher grávida é legada, adquirida por usucapião, ou alienada de qualquer outra forma, e dá à luz uma criança, 

ela tornar-se-á propriedade daquele que a comprou, e não daquele a quem ela pertencia quando concebeu. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre a aquisição ou perda da posse. 

 

 

 

 

 

76. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

A posse, como diz Labeo, deriva do termo sedes, ou posição, porque é naturalmente detida por aquele que a tem; e isto os 

gregos designam katoxyn. 

 

77. Nerva, o filho, afirma que a posse da propriedade teve origem na posse natural, e que o vestígio desta ainda permanece no 

caso de tudo o que é tomado na terra, no mar e no ar, pois pertence imediatamente àqueles que primeiro adquirem a posse da 

propriedade. Do mesmo modo, os despojos tomados em guerra, e uma ilha formada no mar, pedras preciosas e pérolas 

encontradas na costa, tornam-se propriedade daquele que primeiro as obtém. 
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78. Também adquirimos a posse por nós próprios. 

 

79. Uma pessoa louca, ou um guarda, não pode começar a adquirir a posse sem a autoridade do seu curador ou tutor; porque, 

embora os primeiros possam tocar a propriedade com os seus corpos, não têm a disposição de a deter, tal como qualquer 

pessoa que coloque algo nas mãos de um homem que esteja a dormir. Um guarda pode começar a obter a posse pela 

autoridade do seu tutor. Ofilius, e Nerva, o filho, no entanto, dizem que uma ala não pode começar a obter a posse sem a 

autoridade do seu tutor, pois a posse é uma questão de facto, e não de lei. Esta opinião pode ser aceite quando a ala é de uma 

idade tal que seja capaz de compreender o que ele está a fazer. 

 

80. Quando um marido dá a posse à sua esposa com o objectivo de lhe fazer uma doação, várias autoridades sustentam que 

ela está efectivamente na posse, pois uma questão de facto não pode ser anulada pelo Direito Civil. E, de facto, de que 

serviria dizer que a esposa não está na posse, uma vez que o marido a perdeu imediatamente quando já não a desejava reter? 

 

81. Também adquirimos a posse através de um escravo ou de um filho que está sob o nosso controlo; e este é o caso dos bens 

que constituem a sua peculiaridade, mesmo que ignoremos o facto, tal como foi detido por Sabinus. Cassius e Julianus: 

porque aqueles a quem permitimos ter peculiaridade são entendidos como estando na posse com o nosso consentimento. 

Portanto, uma criança e uma pessoa insana podem obter a posse de uma propriedade formando um peculiar, e podem adquiri-

la por usucapião; um herdeiro também o pode fazer, onde um escravo pertencente à propriedade faz uma compra. 

 

82. Podemos também adquirir a posse através de qualquer pessoa que possuímos de boa fé como escravo, mesmo que 

pertença a outro, ou que seja livre. Se, contudo, tivermos posse dele de forma fraudulenta, não creio que possamos adquirir 

posse através da sua agência. Aquele que está na posse de outro não pode adquirir propriedade para o seu senhor nem para si 

próprio. 

 

83. Quando somos co-proprietários de um escravo, podemos individualmente adquirir propriedade através dele na sua 

totalidade, como se fosse um dos nossos próprios escravos, se pretender fazer a aquisição para um dos seus senhores; tal 

como é o caso da aquisição da propriedade. 

 

84. Podemos obter a posse através de um escravo em quem temos o usufruto da mesma forma que ele está habituado a 

adquirir propriedade para nós através do seu trabalho; nem faz qualquer diferença se não o possuirmos de facto, pois a 

mesma regra aplica-se a um filho. 

 

85. Além disso, aquele por quem desejamos obter a posse deve ser uma pessoa capaz de compreender o que significa a posse. 
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86. Portanto, se enviar um escravo, que é louco, para tomar posse, não será de modo algum considerado como tendo 

adquirido. 

 

87. Se enviar um rapaz com idade inferior à da puberdade para tomar posse, começará a fazê-lo; tal como uma ala adquire a 

posse, e especialmente pela autoridade do seu tutor. 

 

88. Não há dúvida de que se pode obter a posse através de uma escrava. 

 

89. Uma ala pode adquirir a posse através de um escravo, quer este tenha chegado à idade da puberdade, quer não, se ele o 

instruir a tomar posse com a autoridade do seu tutor. 

 

90. Nerva, o filho, diz que não podemos adquirir a posse por meio de um dos nossos escravos que é um fugitivo, embora se 

tenha mantido na nossa posse enquanto não estiver na de outro; e, portanto, que, entretanto, a propriedade pode ser adquirida 

por ele através de usucapião. Esta opinião, porém, é adoptada por conveniência pública, para que a usucapião possa ter lugar 

desde que ninguém tenha obtido a posse do escravo. É opinião de Cassius e Julianus que a posse pode ser adquirida por tal 

escravo, bem como por aqueles que temos numa província. 

 

91. Julianus diz que não podemos adquirir a posse através de um escravo que tenha sido efectivamente dado em penhor, pois 

ele é considerado possuído pelo devedor num aspecto, ou seja, com o objectivo de usucapião. Nem pode o escravo que é 

dado em penhor adquirir propriedade para o credor, porque embora este último possa ter a sua posse, não pode adquirir 

propriedade através dele por meio de uma estipulação, ou de qualquer outra forma. 

 

92. Os antigos pensavam que podíamos adquirir qualquer coisa através de um escravo pertencente a uma propriedade, porque 

ele fazia parte da referida propriedade. Assim, surgiu uma discussão sobre se esta regra não deveria ser alargada para que, 

onde alguns escravos fossem legados, os outros pudessem ser possuídos pelo acto de um deles. Discutiu-se também se este 

seria o caso se todos eles fossem comprados ou doados em conjunto. A melhor opinião é que, em tais circunstâncias, não 

posso adquirir a posse pelo acto de um deles. 

 

93. Se um escravo for parcialmente legado a um herdeiro nomeado, pode adquirir a posse da terra da propriedade para ele, na 

proporção da sua parte no referido escravo, em virtude do legado. 

 

94. A mesma regra aplicar-se-á se eu ordenar a um escravo possuído em comum que aceite uma propriedade, porque obtenho 

a posse da minha parte por causa do meu interesse nele. 
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95. O que dissemos em relação aos escravos aplica-se também quando eles próprios desejam adquirir a posse para nós; pois 

se o senhor ordena ao seu escravo que tome posse, e ele o faz com a intenção de adquirir a propriedade não para si, mas para 

o Titius, a posse não é adquirida para si. 

 

96. A posse é adquirida por nós através de um agente, um tutor, ou um curador. Mas quando tomam posse em seu próprio 

nome, e não com a intenção de meramente prestar os seus serviços, não podem adquirir a posse para nós. Por outro lado, se 

dissermos que aqueles que obtêm a posse em nosso nome não a adquirem para nós, o resultado será que nem aquele a quem a 

propriedade foi entregue obterá a posse, porque não teve a intenção de o fazer, nem aquele que entregou o artigo a 

conservará, uma vez que renunciou à posse da mesma. 

 

97. Se eu ordenar a um vendedor que entregue o bem ao meu agente, enquanto ele estiver na nossa presença, Priscus diz que 

o bem será retido para me ter sido entregue a mim. A mesma regra será aplicada se eu ordenar ao meu devedor que pague a 

outro a quantia que me é devida, pois não é necessário tomar posse corporal e efectiva, mas isto pode ser feito apenas pelos 

olhos e pela intenção. A prova disto aparece no caso de bens que, devido ao seu peso, não podem ser movimentados, como as 

colunas, por exemplo; pois são considerados entregues se as partes consentirem, com as colunas perante elas; e os vinhos são 

considerados como tendo sido entregues quando as chaves da cave foram entregues ao comprador. 

 

98. Os municípios não podem possuir nada por si próprios, porque todos os cidadãos não podem consentir. Não possuem os 

fóruns, os templos e outras coisas deste tipo, mas fazem uso deles de forma promíscua. Nerva, o filho, diz que eles podem 

adquirir, possuir, e obter por usucapião, a peculiaridade dos seus escravos; outros, porém, afirmam o contrário; uma vez que 

não possuem a posse dos próprios escravos. 

 

99. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

A regra actual é que os municípios podem simultaneamente deter a posse e adquirir por usucapião, e que isto pode ser feito 

através de um escravo, ou de uma pessoa livre. 

 

100. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Além disso, só podem ser possuídos bens corpóreos. 

 

101. Obtemos a posse tanto através do corpo como da mente, e não através destes separadamente. Quando, porém, dizemos 

que obtemos a posse através do corpo e da mente, isto não deve ser entendido como significando que onde alguém deseja 

tomar posse da terra, deve andar por todos os campos, pois será suficiente para ele entrar em qualquer parte da terra, desde 

que seja sua intenção tomar posse de tudo, até ao limite dos seus limites. 
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102. Ninguém pode obter a posse de uma propriedade que seja incerta; como, por exemplo, se tiver a intenção e o desejo de 

possuir tudo o que o Titius tem. 

 

103. Neratius e Proculus pensam que não podemos adquirir a posse apenas por intenção, se a posse natural não vier primeiro. 

Portanto, se sei que existe um tesouro na minha terra, possuo-o imediatamente, assim que tenho a intenção de o fazer; porque 

a intenção fornece o que falta na posse natural. Mais uma vez, a opinião de Brutus e Manilius, que sustentam que qualquer 

pessoa que tenha tido posse de terra durante muito tempo também teve posse de qualquer tesouro que ali se encontrasse, 

mesmo ignorando a sua existência, não é correcta. Pois aquele que não sabe que existe ali qualquer tesouro não o possui, 

embora possa ter a posse da terra; e, se estava ciente da sua presença, não pode adquiri-lo por posse longa, porque sabe que é 

propriedade de outra pessoa. Várias autoridades sustentam que a opinião do Sabinus é a melhor; nomeadamente, que aquele 

que sabe que há um tesouro na sua terra não o adquire a menos que tenha sido removido do seu lugar, porque não está sob a 

nossa custódia. Estou de acordo com esta opinião. 

 

104. Podemos deter a posse da mesma coisa por vários títulos diferentes; por exemplo, certas autoridades pensam que aquele 

que obtém a propriedade por usucapião não o faz apenas como comprador, mas como proprietário. Pois se eu sou o herdeiro 

daquele que tem posse como comprador, possuo a mesma propriedade, mas como comprador e como herdeiro; pois embora a 

posse só possa ser estabelecida por um único título, este não é o caso da posse. 

 

105. Por outro lado, várias pessoas não podem ter a posse da mesma coisa sem divisão; pois, de facto, é contrário à natureza 

que enquanto eu possuir algo, também se deve considerar que o possuo. Sabinus, no entanto, diz que quem dá propriedade 

detida por um título precário possui-a ele próprio, bem como quem a recebeu com o risco. Trebatius também aprova esta 

opinião, pois pensa que uma pessoa pode ter a posse justa, e outra injustamente, mas que ambas não podem possuí-la nem 

injustamente nem justamente. Labeo contradiz-o, pois, no caso de posse total, não faz muita diferença se alguém a possui de 

forma justa ou injusta. Isto é correcto, pois a mesma posse não pode ser detida por duas pessoas, tal como não se pode 

considerar que esteja no mesmo lugar em que estou de pé, ou que se sente exactamente onde estou sentado. 

 

106. Quando a posse se perde, a intenção da parte em posse deve ser considerada. Por conseguinte, embora possa estar numa 

faixa de terra, ainda assim, se não tiver a intenção de a reter, perderá imediatamente a posse. Por conseguinte, a posse pode 

ser perdida apenas pela intenção, embora não possa ser adquirida desta forma. 

 

107. Se, no entanto, tiver a posse apenas por intenção, mesmo que outro possa estar no terreno, continuará a ter a posse do 

mesmo. 
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108. Se alguém deve notificar que uma casa é invadida por ladrões, e o proprietário, sendo dominado pelo medo, não está 

disposto a aproximar-se dela, fica estabelecido que perde a posse da casa. Mas se um escravo ou um inquilino, através de 

cuja agência possuo efectivamente uma propriedade, morrer, ou partir, reterei a posse por intenção. 

 

109. Se eu entregar um artigo a outro, perco a posse do mesmo; pois foi decidido que mantemos a posse até que a 

abandonemos voluntariamente, ou sejamos privados da mesma pela força. 

 

110. Se um escravo, do qual estou na posse, afirma que é livre, como Spartacus fez, e está pronto a manter a sua.liberdade em 

tribunal, não será considerado como estando na posse do senhor a quem se prepara para se opor. Isto, contudo, só é correcto 

quando ele permaneceu por muito tempo em liberdade; caso contrário, se, da sua condição de escravo, ele exigir a sua 

liberdade, e petições para uma decisão judicial sobre este ponto, ele, no entanto, permanece sob o meu controlo, e eu detenho 

a sua posse por intenção, até que ele tenha sido pronunciado como livre. 

 

111. Possuímos por intenção os locais a que recorremos no Verão e no Inverno, embora os deixemos em certas alturas. 

 

112. Além disso, podemos ter a posse por intenção, e também corpórea, por meio de outra, como declarámos no caso de um 

inquilino e de um escravo. O facto de possuirmos determinada propriedade sem termos conhecimento dela (como é o caso 

em que os escravos obtêm peculiaridade), não deve apresentar qualquer dificuldade, pois somos considerados possuidores 

tanto pela intenção como pela própria agência dos escravos. 

 

113. Nerva, o filho, pensa que podemos possuir bens móveis, com excepção dos escravos, desde que estes permaneçam a 

nosso cargo; ou seja, desde que possamos obter a posse natural dos mesmos, se assim o desejarmos. Pois se um rebanho se 

perder, ou um vaso cair de tal forma que não possa ser encontrado, deixa imediatamente de estar na nossa posse, embora 

ninguém mais possa obter a posse dele; mas o caso é diferente quando não se consegue encontrar nada que esteja a meu 

cargo, porque ele ainda permanece na vizinhança, e uma busca diligente irá descobri-lo. 

 

114. Do mesmo modo, animais selvagens que fechamos em recintos, e peixes que deitamos em tanques, estão em nossa 

posse. Mas os peixes que se encontram num lago, ou animais selvagens que vagueiam em bosques cercados por sebes, não 

estão na nossa posse, pois são deixados à sua liberdade natural; caso contrário, se alguém comprasse o bosque, seria 

considerado como tendo a posse de todos os animais que nele se encontram, o que é falso. 

 

115. Além disso, temos a posse de aves que calámos ou domesticámos, e sujeitas ao nosso controlo. 

 

116. Certas autoridades detêm muito apropriadamente que pombos, que voam para longe dos nossos edifícios, bem como 

abelhas que deixam as nossas colmeias, e que têm o hábito de regressar, estão possuídos por nós. 
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117. Labeo e Nerva, o filho, deram como sua opinião que eu deixo de possuir qualquer lugar que um rio ou o mar tenha 

transbordado. 

 

118. Se se apropriar de qualquer propriedade que tenha sido depositada consigo, com a intenção de a roubar, eu deixo de ter a 

posse da mesma. Se, no entanto, não o retirar do seu lugar, e tiver a intenção de negar que foi depositado consigo, várias 

autoridades antigas, e entre elas Sabinus e Cassius, muito apropriadamente sustentam que eu ainda retenho a posse, pela 

razão de que um roubo não pode ser cometido sem manipulação do artigo, nem o roubo pode ser cometido por mera intenção. 

 

119. A regra de que ninguém pode ele próprio alterar o seu título de posse de propriedade foi estabelecida pelas autoridades 

antigas. 

 

120. Se, contudo, aquele que depositou um artigo comigo, ou me emprestou, me vender ou me der o mesmo, não serei 

considerado como tendo alterado o título pelo qual possuo a posse, uma vez que não possuía a posse. 

 

121. Há tantos tipos de possessão como há formas de adquirir bens que não nos pertencem; como, por exemplo, por compra, 

por doação, por legado, por dote, como herdeiro, por rendição como reparação por danos cometidos, por ocupação, como no 

caso em que obtemos propriedade da terra ou do mar, ou do inimigo, ou que nós próprios criamos. E, em conclusão, existe 

apenas um género de possessão, mas as espécies são infinitas em número. 

 

122. A possessão pode ser dividida em dois tipos, pois é adquirida ou de boa, ou de má fé. A opinião de Quintus Mucius, que 

incluiu entre os diferentes tipos de possessão que foi dada por ordem de um magistrado, com o objectivo de preservar a 

propriedade, ou onde obtemos a posse porque não é fornecida segurança contra ferimentos ameaçados, é perfeitamente 

ridícula. Pois quando alguém coloca um credor na posse com o objectivo de preservar o bem, ou quando isso é feito porque 

não foi dada caução contra ameaça de ferimento, ou em nome de uma criança por nascer, não concede realmente a posse, 

mas apenas a custódia e supervisão do bem. Assim, quando um vizinho não dá segurança contra ferimentos ameaçados, e 

somos colocados no comando, e esta condição se mantém durante muito tempo, o Pretor, mediante justificação adequada, 

permitir-nos-á obter a posse efectiva do bem. 

 

123. Ulpianus, On the Edict, Book LXVII. 

 

Um pai possui imediatamente tudo o que o seu filho adquire como parte da sua peculiaridade, embora possa não ter 

consciência de que está sob o seu controlo. Além disso, a mesma regra deve ser adoptada mesmo que o filho esteja na posse 

de outro como escravo. 
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124. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXIII. 

 

Se eu lhe devo Stichus nos termos de uma estipulação, e não o entrego, e o senhor obtém a posse dele de alguma outra forma, 

o senhor é um depredador. Da mesma forma, se eu lhe vender qualquer propriedade e não a entregar, e obtiver a posse da 

mesma sem o meu consentimento, não o fará como comprador, mas como depredador. 

 

125. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Dizemos que detém qualquer coisa clandestinamente que se apodere dela à socapa, suspeitando que a outra parte, não 

sabendo o que fez, possa suscitar uma controvérsia, e temendo que ele contenda o seu direito. Contudo, aquele que não toma 

posse em segredo, mas se esconde, está numa posição tal que não é considerado como tendo posse clandestina. Pois não se 

deve ter em conta a forma como adquiriu a posse, mas o início da sua aquisição, nem se começa a adquirir a posse 

clandestinamente quem o faz de boa fé, com o conhecimento ou consentimento daquele a quem a propriedade pertence, ou 

por qualquer outra boa razão. Assim, Pomponius diz que obtém a posse clandestina que, temendo que possa surgir alguma 

controvérsia futura, e a pessoa de quem ele está apreensivo, ignorando o facto, toma posse furtivamente. 

 

126. Labeo diz que quando um homem vai a um mercado, não deixando ninguém em casa, e no seu regresso do mercado 

descobre que alguém tomou posse da sua casa, este último é considerado como tendo obtido posse clandestina. Portanto, 

aquele que foi ao mercado ainda retém a posse, mas se o invasor não admitir o proprietário no seu regresso, será considerado 

como estando na posse mais pela força do que clandestinamente. 

 

127. Paulus, On the Edict, Book LIV. 

 

Se o proprietário não estiver disposto a regressar à terra porque teme o exercício de força superior, será considerado como 

tendo perdido a posse. Isto também foi afirmado por Neratius. 

 

128. The Same, On the Edict, Book LXV. 

 

Como a posse não pode ser adquirida a não ser por intenção e acto corpóreo, assim, da mesma forma, não pode ser perdida, 

excepto num caso em que ocorra o oposto de ambas as coisas. 

 

129. Gaius, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Em geral, considera-se que temos posse quando ?qualquer pessoa, como agente, anfitrião ou amigo, a detém em nosso nome. 
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130. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIX. 

 

Quando alguém arrenda propriedade, e depois a reclama por um título precário, é considerado como tendo abandonado o seu 

arrendamento. Se a reivindicar inicialmente por um título precário, e depois o arrenda, considera-se que detém a posse ao 

abrigo do arrendamento; pois o que quer que seja feito por último deve ser tido em consideração. Pomponius, também, é 

desta opinião. 

 

131. Pomponius discute uma questão muito agradável; nomeadamente, se um homem que arrenda terra, mas a reclama por 

um título precário, o faz, não com o propósito de a possuir, mas meramente para permanecer na posse; pois há uma grande 

diferença, pois uma coisa é possuir, mas outra bem diferente é estar na posse. As pessoas colocadas na posse com o objectivo 

de preservar o bem, como legatários ou vizinhos, devido a ameaças de ferimentos, não possuem o bem, mas estão na posse 

do mesmo com o objectivo de cuidar dele. Quando isto é feito, ambas as formas acima referidas são fundidas numa só. 

 

132. Quando alguém arrenda um terreno, e pede para ser colocado na posse por um título precário, se o arrendar por um 

sestércio, não há dúvida de que o detém à vontade, pois um arrendamento apenas por essa quantia é nulo. Se, no entanto, ele 

o arrendar por uma renda justa, deve então verificar-se o que foi feito primeiro. 

 

133. Paulus, On the Edict, Book LXV. 

 

Ele possui justamente quem o faz, pela autoridade do Pretor. 

 

134. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Aquele que tem o usufruto da propriedade é considerado como possuidor natural. 

 

135. A posse não tem nada em comum com a posse, e portanto um interdito Uti possidetis não é recusado a quem tenha 

iniciado o processo de recuperação da propriedade, pois quem o faz não é considerado como tendo abdicado da posse. 

 

136. The Same, On the Edict, Book LXXII. 

 

Pomponius relata que as pedras foram afundadas no Tibre por um naufrágio e posteriormente recuperadas; e pergunta se a 

propriedade permaneceu inalterada durante o tempo em que estiveram no rio. Penso que a propriedade, mas não a posse, foi 

retida. Este caso não é semelhante ao de um escravo fugitivo, pois o escravo é considerado possuído por nós, a fim de evitar 

que ele nos privasse da posse; mas o caso das pedras é diferente. 
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137. Quando alguém faz uso da agência de outro, deve fazê-lo com as responsabilidades e defeitos que lhe estão associados. 

Assim, com referência ao tempo durante o qual o vendedor teve a posse da propriedade, também tomamos em consideração 

as questões de violência, sigilo, e precariedade do título. 

 

138. Além disso, quando alguém devolve um escravo ao vendedor, levanta-se a questão de saber se este último pode lucrar 

até ao momento em que o escravo estava na posse do comprador. Algumas autoridades pensam que ele não pode, pela razão 

de que a devolução do escravo anula a venda; outras sustentam que o comprador pode lucrar no momento da posse pelo 

vendedor, e o vendedor no momento da posse pelo comprador. Esta opinião, penso eu, deveria ser adoptada. 

 

139. Se um homem livre, ou um escravo pertencente a outro que serve de boa fé, comprar propriedade, e um terceiro adquirir 

a posse da mesma, nem o alegado escravo, quando se torna livre, nem o verdadeiro proprietário podem lucrar no momento 

em que a propriedade estiver nas mãos de um possuidor de boa-fé. 

 

140. Quando um herdeiro não possuía em primeiro lugar, colocava-se a questão de saber se ele lucrava com a posse do 

testador. E, de facto, a posse é interrompida entre as partes da venda, mas muitas autoridades não têm a mesma opinião com 

referência aos herdeiros, uma vez que o direito de sucessão é muito mais extenso do que o de compra. No entanto, é mais de 

acordo com uma interpretação liberal do direito que a mesma regra relativa aos herdeiros que se aplica aos compradores. 

 

141. Não só a posse do testador, que ele tinha no momento da sua morte, beneficia o herdeiro, mas também aquilo que ele 

tinha em qualquer momento tem esse efeito. 

 

142. Também em relação ao dote, se a propriedade tiver sido dada ou recebida como tal, o momento da posse beneficiará ou 

o marido ou a esposa, conforme o caso. 

 

143. Se alguém tiver transferido propriedade por um título precário, coloca-se a questão de saber se pode lucrar com o tempo 

em que esteve na posse da pessoa para quem foi transferida. Penso que aquele que a transfere por um título precário não pode 

lucrar com a posse, enquanto o título continuar a ser precário; mas se voltar a adquirir a posse, e o título precário se extinguir, 

pode lucrar com a posse durante o tempo em que a propriedade foi detida por um título precário. 

 

144. Num certo caso, foi-lhe perguntado se um escravo manumitted possui a posse de bens que fazem parte da sua 

peculiaridade (não lhe tendo sido dada a sua peculiaridade) e se o seu senhor deseja lucrar com a posse do bem quando este 

foi detido pelo libertado, tendo a posse do bem sido entregue, se o pode fazer. Foi decidido que não lhe devia ser concedido o 

benefício do tempo da posse, porque a sua conduta era clandestina e desonesta. 
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145. Quando os bens me foram restituídos por ordem do tribunal, foi decidido que tenho direito ao benefício do tempo 

durante o qual foi detido pelo meu oponente. 

 

146. Deve, contudo, lembrar-se que um legatário tem direito ao benefício do tempo em que o bem estava nas mãos do 

testador. Mas vejamos se ele será beneficiado pelo tempo em que o bem esteve na posse do herdeiro. Penso que, quer o 

legado tenha sido legado absoluta ou condicionalmente, deve ser considerado que o legatário pode beneficiar no momento 

em que estava na posse do herdeiro, antes de a condição ter sido preenchida, ou o bem entregue. O tempo em que esteve na 

posse do testador beneficiará sempre o legatário, se o legado ou o fideicomisso for genuíno. 

 

147. Além disso, aquele a quem o bem é doado tem direito a lucro no momento em que foi possuído pela pessoa que fez a 

doação. 

 

148. Os tempos de posse são aplicáveis àqueles que têm posse do que é seu; mas ninguém terá direito a este privilégio, a 

menos que ele próprio tenha estado na posse. 

 

149. Mais uma vez, o tempo de ocupação não terá qualquer vantagem quando a posse for defeituosa; a posse, porém, que não 

seja defeituosa, não causa qualquer dano. 

 

150. Paulus, On the Edict, Book LXVIII. 

 

Se o meu escravo, ou o meu filho que está sob o meu controlo, fizer uma venda, o benefício do tempo em que esteve em meu 

poder será concedido; ou seja, desde que tenha agido com o meu consentimento, ou tenha tido a livre administração da sua 

peculiaridade. 

 

151. Quando algo é vendido por um tutor ou curador, o comprador terá direito ao benefício do tempo durante o qual a ala ou 

a pessoa louca possuiu o bem. 

 

152. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVI. 

 

Entende-se que deixamos de possuir bens que nos foram roubados, tal como se tivéssemos sido privados deles pela força. 

Mas se alguém que está sob o nosso controlo nos roubar alguma coisa, não perderemos a posse dela, enquanto ela 

permanecer nas suas mãos; pela razão de que a posse é adquirida para nós através de pessoas deste tipo. É por isso que somos 

considerados como possuidores de um escravo fugitivo; pois, como não podemos ser privados da posse de outras coisas que 

ele tem, assim, da mesma forma, não podemos ser privados dele. 

 



2737 

 

153. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Tudo o que uma esposa dá ao seu marido, ou um marido à sua esposa, é tido por ele ou ela como seu possuidor. 

 

154. The Same, On the Edict, Livro LXXVI. 

 

Se alguém for despojado à força, deve ser considerado como tendo permanecido na posse, pois tem o poder de o recuperar 

por meio de um interdito com base na violência. 

 

155. A diferença entre propriedade e posse é que a posse continua a existir, mesmo contra a vontade do proprietário; mas a 

posse perde-se assim que alguém decide que não está disposto a ficar com ela. Portanto, se um homem entregar a posse com 

a intenção de que a propriedade lhe seja devolvida posteriormente, deixa de a possuir. 

 

156. Celsus, Digest, Livro XXIII. 

 

O que possuo em meu próprio nome, posso possuir no de outro. Pois não altero o título da minha posse quando a possuo 

através de outro, mas deixo de possuir o bem, e faço-o possuidor pelo meu próprio acto. Não é a mesma coisa possuir 

pessoalmente e possuir em nome de outro; pois ele possui em cujo nome a posse é mantida. Um representante empresta a sua 

agência à posse de outro. 

 

157. Se entregar bens a uma pessoa louca que pensa estar no gozo das suas faculdades, pela razão de que, enquanto na sua 

presença ele parecia estar calado, e ter a sua mente desobstruída, embora ele não obtenha a posse, "perdê-la-á". Pois é 

suficiente ter renunciado à posse, mesmo que não a tenha transferido legalmente, pois seria absurdo dizer que ninguém tinha 

intenção de renunciar a ela a menos que a transferisse legalmente; e, de facto, é porque pensa que a transferiu que manifesta a 

sua intenção de dar a posse. 

 

158. Se eu ordenar ao vendedor, de quem fiz uma compra, que entregue o artigo em minha casa, é certo que possuo a 

propriedade, mesmo que ainda ninguém lhe tenha tocado. Ou, se o vendedor me mostrar da minha torre um terreno vizinho 

do qual ele diz que me entrega a posse, começo a possuir o referido terreno, e tal como se tivesse colocado o meu pé dentro 

dos limites do mesmo. 

 

159. Se, quando estou de um lado da minha terra, outra pessoa entra no lado oposto, com a intenção de obter a posse 

clandestinamente, não sou considerado como tendo perdido imediatamente a posse, pois posso facilmente expulsá-lo das 

instalações, assim que for informado do seu acto. 
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160. Mais uma vez, se um exército entrar em terra com grande violência, só ganhará a posse da parte que ocupava. 

 

161. Marcellus, Digest, Livro XVII. 

 

Um homem que comprou uma parcela de terra a outro de boa fé, alugou depois a mesma terra ao proprietário. Pergunto se ele 

deixou ou não de a possuir. Respondi que ele cessou imediatamente de o fazer. 

 

162. Quando os antigos afirmam que ninguém podia alterar o título da sua posse, é provável que tivessem em mente alguém 

que, estando na posse de uma propriedade corpórea, bem como por intenção, determinou possuí-la sob outro título; e não 

alguém que, tendo renunciado à posse sob o seu primeiro título, desejava obter a posse uma segunda vez, sob outro. 

 

163. The Same, Digest, Livro XIX. 

 

Onde qualquer pessoa que tenha emprestado um artigo para ser usado, o vende, e o dirige para ser entregue ao comprador, e o 

mutuário não o entrega; em alguns casos o proprietário será considerado como tendo perdido a posse, e em outros não. Pois o 

proprietário só perderá a posse quando o artigo que foi emprestado não for devolvido quando o exigir. Mas e se houvesse 

uma causa justa e razoável para a devolução, e não apenas que o mutuário desejasse manter a posse da propriedade? 

 

164. Javolenus, Sobre Cassius, Livro VII. 

 

Podemos por vezes entregar a outro a posse de um bem que nós próprios não possuímos; como, por exemplo, quando aquele 

que possui um artigo como herdeiro, e, antes de se tornar proprietário do mesmo, o reclama sob um título precário do 

verdadeiro herdeiro. 

 

165. Os bens que tenham sido atirados borda fora num naufrágio não podem ser adquiridos por usucapião, uma vez que não 

foram abandonados, mas apenas perdidos. 

 

166. Penso que a mesma regra de direito se aplica aos bens que foram atirados ao mar para aliviar o navio, pois isso não pode 

ser considerado como abandonado que tenha sido temporariamente abandonado por razões de segurança. 

 

167. Quando alguém reclama a propriedade de outro por um título precário, e o aluga a ele, a posse do mesmo reverterá para 

o proprietário. 

 

168. The Same, On Cassius, Livro XIII. 
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Aquele que obtém a posse de tal forma que não a pode reter, não é considerado que a tenha adquirido de todo. 

 

169. The Same, Epístolas, Livro I. 

 

Quando somos nomeados herdeiros, e a herança é aceite, todos os direitos a ela nos são transmitidos; mas a posse não nos 

pertence até que seja tomada naturalmente. 

 

170. No que diz respeito àqueles que caem nas mãos do inimigo, a lei relativa à sua retenção dos direitos de propriedade é 

uma lei peculiar, pois perdem a posse corpórea dos mesmos, nem podem ser considerados como possuidores de nada quando 

eles próprios são possuídos por outros; por conseguinte, quando regressam, é necessária uma nova aquisição de posse, 

mesmo que ninguém tenha tido entretanto a posse dos seus bens. 

 

171. Pergunto também, se acorrento um homem livre para o possuir, se possuo através dele tudo o que ele possui. A resposta 

é que se reivindico um homem livre, não penso que o possua; e, como este é o caso, há muito menos razões para que os seus 

bens sejam possuídos por si; nem a natureza das coisas admite que podemos possuir qualquer coisa pela agência de alguém 

que não tenho legalmente em meu poder. 

 

172. The Same, Epistles, Livro XIV. 

 

Qualquer coisa que o vosso escravo obtenha a posse pela violência, sem o vosso conhecimento, não possuis, porque aquele 

que está sob o vosso controlo não pode adquirir posse corpórea se não tiverdes conhecimento dela; mas pode adquirir posse 

legal, como, por exemplo, possui o que lhe chega às mãos como parte da sua peculiaridade. Pois quando se diz que um 

senhor possui pelo seu escravo, há uma excelente razão para isso, porque o que é detido pelo escravo, e por uma boa razão, 

pertence ao seu peculiar, e o peculiar que um escravo não pode possuir como cidadão, mas possui naturalmente, considera-se 

que o seu senhor possui. Qualquer coisa, porém, que o escravo adquira por actos ilegais, não é possuída pelo senhor, porque 

não está incluída no peculiar do escravo. 

 

173. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXV. 

 

Deixamos de possuir qualquer coisa que tenha estado na nossa posse, e que tenha sido tão completamente perdida que não 

sabemos onde está. 

 

174. Possuímos através dos nossos agricultores, dos nossos inquilinos, e dos nossos escravos. Se eles morrem, se tornam 

loucos, ou são contratados por outros, entendemos que ainda conservamos a posse deles. Não há qualquer diferença, a este 

respeito, entre o nosso inquilino e o nosso escravo, por cuja agência conservamos a posse da propriedade. 
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175. Quando só possuímos propriedade por intenção, levanta-se a questão de saber se continuamos a possuí-la até que um 

outro a entre de facto, para que a sua posse real se torne preferível; ou, de facto (e esta é a melhor opinião) se possuímos o 

mesmo até que, no nosso regresso, alguém nos impeça de entrar; ou se deixamos de possuir por intenção, porque suspeitamos 

que seremos expulsos pela pessoa que tomou posse. Esta parece ser a opinião mais razoável. 

 

176. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXVI. 

 

Uma porção definida de um pedaço de terra pode ser possuída e adquirida por posse longa, e também uma certa porção que é. 

indivisa e que é obtida por compra, por doação, ou por qualquer outro título, também pode ser adquirida desta forma. Uma 

parte, porém, que não seja especificamente designada, não pode ser entregue nem recebida; como, por exemplo, se eu lhe 

transferir "toda uma parte de terra a que tenho direito"; para quem não conhece os factos, não pode transferir nem receber 

algo que é incerto. 

 

177. Paulus, Epístolas, Livro V. 

 

Se uma pessoa que se tornou louca retém a posse de uma floresta, não a perde enquanto permanecer nessa condição, porque 

um lunático não pode perder a intenção de possuir. 

 

178. Tertuliano, Perguntas, Livro I. 

 

Se eu possuir propriedade, e depois a arrendar, perco a posse? Faz uma grande diferença qual era a intenção do testador neste 

caso. Primeiro, é importante verificar se sei que estou na posse, ou se desconheço o facto; e se arrendo a propriedade como 

minha, ou como pertencente a outra pessoa, e, sabendo que é minha, se a arrendo com referência à propriedade, ou apenas 

para obter a posse. Pois se estiver na posse da minha propriedade, e eu comprar-lhe a posse da mesma, ou entrar numa 

estipulação com referência à mesma, tanto a compra ?como a estipulação serão válidas; e o resultado é que haverá tanto um 

título precário como um arrendamento, se houvesse uma intenção expressa de apenas alugar a posse, ou uma intenção de a 

reivindicar por um título precário. 

 

 

179. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Foi decidido que uma ala pode perder a posse sem a autoridade do seu tutor, mas não deixa de possuir o bem por intenção, 

como o faz pela prática de um acto corpóreo, pois pode perder o que depende de um acto. O caso é diferente quando ele 

deseja perder a posse por intenção, pois não o pode fazer. 
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180. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Quando alguém possui uma casa inteira, não é considerado como possuidor dos diferentes artigos que estão contidos no 

edifício. 

 

181. Perdemos a posse de várias maneiras; como, por exemplo, se enterrarmos um cadáver num lugar que possuímos, pois 

não podemos possuir um lugar que seja religioso ou sagrado, mesmo que desprezemos a religião, e continuamos a possuí-lo 

como propriedade privada. A mesma regra aplica-se a um homem livre que é detido como escravo. 

 

182. Labeo diz que o proprietário de um edifício perde a posse contra a sua vontade quando o Pretor ordena que a posse seja 

tomada, onde a segurança contra ameaças de ferimentos não é fornecida. 

 

183. Do mesmo modo, não deixamos de possuir terra que esteja ocupada pelo mar, ou por um rio, ou se alguém que tenha a 

posse de propriedade estiver sob o controlo de outro. 

 

184. Mais uma vez, deixamos de possuir propriedade que é móvel, de várias maneiras, como se não estivéssemos dispostos a 

possuí-la, ou se, por exemplo, manumitássemos um escravo. Além disso, se eu possuir algo e a sua forma for alterada, como, 

por exemplo, uma peça de vestuário é feita de lã, a mesma regra será aplicada. 

 

185. Qualquer coisa que eu possua por um inquilino, o meu herdeiro não pode possuir, a menos que obtenha efectivamente a 

posse da mesma, pois podemos reter, mas não podemos adquirir a posse apenas por intenção. O que possuo como comprador, 

porém, o meu herdeiro pode obter por usucapião através da agência de um inquilino. 

 

186. Se eu lhe emprestar alguma coisa, e você a emprestar ao Titius, e ele pensar que é sua, eu continuarei a possuí-la. A 

mesma regra aplicar-se-á se o meu inquilino subarrendar a minha terra, ou aquele com quem depositei propriedade deve 

voltar a depositar com outro; e a mesma regra deve ser observada, mesmo que isto seja feito por várias pessoas. 

 

187. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Se um arrendatário deixa a terra sem intenção de renunciar à posse, e regressa, considera-se que o mesmo arrendador detém a 

posse. 

 

188. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 
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Embora uma ala não esteja vinculada sem a autoridade do seu tutor, ainda podemos reter a posse por ele. 

 

189. Se um arrendatário vende o imóvel, aluga-o ao comprador, e paga renda a ambos os arrendadores, o primeiro que o 

alugou legalmente retém a posse através do arrendatário. 

 

190. Uma criança pode legalmente possuir qualquer coisa se a obtiver com o consentimento do seu tutor, pois a falta de 

julgamento da criança é fornecida pela autoridade do tutor. Esta opinião foi adoptada devido à sua conveniência, pois, caso 

contrário, uma criança que recebe a posse de bens não saberia o que estava a fazer. Uma enfermaria pode, contudo, obter a 

posse sem a autoridade do seu tutor, e uma criança pode possuir peculiaridade através do meio de um escravo. 

 

191. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Mesmo que o vendedor de um terreno deva instruir alguém a colocar um comprador em plena posse do mesmo, o próprio 

comprador não pode adquirir legalmente a posse antes que isto seja feito. Da mesma forma, se um amigo do vendedor, não 

sabendo que este último está morto, deve colocar o comprador na posse sem ser impedido de o fazer pelos herdeiros, a posse 

será legalmente entregue. Mas se o fez, sabendo que o proprietário estava morto, ou se estava ciente de que os herdeiros não 

estavam dispostos a fazê-lo, aplicar-se-á a regra contrária. 

 

192. Ulpianus, Disputations, Livro VII. 

 

Se me colocarem na posse total da propriedade da Cornelian, e eu penso que estou na posse da propriedade da Sempronian, 

mas entrar na propriedade da Cornelian, não adquiro a posse a não ser que estejamos apenas enganados no nome, e 

concordemos com a referência à propriedade. Uma vez que, no entanto, concordamos com a referência à propriedade, pode 

surgir uma dúvida se não se perde a posse; porque Celsus e Marcelo dizem que podemos perder e mudar a posse apenas por 

intenção. E se a posse pode ser adquirida por intenção, também pode ser adquirida neste caso? Não creio que uma pessoa que 

esteja enganada possa adquiri-la. Portanto, aquele que apenas abandona a posse, por assim dizer condicionalmente, não a 

perde. 

 

193. Se, contudo, entregar a posse, não a mim mas ao meu agente, deve ser considerado se a posse será adquirida por mim se 

eu cometer um erro, mas o meu agente não o faz. Como se sustenta que pode ser adquirida por uma pessoa que desconhece 

os factos, também pode ser adquirida por alguém que esteja enganado. Mas se o meu agente estiver enganado, e eu não estou, 

a melhor opinião é que eu adquirirei a posse. 
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194. O meu escravo também adquire a posse por mim sem o meu conhecimento. Pois mesmo um escravo pertencente a outro, 

como diz Vitellius, pode adquirir a posse para mim, se ele tomar a propriedade em meu nome, seja ele possuído por mim ou 

por ninguém. Isto também deve ser admitido. 

 

195. The Same, On All Tribunals, Livro V. 

 

A controvérsia sobre a posse termina assim que o juiz decide qual a parte que está na posse. Isto é feito de tal forma que 

aquele que perder a posse pode tomar a posição de queixoso, e depois intentar uma acção contra o proprietário. 

 

196. Julianus, Digest, Livro XIII. 

 

Aquele que transfere uma parcela de terra a um credor, a título de penhor, é entendido como retendo a posse da mesma. Mas 

mesmo que deva reclamá-la por um título precário, também pode adquirir um bem por lapso de tempo; pois, como a posse 

pelo credor não interfere com a prescrição, há menos razões para que a reclamação do devedor sob um título precário não 

apresente qualquer obstáculo, uma vez que tem muito melhor direito quem reclama propriedade por um título precário e está 

na posse, do que aquele que não tem qualquer posse. 

 

197. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Quando a terra é dada em penhor, e a posse é entregue, e o bem é então arrendado pelo credor, e é acordado que aquele que a 

onerou será considerado como inquilino no país, e como arrendatário na cidade, o credor é considerado como possuidor do 

bem através do devedor que o alugou. 

 

198. Julianus, Digest, Livro XLIV. 

 

Um senhor que escreve ao seu escravo ausente para permanecer em liberdade não tem a intenção de renunciar imediatamente 

à posse do escravo; mas a sua intenção é adiada até ao momento em que o escravo será informado do facto. 

 

199. Quando alguém entrega a posse da terra de tal forma que não pretende que nos seja dada, a menos que a terra lhe 

pertença, não é considerado como tendo entregue a posse se a terra for propriedade de outro. Além disso, deve entender-se 

que a posse pode ser entregue condicionalmente, tal como a propriedade é transferida sob uma condição e não passa para a 

pessoa que a recebe, a menos que a condição seja cumprida. 

 

200. Quando um homem que vendeu um escravo ao Titius o entrega ao seu herdeiro, este pode obter a posse da propriedade 

através do escravo; não pela razão de o escravo ter chegado às suas mãos a partir da propriedade, mas porque tem direito a 
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uma acção de compra. Pois se um escravo é devido a um testador de acordo com os termos de uma estipulação, ou de um 

testamento, e o herdeiro o recebe, não lhe será proibido obter a posse da propriedade da propriedade por meio do escravo. 

 

201. The Same, On Minicius, Livro II. 

 

Penso que faz uma diferença com que intenção a propriedade é depositada nas mãos de um árbitro; pois se isto for feito com 

o propósito de renunciar à posse, e for claramente provado, a posse do árbitro não será de nenhum benefício para as partes 

com o propósito de usucapião. Se, no entanto, o bem foi depositado para guarda segura, fica estabelecido que aquele que 

ganhar o caso pode lucrar com a posse, a fim de adquirir o bem por prescrição. 

 

202. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Se o seu escravo o expulsa da terra, que lhe dei em penhor enquanto estava na minha posse, considera-se que continua na 

posse do mesmo, uma vez que ainda conserva a posse por este mesmo escravo. 

 

203. Se o inquilino por quem o proprietário detém a posse morrer, foi decidido, por conveniência pública, que a posse é 

mantida e continuada através da agência do inquilino. Não se deve considerar que a posse é imediatamente interrompida pela 

morte deste último, pois este não é o caso, a menos que o proprietário negligencie a tomada de posse. Deve ser mantida uma 

opinião diferente, se o inquilino renunciar voluntariamente à posse. Isto, porém, só é verdade quando um estranho não tenha 

entretanto estado na posse, mas permanece sempre como parte da herança do inquilino. 

 

204. Comprei o seu escravo ao Titius de boa fé, e possuí-o depois de ele ter sido entregue, e depois quando verifiquei que ele 

era seu, escondi-o, para o impedir de o reclamar. Considera-se que, por causa dele, não devo ser considerado como tendo-o 

possuído clandestinamente durante este tempo. Porque, por outro lado, se eu comprasse conscientemente o seu escravo a 

alguém que não é seu proprietário, e depois mantivesse a posse clandestina dele, mesmo depois de o ter notificado, não 

deixaria, por essa razão, de ter a posse clandestina do escravo. 

 

205. Se eu retirar clandestinamente o meu próprio escravo de um comprador de boa fé, foi decidido que eu não deveria ser 

considerado como tendo posse clandestina dele, porque o proprietário não o detém sob um título precário, nem sob um 

arrendamento da sua própria propriedade; e não existem outros métodos de aquisição de posse clandestina. 

 

206. Paulus, Institutos, Livro I. 

 

Qualquer pessoa que entra num terreno como amigo, pelo direito de familiaridade, não é considerado possuidor, porque não 

entrou nele com a intenção de o fazer, embora possa ter a posse efectiva do terreno. 
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207. Ulpianus, Regras, Livro IV. 

 

Quando um escravo possuído em comum é possuído por um dos co-proprietários em nome de todos, entende-se que ele é 

possuído por todos. 

 

208. Quando um agente compra uma propriedade sob a direcção do seu mandante, adquire imediatamente a posse da mesma 

para ele. Isto não é verdade se ele o adquirir sob a sua própria responsabilidade, a menos que o seu mandante ratifique a 

venda. 

 

209. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Julianus diz que se alguém comprar uma parcela de terra, uma pequena parte da qual ele sabe pertencer a outra, e ele estava 

ciente de que a referida pequena parte foi dividida; ele pode adquirir o resto da terra por prescrição. Se, no entanto, a referida 

parte foi indivisa, também pode adquirir o terreno mediante receita, embora possa não saber onde se encontrava a parte em 

questão; porque o que pensava pertencer ao vendedor passa por receita ao comprador, sem que daí resulte qualquer dano. 

 

210. Pomponius, também, no Quinto Livro das Várias Passagens, diz que se o comprador souber, ou pensar que o usufruto da 

propriedade pertence a outro, ainda pode obter este último por posse continuada de longa data. 

 

211. A mesma regra aplica-se, como ele diz, se eu comprar um bem que eu saiba que foi prometido. 

 

212. Papinianus, Perguntas, Livro XXIII. 

 

Onde um homem, prestes a começar uma longa viagem, enterrou o seu dinheiro no chão para ficar em segurança, e, tendo 

regressado, não se lembrava do local onde o tesouro estava escondido, surgiu a questão de saber se tinha deixado de o 

possuir, ou se, depois, deveria encontrar o local, se começaria imediatamente a adquirir a posse. Dei como minha opinião 

que, como não se disse que o dinheiro tinha sido escondido para qualquer outro fim que não fosse a guarda, aquele que o 

escondeu não deveria ser considerado como tendo sido privado do direito de posse; nem o fracasso da sua memória 

prejudicou esse direito, uma vez que ninguém mais se tinha apropriado do dinheiro. Por outro lado, pode considerar-se que 

perdemos a posse dos nossos escravos durante o tempo em que já não os vemos. Nem faz qualquer diferença se escondo o 

dinheiro nas minhas próprias instalações, ou nas de outra pessoa; pois se alguém escondesse a sua propriedade nas minhas 

instalações, eu não a obteria se não o fizesse onde ela estava acima do solo. Assim, o facto de o terreno pertencer a outro não 

me priva da minha própria posse, pois não há diferença se tenho posse acima, ou abaixo do solo. 
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213. Levanta-se a questão de saber por que razão a posse de uma propriedade pertencente à sua peculiaridade é adquirida por 

um escravo para o seu senhor, sem o conhecimento deste último. Eu disse que esta regra tinha sido adoptada por razões de 

conveniência pública, para evitar que os senhores pudessem perguntar constantemente sobre a propriedade pertencente ao 

peculiar dos seus escravos, e a razão pela qual foi ali encontrada; para que, neste caso, não se pudesse considerar que a posse 

fosse adquirida apenas por intenção. Pois se for obtida alguma propriedade que não faça parte do peculiar, o conhecimento do 

senhor é necessário, mas a posse é adquirida pelo mero acto do escravo. 

 

214. Tendo estes assuntos sido explicados, a questão da perda da posse surge para discussão; e sustento que faz muita 

diferença se possuímos a posse por nós próprios ou através da agência dos outros. Pois, no que diz respeito à posse que 

possuímos pelo nosso próprio acto, ela pode ser perdida quer por intenção, quer pelo nosso acto, desde que a abandonemos 

com a expectativa de já não a possuirmos; mas a posse à propriedade que é adquirida pelo acto de um escravo ou de um 

inquilino não se perde, a menos que outro se tenha apropriado da propriedade; e isto também pode ocorrer mesmo sem o 

nosso conhecimento. Há ainda outra distinção aplicável à perda da posse, pois a posse de estâncias de Inverno e de Verão é 

retida por mera intenção, 

 

215. The Same, Definitions, Livro II. 

 

Embora não deixemos lá um escravo ou um inquilino quando partimos. 

 

216. The Same, Questões, Livro XXIII. 

 

Mesmo que outro possa ter entrado na propriedade com a intenção de tomar posse da mesma, o antigo possuidor é mantido 

na posse, enquanto não souber que foi tomado por outro. Pois, como o vínculo de uma obrigação é libertado da mesma forma 

que foi feito, assim, quando a posse é mantida apenas com intenção, não deve ser tirada sem o conhecimento de ninguém. 

 

217. O mesmo, Perguntas, Livro XXVI. 

 

Se decidir não devolver um bem móvel que tenha sido depositado consigo, ou do qual lhe tenha sido dada a posse como 

empréstimo, foi considerado que a outra parte perderá a posse imediatamente, mesmo que não tenha conhecimento da sua 

intenção. A razão para tal é que, quando os cuidados com os bens móveis são negligenciados, ou abandonados, mesmo que 

mais ninguém se aproprie deles, a posse anterior é geralmente prejudicada. Isto foi declarado por Nerva, o filho, nos seus 

Books on Usucaption. Ele também diz que o caso é diferente, se não se usou de cuidados adequados, onde um escravo tinha 

sido emprestado; pois a posse dele só continuará enquanto ninguém mais o apreender, ou seja, porque um escravo pode reter 

a posse para o seu senhor se tiver a intenção de lhe devolver; e podemos igualmente obter a posse de outros bens pela sua 
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agência. Portanto, a posse de tais objectos que são destituídos de razão, ou vida, é imediatamente perdida, mas a dos escravos 

é retida, se eles tiverem a intenção de regressar. 

 

218. The Same, Opinions, Livro X. 

 

Um certo homem doou um pedaço de terra juntamente com escravos ligados ao mesmo, e declarou numa carta que entregou 

a posse da propriedade. Se um dos escravos, que foi doado, vier às mãos daquele que recebeu a casa, e for depois enviado de 

volta para a terra, foi decidido que a posse da terra e dos outros escravos foi adquirida por meio dos acima mencionados. 

 

219. O mesmo, Definições, Livro II. 

 

A posse pode ser adquirida por mim através de um escravo em quem tenho o usufruto se isto for feito através da minha 

propriedade, ou dos serviços do escravo; porque este último é naturalmente detido pelo usufrutuário, e a posse toma 

emprestado muitas coisas da lei. 

 

220. Aqueles que estão sob o controlo de outros podem possuir bens pertencentes à sua peculiaridade, mas não podem 

possuí-los; porque a posse não é apenas uma questão de facto, mas é também uma questão de lei. 

 

221. Embora a posse através de um agente possa ser adquirida por um mandante sem o seu conhecimento, a usucapião só 

pode beneficiar quem souber que a posse foi tomada; ainda assim, uma acção de despejo não é concedida ao mandante contra 

o vendedor sem o consentimento do agente, mas este pode ser obrigado a concedê-la através de uma acção de mandato. 

 

222. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro V. 

 

Nem a posse nem a propriedade, nem qualquer outra coisa, podem ser adquiridas através do uso da minha propriedade por 

alguém que fui induzido a considerar erroneamente o meu filho sob o meu controlo. 

 

223. A posse pode ser adquirida para nós por um escravo em fuga, se ele não tiver sido tomado de posse por outro, e não 

pensar que é livre. 

 

224. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro V. 

 

Labeo diz que podemos adquirir a posse de certas coisas por intenção; como, por exemplo, se eu comprar uma pilha de 

madeira, e o vendedor me ordenar que a retire, será considerada como tendo sido transferida para mim, assim que eu colocar 

um guarda sobre ela. A mesma regra aplica-se a uma venda de vinho em que todos os frascos estão juntos. Mas, diz ele, 
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vamos ver se se trata de uma entrega efectiva, porque não faz diferença se eu encomendo a custódia da propriedade para ser 

entregue a mim, ou a outra pessoa. Penso que a questão, neste caso, é que mesmo que a pilha de madeira ou os frascos não 

tenham sido efectivamente manuseados, deveriam, no entanto, ser considerados como tendo sido entregues. Não vejo que 

faça qualquer diferença se eu próprio me encarrego da pilha de madeira, ou outra pessoa o faz por minha direcção. Em ambos 

os casos, se a posse foi ou não obtida deve ser determinada pelo carácter da intenção. 

 

225. Venuleius, Interdicts, Livro I. 

 

Os títulos de posse e usufruto de propriedade não devem ser confundidos, tal como a posse e a propriedade não devem ser 

misturadas. Pois a posse é impedida se outra tiver o uso e usufruto, nem o usufruto de uma pessoa pode ser computado se 

outra estiver na posse do bem. 

 

226. É evidente que quando alguém é proibido de construir, também é proibido de reter a posse. 

 

227. Um método de colocar uma pessoa na posse de uma propriedade é proibir qualquer violência que se manifeste contra ela 

ao entrar na mesma. Pois o juiz ordena à parte adversa que se entregue e abandone imediatamente a posse, o que é muito 

mais decisivo do que ordenar-lhe apenas que a restitua. 

 

228. The Same, Interdicts, Livro V. 

 

A posse defeituosa é normalmente apenas vantajosa em relação a estranhos. 

 

 

 

 

 

Título. 3. Sobre a interrupção da prescrição, e a usucapião. 

 

 

 

 

 

229. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXI. 
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A usucapção foi introduzida para o bem-estar público, e especialmente para que a propriedade de certos bens não 

permanecesse por muito tempo, e quase para sempre, indeterminada; uma vez que é concedido um tempo suficiente aos 

proprietários para fazer perguntas após a sua propriedade. 

 

230. Paulus, On the Edict, Book LIV. 

 

A usurpação é a interrupção da usucaptação. Os oradores chamam usucapião à utilização frequente. 

 

231. Modestinus, Pandestinus, Livro V. 

 

Usucaptação é a adição de propriedade por meio da posse contínua por um tempo prescrito por lei. 

 

232. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

No lugar seguinte, devemos falar de usucapião; e, ao fazê-lo, devemos proceder por ordem regular, e examinar quem pode 

adquirir propriedade por usucapião, que propriedade pode ser adquirida desta forma, e que tempo é necessário. 

 

233. O chefe de família pode adquirir por usucapião; um filho sob controlo paterno também o pode fazer; e este é 

especialmente o caso quando, como soldado, obtém por usucapião bens adquiridos durante o serviço militar. 

 

234. Um guarda pode adquirir propriedade por usucapião se tomar posse da mesma com o consentimento do seu tutor. Se ele 

tomar posse sem o consentimento do seu tutor, mas ainda assim tiver a intenção de o fazer, dizemos que pode adquirir os 

bens por usucapião. 

 

235. Uma pessoa louca, que toma posse antes da sua insanidade aparecer, adquire o bem por usucapião; mas tal pessoa só 

pode adquiri-lo desta forma se tiver posse por um título através do qual a usucapião possa resultar. 

 

236. Um escravo não pode deter a posse como herdeiro. 

 

237. Se as colheitas, os filhos dos escravos, e o aumento dos rebanhos não pertencerem ao falecido, podem ser adquiridos por 

usucapião. 

 

238. A Lei Atiniana prevê que a propriedade roubada não pode ser adquirida por usucapião, a menos que seja restituída ao 

controlo da pessoa a quem foi roubada; e isto deve ser entendido como significando que deve ser restituída ao proprietário, e 
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não àquele a quem foi roubada secretamente. Por conseguinte, se a propriedade for roubada a um credor a quem foi 

emprestada ou penhorada, deve ser devolvida ao proprietário. 

 

239. Labeo diz também que, se a peculiaridade do meu escravo for roubada sem o meu conhecimento, e ele a recuperar 

posteriormente, será considerada como tendo sido restituída ao meu controlo. É mais correcto dizer, desde que eu soubesse 

que a propriedade me tinha sido devolvida. Pois não basta que o escravo recupere simplesmente a propriedade que perdeu 

sem o meu conhecimento, mas também devo ter pretendido que fizesse parte da sua peculiaridade, pois se eu não quisesse 

que isso fosse feito, seria então necessário que eu obtivesse o controlo efectivo da mesma. 

 

240. Assim, se o meu escravo me roubar alguma coisa, e depois devolver o artigo ao seu lugar, pode ser adquirido por 

usucapião como tendo sido devolvido ao meu controlo, tal como se eu não soubesse que tinha sido roubado; pois se o 

soubesse, exigíamos que eu soubesse que o artigo me tinha sido devolvido. 

 

241. Além disso, se o escravo retiver como parte do seu peculiar a mesma propriedade que roubou, não será considerado 

como tendo sido devolvido a mim (como é afirmado por Pomponius), a menos que eu tenha a posse dela da mesma forma 

que tinha antes de ter sido roubada; ou se, quando soube que tinha sido tomada, consenti que o escravo a incluísse no seu 

peculiar,. 

 

242. O Labeo diz que se eu depositar qualquer propriedade consigo, e a vender em troca de ganhos, e depois, tendo-me 

arrependido, o senhor a recompra, e a conserve no mesmo estado em que se encontrava anteriormente, quer eu seja ignorante 

ou tenha conhecimento da transacção, será considerada como tendo sido restituída ao meu controlo, de acordo com a opinião 

de Proculus, que está correcta. 

 

243. Quando a propriedade de uma ala é roubada, deve ser considerada suficiente se o seu tutor tivesse conhecimento de que 

tinha sido devolvida à casa da ala. No caso de uma pessoa louca, será suficiente se os seus curadores souberem que o bem foi 

devolvido. 

 

244. Os bens devem ser considerados como tendo sido restituídos ao controlo do proprietário quando este recupera a sua 

posse de tal forma que não pode ser privado deles. Isto deve ser feito como se a propriedade fosse sua; pois se eu comprar um 

artigo, sem saber que me foi roubado, não será considerado como tendo sido restituído ao meu controlo. 

 

245. Mesmo que eu traga um processo para recuperar bens que me tenham sido roubados, e aceite o pagamento do montante 

pelo qual foi avaliado em tribunal, pode ser adquirido por usucapião, mesmo que eu não tenha obtido a posse efectiva dos 

mesmos. 
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246. A mesma regra deve ser aplicada mesmo que o bem roubado tenha sido entregue a outro com o meu consentimento. 

 

247. Um herdeiro que sucede aos direitos do falecido não pode adquirir por usucapião uma escrava cuja mãe tinha sido 

roubada, e foi encontrada entre os bens do falecido, desde que este último não tivesse conhecimento do facto, se ela concebeu 

e deu à luz a criança enquanto estava na sua posse. 

 

248. Se a minha escrava rouba uma escrava e ma dá em troca da sua liberdade, surge a questão de saber se posso adquirir por 

usucapião a criança da referida escrava que concebeu enquanto estava na minha posse. Sabinus e Cassius não pensam que eu 

possa, porque a posse ilegal que é obtida pela escrava prejudicaria o seu senhor; e isto é correcto. 

 

249. Se, contudo, alguém me der uma escrava que tenha sido roubada, para me induzir a manumitar a minha escrava, e a 

escrava conceber e ter uma criança enquanto estiver em minha posse, não posso adquirir essa criança por usucapião. A 

mesma regra também se aplicará se alguém me der a referida escrava em troca, ou a título de pagamento, ou como presente. 

 

250. Se o comprador verificar antes de ter a criança que a escrava fêmea pertence a outra, dizemos que não pode adquirir a 

criança por usucaptação, mas pode fazê-lo se não tiver conhecimento disso. Se, no entanto, ele souber que ela pertence a 

outra pessoa, quando já tinha começado a adquirir a criança por usucapião; devemos ter em consideração o início da 

usucapião, como foi decidido no caso da propriedade que foi adquirida. 

 

251. Se ovelhas roubadas tiverem sido tosquiadas enquanto estavam na posse do ladrão, a lã não pode ser adquirida por 

usucapião. A regra é, no entanto, a de outro modo, no caso de um comprador de boa-fé, uma vez que não há necessidade de 

usucapião, uma vez que a lã é um lucro, cujo direito é imediatamente adquirido pelo comprador. A mesma regra pode ser 

aplicada aos cordeiros, se estes tiverem sido eliminados. Isto é verdade. 

 

252. Se se fizer uma peça de vestuário de lã roubada, a melhor opinião é que devemos considerar o material original, e 

portanto a peça de vestuário é propriedade roubada. 

 

253. Se um devedor rouba qualquer coisa dada em penhor, e a vende, Cassius diz que pode ser adquirida por usucapião, 

porque se considera que ficou sob o controlo do proprietário que a penhorou, embora uma acção por roubo possa ser 

intentada contra ele. Penso que esta opinião é perfeitamente correcta. 

 

254. Se me privar à força da posse da terra, e você mesmo não tomar posse, mas o Titius, encontrando-a desocupada, sim, 

pode adquiri-la por usucapião por lapso de tempo, pois embora seja verdade que um interdito com base na violência mentirá, 

porque fui expulso à força; ainda assim, não é verdade que o Titius tenha obtido a posse por violência. 
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255. Mas se me ejectar da terra que possuo de má fé, e a vender, não pode ser adquirida por usucapião, pois embora seja 

verdade que a posse foi obtida pela força, isso não foi feito pelo proprietário. 

 

256. A mesma regra deve ser aplicada ao caso de quem ejectou uma pessoa que tinha a posse como herdeiro, embora 

soubesse que a terra fazia parte de uma propriedade. 

 

257. Se um homem deve ejectar conscientemente outro que está na posse de boa fé de uma terra pertencente a outra pessoa, 

não a pode obter por usucapião, porque obteve a posse à força. 

 

258. Cassius diz que se o proprietário da terra ejeta à força a parte em posse, a terra não será considerada como tendo sido 

novamente colocada sob o seu controlo, uma vez que aquele que foi ejectado pode recuperar a posse por meio de um 

interdito baseado na violência. 

 

259. Se eu tiver um direito de passagem através da sua terra, e você me impedir à força de a utilizar, perderei o direito de 

passagem por não a utilizar durante muito tempo, porque um direito incorpóreo não é considerado susceptível de posse; e 

ninguém pode ser privado de um direito de passagem, ou seja, de uma mera servidão, desta forma. 

 

260. Do mesmo modo, se tomar posse de um terreno que esteja vago, e depois impedir o proprietário de entrar no mesmo, 

não será considerado como tendo tomado posse forçada da propriedade. 

 

261. É verdade que uma libertação de uma servidão pode ser adquirida por usucapião, porque a Lei Scriboniana, que 

estabeleceu uma servidão, proibiu a usucapião de um; mas não concede uma libertação se a servidão já tiver sido extinta. 

Assim, se eu lhe devo uma servidão, por exemplo, aquela que me impede de construir a minha casa mais alta, e a mantive 

construída mais alta durante o tempo prescrito, a servidão será extinta. 

 

262. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXI. 

 

A posse é naturalmente interrompida quando alguém é privado à força dela, ou a propriedade é-lhe roubada; neste caso, a 

posse é interrompida, não só com referência àquele que roubou a propriedade, mas com referência a todos os outros. Nem, 

nestas circunstâncias, faz qualquer diferença se aquele que obteve a posse legal é ou não o proprietário do bem imóvel. 

Também não é relevante se a pessoa em questão possui o bem como proprietário, ou apenas com o objectivo de lucrar com 

ele. 

 

263. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 
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No caso de usucapião, o tempo não é contado de momento em momento, mas calculamos todo o último dia da prescrição. 

 

264. The Same, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Portanto, quem começar a ter posse à sexta hora do dia dos Kalends de Janeiro, completará a usucaptação na sexta hora da 

noite que precede os Kalends de Janeiro. 

 

265. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Labeo e Neratius sustentaram que toda a propriedade que os escravos adquiriram como sua peculiaridade pode ser obtida por 

usucapião, porque é obtida desta forma pelos seus proprietários, mesmo sem o conhecimento destes últimos. Julianus diz a 

mesma coisa. 

 

266. Pedius diz que uma pessoa que não pode adquirir nada por usucapião em seu próprio nome, não pode adquiri-la pelo seu 

escravo. 

 

267. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

A propriedade corporal está especialmente sujeita à usucaptação, com excepção das coisas sagradas e sagradas, e tais como 

são propriedade pública do povo romano, e das cidades, bem como de pessoas que são livres. 

 

268. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Quando um bem pertencente a outro tiver sido adquirido de boa fé, coloca-se a questão de que a usucapião possa correr, se, 

para a preservação dt boa fé, deve datar do início da compra, ou do momento da entrega. A opinião de Sabinus e Cassius, que 

é a de que data desde o momento da entrega, foi adoptada. 

 

269. É nossa prática que as servidões nunca podem, por si próprias, ser adquiridas por usucapião, mas que isto pode ser feito 

juntamente com os edifícios aos quais são impostas. 

 

270. Scaevola, no Décimo Primeiro Livro de Questões, diz que Marcelo pensou que se uma vaca concebesse na posse de um 

ladrão, ou do seu herdeiro, e procriasse na posse do seu herdeiro, o bezerro, separado da sua mãe, não poderia ser adquirido 

por usucapião do herdeiro; tal como ele diz que isto não pode ser feito com o filho de uma escrava fêmea. Scaevola, contudo, 

afirma que, na sua opinião, a criança pode ser adquirida por usucapião, porque não faz parte da propriedade roubada. Se, 

contudo, fizer parte dela, pode ser adquirida por usucapião, se tiver nascido na posse de um comprador de boa-fé. 
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271. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Nem um escravo, nem um senhor que esteja no poder do inimigo, pode adquirir a posse através do meio do seu escravo. 

 

272. The Same, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Se comprar propriedade a alguém a quem o Pretor tenha proibido de a alienar, e estiver ciente do facto, não a pode adquirir 

por usucapião. 

 

273. The Same, On Plautius, Livro V. 

 

Não podemos adquirir por usucapião propriedade que tenha sido tomada em penhor, porque a possuímos em nome de outro. 

 

274. Foi decidido que qualquer pessoa que tenha adquirido propriedade de boa fé a uma pessoa louca, pode adquiri-la por 

usucapião. 

 

275. Se eu lhe ordenar que compre um terreno, pode obtê-lo por usucapião, depois de este lhe ter sido entregue por esta 

razão, embora não se possa considerar que o possua como seu, uma vez que o facto de estar sujeito a uma acção por mandato 

não faz diferença. 

 

276. The Same, On Plautius, Livro XIII. 

 

O tempo durante o qual o vendedor deteve a propriedade antes de a vender é uma vantagem para o comprador, pois se o 

vendedor obtiver a posse posteriormente, isto não será vantajoso para o comprador. 

 

277. Em relação ao bem que é legado, considera-se que o legatário ocupa a mesma posição que o herdeiro, no que diz 

respeito ao benefício do tempo durante o qual o testador possuiu o bem. 

 

278. The Same, On Plautius, Livro XV. 

 

Se uma pessoa que possuía o bem como comprador for feita prisioneira pelo inimigo antes da usucaptação ter tido lugar, 

vejamos se o seu herdeiro obterá algum benefício da usucaptação, pois esta é interrompida; e se não tiver qualquer vantagem 

para ele no seu regresso, como poderá beneficiar o seu herdeiro ? É verdade, porém, que ele deixou de possuir o bem, e 

portanto o direito de postliminium não o beneficiará ao ponto de se poder considerar que ele o adquiriu por usucapião. Se o 
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escravo de uma pessoa que estava no poder do inimigo adquirir a propriedade, Julianus diz que a usucaptação da mesma 

permanecerá em suspensão; pois se o proprietário regressar, a usucaptação é entendida como tendo ocorrido. Se, contudo, o 

proprietário morrer enquanto estiver nas mãos do inimigo, pode ser duvidoso que a propriedade pertença aos seus sucessores 

ao abrigo da Lei Corneliana. Marcelo pensa que a ficção legal é capaz de uma aplicação mais ampla, pois aquele que 

regressou sob a lei do postliminium, tem melhor direito às coisas que foram adquiridas pelos seus escravos do que àquelas 

que ele próprio adquiriu, ou que possuía através dos seus escravos antes de ser capturado pelo inimigo; como foi decidido, 

em alguns casos, que a propriedade toma o lugar da pessoa, e portanto que o direito de usucapião é transmitido aos herdeiros 

dos prisioneiros de guerra. 

 

279. Se um escravo de quem eu esteja na posse deve fugir, e representar a si próprio para ser livre, ele será considerado como 

ainda na posse do seu senhor. Isto, no entanto, deve ser entendido como aplicável onde, se for apanhado, não estiver 

preparado para manter em tribunal que está livre; pois, se estiver preparado para o fazer, não será considerado possuído pelo 

seu senhor, contra o qual está prestes a aparecer como adversário. 

 

280. Se um possuidor de bens de boa fé deve verificar que pertence a outro, depois de ter perdido a posse antes de ter 

decorrido o tempo necessário para a usucapião, e deve obter a posse da segunda vez, não pode adquiri-la por usucapião, 

porque o início da segunda posse é defeituoso. 

 

281. Se um bem a que temos direito nos for entregue de acordo com os termos de uma vontade, ou sob uma estipulação, 

devemos ter em conta o momento em que foi entregue, porque o bem pode ser objecto de uma estipulação, mesmo que não 

pertença ao promotor. 

 

282. Javolenus, On Plautius, Livro IV. 

 

Quando um processo é instaurado para a produção de um escravo que tenha sido dado em penhor, deve ser instaurado contra 

o credor, e não contra o devedor; pela razão de que aquele que deu o escravo em penhor só o possui pelo direito de 

usucapião. Em todos os outros aspectos, porém, aquele que recebe a propriedade possui-a, e isto é verdade a tal ponto que a 

posse daquele que dá a propriedade em penhor também pode ser incluída. 

 

283. Marcellus, Digest, Livro XVII. 

 

Se, num caso em partilha, eu começar a deter a posse sob um julgamento proferido por engano, que tem como referência a 

terra de outros supostamente propriedade em comum, posso adquirir a referida terra detendo-a durante muito tempo. 

 

284. Modestinus, Regras, Livro V. 
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Embora a usucapião não tenha qualquer vantagem em relação ao Tesouro, foi decidido que nos casos em que a propriedade 

sem proprietário ainda não tenha sido comunicada ao Tesouro, e apareça um comprador que tenha comprado um terreno que 

faça parte da referida propriedade, pode adquiri-la legalmente por posse continuada de longa data. 

 

285. Javolenus, Epístolas, Livro I. 

 

Se comprar um escravo com o entendimento de que, se alguma condição deve ser cumprida, a venda será nula, e o escravo é 

entregue a si, e o cumprimento da condição anula posteriormente a transacção, penso que o tempo durante o qual o escravo 

esteve na posse do comprador deve beneficiar o vendedor, porque uma venda deste tipo é semelhante à cláusula de 

reintegração de posse, que é introduzida nos contratos de venda; e, num caso deste tipo, não tenho dúvidas de que o tempo 

em que o comprador ficou na posse do bem beneficiará o vendedor, pois, falando correctamente, não se realizou qualquer 

venda. 

 

286. The Same, Epistles, Livro IV. 

 

A posse de um testador beneficiará o herdeiro se, entretanto, mais ninguém tivesse a posse. 

 

287. The Same, Epístolas, Livro VI. 

 

Aluguei terras a um homem contra o qual estava prestes a afirmar a minha reivindicação, fundada na prescrição, como 

herdeiro. Pergunto-lhe se pensa que este arrendamento tem alguma força ou efeito. Se pensa que não tem qualquer efeito, 

acredita que o direito de usucaptação das referidas terras continuará, no entanto, a existir? Pergunto também, se devo vender 

o terreno, qual é a sua opinião sobre os pontos que acabo de referir? A resposta foi que se aquele que está na posse do 

terreno, como herdeiro, o arrendou ao proprietário do mesmo, o arrendamento é nulo, porque o proprietário alugou o seu 

próprio terreno. Daí resulta que o locador não retém a posse, e a prescrição baseada numa ocupação prolongada não 

continuará a existir. A mesma regra de direito aplica-se a uma venda, porque, como no caso de um arrendamento, a compra 

do seu próprio terreno é nula. 

 

288. The Same, Epistles, Livro VII. 

 

Um herdeiro e uma propriedade, embora tenham dois nomes diferentes, ainda são considerados como uma só pessoa. 

 

289. The Same, Epistles, Livro IX. 

 



2757 

 

Não creio que aquele que comprou uma casa possua nada mais do que a própria casa. Pois se se considera possuir as 

diferentes coisas de que a casa é construída, não possui a própria casa; uma vez que, depois de separados os materiais de que 

é composta, eles não podem ser entendidos como representando a casa inteira. Além disso, se alguém disser que os materiais 

separados de que a casa foi composta estão possuídos, será necessário manter que haverá terreno para a prescrição do bem 

móvel que compõe a casa, durante o tempo fixado para o efeito, e que será necessário um tempo mais longo para adquirir por 

usucapião o solo em que se encontra. Isto é absurdo, e não é de modo algum conforme ao Direito Civil que a mesma coisa 

deva ser obtida por usucaptação em momentos diferentes; como, por exemplo, uma vez que uma casa é composta por duas 

coisas diferentes, o solo, e o que é erigido sobre ele, que eles unidos devem alterar o tempo estabelecido para a usucaptação 

de todos os bens imóveis por posse continuada de longa data. 

 

290. Se for judicialmente privado de uma coluna que faça parte da sua casa, penso que terá direito a uma acção de compra 

contra o vendedor, e, dessa forma, poderá deter a totalidade do bem imóvel. 

 

291. Se, contudo, a casa tiver sido demolida, para que o bem móvel possa ser inteiramente adquirido por usucapião, onde 

tenha estado na posse pelo termo prescrito para o efeito, o tempo durante o qual compôs o edifício não pode ser contabilizado 

legalmente; pois, como não estava na posse apenas dos materiais e à parte do edifício, portanto, tendo a casa sido demolida, 

não pode possuir separada e distintamente os materiais de que foi construída; nem se pode considerar que a mesma 

propriedade tenha sido possuída ao mesmo tempo que os bens imóveis e pessoais. 

 

292. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXIV. 

 

Quando a lei proíbe a usucapião, a boa fé do possuidor não tem qualquer vantagem para ele. 

 

293. Por vezes a usucaptação é uma vantagem para o herdeiro, ainda que não tenha começado a ser adquirida pelo falecido: 

como, por exemplo, onde o defeito, que não provém da pessoa mas do próprio bem, foi remediado. Surge do bem, por 

exemplo, onde deixou de pertencer ao Tesouro, ou onde a posse do mesmo foi obtida através de roubo ou violência. 

 

294. Licinius Rufinus, Regras, Livro I. 

 

A usucapião não pode ter lugar sem a posse. 

 

295. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Um edifício nunca pode ser adquirido por lapso de tempo separado do solo em que se encontra. 
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296. The Same, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

Celsus, no Livro XXXI, diz que estão enganados que acreditam que qualquer pessoa que tenha obtido a posse de propriedade 

de boa fé pode adquiri-la, por usucapião, como sua; e que não faz diferença se a comprou ou não, ou se lhe foi dada, desde 

que pense que foi comprada por, ou lhe foi dada; pela razão de que a usucapião não se aplica a um legado, um presente, ou 

um dote, se não existir nenhuma doação, dote, ou legado. A mesma regra é considerada aplicável ao caso de uma avaliação 

feita em tribunal, pois se a parte não concordou com a avaliação, não pode adquirir o imóvel por usucapião. 

 

297. Pomponius, On Sabinus, Livro XVII. 

 

É estabelecido que quando a propriedade é entregue ao escravo de uma pessoa louca, ou a uma criança, esta pode obtê-la por 

usucapião através do escravo. 

 

298. The Same, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Se eu for o único herdeiro de uma propriedade, mas acreditar que você é herdeiro de metade da mesma, e eu lhe entregar 

metade da propriedade, é muito provável que você não possa adquirir a propriedade por usucapião, porque o que está na 

posse de um herdeiro não pode ser obtido desta forma por outro, como herdeiro; e você não tem outro fundamento para a 

posse. Isto só é verdade quando se faz sob os termos de um acordo. Consideramos que a mesma regra se aplica se pensar que 

é o herdeiro; pois, neste caso, a posse do verdadeiro herdeiro impedi-lo-á de obter a propriedade por usucapião. 

 

299. The Same, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Pergunta-se se uma mistura de coisas diferentes interrompe a usucaptação que começou a funcionar com referência a cada 

uma delas. Há três tipos de coisas que podem ser divididas; primeiro, as que estão incluídas numa substância da mesma 

natureza, estilizada pelos hynwmenon gregos, ou seja, unidos, como um escravo, um pedaço de madeira, uma pedra, e outras 

propriedades deste tipo. Em segundo lugar, coisas que são unidas por contacto, ou seja, que têm coerência, e estão ligadas, 

como uma casa, um navio, um armário. Terceiro, coisas que são formadas por objectos distintos, como corpos diferentes que 

não estão unidos mas incluídos sob uma única denominação, por exemplo, um povo, uma legião, um rebanho. Nenhuma 

dúvida pode surgir com referência à usucaptação do primeiro destes, mas há dúvidas no que diz respeito ao segundo e 

terceiro. 

 

300. Labeo, no Livro das Epístolas, diz que se alguém que tenha apenas dez dias para adquirir a usucaptação de azulejos ou 

colunas, os utilizar na construção de uma casa, ainda terá direito a eles por usucaptação se tiver a posse da casa. Que curso 

deve ser seguido no caso de os artigos não serem unidos ao solo, mas permanecerem bens móveis, como uma pedra preciosa 
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colocada num anel? Neste caso, é verdade que tanto o ouro como a pedra preciosa estão na posse, e podem ser adquiridos por 

usucapião, se a posse de ambos continuar a existir. 

 

301. Tomemos em consideração a terceira classe de coisas. Um rebanho inteiro não é adquirido por usucapião da mesma 

forma que os artigos distintos, ou que os que estão unidos, o são. O que deve, então, ser feito? Embora a natureza de um 

rebanho seja que ele continua a existir pela adição de novos animais, a usucaptação, no entanto, não pode ter lugar em 

relação ao rebanho como um todo, mas segue a mesma regra que a posse, que se aplica aos indivíduos separados que o 

compõem. Pois se outros animais forem comprados e misturados com o rebanho com o objectivo de o aumentar, o título a 

este último por posse não será alterado; de modo que se o resto do rebanho me pertencer, as ovelhas que foram compradas 

são também minhas; mas cada uma destas últimas será mantida pelo seu próprio título, de modo que se alguma das incluídas 

no rebanho tiver sido roubada, não poderá ser adquirida por usucapião. 

 

302. Paulus, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Nos casos de usucapião, um erro de lei nunca beneficia o possuidor. Assim, Proculus diz que, se por erro, um guardião não, 

no início de uma venda ou durante muito tempo após esta ter sido concluída, conceder autoridade à sua guarda para a fazer, 

não haverá motivo para usucapião, porque existe um erro de lei. 

 

303. Numa usucaptação de bens móveis, o tempo é contado continuamente. 

 

304. Um escravo, embora possa estar em liberdade, não possui nada, e outro não possui nada por ele. Se, no entanto, ele 

obtiver a posse em nome de outro, enquanto está em liberdade, ele adquirirá o bem para ele em cujo nome o obteve. 

 

305. Se o meu escravo, ou o meu filho, possuir algo em meu nome, ou como parte da sua peculiaridade, de modo que eu não 

tenha consciência de que o possuo, ou mesmo que tenha o direito de o adquirir por usucapião, e ele se torne louco, então deve 

entender-se que o bem permanece na mesma condição, e que eu ainda conservo a posse do mesmo, e tenho direito à 

usucapião, tal como estes direitos continuam a existir a nosso favor, mesmo quando as partes estão a dormir. A mesma regra 

deve ser aplicada ao caso de um arrendatário, ou de um inquilino através do qual adquirimos a posse. 

 

306. Se alguém tiver obtido a posse quer por violência, clandestinamente, quer sob um título precário, e depois se tornar 

insano, a posse e o título permanecem inalterados com referência à propriedade que a pessoa insana detém precariamente; tal 

como, por meio de um interdito, e por meio de uma acção para obter a posse, podemos legalmente instaurar um processo em 

nome de uma pessoa insana, por causa da posse que ela própria obteve antes de a sua razão ter sido prejudicada, ou adquirida 

por meio de outro depois de a sua insanidade ter começado. 
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307. O tempo que interveio antes de a propriedade ter sido aceite, ou depois disso, beneficiará o herdeiro na usucapião. 

 

308. Julianus diz que se o falecido tivesse feito uma compra, e o herdeiro pensasse que estava na posse do mesmo que uma 

doação, ele pode adquirir o artigo por usucapião. 

 

309. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Se um ladrão comprar o bem roubado ao seu proprietário, e o detiver como entregue, deixa de o possuir como tendo sido 

roubado, e começa a possuí-lo como seu. 

 

310. Quando alguém pensa que não tem o direito legal de adquirir por usucapião um bem que está na sua posse, deve ser dito 

que mesmo que esteja enganado, não pode lucrar com a usucapião; ou porque não é considerado possuí-lo de boa fé, ou 

porque a usucapião não tem qualquer vantagem quando existe um erro de lei. 

 

311. Ninguém pode possuir uma parte de nada, cuja quantidade é incerta. Portanto, se várias pessoas possuem terra, e cada 

uma ignora a quantidade da sua parte, Labeo diz que, a rigor, nenhuma delas tem posse. 

 

312. Julianus, Digest, Livro XLIV. 

 

Não só os compradores de boa-fé, mas também todos aqueles que têm posse sob qualquer título pelo qual a usucapião é 

normalmente adquirida, podem obter como seus os filhos de uma escrava; e eu penso que esta regra foi legalmente 

estabelecida. Pois, em qualquer caso, qualquer pessoa pode adquirir uma escrava por usucapião, a menos que seja proibida 

pela Lei das Doze Tabelas, ou pela Lei Atiniana. A criança de tal escrava pode ser adquirida por usucapião, se tiver sido 

concebida e criada numa altura em que o alegado possuidor não soubesse que a sua mãe tinha sido roubada. 

 

313. A opinião comum de que uma pessoa não pode mudar o título da sua posse só é correcta quando sabe que não é um 

possuidor de boa fé, e obtém-o com fins lucrativos. Isto pode ser provado da seguinte forma: Se alguém comprar um terreno 

a outro, sabendo que este não pertence a este último, ele o terá como possuidor; mas se comprar o mesmo terreno ao 

proprietário, ele o possuirá como comprador; nem ele próprio será considerado como tendo mudado o título da sua posse. A 

mesma regra aplicar-se-á mesmo que não tenha comprado o terreno ao proprietário, se este acreditar que é seu. Da mesma 

forma, se foi nomeado herdeiro pelo proprietário, ou obteve a posse pretoriana dos seus bens, ele possuirá o terreno como 

herdeiro. Além disso, se ele tivesse boas razões para pensar que era o herdeiro, ou tivesse direito à posse pretoriana da 

propriedade, ele possuirá a terra como herdeiro, e não será considerado como tendo alterado o título de posse. Como esta 

regra deve ser adoptada com referência àquele que possui a posse, quanto mais se aplica ao caso de um arrendatário, que não 

tem posse nem durante a vida, nem após a morte do/do proprietário do terreno? E, de facto, se o arrendatário, no momento da 
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morte do proprietário, comprou o terreno àquele que acreditava ser o herdeiro do primeiro, ou o possuidor dos seus bens sob 

o Édito Pretoriano, ele começará a deter a propriedade como comprador. 

 

314. Se o proprietário da terra pensar que estão a chegar homens armados, e, por esta razão, foge, será considerado como 

tendo sido despojado à força, ainda que nenhum deles deva entrar na terra. Ainda assim, a mesma terra pode ser adquirida 

por usucapião por um possuidor de boa fé, mesmo antes de ficar novamente sob o controlo do proprietário, porque a Lex 

Plautia et Julia proíbe a propriedade que tenha sido tomada à força de ser adquirida por posse longa, mas não por aqueles que 

tenham sido expulsos da mesma por violência. 

 

315. Se o Titius me der a posse de terras que eu tinha a intenção de trazer de fato para recuperar dele, terei um bom terreno 

para usucapião. Mas se aquele a quem eu tive a intenção de exigir um tracto de terra devido a uma estipulação me conceder a 

posse da mesma, e o fizer com o objectivo de liquidar a sua dívida, ele coloca-me numa posição tal que posso obter a terra 

por prescrição. 

 

316. Quem der a propriedade em penhor pode adquiri-la por usucapião, desde que permaneça nas mãos do seu credor, mas se 

o credor transferir a sua posse para outro, a usucapião será interrompida. E, no que diz respeito à usucapião, o caso é 

semelhante ao de uma pessoa que depositou, ou emprestou um artigo; pois é evidente que ele deixa de o adquirir por 

usucapião, se o artigo que foi emprestado ou depositado deve ser entregue a um terceiro por aquele que o recebeu como 

empréstimo, ou como depósito. É evidente que se o credor o hipotecou através de um simples acordo, o devedor continuará a 

adquiri-lo por usucapião. 

 

317. Se eu possuir de boa fé bens que lhe pertençam, e os penhorar, não sabendo que eram seus, deixo de os adquirir por 

usucapião, porque ninguém é entendido como detentor dos seus próprios bens em penhor. Se, no entanto, o mesmo for 

penhorado por um simples acordo, continuarei a adquiri-lo por usucapião, porque desta forma a propriedade não é 

considerada como tendo sido penhorada. 

 

318. Se um escravo deve roubar a propriedade que foi penhorada ao seu senhor, uma vez que o credor ainda continua na 

posse da mesma, a usucapião do devedor não será interrompida, porque um escravo não priva o seu senhor da posse. Mas se 

um escravo do devedor roubar o bem, embora o credor deixe de ter a posse do mesmo, a usucaptação do devedor 

permanecerá a mesma como se o credor tivesse entregue o bem ao devedor. Pois no que diz respeito à usucapião, os escravos 

não ferem as condições dos seus proprietários pelo roubo dos bens. A questão será mais facilmente decidida se o escravo de 

um devedor, tendo posse precária, rouba a propriedade; pois se a propriedade tiver de ser contratada, o resultado será o 

mesmo como se tivesse permanecido nas mãos do credor, uma vez que, neste caso, o credor tem posse da mesma. Se, 

contudo, ambos os títulos existissem, ou seja, um que é precário, e outro baseado na contratação, entende-se que o credor 
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detém a posse, pois o crédito sob um título precário não é, neste caso, introduzido para permitir que o devedor tenha posse, 

mas apenas para lhe permitir reter o bem. 

 

319. Alfenus Verus, Epitomes of the Digest de Paulus, Livro I. 

 

Se um escravo, sem o conhecimento do seu senhor, vende um bem pertencente à sua peculiaridade, o comprador pode 

adquiri-lo por usucapião. 

 

320. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro III. 

 

Se um escravo, cujo usufruto foi legado, e que nunca esteve na posse do herdeiro, deve ser roubado, surge a questão, pode o 

escravo ser adquirido por usucapião, porque o herdeiro tem direito a uma acção de roubo? Sabinus diz que não pode existir 

qualquer usucapião no caso de bens em virtude dos quais uma acção de furto irá mentir, mas que aquele que tem direito ao 

usufruto pode intentar esta acção. Isto, contudo, deve ser entendido como aplicável a um caso em que o usufrutuário possa 

usar e gozar do seu direito; pois, caso contrário, o escravo não estaria no estado em que deveria estar. Mas se o escravo 

tivesse sido roubado ao usufrutuário, enquanto no gozo do seu direito, não só ele próprio, mas também o seu herdeiro, podem 

intentar a acção por roubo. 

 

321. Gaius, Diurnal ou Golden Matters, Livro II. 

 

Pode acontecer de várias maneiras, que uma pessoa que trabalhe sob algum erro possa vender ou ceder propriedade como sua 

que pertence a outra; e, em tais circunstâncias, pode ser adquirida por usucapião por um possuidor de boa-fé; por exemplo, se 

o herdeiro vender propriedade que foi emprestada ao falecido, ou arrendada por ele, ou depositada com ele, acreditando que 

pertencia à propriedade. 

 

322. Do mesmo modo, se alguém, enganado por alguma opinião, e pensando que tem direito a um bem, o que não é o caso, 

deve alienar bens que fazem parte do mesmo; ou se uma pessoa a quem pertence o usufruto de uma escrava fêmea, 

acreditando que os seus filhos são seus, pela razão de que o aumento de rebanhos pertence ao usufrutuário, deve vender os 

filhos; 

 

323. The Same, Institutes, Livro II. 

 

Ele não comete um roubo, pois um roubo não pode ser cometido sem a intenção de roubar. 
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324. Qualquer pessoa pode também obter a posse da terra de outro sem violência, onde esta ficou vaga por negligência do 

proprietário, ou onde este último morreu sem deixar um herdeiro, ou esteve ausente durante muito tempo. 

 

325. The Same, Diurnal ou Golden Matters, Livro III. 

 

Uma pessoa não pode, neste caso, adquirir ele próprio a propriedade por usucapião, porque sabe que pertence a outra, e 

portanto é um possuidor de má fé; mas se a transferir para outra pessoa que a receba de boa fé, esta pode adquiri-la 

por/usucapião, pela razão de ter adquirido a posse de uma propriedade que não foi adquirida à força, e que não foi roubada: 

como a opinião de certas autoridades antigas, que sustentavam que um roubo de terra ou de uma casa podia ser perpetrado, 

foi abandonada. 

 

326. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Se o solo não pode ser adquirido por usucapião, o que se encontra sobre ele não pode ser adquirido da mesma forma. 

 

327. Neratius, Regras, Livro V. 

 

Foi estabelecido que onde a usucaptação foi iniciada por uma pessoa falecida, ela pode ser concluída antes da entrada da 

propriedade. 

 

328. The Same, Parchments, Livro VII. 

 

Se o meu agente recuperar bens que me tenham sido roubados, embora, de um modo geral, esteja agora quase 

conclusivamente estabelecido que podemos obter a posse por meio de um agente, o bem, no entanto, não voltará a estar sob o 

meu controlo para que possa ser adquirido por usucapião, porque decidir de outra forma seria falaz. 

 

329. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Se um marido vender um terreno a alguém que sabia, ou não sabia que a propriedade fazia parte do dote, a venda não será 

válida. Se a mulher morrer posteriormente durante o casamento, a transacção deve ser confirmada, se todo o dote foi dado em 

benefício do marido. A mesma regra aplica-se quando aquele que vendeu bens roubados se torna subsequentemente herdeiro 

do proprietário dos mesmos. 

 

330. The Same, Questions, Book XLII. 
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Se o herdeiro daquele que adquiriu bens de boa fé sabe que estes pertencem a outro, não pode adquiri-los por usucapião, 

desde que a posse dos mesmos lhe tenha sido entregue pessoalmente; mas o conhecimento do herdeiro não o prejudicará no 

que diz respeito à continuação da posse. 

 

331. É certo que um pai não pode adquirir por usucapião nada que o seu filho tenha adquirido, se ele ou o seu filho 

soubessem que era propriedade de outra pessoa. 

 

332. The Same, Perguntas, Livro XXIII. 

 

Tendo sido enganado por um erro plausível, creio que Titius era meu filho, e que estava sob o meu controlo, mas a arrogância 

dele por mim foi considerada ilegal. Não creio que, dadas as circunstâncias, ele tenha o direito de tomar conta dos meus bens, 

pois a mesma regra não foi estabelecida neste caso como a de um homem livre que serve de boa fé como escravo; como foi 

do interesse do público estabelecer esta regra, devido às transacções constantes e diárias com referência a escravos. Pois 

muitas vezes compramos homens livres, sem saber que são tais, e a adopção e arrogância de crianças não é tão fácil, nem tão 

frequente. 

 

333. Fica estabelecido que se me venderem propriedade pertencente a outro, e eu sei que é esse o caso, e a entregarem ao 

mesmo tempo que o proprietário ratifica a venda, o momento da entrega deve ser tido em conta e a propriedade torna-se 

minha. 

 

334. Embora tenha sido decidido que, no que diz respeito à usucaptação, o início da posse, e não o momento em que o 

contrato foi feito, deve ser considerado; ainda assim, acontece por vezes que tomamos em consideração não o início da posse 

actual, mas a razão de uma entrega anterior, que foi feita de boa fé; por exemplo, onde está em causa o direito à criança de 

uma escrava, cuja mãe foi possuída de boa fé, uma vez que a criança não pode ser adquirida por usucapião, embora o 

possuidor soubesse que a mãe era propriedade de outra antes do nascimento da criança. A mesma regra aplica-se ao caso de 

um escravo que regressa ao abrigo da lei do pós-tliminium. 

 

335. O tempo decorrido antes da aceitação de uma herança é concedido em benefício da usucaptação, quer um escravo 

pertencente à herança tenha adquirido qualquer propriedade, quer o falecido tenha começado a adquirir por usucaptação. Este 

princípio é estabelecido como um privilégio especial. 

 

336. Um filho sob controlo paterno comprou propriedade pertencente a outro, e depois, tornando-se o chefe de família sem o 

saber, começou a possuir a propriedade, que lhe tinha sido entregue. Porque não o pode obter por usucapião, pois agiu de boa 

fé na altura em que obteve a posse, embora se tenha enganado ao pensar que não podia obter os bens que adquiriu como parte 
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da sua peculiaridade? A mesma regra deve ser aplicada se ele tivesse boas razões para pensar que a propriedade que foi 

comprada tinha chegado às suas mãos como parte da propriedade do seu pai. 

 

337. A usucapião que ocorre a favor de um comprador ou de um herdeiro não impede a prossecução de um penhor por um 

credor; pois, como um usufruto não pode ser objecto de usucapião, o direito de prosseguir um penhor, que não está de modo 

algum ligado à propriedade mas que se baseia apenas num acordo, não se extingue com a usucapião do bem. 

 

338. A opinião de que qualquer pessoa que se torne louca, e que tenha anteriormente começado a adquirir por usucapião, 

pode continuar a fazê-lo até estar concluída sob qualquer título, é baseada em considerações de conveniência, a fim de evitar 

que a sua fraqueza mental prejudique a sua propriedade. 

 

339. Se um escravo ou um filho comprar propriedade enquanto o dono ou o pai estiver nas mãos do inimigo, começará ele a 

deter a mesma propriedade? Se ele tiver posse por causa da sua peculiaridade, a usucapião começará a correr, nem o cativeiro 

do seu pai ou mestre oferecerá qualquer impedimento a isso, pois o seu conhecimento disso não seria necessário se ele 

estivesse em casa. Se, contudo, a compra foi feita sem referência ;ao peculiar, a propriedade não pode ser adquirida por 

usucapião, nem pode ser entendida como sendo obtida pelo direito de postliminium; pois, para que tal aconteça, o que se diz 

ser obtido por usucapião já deve ter sido possuído. Mas se o pai morrer em cativeiro, pela razão de que o momento da sua 

morte é mantido até à data do dia da sua captura, pode dizer-se que o filho teve a posse para si, e pode entender-se que 

adquiriu a propriedade por usucapião. 

 

340. The Same, Opiniões, Livro X. 

 

Prescrição baseada na posse prolongada não é normalmente concedida para a aquisição de locais que são públicos pela Lei 

das Nações. Um exemplo disto é, quando alguém abandona um edifício que tinha construído sobre a beira-mar, ou foi 

demolido, e outra pessoa, tendo construído uma casa no mesmo local, a primeira opõe-se por uma excepção baseada na 

ocupação anterior; ou quando alguém, pela razão de que só ele está acostumado a pescar durante anos numa determinada 

parte de um rio, sob o mesmo direito prescritivo proíbe outro de o fazer. 

 

341. Um escravo que pertencia a uma propriedade, após a morte do seu senhor, obteve a posse de uma propriedade que fazia 

parte da sua peculiaridade. O início da usucapião datará do momento em que a propriedade foi inscrita, pois como pode a 

propriedade ser adquirida desta forma que não estava anteriormente na posse do falecido? 

 

342. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro V. 
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Os bens que tenham sido recebidos em pagamento estão sujeitos a usucapião onde foram obtidos na quitação de uma dívida. 

Não só o que é devido, mas também o que é dado em quitação da dívida está sujeito a usucapião. 

 

343. Paulus, Sobre Neratius, Livro III. 

 

Se o meu agente, sem o meu conhecimento, se encarrega de bens adquiridos em meu nome, embora eu possa ter a posse dos 

mesmos, não posso adquiri-los por usucapião; porque embora possamos adquirir bens por usucapião sem sabermos que 

temos a posse dos mesmos, isso foi decidido que só é verdade no que diz respeito a algo que faz parte da peculiaridade. 

 

344. The Same, Manuais, Livro II. 

 

Se, acreditando que estou em dívida para consigo, lhe der propriedade em pagamento, a usucaptação só pode ter lugar se 

você mesmo pensar que é devida. O caso é diferente, se eu achar que estou vinculado por causa de uma venda, e portanto 

entregar-lhe o bem, pois nenhuma acção será contra mim, e você, como comprador, não terá direito a usucapião. A razão da 

diferença resulta do facto de que, noutros casos, o momento do pagamento deve ser considerado. Também não importa se, no 

momento em que faço a estipulação, estou ciente de que o imóvel pertence ou não a outro, pois será suficiente se eu achar 

que é meu, quando mo derem em pagamento por uma compra; contudo, não só o momento em que um contrato foi celebrado, 

mas também o de pagamento é tido em conta, pois ninguém pode adquirir um imóvel por usucapião como comprador que 

não o comprou, e não pode, como noutros contratos, dizer que o mesmo foi recebido em pagamento. 

 

345. Labeo, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro V. 

 

Os bens que foram roubados não podem ser adquiridos por usucapião antes de voltarem a estar sob o controlo do 

proprietário. Paulus: Talvez a opinião contrária seja verdadeira; pois se roubar bens que me tenha dado em penhor, estes 

tornam-se bens roubados, mas podem ser adquiridos por usucapião assim que voltarem a estar sob o meu controlo. 

 

 

 

 

 

Título. 4. Relativo à posse adquirida por um comprador. 
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346. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

Um possuidor que apresenta o valor avaliado do imóvel em tribunal começa a possuí-lo como comprador. 

 

347. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Ele tem a posse como comprador que realmente comprou o imóvel, e não será suficiente para ele ser apenas da opinião de 

que está na posse como comprador, mas o título do imóvel, tal como adquirido, deve realmente existir. Se, no entanto, eu 

achar que lhe devo algo, e lho entregar sem que tenha conhecimento de que pertence a outra pessoa, pode adquiri-lo por 

usucapião. Por que razão, portanto, não o pode adquirir por usucapião se lho entrego, pensando que lho vendi? Isto porque o 

momento da entrega é considerado em todos os outros contratos; portanto, se eu estipular conscientemente por bens 

pertencentes a terceiros, posso adquiri-los por usucapião se pensar que lhe pertencia quando me foi entregue. No caso de um 

comprador, porém, o momento em que o contrato foi celebrado é considerado, e portanto a compra deve ser feita de boa fé, e 

também a posse deve ser obtida desta forma. 

 

348. Título de posse e título de usucapião são diferentes, pois pode dizer-se que qualquer pessoa fez uma compra, mas que a 

fez de má fé; pois qualquer pessoa que compra conscientemente uma propriedade de má fé tem a posse dela como 

comprador, embora não a possa adquirir por usucapião. 

 

349. Quando uma compra é feita sob uma condição, o comprador não pode adquirir o imóvel por usucapião enquanto a 

condição estiver pendente. A mesma regra aplica-se se pensar que a condição foi cumprida, e isto ainda não ocorreu, pois 

assemelha-se a uma pessoa que pensa ter feito uma compra, quando não é esse o caso. Por outro lado, se a condição tiver sido 

cumprida e ele ignorar o facto, pode dizer-se que a adquiriu por usucapião, segundo Sabinus, que sustentava que isto poderia 

ser feito considerando mais a natureza das coisas do que a mera opinião. No entanto, existe alguma diferença entre estes dois 

casos, porque quando alguém pensa que a propriedade pertence a outro, que, de facto, pertence ao vendedor, ele ocupa a 

posição de comprador. Mas quando ele pensa que a Condição ainda não foi cumprida, é como se ele pensasse que ainda não 

tinha feito a compra. Este ponto pode ser apresentado mais claramente se a posse for entregue ao herdeiro, que não sabe que 

o falecido comprou o imóvel mas pensa que lhe foi entregue por qualquer outro motivo; mas será que se deve considerar que 

a usucapião não pode ser adquirida em tais circunstâncias? 

 

350. Sabinus diz que se a propriedade foi comprada de tal forma que a venda será nula, a menos que o pagamento seja 

efectuado dentro de um certo tempo, não pode ser adquirida por usucapião, a menos que o pagamento tenha sido 

efectivamente efectuado. Vejamos, contudo, se se trata de uma condição ou de um acordo; pois se for um acordo, o resultado 

será mais facilmente alcançado pelo pagamento do que pelo cumprimento da condição. 
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351. Se a liquidação for feita dentro de um prazo especificado (ou seja, se alguém não se oferecer para pagar um preço 

melhor dentro desse prazo), Julianus pensa que a venda é aperfeiçoada, e que os lucros pertencerão ao comprador, que terá o 

direito de adquirir a propriedade por usucapião; mas outros sustentaram que a venda foi feita sob uma condição. Ele disse que 

não foi feita sob uma condição, mas que foi anulada sob uma condição, o que é correcto. 

 

352. Uma venda é absoluta quando é acordado que será nula no caso de o comprador não se contentar com o imóvel dentro 

de um determinado prazo. 

 

353. Comprei o Stichus, e Damas foi-me entregue em vez dele, por engano. Priscus diz que não posso adquirir este escravo 

por usucapião, porque o que não foi comprado não pode ser adquirido dessa forma pelo comprador. Se, no entanto, foi 

comprado um tracto de terra e uma quantidade maior do que a que foi transmitida, pode ser adquirido por lapso de tempo, 

uma vez que todo o tracto, e não porções separadas do mesmo, está possuído. 

 

354. Adquire-se a propriedade de uma pessoa com a qual foram depositados escravos. Trebatius diz que não se pode adquirir 

os referidos escravos por usucapião, porque não foram comprados. 

 

355. Um guardião comprou um artigo num leilão da sua ala, que pensava pertencer-lhe. Servius diz que pode adquiri-lo por 

usucapião, e a sua opinião foi aceite, pela razão de que a condição da ala não se torna pior se tiver um comprador no seu 

tutor, que pagará mais dinheiro pela propriedade. Se ele o adquirir por menos, será responsável por uma acção de tutela, tal 

como se o tivesse transferido para outra pessoa por menos do que o seu valor. Isto, diz-se, também foi decidido pelo Trajano 

Divino. 

 

356. Muitas autoridades sustentam, se um agente comprar propriedade em leilão pela direcção do seu comitente, que pode 

adquiri-la por usucapião, como comprador, com base na conveniência pública. A mesma regra aplica-se se, durante a 

transacção do negócio do seu comitente, ele fizer a compra sem o conhecimento deste último. 

 

357. Se o seu escravo comprar propriedade para a sua peculiaridade que ele sabe que pertence a outro, não pode adquiri-la 

por usucapião, mesmo que não saiba que pertence a outra pessoa. 

 

358. Celsus diz que se o meu escravo, sem o meu conhecimento, obtiver a posse de propriedade para a sua peculiaridade, eu 

posso adquiri-la por usucapião. Se ele não a obtiver como parte da sua peculiaridade, não a posso adquirir, a menos que saiba 

que ele a obteve; e se ele tiver uma posse defeituosa por lei, a minha posse também será defeituosa. 
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359. Pomponius diz também, com referência à propriedade que é possuída em nome do proprietário, que a intenção deste 

último, e não a do escravo, deve ser considerada. Se o escravo possui propriedade como parte da sua peculiaridade, então a 

sua intenção deve ser tomada em consideração; e se o escravo a possui de má fé, e o seu senhor a obtém para a manter em seu 

próprio nome, por exemplo, privando o escravo da sua peculiaridade, deve ser dito que existe a mesma razão para a posse, e 

portanto, que o senhor não pode valer-se da usucapião. 

 

360. Se o meu escravo deveria comprar propriedade para o seu peculiar de boa fé, e quando soube pela primeira vez que a 

propriedade pertencia a outro, Cassius diz que a usucapião pode ter lugar, pois o início da posse foi sem qualquer defeito. Se, 

contudo, na altura em que comprou o imóvel, embora o tenha feito de boa fé, eu sabia que pertencia a outra pessoa, não posso 

adquiri-lo por usucapião. 

 

361. Se o meu escravo me der, tendo em consideração a sua liberdade, certos bens que ele tinha comprado de má fé, não os 

posso adquirir por usucapião; pois Celsus diz que a primeira posse defeituosa ainda continua a existir. 

 

362. Se eu fizer uma compra a uma ala sem a autoridade do seu tutor, acreditando que ele tenha atingido a idade da 

puberdade, sustentamos que a usucapião pode ter lugar, pois isto aplica-se mais à propriedade do que à opinião. No entanto, 

se souber que o vendedor é uma ala, e ainda acreditar que as alas têm o direito de transaccionar os seus próprios negócios 

sem a autoridade dos seus tutores, não adquirirá a propriedade por usucapião, porque um erro de lei não tem qualquer 

vantagem para ninguém. 

 

363. Se eu comprar propriedade a uma pessoa louca que penso ser de boa mente, foi estabelecido que posso adquiri-la por 

usucapião com base na conveniência pública, embora a compra tenha sido nula; e, portanto, não terei direito a uma acção 

fundada no despejo, nem a Acção da Editora mentirá, nem qualquer benefício resultante da posse anterior. 

 

364. Se me venderem bens que estão prestes a adquirir por usucapião como comprador, e eu sei que pertencem a outro, não 

os poderei adquirir por usucapião. 

 

365. Embora a posse possa beneficiar o herdeiro imediato do falecido, um herdeiro mais distante não pode obter a posse do 

bem. 

 

366. Se o falecido comprou o bem de boa fé, este pode ser adquirido por usucapião, embora o herdeiro soubesse que 

pertencia a outra pessoa. Esta regra deve ser observada, não só no caso de posse pretoriana, mas também no dos trusts em 

virtude dos quais uma propriedade é transferida ao abrigo do Decreto Trebelliano do Senado, bem como com referência a 

todos os outros sucessores pretorianos. 
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367. O tempo em que a propriedade foi possuída pelo vendedor beneficia o comprador na aquisição da usucaptação da 

mesma. 

 

368. Se eu comprar um bem pertencente a outro, e enquanto eu estiver no decurso da aquisição por usucapião, o proprietário 

intenta uma acção para o recuperar de mim, a minha usucapião não será interrompida pela junta de emissão no caso. Se, no 

entanto, eu preferir pagar o valor avaliado do imóvel em tribunal, Julianus diz que o título de posse é alterado, no que diz 

respeito àquele que pagou o valor do imóvel em tribunal. A mesma regra será aplicada, se o proprietário doar o imóvel a 

quem o comprou a alguém que não é seu proprietário. Esta opinião é correcta. 

 

369. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

O pagamento do valor avaliado do imóvel em tribunal assemelha-se a uma compra. 

 

370. Javolenus, On Plautius, Livro II. 

 

Um comprador sabia que uma parte do terreno que comprou pertencia a outro. Foi dada a opinião de que ele não podia obter 

nenhum dos terrenos em virtude de uma posse longa. Penso que isto é verdade, se o comprador não soubesse que parte do 

terreno pertencia a outra; pois se soubesse que se tratava de uma determinada parte do terreno, não tenho dúvidas de que 

poderia obter o resto no terreno de posse longa. 

 

371. Aplica-se a mesma regra de direito, se um homem que comprou uma parte inteira do terreno tivesse conhecimento de 

que uma parte indivisa do mesmo pertencia a outra pessoa; pois ele não só pode adquirir essa parte por usucapião, mas não 

será impedido de adquirir as partes restantes por posse longa. 

 

372. Modestinus, Pandestinus, Livro X. 

 

Se eu tiver prometido propriedade consigo, e depois a tiver roubado e vendido, surge uma dúvida sobre se pode ser adquirida 

por usucapião. A melhor opinião é que pode ser adquirida por usucapião. 

 

373. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Quando qualquer pessoa que esteja em condições de adquirir por usucapião qualquer propriedade, quer como herdeiro quer 

como comprador, a tenha reclamado por um título precário, não a pode adquirir por usucapião. Pois que diferença há entre 

estas coisas, quando reivindica o bem por um título precário, deixa em ambos os casos de deter a posse sob o seu primeiro 

título? 
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374. Se, dos dez escravos que comprei, penso que alguns pertencem a outras pessoas, e sei quais são, posso adquirir os outros 

por usucapião. Se, no entanto, não sei quais deles pertencem a outros, não posso adquirir nenhum deles por usucapião. 

 

375. O tempo de aquisição por usucapião expirou após a morte de um homem que comprou um escravo, embora o herdeiro 

possa não ter começado a possuir o escravo, ele ainda se tornará seu, desde que ninguém mais tenha obtido a posse dele 

entretanto. 

 

376. Julianus, Digest, Livro XLIV. 

 

Uma certa pessoa que possuía um pedaço de terra, como comprador, morreu antes de ter decorrido o tempo para adquirir a 

terra por usucapião, e os escravos que tinham ficado na posse da propriedade partiram com a intenção de a abandonarem. 

Colocou-se a questão de saber se o tempo de posse prolongada continuaria, no entanto, a beneficiar o herdeiro. A resposta 

foi, que mesmo que os escravos partissem, o herdeiro poderia beneficiar com o tempo. 

 

377. Se eu obtiver a Quinta da Cornelia, como comprador, em virtude da posse de longa duração, e lhe acrescentar uma parte 

de alguma terra adjacente, posso também obter esta parte como comprador durante o tempo restante necessário para a 

prescrição; ou posso adquiri-la por usucapião durante o tempo prescrito por lei? Dei como minha opinião que o terreno 

adjacente, que foi adicionado ao já adquirido, tem a sua própria condição peculiar e distinta, e portanto a posse de ambos os 

terrenos deve ser obtida separadamente, e deve ser adquirida por posse longa, de acordo com o tempo prescrito por lei. 

 

378. O meu escravo ordenou a Titius que comprasse um tracto de terra para ele, e Titius transferiu a posse do mesmo para o 

escravo após a sua manumissão. Colocou-se a questão de saber se ele a poderia obter por posse longa. A resposta foi, que se 

o meu escravo tivesse instruído Tício a comprar a terra, e Tício lha tivesse entregue após a sua manuntenção, se acreditava 

que o peculiar do escravo lhe tinha sido dado, ou não sabia que não o tinha feito, o escravo poderia, no entanto, obter a terra 

por posse de longa duração, porque ou sabia que o seu peculiar lhe tinha sido dado, ou deveria tê-lo conhecido, e por isso 

assemelha-se a alguém que finge ser um credor. Se, contudo, Titius soubesse que a sua peculiaridade não tinha sido dada ao 

escravo, deveria ser entendido como tendo doado a terra em vez de a ter renunciado para a quitação de uma dívida que não 

era devida. 

 

379. Se um tutor deve roubar a propriedade da sua ala e vendê-la, a usucapião não terá lugar antes de ser novamente colocada 

sob o controlo da ala; pois o tutor só é considerado para ocupar o lugar do proprietário com referência à propriedade da sua 

ala quando está a administrar os assuntos da tutela, e não quando está a despojar a sua ala. 
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380. Quando alguém de boa fé adquire terras pertencentes a outro e perde a posse das mesmas, e depois, quando as recupera, 

verifica que pertencem a outra pessoa, não as pode adquirir por lapso de tempo, pelo motivo de que o início da segunda posse 

é defeituoso. Nem se assemelha a alguém que, no momento da compra, acreditava que o terreno pertencia ao vendedor, mas 

quando foi entregue, sabia que pertencia a outra pessoa; pois, quando a posse se perdeu uma vez, o início da posse 

recuperada deve ser novamente tomado em consideração. Portanto, se um escravo é devolvido numa altura em que o 

comprador estava ciente de que pertencia a outro, a usucapião não terá lugar; embora antes de o vender estivesse numa 

posição tal que o pudesse adquirir por usucapião. A mesma regra aplica-se a um que foi expulso da terra, e, sabendo que 

pertencia a outro, recupera a posse da mesma por meio de um interdito. 

 

381. Quem comprar conscientemente a alguém a quem o Pretor tenha proibido de alienar a propriedade de uma propriedade, 

por suspeita de não ser o herdeiro, não pode adquiri-la por usucapião. 

 

382. Se o seu agente vender um terreno por apenas trinta aurei que poderia ter vendido por cem, para lhe causar danos, e o 

comprador não tiver conhecimento do facto, não há dúvida de que este último pode adquirir o terreno por posse continuada 

de longa data; pois mesmo quando alguém vende conscientemente terreno pertencente a outro a quem não tem conhecimento 

de que é esse o caso, a posse continuada de longa data não é interrompida. No entanto, se o comprador estiver em conluio 

com o agente, e, em nome de uma recompensa, o induzir corruptamente a vender a propriedade por menos do que valia, o 

comprador não será entendido como tendo agido de boa fé, e não pode adquirir o terreno por prescrição. Se ele se valer de 

uma excepção com o fundamento de que o terreno foi vendido com o consentimento do proprietário, e este último intenta 

uma acção para o recuperar, o proprietário pode valer-se de uma resposta baseada em fraude. 

 

383. Não se entende que os bens roubados sejam novamente colocados sob o controlo do proprietário, mesmo que este 

recupere a posse dos mesmos, se não souber que os mesmos lhe foram roubados. Portanto, se eu der em penhor um escravo 

que lhe tenha sido roubado, e não tiver conhecimento de que ele é seu, e, após o pagamento da dívida, eu o vender ao Titius, 

o Titius não o pode adquirir por usucapião. 

 

384. Um homem livre que nos serve de boa fé como escravo, enquanto gere a nossa propriedade, pode adquirir outras 

propriedades para nós da mesma forma que estamos habituados a adquiri-la através dos nossos próprios escravos. Assim, à 

medida que obtemos a propriedade da propriedade quer por entrega quer por usucapião através da intervenção de uma pessoa 

livre, assim, se um contrato de venda for celebrado através da peculiaridade de um escravo, a que temos direito, podemos 

adquirir a propriedade por usucapião, mesmo que não estejamos conscientes de que a compra foi feita. 

 

385. The Same, On Minicius, Livro II. 
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Quando alguém compra escravos sabendo que o vendedor irá imediatamente esbanjar o dinheiro pago por eles, muitas 

autoridades têm considerado que ele será, no entanto, um comprador de boa-fé; e isto é verdade. Pois, como pode ser 

considerado como tendo agido de má fé, que comprou os escravos ao seu senhor, a menos que os tenha comprado a um 

homem de vida licenciosa, que dará imediatamente o dinheiro a uma prostituta, pois então não poderá adquirir os escravos 

por usucapião? 

 

386. The Same, On Urseius Ferox, Livro III. 

 

Um homem que tenha recebido da sua própria escrava uma escrava em consideração da concessão da sua liberdade, pode, 

como comprador, adquirir por usucapião o filho da referida escrava. 

 

387. The Same, On Minicius, Livro II. 

 

Uma escrava, em consideração à sua liberdade, deu ao seu senhor uma escrava que ele tinha roubado. Ela concebeu. 

Colocou-se a questão de saber se o seu senhor poderia adquirir o seu filho por usucapião. A resposta foi que o senhor podia, 

como comprador, adquirir a criança por usucapião, pois ele deu algo pela mulher, e foi feita uma espécie de venda entre a 

escrava e o seu proprietário. 

 

388. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Diz-se geralmente que aquele que pensa ter comprado algo e não o fez não pode, como comprador, adquiri-lo por usucapião; 

mas isto só é verdade na medida em que o comprador não deve ter justa causa para entreter a sua opinião errada. Pois se um 

escravo ou um agente que tenha sido instruído a comprar o imóvel deve persuadir o seu comitente de que o fez, e entregar-lhe 

o imóvel, a melhor opinião é que a usucapião terá lugar. 

 

389. Papinianus, Opiniões, Livro X. 

 

Quando um legatário é colocado na posse de um bem, este pode ser adquirido por usucapião pelo herdeiro, como comprador, 

sendo reservado o direito de penhor pretoriano. 

 

390. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Um certo homem adquiriu, de boa fé, um terreno pertencente a outro, e começou a construir uma casa sobre ele antes de ter 

decorrido o tempo para adquirir a posse do mesmo por prescrição; e o proprietário do terreno, tendo-o notificado antes do 
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termo fixado por lei, continuou a reter a posse. Pergunto se a prescrição foi interrompida, ou, tendo começado uma vez, 

continuou a correr. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, não tinha sido interrompida. 

 

391. The Same, Digest, Livro XXV. 

 

A herança de uma irmã, que morreu no estado, passou para os seus dois irmãos, um dos quais estava ausente e o outro 

presente. Aquele que estava presente agiu pelo ausente, e vendeu a Lucius Titius, um comprador de boa-fé, todo um pedaço 

de terra em seu próprio nome e no do seu irmão. Levantou-se a questão de saber se o comprador, sabendo que metade do 

terreno pertencia ao herdeiro ausente, poderia adquirir todo o tracto por prescrição. A resposta foi que podia fazê-lo, se 

acreditasse que tinha sido vendido pela autoridade do irmão que estava ausente. 

 

 

 

 

 

Título. 5. Sobre a posse como herdeiro ou como possuidor. 

 

 

 

 

 

392. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Nada pode ser adquirido por um herdeiro através da usucaptação da propriedade de uma pessoa que está viva, mesmo que o 

possuidor pensasse que pertencia a alguém que está morto. 

 

393. Julianus, Digest, Livro XLIV. 

 

Quando alguém é colocado na posse de uma propriedade para a preservação de um legado, não interrompe a posse daquele 

que adquire por usucapião como herdeiro, pois detém a propriedade para sua guarda. O que resulta então? Ele conservará a 

propriedade pelo direito de penhor, mesmo depois de decorrido o tempo necessário para a usucaptação, e não a abandonará 

até que o seu legado lhe tenha sido pago, ou até que a sua reivindicação lhe tenha sido satisfeita. 

 

394. A opinião comum de que ninguém pode alterar o título da sua própria posse deve ser entendida como aplicável, não só à 

posse civil, mas também à posse natural. Por conseguinte, foi considerado que nem um inquilino, nem ninguém com quem 
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tenha sido depositado, ou emprestado propriedade, pode, como herdeiro, adquiri-la por usucapião, com o objectivo de lucrar 

com ela. 

 

395. Servius nega que um filho possa, na qualidade de herdeiro, adquirir por usucapião uma propriedade que lhe foi dada 

pelo seu pai; pois ele detinha a posse natural da propriedade nas mãos do filho durante a vida do seu pai. O resultado disto é 

que, quando um filho foi nomeado herdeiro pelo seu pai, ele não pode adquirir por usucapião qualquer parte da propriedade 

que lhe foi dada pelo primeiro, na medida em que isto possa afectar as acções dos seus co-herdeiros. 

 

396. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXIII. 

 

Muitas autoridades sustentam que se eu for o herdeiro, e pensar que certos bens pertencem à herança, mas que realmente não 

fazem parte dela, posso adquiri-los por usucapião. 

 

397. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

É estabelecido que aquele que tem o direito de fazer um testamento pode, na qualidade de herdeiro, adquirir a propriedade 

por usucapião. 

 

 

 

 

 

Título. 6. Sobre a posse no terreno da doação. 

 

 

 

 

 

398. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Aquele a quem a propriedade foi entregue como doação, adquire-a por usucapião, por causa da doação. Não é suficiente 

pensar que foi este o caso, mas é necessário que a doação seja efectivamente feita. 

 

399. Se um pai faz uma doação ao seu filho que tem sob o seu controlo, e depois morre, o filho não pode adquirir a 

propriedade dada por usucapião, pela razão de que a doação é nula. 
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400. Quando uma doação é feita entre marido e mulher, a usucaptação não tem lugar. Além disso, Cassius diz que se um 

marido der bens à sua esposa, e se depois se divorciar, a usucaptação não pode ser adquirida porque a esposa não pode, ela 

própria, alterar o título de posse. Ele afirma que a regra é diferente, e que ela pode obter a propriedade por usucapião após o 

divórcio, se o marido a tiver permitido utilizar a propriedade tal como se ele a tivesse doado a ela. Julianus, contudo, pensa 

que uma esposa está na posse de bens doados pelo seu marido. 

 

401. Marcellus, Digest, Livro XXII. 

 

Quando alguém doa bens pertencentes a outro, e determina revogar a doação, mesmo que tenha instaurado um processo para 

a recuperar, a usucapião continuará a decorrer. 

 

402. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XXIV. 

 

Quando um marido faz uma doação à sua esposa, ou uma esposa ao seu marido, e a propriedade doada pertence a outro, a 

opinião de Trebatius é, se a parte que fez a doação não se tornar mais pobre ao fazê-lo, o possuidor pode adquirir a 

propriedade por usucapião, está correcta. 

 

403. The Same, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Se um pai fizer uma doação à sua filha, que está sob o seu controlo, e a tiver deserdado, e o herdeiro denunciar a doação, ela 

pode começar a adquiri-la por usucapião, a partir do dia em que a ratificação foi feita. 

 

404. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Quando alguém começou a adquirir um escravo por usucapião, como presente, e o manuma, o acto da manumissão é nulo, 

porque ainda não obteve a posse do escravo. Colocou-se a questão de saber se tinha deixado de o adquirir por usucapião. A 

resposta foi que com referência à pessoa em questão, ele parecia ter renunciado à posse, e por isso a usucaptação foi 

interrompida. 

 

405. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Quando a venda foi feita, que é, de facto, uma doação, a propriedade entregue é adquirida por usucapião, como uma compra, 

e não como uma doação. 
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Título. 7. Sobre a posse em virtude do abandono. 

 

 

 

 

 

406. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Quando a propriedade é considerada abandonada, deixa imediatamente de ser nossa, e pertence ao primeiro ocupante, porque 

deixa de nos pertencer nas mesmas circunstâncias em que é adquirida por outros. 

 

407. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Podemos adquirir propriedade com base no abandono, se soubermos que ela é considerada como abandonada pelo seu 

proprietário. 

 

408. Proculus defende que a propriedade não deixa de pertencer ao proprietário, a menos que a posse da mesma seja 

adquirida por outra pessoa. Julianus, contudo, pensa que deixa de pertencer ao proprietário quando este a abandona, mas que 

não se torna propriedade de outro, a menos que obtenha a posse da mesma. Isto é correcto. 

 

409. Modestinus, Differences, Livro VII. 

 

Por vezes é feito um inquérito sobre se uma parte de alguma coisa pode ser considerada como tendo sido abandonada. E, de 

facto, se um co-proprietário desistir da sua parte da propriedade comum, esta deixa de lhe pertencer, de modo que a mesma 

regra é aplicável a uma parte que é para todos. O único proprietário da propriedade, contudo, não pode reter uma parte da 

mesma e abandonar o resto. 

 

410. Paulus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Podemos adquirir por usucapião propriedade que é considerada abandonada, quando pensamos ser este o caso, mesmo que 

não saibamos por quem foi abandonada. 
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5. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Se possuir algum artigo considerado abandonado, e eu, sabendo ser este o caso, comprar-lho, fica estabelecido que o posso 

adquirir por usucapião, e a objecção de que não está incluído na sua propriedade não pode ser levantada. Pois se eu comprar 

conscientemente bens que lhe foram dados pela sua mulher, pela razão de o ter feito, por assim dizer, com o consentimento e 

autorização do proprietário, aplicar-se-á a mesma regra. 

 

411. O que quer que alguém considere ter sido abandonado por si, torna-se imediatamente meu, se eu o tomar. Assim, se 

alguém deita dinheiro fora, ou solta aves, embora pretenda que elas pertençam a qualquer pessoa que as possa apreender, 

elas, no entanto, tornam-se propriedade daquele a quem o acaso pode favorecer; pois, quando alguém abandona a 

propriedade da propriedade, entende-se que pretendeu que ela pertencesse a qualquer outra pessoa a quem quer que fosse. 

 

412. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro III. 

 

Ninguém pode adquirir propriedade por usucapião com base no abandono que erroneamente pensa que ela foi abandonada. 

 

413. The Same, On Minicius, Livro II. 

 

Quando alguém encontra mercadoria que foi atirada borda fora de um navio, surge a questão de saber se não a pode adquirir 

por usucapião, pela razão de que deve ser considerada como abandonada. A melhor opinião é que ele não pode adquiri-la por 

usucapião, com base no abandono. 

 

414. Paulus, Opiniões, Livro XVIII. 

 

Sempronius tentou levantar uma questão sobre a condição de uma certa Thetis, alegando que ela era a filha de uma das suas 

escravas. Ele, contudo, tendo sido processado por Procula, a enfermeira de Thetis, numa acção para o obrigar a reembolsá-la 

pelo apoio de Thetis, respondeu que não tinha meios para fazer o pagamento, mas que a enfermeira deveria devolver a 

criança ao seu pai, Lucius Titius. A enfermeira instaurou então um processo para evitar que qualquer questão fosse levantada 

posteriormente pelo referido Sempronius. Lucius Titius, depois de ter pago a Seia Procula o seu pedido de apoio, manumitiu 

publicamente a criança. Pergunto se a liberdade concedida a Thetis pode ser revogada. Paulus respondeu que, como a 

proprietária da escrava a quem Thetis nasceu foi considerada como tendo abandonado esta última, ela poderia obter a sua 

liberdade às mãos de Lucius Titius. 
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Título. 8. Sobre a posse no solo de um legado. 

 

 

 

 

 

415. Ulpianus, Disputas, Livro VI. 

 

Ele é considerado na posse como legatário a quem foi deixado o legado, por posse e usucapião com base no legado só terá 

lugar a favor da pessoa a quem a propriedade foi legada. 

 

416. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Se possuo algo que penso que me foi legado, e não é este o caso, não posso, na qualidade de legatário, adquiri-lo por 

usucapião. 

 

417. Papinianus, Perguntas, Livro XXII. 

 

Não mais do que onde alguém pensa que comprou algo que não comprou. 

 

418. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

A propriedade pode ser adquirida por usucapião por ser um legado, onde algo pertencente a outro foi legado, ou onde 

pertenceu ao testador, e não se sabe que foi tirado por um codicilo; pois, em casos deste tipo, existe uma boa razão para que a 

usucapião tenha efeito. A mesma regra pode ser aplicada quando o nome do legatário está em dúvida, como, por exemplo, 

quando é feito um legado ao Titius, e existem dois indivíduos com esse nome, de modo que um deles pensa que foi 

destinado, quando não foi este o caso. 

 

419. Javolenus, On Cassius, Livro VII. 

 

Propriedade entregue como legado pode ser adquirida por usucapião neste terreno, mesmo que o proprietário da mesma possa 

estar vivo, 
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420. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Se a pessoa a quem a propriedade foi entregue pensar que o testador está morto. 

 

421. Javolenus, On Cassius, Livro VII. 

 

Ninguém pode adquirir propriedade por usucapião por causa de um legado, a menos que ele próprio tivesse o direito de fazer 

um testamento em benefício do testador, porque a posse deste tipo depende da capacidade testamentária. 

 

422. Papinianus, Perguntas, Livro XXIII. 

 

Se o legatário tomar posse do legado sem que surja qualquer questão que afecte o seu título, mesmo que o legado não lhe 

tenha sido entregue, terá o direito de adquirir por usucapião a propriedade que lhe foi legada. 

 

423. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro V. 

 

Uma pessoa a quem foi legado legalmente um legado adquire a propriedade por usucapião, como legatário. Se, no entanto, 

não foi deixado em conformidade com a lei, ou o legado foi retirado, foi decidido, após muita controvérsia, que a propriedade 

pode ser adquirida por usucapião, por causa do legado. 

 

 

 

 

 

Título. 9. Quanto à posse no solo de um dote. 

 

 

 

 

 

424. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXI. 
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Um direito à usucaptação, e que é extremamente justo, é o que se diz existir por causa de um dote, para que qualquer pessoa 

que receba propriedade por meio de dote possa adquiri-la por usucaptação, após o termo do prazo normalmente prescrito por 

lei no caso daqueles que adquirem propriedade desta forma como compradores. 

 

425. Não faz diferença se certos artigos especificados, ou a totalidade do bem, são dados a título de dote. 

 

426. Em primeiro lugar, consideremos o momento em que qualquer pessoa pode adquirir propriedade por usucapião como 

dote; e se este deve começar após a data do casamento, ou antes dela. Uma questão geralmente discutida é se um homem que 

está noivo (ou seja, um que ainda não foi casado), pode adquirir propriedade por usucapião, devido ao facto de ser um dote. 

Julianus diz que, se a mulher noiva entregar a propriedade à outra parte, com a intenção de só lhe pertencer depois de o 

casamento ter sido solenizado, a usucapião não terá lugar. Se, no entanto, esta não foi evidentemente a intenção, deve ser 

mantida (assim diz Julianus) que o bem se torne imediatamente seu; e se pertencer a outra pessoa, pode ser adquirido por 

usucapião. Esta opinião parece-me plausível. Mas, antes do casamento ter lugar, a usucaptação torna-se operativa, não por 

causa do dote, mas com base na propriedade. 

 

427. Durante a existência do casamento, a usucaptação ocorre entre as pessoas que são casadas, por causa do dote. Se, 

contudo, o casamento não existe, Cassius diz que a usucaptação não pode ocorrer por não haver dote. 

 

428. Diz também que se o marido pensa que é casado, quando não é o caso, não pode adquirir a propriedade por usucapião, 

porque não há dote. Esta opinião é razoável. 

 

429. Paulus, On the Edict, Book LIV. 

 

Se a propriedade que foi avaliada for entregue antes de o casamento ter sido solenizado, não pode ser adquirida por 

usucapião, quer com base na compra, quer com base na posse. 

 

430. Scaevola, Digest, Livro XXV. 

 

Duas filhas tornaram-se herdeiras do seu pai que morreu no estado, e cada uma delas deu escravos que lhes pertenciam em 

comum por meio do dote, e depois, alguns anos após a morte do seu pai, trouxeram fato em partição. Como os maridos 

tinham mantido durante muitos anos a posse dos escravos dados a título de dote como escravos pontilhados, levantou-se a 

questão de saber se poderiam ser considerados como tendo-os adquirido por usucapião, se acreditassem que pertenciam 

àqueles que os tinham dado como dote. A resposta foi que não havia nada no caso declarado que os impedisse de serem 

adquiridos por usucapião. 
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Título. 10. Sobre a posse com base na propriedade. 

 

 

 

 

 

431. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

A posse com base na propriedade existe onde pensamos adquirir propriedade para nós próprios, e temos posse dela sob o 

título pelo qual foi obtida, bem como por causa da propriedade; como, por exemplo, quando, em virtude de uma compra, 

tenho posse tanto como comprador como como proprietário. Além disso, detenho a posse tanto como legatário e donatário, 

como também em razão da propriedade, quando a propriedade foi doada ou legada a mim. 

 

432. No entanto, onde a propriedade me foi entregue sob algum bom título, por exemplo, pelo de compra, e a adquiro por 

usucapião, começo a deter a posse como minha, mesmo antes de a adquirir por usucapião. Mas pode surgir alguma dúvida 

sobre se eu deixo de a possuir, como comprador, depois de ter sido obtida a usucaptação? Mauricianus diz que pensa que eu 

não deixo de a deter. 

 

433. Paulus, On the Edict, Book LIV. 

 

Há um tipo de posse que se diz ser baseada na posse. Pois desta forma possuímos tudo o que adquirimos do mar, da terra ou 

do ar, ou que se torna nosso pela acção do aluvião dos riachos. Também possuímos qualquer descendência de propriedade 

que possuímos em nome de outros; como, por exemplo, possuímos como nosso o filho de uma escrava pertencente a uma 

propriedade, ou que tenha sido comprada; e, da mesma forma, possuímos os lucros derivados de propriedade que tenha sido 

comprada ou doada, ou que constitua parte de uma propriedade. 

 

434. Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 

Entregou-me um escravo a quem pensou erroneamente que eu tinha direito nos termos de uma estipulação. Se eu soubesse 

que não me devias nada, não poderia adquirir o escravo por usucapião; mas se não o soubesse, a melhor opinião é que o 

posso adquirir por usucapião, porque a entrega, que foi feita por aquilo que considero ser uma boa consideração, é suficiente 

para me permitir possuir como minha propriedade a propriedade que me foi entregue. Neratius adoptou esta opinião, e eu 

penso que está correcta. 
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435. The Same, On Sabinus, Livro XXXII. 

Se compraste de boa fé uma escrava que tinha sido roubada, e tens na tua posse a criança da referida escrava, que ela 

concebeu enquanto estava nas tuas mãos, e, antes do tempo prescrito para a usucapião teres verificado que a mãe da referida 

criança foi roubada, Trebatius pensa que a criança que é possuída desta forma pode inquestionavelmente ser adquirida por 

receita médica. Penso que deve ser feita uma distinção neste caso, pois, se dentro do tempo prescrito por lei para que a 

usucaptação produza efeitos, não se verifica a quem pertence o escravo ou se se tem conhecimento disso, sem poder notificar 

o proprietário do escravo, ou se pôde notificá-lo, e o fez, pode adquirir o escravo por usucapião. Se, no entanto, tivesse 

conhecimento de que o escravo tinha sido roubado, e pudesse ter notificado o proprietário, mas não o tivesse feito, aplicar-se-

á a regra contrária; pois será considerado que a possuiu clandestinamente, uma vez que a mesma pessoa não pode possuir 

propriedade como a sua e clandestinamente ao mesmo tempo. 

 

436. Quando um pai divide a sua propriedade entre os seus filhos, e, após a sua morte, eles retêm-na, pela razão de que foi 

acordado entre eles que esta divisão da sua propriedade deveria ser ratificada, a usucapião com base na propriedade 

beneficiará no que diz respeito a qualquer propriedade pertencente a outros, que possa ser encontrada entre os efeitos do pai. 

 

437. Quando a propriedade não tenha sido legada, mas tenha sido entregue como tal pelo herdeiro por engano, fica 

estabelecido que pode ser adquirida através de usucapião pelo legatário, porque este a possui como proprietário. 

 

438. Neratius, Pergaminhos, Livro V. 

A usucaptação de propriedade que obtivemos por outros motivos que não o de pensarmos que temos direito a ela como nossa, 

foi estabelecida para pôr fim ao litígio. 

 

439. Uma pessoa pode adquirir por usucapião a propriedade que possui, pensando que lhe pertence; mesmo que esta opinião 

seja falsa. Isto, contudo, deve ser entendido como significando que um erro plausível da parte na posse não interfere com o 

seu direito à usucaptação; por exemplo, se eu possuir algum artigo porque penso erroneamente que o meu escravo, ou o 

escravo de alguém que eu tenha conseguido como herdeiro legal, o comprou, pois a ignorância do acto de outro é um erro 

desculpável. 
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            Livro XLII 
 

 

 

 

 

1. Relativamente ao trânsito em julgado e ao efeito das decisões, e decretos interlocutórios. 

 

2. Relativamente às confissões. 

 

3. Relativamente à cessão em benefício dos credores. 

 

4. Relativamente aos motivos da concessão da posse. 

 

5. Relativamente à posse e venda de bens por autoridade judicial. 

 

6. Sobre os privilégios dos credores. 

 

7. Relativamente à separação dos bens de uma propriedade. 

 

8. Sobre a nomeação de um curador de bens. 

 

9. Relativamente à restituição quando tenham sido cometidos actos fraudulentos contra os credores. 

 

 

 

Título. 1. Relativo ao trânsito em julgado e ao efeito das decisões e dos decretos 

interlocutórios. 
 

 

1. Modestinus, Pandestinus, Livro VII. 
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Por res judicata, entende-se a cessação de uma controvérsia através da sentença de um tribunal. Isto é conseguido quer por 

uma decisão adversa, quer por exoneração de responsabilidade. 

 

(2) Ulpianus, On the Edict, Livro VI. 

 

O magistrado com jurisdição de um processo nem sempre observa o tempo prescrito por lei, pois por vezes encurta, e por 

vezes prolonga-o, dependendo da natureza do caso, da quantidade de bens em disputa, ou da obediência ou obstinação das 

partes; mas raramente é a sentença executada dentro do tempo fixado por lei, como, por exemplo, quando se trata de 

determinar a questão do apoio, ou de conceder alívio a um menor de vinte e cinco anos de idade. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Quem tem o poder de condenar tem também o poder de exonerar de responsabilidade. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVIII. 

 

Se um agente não comparecer, será recusada uma acção para executar uma sentença contra ele, e será concedida contra o seu 

mandante; mas se ele comparecer, será concedida contra ele. Neste caso, porém, não se considera que ele tenha comparecido 

em tribunal e que tenha sido nomeado agente num caso em que esteja interessado; pois há outra razão pela qual ele não pode 

recusar-se a interpor uma acção para executar uma sentença, e isso é porque ele se tornou um agente em seu próprio nome, e 

não em nome de outro. 

 

(1) Um tutor e um curador estão numa posição tal que não são considerados como tendo comparecido em tribunal, pelo que 

não deve ser concedida contra eles uma acção para executar a sentença. 

 

(2) O mandatário de um município pode evitar a execução num caso em que tenha sido proferida uma sentença, pois uma 

acção para executar a sentença deve ser concedida contra os cidadãos. 

 

(3) O Pretor diz: "Concederei uma acção para obrigar a parte contra a qual foi proferida uma decisão a pagar o dinheiro". Por 

conseguinte, a parte que perdeu o seu caso é obrigada a fazer o pagamento. Mas o que deve ser feito, e o que devemos dizer, 

se ele não estiver preparado para fazer o pagamento, mas estiver pronto para satisfazer a reclamação de outra forma? Labeo 

diz que deve ser acrescentado: "Se a parte que perdeu o seu caso não deve satisfazer a reclamação", pois pode acontecer que 

tenha uma pessoa solvente para oferecer em seu lugar. A razão, porém, para exigir o pagamento é que o Pretor não estava 
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disposto a criar uma nova obrigação a partir da primeira; e por isso prevê que o dinheiro deve ser pago. O parecer de Labeo 

deve ser adoptado por boas e suficientes razões. 

 

(4) Se, após a decisão e por acordo dos litigantes, a garantia for prestada pela parte que perdeu o seu caso, a regra será 

flexibilizada com referência a ele se for feito um novo contrato; mas se isto não for feito com o objectivo de celebrar um 

novo contrato, a ordem de execução será mantida. No entanto, se forem aceites compromissos, ou se forem prestadas 

garantias para a execução da sentença, o resultado será que teremos de manter a execução como se algo tivesse sido 

acrescentado à decisão no caso, e nada tivesse sido retirado da mesma. A mesma regra deve ser cumprida no caso de uma 

parte cujo agente tenha proferido sentença contra ele. 

 

(5) Quando uma decisão é proferida contra alguém que lhe exija o pagamento dentro de um determinado prazo, a partir de 

que data devemos calcular o tempo da acção para executar a sentença? Devemos fazê-lo a partir do dia em que a decisão foi 

proferida, ou a partir do dia em que decorreu o tempo prescrito em casos deste tipo? Se o juiz fixou um prazo mais curto do 

que o prescrito por lei, o que falta através da sua decisão deve ser fornecido pela lei. Se, contudo, o juiz, ao fixar o prazo, 

incluir um número de dias superior ao legalmente permitido, será concedido à parte vencida não só o tempo prescrito por lei, 

mas também o que o juiz concedeu em.adicionalmente. 

 

(6) Temos de compreender que uma pessoa que tenha sido condenada a ser alguém que tenha sido legalmente julgada contra 

ela, de tal forma que se mantenha. Se, no entanto, por qualquer razão, a sentença se revelar sem efeito, deve ser dito que o 

termo "condenação" não será aplicável. 

 

(7) Devemos entender que uma exoneração de responsabilidade significa não só que a parte paga o crédito, mas que está 

totalmente liberta da obrigação sobre a qual a sentença foi fundada. 

 

(8) Celsus diz que, se tiver sido proferida uma decisão contra si numa acção noxal, e a título de reparação, tiver desistido de 

um escravo em quem outro tinha o usufruto, continuará a ser responsável pela acção de execução da sentença; mas se o 

usufruto se extinguir, ele afirma que será libertado. 

 

5. The Same, On the Edict, Book LIX. 

 

O Pretor diz: "A decisão com referência ao bem foi proferida pelo magistrado com jurisdição". Seria melhor se ele tivesse 

dito: "Por aquele que tinha conhecimento do assunto", pois a palavra "conhecimento" também tem referência a juízes que não 

têm jurisdição sobre estas questões, mas que têm o direito de examinar certos outros casos. 
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1. Se um juiz decidir contra alguém da seguinte forma: "Que So-and-So entregue ao Titius o que recebeu sob a vontade ou 

codicilo de Maevius", temos de compreender isto para significar o mesmo que se ele tivesse mencionado expressamente a 

quantia que tinha sido deixada pela vontade ou codicilo. A mesma regra aplicar-se-á se ele tivesse decidido que um trust 

verbal deveria ser executado. 

 

(6) The Same, On the Edict, Book LXVI. 

 

Quando uma decisão é proferida contra um soldado, que completou o seu período de serviço militar, ele só é obrigado a 

pagar o que os seus recursos permitirem. 

 

1. Sempre que uma parte num processo tenha sido condenada a pagar a tenra aurei, ou a entregar a causa do dano a título de 

reparação, ele será obrigado, pela acção de execução da sentença, a pagar a soma da tenra aurei, porque obtém da lei o poder 

de entregar o animal que causou o dano. Contudo, aquele que estipulou quer o pagamento da posse de aurei, quer a entrega 

do animal, ou escravo, a título de reparação, não pode reclamar a posse de aurei, porque cada uma destas coisas está incluída 

no acordo e nós pudemos estipular para elas separadamente. Uma decisão que exija a entrega do escravo ou do animal a 

título de reparação será nula, mas segue-se a uma sentença que exige o pagamento do dinheiro, pelo que o processo de 

cobrança da posse de aurei deve ser instituído ao abrigo da sentença, pois só a eles se refere, e a entrega do animal ou do 

escravo a título de reparação é concedida pela lei. 

 

2. Aquele que, pela sua própria autoridade, vende a propriedade de qualquer pessoa que, derrotada num processo judicial, 

seja passível de uma acção de furto, bem como uma acção de roubo com violência. 

 

3. A acção de execução de uma sentença é perpétua, inclui a perseguição dos bens, e mente tanto a favor como contra um 

herdeiro. 

 

(7) Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Título: Sobre a Res Judicata. 

 

Actualmente, não há dúvida de que aquele contra quem foi proferida a sentença pode ser libertado de muitas maneiras dentro 

do tempo prescrito para a execução; embora, durante esse tempo, não possa ser instaurado contra ele um processo em 

execução, porque, quando um caso foi decidido, o tempo fixado por lei foi estabelecido a favor da parte que perdeu a sua 

causa, e não contra ele. 

 

8. Paulus, On Plautius, Livro V. 
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Se um escravo que é reclamado nos termos de uma estipulação morre após ter sido juntado a um processo, o réu não será 

exonerado de responsabilidade, e foi decidido que ele deve prestar contas dos lucros. 

 

9. Pomponius, On Plautius, Livro V. 

 

A sentença não pode ser proferida por um magistrado ou um árbitro contra uma pessoa que seja louca. 

 

10. Marcellus, Digest, Livro II. 

 

Um homem que falsamente se representa a si próprio como chefe de família, que pede dinheiro emprestado, e que foi 

deserdado pelo seu pai, deve ser julgado contra ele, mesmo que não possa fazer o pagamento. 

 

11. Celsus, Digest, Livro V. 

 

Se eu tiver estipulado que algo fosse feito sobre os Kalends de um certo mês, e o julgamento tiver sido feito algum tempo 

depois dos Kalends desse mês, o montante dos danos deve ser estimado em proporção ao meu interesse em ter o trabalho 

feito na data acima mencionada; pois se a estimativa for feita a partir desse momento, não teria mais juros do que os que 

poderiam ser pagos mais tarde. 

 

12. Marcellus, Digest, Livro IV. 

 

Nas decisões com referência a depósitos ou empréstimos para uso, embora a propriedade possa ter sido perdida devido à 

fraude do réu, é habitual conceder-lhe alívio, obrigando o proprietário a transferir-lhe os seus direitos de acção. 

 

13. Celsus, Digest, Livro VI. 

 

Quando alguém estipulou que a posse de aurei seja paga por uma pessoa e a garantia seja dada por outra, o montante dos 

danos deve ser estimado na proporção do interesse do estipulador em que a garantia lhe seja prestada. Este juro pode 

ascender a tanto quanto o que é devido, ou a menos, ou por vezes até a nada; pois nenhuma estimativa pode ser feita de medo 

infundado. Se, no entanto, a dívida tiver de ser paga, não haverá juros remanescentes a estimar, e se um certo montante tiver 

sido pago, o valor dos juros diminuirá proporcionalmente. 

 

1. Quando alguém promete que impedirá o estipulador de suportar qualquer perda, e o faz, e o estipulador não sofre qualquer 

dano, considera-se que fez o que concordou. Se não o fizer, será julgado contra ele por uma determinada soma de dinheiro, 
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pelo facto de não ter feito o que prometeu, como acontece em todo o tipo de obrigações relacionadas com a execução de 

determinados actos. 

 

14. The Same, Digest, Livro XXV. 

 

Seja o que for que o Pretor ordenou ou proibiu que fosse feito, ele pode anular por decisão contrária, ou renovar; mas isto não 

se aplica aos decretos finais. 

 

15. Ulpianus, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro III. 

 

Foi afirmado pelo Divino Pio num Rescript dirigido aos magistrados do povo romano, que aqueles que nomeiam juízes ou 

árbitros devem autorizar a execução das sentenças por eles proferidas. 

 

(1) O nosso Imperador e o seu Pai declararam num Rescript que mesmo o Governador de uma província poderia executar um 

julgamento pronunciado em Roma, se fosse instruído nesse sentido. 

 

(2) Assim, na venda judicial de qualquer coisa que tenha sido tomada em execução, bens móveis, tais como animais, devem 

primeiro ser vendidos. Se o preço for suficiente para satisfazer a reclamação, bem e bem; se não o for, então o bem imóvel 

deve ser ordenado para ser tomado em execução e vendido. Quando, no entanto, não houver bens móveis, o terreno deve ser 

cobrado e vendido, no início. Os tribunais estão habituados a decidir que, se não houver bens móveis, o terreno deve ser 

tomado em execução, pois não é habitual, no início, tomar o terreno. Se o terreno não for suficiente para pagar a dívida, ou se 

o devedor não tiver nenhum, então quaisquer créditos que ele possa ter são tomados em execução e vendidos. É assim que os 

Governadores das províncias executam a sentença. 

 

(3) Se a propriedade tomada em execução não encontrar um comprador, foi declarado num Rescript pelo nosso Imperador e 

seu Pai Divino que lhe será adjudicada a favor de quem a decisão contra a parte que perdeu a causa foi proferida. O bem é-

lhe adjudicado na proporção do montante devido, pois se o credor preferir aceitá-lo em satisfação da sua reivindicação deve 

estar satisfeito com ele, e a Rescrição declara que não pode exigir mais do que aquilo a que tem direito; porque, se estiver 

satisfeito com o bem tomado em execução, é considerado como tendo louco.e um acordo para a satisfação da sua 

reivindicação; nem pode dizer que tinha o bem em penhor por um certo montante e intentar uma acção para recuperar o 

saldo. 

 

(4) Se surgir uma controvérsia sobre os bens tomados em execução, foi decidido pelo nosso Imperador que aqueles que 

executam a sentença devem examiná-la, e se verificarem que pertence à parte que foi derrotada, devem executar a sentença. 

Deve, no entanto, notar-se que são obrigados a fazer esse exame sumariamente; nem pode a sua decisão prejudicar o devedor, 
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se entenderem que os bens devem ser libertados como pertencendo à parte que suscitou a controvérsia, e não à parte em cujo 

nome foi tomada em execução; nem deve aquele a quem é entregue ter imediatamente direito a eles em virtude do decreto, se 

os bens forem tais que possam ser recuperados dele no curso normal da lei. Assim, o resultado é que o assunto permanecerá 

no seu estado original e o bem afectado pela sentença só poderá beneficiar a referida parte através de usucapião. Deve, no 

entanto, dizer-se que sempre que surja um litígio com referência ao que foi tomado em execução, este deve ser abandonado, e 

outros bens devem ser tomados em relação aos quais não exista qualquer controvérsia. 

 

(5) Vejamos, se o bem tomado em execução tiver sido penhorado, se pode ser vendido, para que o credor, tendo sido 

satisfeito, possa ser aplicado à sentença qualquer remanescente. E, embora um credor não possa ser obrigado a vender um 

bem que recebeu em penhor, pode, contudo, ser mantido até à execução da sentença, e se o bem penhorado encontrar um 

comprador, que, após o credor ter sido satisfeito, esteja disposto a pagar qualquer saldo remanescente, a venda deste bem 

também pode ser permitida. Não se considera que a condição do credor se piore, uma vez que obteve aquilo a que tinha 

direito, nem deve o seu direito de penhor ser libertado antes de o seu crédito ter sido satisfeito. 

 

(6) Se, após a adjudicação do bem tomado em execução, surgir qualquer controvérsia em relação ao comprador, vejamos se o 

magistrado que executou a sentença terá jurisdição sobre a matéria. Não creio que haja qualquer fundamento para 

investigação adicional, pois, quando a compra tiver sido aperfeiçoada, aquele que comprou o bem deve assumir o risco; e 

certamente, depois de ter sido dada a posse ao comprador, o dever do juiz termina. A mesma regra será aplicável, se o bem 

for julgado a favor de quem a decisão foi proferida. 

 

(7) Se o comprador a quem o bem foi adjudicado pelo tribunal não pagar o preço, vejamos se os magistrados, cujo dever é 

executar a sentença, devem chamá-lo à responsabilidade. Não creio que eles possam ir mais longe, caso contrário, o processo 

tornar-se-ia interminável. Mas o que podemos dizer num caso deste tipo? Deverão eles julgar contra o comprador, e emitir 

execução contra ele? Ou deverão considerar imediatamente o caso tal como decidido? E o que deve ser feito se o comprador 

negar ter comprado o imóvel, ou alegar ter pago por ele? A melhor opinião será que o juiz não interfira, e especialmente 

porque a parte a favor de quem foi proferida a sentença não tem direito de acção contra aquele que obtém o bem, e além disso 

não sofre nenhum erro; uma vez que é necessário que o bem tomado em execução e vendido seja pago em dinheiro, e não 

que o dinheiro seja pago após um certo tempo. E, de facto, se o tribunal interferir, só o deverá fazer até ao ponto de tomar e 

vender o bem que foi adjudicado, tal como se não tivesse sido libertado da garantia da sentença. 

 

(8) Os magistrados também podem executar uma sentença tomando os créditos do devedor, se não houver mais nada sujeito a 

execução, pois o nosso imperador declarou num Rescript que uma nota promissória poderia ser tomada em execução. 

 

(9) Mas vejamos se apenas um crédito reconhecido pelo devedor pode ser cobrado, ou se isso pode ser feito se o devedor 

negar a sua responsabilidade. A melhor opinião é que só deve ser cobrado aquele sobre o qual o devedor admite ser devido. 
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Se, contudo, ele negar que deve o crédito, seria perfeitamente adequado não o incluir; a menos que alguém, seguindo o 

exemplo da penhora de bens móveis, prossiga ainda mais longe, e diga que os próprios juízes devem fazer uma investigação 

do crédito, como fazem no caso de outros bens pessoais, mas isso é afirmado de forma diferente numa rescisão. 

 

(10) Mais uma vez, o que diremos se os próprios juízes tomarem medidas em relação ao crédito, e exigirem o montante da 

dívida a pagar sobre a sentença; ou se venderem o crédito, como estão habituados a fazer, quando outros bens pessoais são 

tomados em execução? É necessário que eles façam o que lhes parecer melhor para executar a sentença. 

 

(11) Se a parte contra a qual a sentença é proferida tiver dinheiro depositado junto de banqueiros, este também pode ser 

levado à execução. E ainda, se houver dinheiro nas mãos de qualquer outra pessoa, que deva ser pago à parte que perdeu o 

processo, é costume cobrar sobre ele, e aplicá-lo ao pagamento da sentença. 

 

(12) Além disso, o dinheiro que tenha sido depositado junto de qualquer pessoa para guarda segura, ou colocado numa arca 

para o mesmo fim, pode ser cobrado com o objectivo de satisfazer uma sentença. Mais uma vez, quando o dinheiro 

pertencente a uma ala tiver sido colocado numa arca para a compra de terrenos, pode ser tomado pelo juiz encarregado da 

execução da sentença, sem a autorização do Pretor, e empregado para o pagamento do crédito. 

 

16. O mesmo, Sobre o Édito, Livro LXIII. 

 

Há pessoas que só podem ser processadas por quantias que podem pagar; ou seja, sem deduzir as suas dívidas. Tais pessoas 

são aquelas contra as quais é instaurada uma acção por causa de alguma parceria, pois uma parceria é entendida como 

incluindo todos os bens. A mesma regra aplica-se aos ascendentes, 

 

(17) The Same, On the Edict, Book X. 

 

Assim como a uma padroeira, a uma padroeira, aos seus filhos e aos seus ascendentes. Do mesmo modo, um marido, quando 

processado por um dote, só é responsável por aquilo que pode pagar. 

 

18. O mesmo, Sobre o Édito, Livro LXVI. 

 

Um soldado também, que tenha sido julgado contra ele, só é obrigado a pagar na medida dos seus meios, após a sua alta. 

 

(19) Paulus, On Plautius, Livro VI. 
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Quando há várias pessoas a quem é devido dinheiro pela mesma razão, a posição da mais diligente é preferível; e não se faz 

nenhuma dedução do que é devido a pessoas de igual categoria, como é o caso numa acção De peculio; pois, neste caso, a 

posição daquele que primeiro procede é a mais vantajosa. O endividamento não deve, no entanto, ser deduzido quando a 

acção é intentada contra um pai ou um mecenas, especialmente quando a dívida é devida a pessoas da mesma condição, 

como acontece com outras crianças ou outros libertados. 

 

1. Ele, também, contra quem é intentada uma acção por causa de uma doação, só pode ter julgamento contra mim pelo 

montante que pode pagar; e ele, de facto, é o único com referência a quem o endividamento deve ser deduzido. No que diz 

respeito àqueles a quem o dinheiro é devido pela mesma razão, a posição dos mais diligentes é preferível. E, de facto, não 

penso que tudo o que ele tem deva ser extorquido dele, mas que se deve ter o cuidado de não o reduzir à pobreza. 

 

20. Modestinus, Differences, Livro II. 

 

Um marido pode ter um julgamento contra ele no caso de um dote, até ao montante que é capaz de pagar; mas, quando é 

processado pela sua esposa por causa de algum outro contrato, por uma Constituição do Divino Pio também pode ter um 

julgamento contra ele na medida dos seus meios. A equidade também sugere que esta mesma regra deve ser aplicada quando 

uma esposa é processada pelo seu marido. 

 

21. Paulus, On Plautius, Livro VI. 

 

Além disso, tal como no caso de um marido, assim também um sogro não pode ser julgado contra ele para além da sua 

capacidade de pagamento. Se, contudo, uma acção baseada na sua promessa de um dote for intentada contra o sogro, poderá 

o juízo ser proferido contra ele na medida dos seus meios? Isto parece ser equitativo, mas não é a nossa prática, como afirma 

Neratius. 

 

22. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXI. 

 

Isto, porém, é entendido como significando onde uma acção é intentada contra um sogro, para recuperar um dote que foi 

prometido depois do casamento ter sido dissolvido. Mas se for intentada uma acção para recuperar o dote, durante a 

continuação do casamento, deve ser-lhe concedido alívio, para que não possa ser julgado por mais do que pode pagar. 

 

1. Com referência ao que foi declarado quanto ao caso dos parceiros, nomeadamente, que podem ser julgados contra eles na 

medida dos seus recursos pecuniários, o Pretor diz no seu Édito que agirá se for demonstrada uma causa adequada. Isto terá 

lugar para evitar que seja concedida ajuda a qualquer pessoa que negue ser sócio, ou que seja responsável por causa de 

fraude. 
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23. Paulus, On Plautius, Livro VI. 

 

Se uma acção para recuperar um dote é intentada contra um agente do marido, e o julgamento é feito durante a vida deste 

último, só pode ser pelo montante que ele é capaz de pagar, pois o defensor do marido só pode ter julgamento contra ele por 

esse montante; mas se o marido estiver morto, o julgamento incluirá todo o dote. 

 

(24) Pomponius, On Plautius, Livro IV. 

 

Se tiver sido aceite uma fiança para o pagamento da dívida ou a sentença, não lhe será vantajoso se a pessoa pela qual se 

vinculou tiver sentença proferida contra ele pelo montante que pode pagar. 

 

1. Se o marido não deve ser solvente, pode aproveitar-se do facto de não ser capaz de pagar; pois este privilégio é-lhe 

concedido pessoalmente, e não beneficiará o seu herdeiro. 

 

25. Paulus, On the Edict, Book LX. 

 

É de notar que os herdeiros dessas pessoas não são responsáveis na medida da sua capacidade de pagamento, mas sim pela 

totalidade do montante. 

 

26. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVII. 

 

Se os litigantes concordarem quanto ao montante pelo qual a sentença será proferida, não será impróprio que o juiz decida em 

conformidade. 

 

27. Modestinus, Opiniões, Livro I. 

 

O Governador de uma província proferiu uma decisão de que uma parte deveria pagar juros compostos, contrária às leis e às 

Constituições Imperiais, e, por este motivo, Lucius Titius interpôs recurso da decisão injusta do Governador. Como o Titius 

não aceitou o seu recurso em conformidade com a lei, pergunto se o dinheiro pode ser cobrado ao abrigo da sentença. 

Modestinus respondeu que se a sentença era por uma quantia especificada, não havia nada no caso em questão que explicasse 

porque é que a execução não podia ser emitida. 

 

(28) The Same, Opinions, Livro II. 
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Dois juízes proferiram duas decisões diferentes. Modestinus deu como sua opinião que deveriam permanecer em suspenso 

até que um magistrado competente tivesse confirmado uma delas. 

 

29. The Same, Pandects, Livro VII. 

 

O tempo concedido a uma parte para satisfazer uma sentença proferida contra ele é também concedido aos seus herdeiros e 

outros sucessores, pelo menos o tempo que não tenha expirado, porque o privilégio é mais concedido ao caso do que à 

pessoa. 

 

30. Pomponius, Várias passagens, Livro VII. 

 

Quando uma certa soma de dinheiro é prometida como doação, e é provável que os recursos do doador se esgotem a tal ponto 

que não lhe restará quase nada, deve ser concedida uma acção contra ele por aquilo que é capaz de pagar, de modo a que 

possa permanecer nas suas mãos o suficiente para lhe permitir viver. Esta regra deve, por todos os meios, ser observada entre 

as crianças e os pais. 

 

31. Callistratus, Inquéritos Judiciais, Livro II. 

 

O prazo de pagamento deve não só ser concedido aos devedores que o solicitem, mas deve também ser prolongado, se as 

circunstâncias o exigirem. Contudo, quando alguém adiar o pagamento, mais por obstinação do que por não poder obter o 

dinheiro, deve ser obrigado a pagar tomando os seus bens em execução para satisfazer o crédito, de acordo com a seguinte 

regra que o Divino Pio prescreveu ao Procônsul Cassius, a saber, "O prazo de pagamento deve ser concedido àqueles que 

admitem que devem uma dívida, ou que são obrigados a pagar por sentença, e o tempo deve ser tal que pareça ser suficiente 

de acordo com os seus meios. Se não efectuarem o pagamento dentro do prazo concedido no início, ou após este ter sido 

prolongado, os seus bens <:an serão cobrados e vendidos, se não satisfizerem o crédito ou a sentença no prazo de dois meses; 

e se algo permanecer fora do preço, será devolvido àquele cujos bens foram tomados em execução". 

 

32. The Same, Inquéritos Judiciais, Livro III. 

 

Quando um juiz decide contra constituições que são citadas, pelo facto de não as considerar aplicáveis ao caso em questão, 

não se considera que tenha decidido contra elas indevidamente, pelo que pode ser interposto recurso da sua decisão; caso 

contrário, o assunto será considerado como tendo sido definitivamente determinado. 

 

33. The Same, Inquéritos Judiciais, Livro V. 
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O Divino Adriano, tendo-lhe sido apresentada uma petição de Julius Tarentinus, na qual ele alegava que uma decisão tinha 

sido proferida contra ele através do juiz tendo sido enganado por provas forjadas, e por uma conspiração dos seus 

adversários, que tinham corrompido testemunhas com dinheiro, o Imperador declarou num Rescript que tinha direito a uma 

restituição completa, como se segue: "Ordenei que vos fosse enviada uma cópia da petição que me foi apresentada por Julius 

Tarentinus. Se ele provar que foi oprimido por uma conspiração dos seus adversários, e que as suas testemunhas foram 

corrompidas com dinheiro, você infligirá uma punição severa; e se a decisão do juiz foi induzida por falsas representações, 

você concederá a restituição completa". 

 

34. Licinius Rufinus, Regras, Livro XIII. 

 

Se alguém se opuser a uma parte contra a qual tenha sido proferida sentença mantendo qualquer disposição, ou a sua cama, 

deverá ser concedida uma acção penal pretoriana contra ele; ou, como algumas autoridades sustentam, poderá ser processado 

por danos sofridos. 

 

35. Papirius Justus, Constituições, Livro II. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que, embora não seja necessário recomeçar o processo com 

base na descoberta de novas provas documentais, eles permitirão, no entanto, em assuntos relacionados com negócios 

públicos, que tais provas sejam utilizadas, se for demonstrada uma causa adequada. 

 

36. Paulus, On the Edict, Livro XVII. 

 

Pomponius, no Trigésimo Sétimo Livro do Édito, diz que quando há vários juízes a investigar um assunto que envolve 

liberdade, e um deles não está suficientemente informado para proferir uma decisão, e os outros concordam; se o primeiro 

jura que não está suficientemente informado, e não participa mais no processo, os outros, que concordaram, podem proferir 

julgamento; porque, mesmo que o juiz supracitado possa discordar, a decisão da maioria será mantida. 

 

(37) Marcellus, Digest, Livro V. 

 

Todos os juízes são entendidos como tendo proferido uma decisão quando todos estão presentes. 

 

38. Paulus, On the Edict, Livro XVII. 

 



2796 

 

Quando o número de juízes é igual, e são dadas opiniões diferentes num caso que envolve liberdade, o julgamento será feito a 

favor da liberdade (de acordo com a Constituição do Divino Pio), mas, em todos os outros casos, o julgamento será feito a 

favor do arguido. Esta regra deve também ser observada nos processos penais. 

 

(1) Se os juízes proferirem decisões por quantias diferentes, Julianus diz que aquela para o mais pequeno deve ser adoptada. 

 

39. Celsus, Digest, Livro III. 

 

Quando três juízes são nomeados para ouvir um processo, dois deles não podem decidi-lo, se um estiver ausente, pois os três 

foram ordenados a ouvi-lo. Se, contudo, o terceiro estiver presente, e não concordar com os outros, o julgamento dos dois 

deve manter-se. Pois é certamente verdade que todos eles proferiram uma decisão. 

 

40. Papinianus, Opiniões, Livro X. 

 

Foi estabelecido que uma parte contra a qual foi proferido um julgamento será privada das vantagens inerentes às 

recompensas dadas por causa das coroas sagradas ganhas em concursos públicos, e que este dinheiro pode ser tomado em 

execução para satisfação do julgamento. 

 

41. Paulus, Perguntas, Livro XIV. 

 

Nesennius Apollinaris: Se estás prestes a fazer-me uma doação, e eu te delego para pagares ao meu credor, pode ser intentada 

uma acção contra ti pela totalidade do montante? E se for processado pela totalidade do montante, acha que será diferente, se 

eu não o nomear para pagar ao meu credor, mas alguém a quem eu desejo dar uma quantia igual? E o que deve ser feito no 

caso de alguém que, desejando dar uma doação a uma mulher, promete um dote ao seu marido? A resposta foi que o credor 

não pode ser impedido por uma excepção, embora a pessoa que foi delegada possa recorrer a uma contra ele, em cujo nome 

fez a promessa. O caso do marido é o mesmo; e especialmente, se ele intentar uma acção durante a existência do casamento. 

E, uma vez que o herdeiro do doador pode ter julgamento contra ele na íntegra, a caução, que se tornou responsável pela 

doação, também pode ser processada por todo o montante, bem como qualquer outra pessoa a quem a doação não tenha sido 

doada. 

 

(1) Uma certa pessoa doou um pedaço de terra. Se não a entregou, pode ser processado como qualquer outro possuidor. Se, 

no entanto, entregou a terra, o julgamento pode ser feito contra ele para toda a colheita, se não a tiver consumido, e não pode 

ser exonerado de responsabilidade, mesmo que a entregue de imediato. Se tiver cessado a posse por fraude, o donatário deve 

prestar juramento em tribunal, e a sentença deve ser proferida de acordo com a quantia a que presta juramento. 
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(2) Um doador, contra o qual tenha sido proferida sentença pelo montante total da doação, não é responsável por uma quantia 

superior à sua capacidade de pagamento, o que constitui uma vantagem conferida pelas constituições. 

 

42. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Paulus deu como sua opinião que o Pretor não podia anular uma sentença que já tinha proferido, mas que podia, mesmo no 

mesmo dia em que foi proferida, fornecer qualquer coisa que tivesse sido omitida na sentença, a favor ou contra o réu, e que 

tivesse referência a matérias nela contidas. 

 

43. The Same, Opinions, Livro XVI. 

 

Paulus também deu como sua opinião que, nos casos em que várias partes tivessem sido condenadas por uma determinada 

quantia em dinheiro, não poderiam, pela mesma decisão, ser obrigadas a pagar mais do que as suas respectivas acções. Se o 

acórdão fosse proferido contra três partes, e o Titius pagasse a sua parte, poderia ser intentada contra ele uma acção Hot ao 

abrigo do mesmo acórdão para o obrigar a pagar as partes das outras. 

 

(44) Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

O processo foi instaurado contra uma ala feminina num contrato acordado pelo seu pai e autorizado pelo seu tutor, e ela 

perdeu o seu caso. Os seus tutores levaram-na depois a rejeitar os bens do seu pai, e por isso o processo passou para as mãos 

do substituto, ou dos seus co-herdeiros. 

 

Colocou-se a questão de saber se seriam ou não responsáveis em virtude da decisão. Considerou-se que deveria ser concedida 

uma acção contra eles, a menos que tivesse sido proferido um julgamento contra a guarda por culpa dos seus tutores. 

 

45. Paulus, Decisões, Livro I. 

 

Os processos iniciados podem ser arquivados no dia do julgamento, se as partes consentirem, e o juiz permitir que isso seja 

feito; desde que o assunto ou o processo não tenha sido encerrado judicialmente. 

 

1. Nada pode ser feito para aumentar ou diminuir os danos penais após o julgamento ter sido proferido, a não ser que o 

Imperador o autorize. 

 

2. Nenhuma sentença pode ser proferida contra menores que não sejam defendidos e que não tenham tutor ou curador. 
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46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Não é proibido alterar as alegações, desde que o teor da decisão permaneça inalterado. 

 

47. Paulus, Decisões, Livro V. 

 

Em todos os casos o julgamento deve ser feito na presença de todas as partes interessadas, caso contrário, só produzirá efeitos 

com referência aos que estão presentes. 

 

1. Quando as partes repetidamente convocadas negligenciam a defesa da sua causa perante o Tesouro, estão sujeitas a uma 

acção sobre o julgamento. Entende-se ser este o caso quando, tendo sido notificados várias vezes, se recusaram a comparecer. 

 

48. Tryphoninus, Disputations, Livro II. 

 

As decisões devem ser proferidas pelo Pretor em latim. 

 

49. Paulus, Manuais, Livro II. 

 

Um filho que tenha sido deserdado, ou que tenha rejeitado os bens do seu pai, não pode ser julgado contra ele, com base num 

contrato próprio, por mais do que pode pagar. Vejamos até que ponto será considerado solvente, se isto se relaciona com o 

que resta depois de todas as suas dívidas terem sido pagas, como no caso de alguém que é processado por causa de uma 

doação, ou aplica-se a um marido e a um mecenas, cujo endividamento não é deduzido? É inquestionavelmente a lei que o 

pagamento deve ser feito como no caso de um marido ou de um mecenas, pois devemos ser mais indulgentes com um doador 

do que com alguém que é obrigado a saldar uma dívida real, 

 

50. Tryphoninus, Disputations, Livro XII. 

 

A fim de evitar que um doador se empobreça com a sua própria liberalidade. 

 

(51) Paulus, Manuais, Livro II. 

 

Se alguém causar a venda fraudulenta dos seus bens, será responsável na sua totalidade. 
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(1) Quando alguém se recusa a admitir um credor para tomar posse dos seus bens, que lhe foram concedidos para a sua 

conservação, e o vendedor paga ao credor tudo a que tem direito, levanta-se a questão de saber se o devedor será libertado. 

Penso que ele agiria de forma desonrosa quem deseje obter uma segunda vez o que já recebeu. 

 

52. Tryphoninus, Disputations, Livro XII. 

 

Se for instaurado processo contra um marido por se ter apropriado dos bens da sua esposa, embora se diga que este processo 

tem a sua origem na parceria existente entre marido e mulher, o marido deveria ter sido condenado por todo o montante, pois 

neste caso, baseia-se num acto ilegal e num crime. 

 

53. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

A contumazia daqueles que se recusaram a obedecer à citação do tribunal é punida com a perda do processo. 

 

1. É considerado contumaz que, depois de ter sido notificado três vezes, ou com aquele que é normalmente chamado 

peremptório em vez de três, se recusa a comparecer. 

 

2. Ele não é passível de pena por contumazia a quem a má saúde, ou negócio de grande importância, impede de comparecer. 

 

3. As pessoas não são consideradas contumazes, a menos que sejam obrigadas a obedecer, recusam-se a fazê-lo; ou seja, se se 

recusam a obedecer àqueles que têm jurisdição sobre elas. 

 

54. Paulus, Decisões, Livro I. 

 

Uma citação peremptória emitida contra um conflito armado que não está indefeso, uma pessoa ausente em negócios para o 

Estado, ou um menor de vinte e cinco anos de idade, não tem força ou efeito. 

 

1. Quem é convocado perante um tribunal superior não é considerado contumaz se deixar o caso inacabado no tribunal 

inferior. 

 

55. Ulpianus, On Sabinus, Livro LI. 

 

Após um juiz ter proferido a sua decisão, deixa de ser juiz no que diz respeito a este caso. É nossa prática que um magistrado 

que uma vez tenha proferido uma sentença por uma quantia maior ou menor do que a que foi reclamada, não pode alterá-la, 

porque cumpriu bem ou mal o dever do seu cargo, de uma vez por todas. 
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56. The Same, On the Edict, Livro XXVII. 

 

De acordo com um Rescript of the Divine Marcus, nada pode ser exigido após uma decisão ter sido proferida, ou um caso ter 

sido decidido por juramento, ou o réu ter confessado o julgamento em tribunal, pela razão de que uma confissão de 

julgamento feita em tribunal é considerada o mesmo que uma sentença. 

 

57. The Same, Disputations, Livro II. 

 

Foi dado parecer sobre a validade de uma decisão proferida por um juiz, que tem menos de vinte e cinco anos de idade. É 

perfeitamente correcto afirmar que tal decisão é válida, a menos que ele tenha menos de dezoito anos de idade. Se um menor 

exerce o cargo de magistrado, deve certamente ser dito que a sua jurisdição não deve ser questionada. Se um juiz, que é 

menor, for nomeado com o consentimento das partes, e estas souberem da sua idade, e concordarem que ele presidirá ao 

processo, é mais correcto considerar que a sua decisão será válida. Assim, se um Pretor ou um Cônsul, que seja menor, 

expuser a lei e emitir um parecer, o seu acto será válido; para o Imperador que o nomeou magistrado pelo seu decreto 

conferiu-lhe autoridade para tratar de todos os assuntos do seu cargo. 

 

58. The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Os bens que foram tomados em execução e vendidos podem ser recuperados, se isto tiver sido feito sem que um julgamento 

tenha sido previamente proferido. 

 

59. The Same, On All Tribunals, Livro IV. 

 

Ao julgar, é suficiente que o juiz mencione o montante, e ordene que seja pago ou fornecido, ou faça uso de qualquer outro 

termo que tenha este significado. 

 

1. É, além disso, estabelecido num acórdão, que mesmo que o montante não seja declarado na decisão, mas a parte que 

intentou a acção o mencionou, e o juiz diz, "Pague o que é reclamado", ou "Por mais que seja reclamado", a decisão será 

válida. 

 

2. Quando os magistrados proferem uma sentença para o principal, e com referência aos juros acrescentam, "Se algum juro é 

devido, que seja pago", "Ou que sejam pagos os juros devidos", a sua sentença não é válida; pois devem determinar o 

montante dos juros e estabelecê-lo pela sua decisão. 
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3. Se alguém, tendo recebido uma citação peremptória, tiver sentença proferida contra ele após a sua morte, esta não será 

válida, porque uma citação peremptória não tem qualquer efeito após a morte do arguido; e por isso o juiz deve tomar 

conhecimento do caso, tal como se os assuntos permanecessem inalterados, e decidir como lhe parece melhor. 

 

60. Julianus, Digest, Livro V. 

 

Foi levantada a seguinte questão. Um dos vários litigantes que foi atacado pela febre retirou-se do caso; se o juiz proferir uma 

decisão na sua ausência, será considerado como tendo agido de acordo com a lei? A resposta foi que a doença perigosa exige 

atraso, mesmo que as partes e o juiz não estejam dispostos a concedê-lo. Além disso, uma doença é considerada perigosa, o 

que constitui um impedimento à transacção de negócios por qualquer pessoa. No entanto, o que pode ser um impedimento 

maior a um processo judicial do que aquela revolta do corpo contra a natureza que é designada por febre? Assim, se uma das 

partes tiver febre no momento em que a decisão é proferida, é considerada como não proferida de todo. Ainda assim, pode-se 

dizer que existe uma diferença considerável nas febres, pois se uma pessoa é saudável e robusta, e no momento em que a 

decisão foi proferida tem um ligeiro ataque de febre, ou se tem uma febre crónica ou quartana, e, no entanto, é capaz de tratar 

dos seus assuntos, pode-se dizer que a sua doença não é grave. 

 

(61) The Same, Digest, Book XLV. 

 

Na acção para executar a sentença, o queixoso a favor do qual foi proferida uma decisão contra o réu não tem direito a 

preferência. 

 

62. Alfenus Varus, Epitomes of the Digest of Paulus, Livro VI. 

 

Foi levantada a questão de saber se um juiz que tivesse proferido uma decisão imprópria poderia proferir outra no mesmo dia. 

A resposta foi que ele não o podia fazer. 

 

63. Macer, Sobre Apelações, Livro II. 

 

Tem sido frequentemente afirmado nas Constituições Imperiais que os julgamentos obtidos por certas pessoas não 

prejudicam os direitos de outras. Isto, porém, admite uma certa distinção, pois em alguns casos um julgamento proferido 

contra certas pessoas prejudica outras que têm conhecimento dele, mas, noutros casos, não prejudica mesmo aqueles contra 

quem foi proferido. Uma sentença não prejudica aqueles que dela têm conhecimento, como quando um de dois herdeiros de 

um devedor tem uma sentença proferida contra ele; pois o direito do outro de se defender permanece intacto, mesmo sabendo 

que foi processado com o seu co-herdeiro. Além disso, quando um de dois queixosos, tendo perdido o seu caso, aceita a 

decisão, o crédito do outro não é prejudicado. Isto foi afirmado num acórdão rescindível. Uma decisão proferida contra certas 
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partes prejudica outras que têm conhecimento da mesma, quando alguém que tem o direito de intentar ou defender uma acção 

perante outra sofre o prejuízo de outra pessoa; como, por exemplo, quando um credor permite ao seu devedor intentar uma 

acção envolvendo o direito a um penhor; ou um marido permite ao seu sogro, ou à sua esposa, intentar uma acção para 

determinar a propriedade de bens recebidos a título de dote; ou um possuidor permite ao vendedor intentar uma acção para 

determinar o título de propriedade que adquiriu. Estes pontos são entendidos como tendo sido resolvidos por muitas 

constituições. Porque é que o conhecimento deve prejudicar estas partes, quando não prejudica as anteriormente 

mencionadas? A razão para tal é que, quando alguém sabe que o seu co-herdeiro traz um processo, não pode impedi-lo de 

utilizar quaisquer meios que possa empregar para intentar ou defender uma acção em que esteja interessado. Contudo, quem 

sofre um antigo proprietário do bem em disputa para defender uma acção é, por causa do seu conhecimento, impedido por 

uma excepção, mesmo que a acção tenha sido decidida com referência a outros; porque a decisão foi proferida com o seu 

consentimento, no que diz respeito a qualquer direito derivado da parte que aparece no caso. Pois se, através da minha 

intervenção, o meu libertado for decidido como escravo ou libertado de outro, os meus direitos serão prejudicados. Uma 

distinção, porém, surge quando Titius intenta uma acção contra si para recuperar um pedaço de terra, que alegadamente me 

pertence directamente, e não através de Titius; pois embora o julgamento tenha sido feito contra Titius com o meu 

conhecimento, continuo a não sofrer qualquer prejuízo para os meus direitos, pois não reivindico a terra pelo mesmo título 

sob o qual Titius foi derrotado; e não posso interferir para o impedir de fazer valer o seu alegado direito, tal como foi o caso 

do co-herdeiro acima mencionado. 

 

64. Scaevola, Digest, Livro XXV. 

 

Um certo homem empregado na transacção de negócios de outros, tendo sido julgado contra ele, recorreu, e o caso não foi 

resolvido durante muito tempo. O recurso, tendo sido considerado insuficientemente fundamentado, e a execução da sentença 

prolongada, levantou-se a questão de saber se deveriam ser calculados juros para o tempo da sentença original até que o 

recurso fosse decidido. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, deveria ser concedida uma acção pretoriana. 

 

 

Tit. 2. sobre as confissões. 

 

 

(1) Paulus, Sobre o Édito, Livro LVI. 

 

Aquele que confessa em tribunal é considerado como tendo sido julgado contra ele, pois ele próprio é, por assim dizer, 

condenado pela sua própria sentença. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVIII. 
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Aquele que comete um erro não confessa, a menos que ignore a lei. 

 

3. Paulus, On Plautius, Livro IX. 

 

Julianus diz que aquele que confessa que deve um legado deve por todos os meios ser obrigado a pagá-lo, mesmo que a 

propriedade nunca tivesse existido, ou tivesse deixado de existir. No entanto, pode ser condenado a pagar o valor avaliado do 

bem pela razão de que aquele que confessa é considerado como tendo sido julgado contra ele. 

 

4. The Same, On Plautius, Livro XV. 

 

Se aquele contra quem tiver sido instaurado processo ao abrigo da Lei de Aquilian confessar que matou um escravo, mesmo 

que não o tenha feito, e o escravo for considerado morto, ele será responsável por causa da sua confissão. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Onde alguém confessar que deve a Stichus, o julgamento deve ser feito" contra ele; mesmo que Stichus já esteja morto, ou 

tenha morrido depois de a questão ter sido juntada ao caso. 

 

6. The Same, On All Tribunals, Livro V. 

 

Aquele que confessar que deve uma determinada quantia de dinheiro é considerado como tendo sido julgado contra ele; mas 

esta regra não se aplica quando a quantia é incerta. 

 

1. Quando alguém admite que deve uma quantia incerta, ou algo que não é especificamente designado, como, por exemplo, 

se diz que é obrigado a entregar Stichus ou um pedaço de terra, deve ser instado a tornar as suas alegações mais definitivas. A 

mesma regra aplica-se a quem admite que deve alguma propriedade, para o obrigar a declarar a quantia. 

 

2. Se eu intentar uma acção para recuperar uma parcela de terra que é minha, e admitir que é minha, ocultará a mesma 

posição como se tivesse sido proferida uma sentença declarando que a terra me pertence. E, em qualquer outro tipo de acções 

civis ou honorárias, e em todos os interditos para a produção de propriedade, ou a sua restituição, incluindo interditos 

proibitivos, se a parte que é processada admitir o endividamento, pode ser dito que o Pretor deve seguir a disposição do 

Rescript of the Divine Marcus, e tudo o que confessa ser devido é considerado como tendo sido decidido judicialmente. 

Portanto, nas acções em que é concedido tempo para a restituição de bens, será também concedido para restituição à parte 

que confessa o julgamento; e se a restituição não for feita, o valor do bem será apreciado em tribunal. 
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3. Se alguém admitir que uma reclamação é válida na ausência do seu adversário, vejamos se não deve ser considerado como 

tendo sido julgado contra ele; porque aquele que presta juramento com referência aos seus serviços não é responsável, e não é 

habitual condenar alguém na sua ausência. É certo que é suficiente que a confissão seja feita na presença de um agente, de 

um tutor ou de um curador. 

 

4. Vamos ver se será suficiente que um agente, um tutor, ou um curador, faça a confissão. Não creio que seja suficiente. 

 

5. No caso de uma confissão por um tutor, exigimos a autoridade do seu tutor, concedemos a restituição completa a um 

menor contra a sua confissão. 

 

6. Aqueles que confessaram o julgamento têm direito a tempo para o pagamento após a confissão, tal como as partes o fazem 

após o julgamento ter sido proferido. 

 

7. Africanus, Perguntas, Livro V. 

 

Quando foi instaurado um processo para obrigar à execução de um fideicomisso, tendo o herdeiro admitido que o devia, foi 

nomeado um árbitro para assegurar que a propriedade fosse entregue, que se certificou de que nada era devido. Colocou-se a 

questão de saber se o herdeiro poderia ser exonerado de responsabilidade. Respondi que era importante saber por que razão 

nada era devido, pois se a razão era que o fideicomisso era nulo, o herdeiro não seria libertado. Mas se era porque o testador 

não era solvente, ou o herdeiro tinha alegado perante o Pretor que tudo tinha sido pago, e como tinha surgido uma 

controvérsia, e um cálculo era difícil, uma condição de negócios tinha causado a nomeação de um árbitro, ele podia libertar o 

herdeiro sem exceder a sua autoridade. Pois é dever de exonerar o herdeiro, se, após o cálculo ter sido feito, nada for 

encontrado com o qual se possa executar a confiança; mas, em primeira instância, ele deve enviar o herdeiro perante o Pretor, 

para que possa ser exonerado. 

 

8. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Uma parte que confessa o julgamento não deve ter uma decisão absolutamente proferida contra ele, quando reconhece que 

deve bens cuja existência é incerta. 

 

 

Título. 3. Relativo à cessão em benefício dos credores. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

O privilégio de recolher dinheiro emprestado para a reparação de edifícios é concedido a um credor. 

 

2. The Same, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Em acções pessoais, aqueles que subsequentemente fizeram contratos, e cujo dinheiro foi pago a antigos credores, são sub-

rogados a eles. 

 

3. The Same, On the Edict, Livro LVIII. 

 

Aquele que fez uma cessão da sua propriedade não é privado dela antes da venda; e, portanto, se estiver pronto a montar uma 

defesa, a sua propriedade não será vendida. 

 

(4) The Same, On the Edict, Book LIX. 

 

Se aquele que fizer uma cessão depois adquire qualquer propriedade, pode ser processado até ao limite da sua capacidade de 

pagamento. 

 

1. Sabinus e Cassius pensam que aquele que fez uma cessão não pode continuar a ser incomodado, mesmo por outros a quem 

está endividado. 

 

5. Paulus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Aquele que se arrepende de ter feito uma missão pode, ao estabelecer uma defesa, impedir que esta seja vendida. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIV. 

 

Se um homem que fez uma cessão adquire qualquer outra coisa de valor insignificante, após a venda ter tido lugar, a sua 

propriedade não pode ser vendida uma segunda vez. Mas, de que forma podemos fazer uma estimativa, para determinar o seu 

valor? Deve ser determinado pela quantidade do bem adquirido, ou pela sua qualidade? Penso que a questão deve ser 

decidida com referência à quantidade, desde que saibamos que algo lhe foi deixado por compaixão, como, por exemplo, uma 

soma a ser paga mensal ou anualmente pelo seu sustento; e nesse caso, não é necessário que o seu imóvel seja vendido uma 

segunda vez, pois não deve ser privado da sua subsistência diária. 
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A mesma regra aplicar-se-á se o usufruto dos bens de que apenas recebe uma soma suficiente para o seu sustento lhe tiver 

sido concedido ou legado. 

 

7. Modestinus, Pandestinus, Livro II. 

 

Quando os bens de um devedor são vendidos; a pedido dos credores, é permitida uma segunda venda dos seus bens até que 

todo o seu endividamento seja liquidado, desde que o devedor tenha feito aquisições suficientes para justificar o Pretor na 

tomada de medidas. 

 

8. Ulpianus, Livro XXVI. 

 

Aquele que faz uma cessão antes de reconhecer o seu endividamento, e antes de ser proferida sentença contra ele, ou que 

confessa em tribunal, não deve ser ouvido. 

 

(9) Marcianus, Institutos, Livro V. 

 

Uma cessão pode não só ser feita em tribunal, mas também fora dele. É suficiente que seja estabelecida por meio de um 

mensageiro ou de uma carta. 

 

 

Título. 4. Sobre as razões da concessão da posse. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Há cerca de três causas pelas quais é costume colocar um credor na posse dos bens do seu devedor: primeiro, para o proteger; 

segundo, para preservar um legado; e terceiro, em nome de uma criança por nascer. Quando a posse é concedida para a 

prevenção de ferimentos ameaçados, se a garantia não for fornecida, o bem não é incluído, mas apenas aquele de cuja queda 

se espera que resulte o dano. 

 

2. The Same, On the Edict, Livro V. 

 

O Pretor diz: "Ordenarei que seja tomada a posse dos bens daquele que deu uma garantia pela sua comparência em tribunal, 

se ele não permitir o acesso a si próprio, e não for defendido". 
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(1) Ele não dá acesso a si próprio que age de modo a impedir que o seu adversário se aproxime dele. Assim, se o Pretor 

ordenar a posse dos bens de uma pessoa que se esconde. 

 

(2) Mas e se ele não se esconder, mas, estando ausente, não for defendido? Pode considerar-se que ele não permite o acesso a 

si próprio? 

 

(3) Considera-se que ele está em posição de se defender quem não piora a condição do seu adversário pela sua ausência. 

 

(4) As palavras, "Se não for defendido", são capazes de uma interpretação mais ampla e abrangente, de modo que não é 

suficiente se a parte começou a defender-se, e a sua defesa não continua; e não é desvantajoso para ele se, neste momento, se 

oferecer para se defender pela primeira vez. 

 

3. The Same, On the Edict, Book LIX. 

 

A questão que se segue é levantada por Julianus. Se o pai de um menor de idade detém uma propriedade em co-propriedade 

com o Titius, e uma acção em partilha é intentada contra o menor, mas não é defendida, não haverá razão, por este motivo, 

para que o julgamento seja feito contra o pai; mas será que a propriedade do pai deve ser vendida, ou pode ser tomada posse 

para a sua preservação, em nome do queixoso? Julianus diz que se o pai tiver recolhido alguma das colheitas, ou causado a 

deterioração da propriedade em questão, a sua própria propriedade pode ser vendida. Se, no entanto, não houver razão para 

que a propriedade do pai seja vendida, a posse da propriedade do menor pode ser tomada. Marcelo, no entanto, observa que 

seria injusto para ele que não tivesse feito qualquer contrato com o menor ser obrigado a esperar até chegar à puberdade; o 

que é uma opinião razoável. Portanto, como o contrato é derivado do pai, deve considerar-se que não é necessário esperar até 

que o menor atinja a idade da puberdade. 

 

1. Pode dizer-se que existe um contrato com um menor, em que um foi celebrado com um escravo, pois, neste caso, uma 

acção De peculio irá recair contra ele; por conseguinte, deve ser adoptada a regra de que deve ser concedida uma acção em 

todos os casos em que se possa ser instaurado contra a ala; e há muito mais razões para o fazer no caso de um escravo, que 

estava a agir em benefício do seu senhor, ou pela sua ordem, ou foi nomeado para o representar em alguma transacção. 

 

2. Penso que quando foi feito um contrato com o seu tutor, pelo qual é concedida uma acção contra a ala, a melhor opinião é 

que haverá fundamento para a aplicação do Édito, tal como se o contrato tivesse sido feito directamente com a ala. 

 

3. Se um menor se torna herdeiro de alguém e, por esta razão, é acusado do pagamento de um legado, vejamos se há 

fundamento para a aplicação deste Édito. A melhor opinião é, como diz Marcelo, que a posse pode ser tomada da propriedade 
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de um menor, e que os credores da propriedade têm o direito de escolher o curso que preferem adoptar; para um menor com 

idade inferior à da puberdade, é tido o direito de fazer um contrato quando aceita uma propriedade. 

 

4. Paulus, On the Edict, Livro LVIII. 

 

Considera-se também que aquele que interfere em assuntos relacionados com a propriedade, celebra um contrato. 

 

(5) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIX. 

 

Estas coisas também ocorrem sempre que um menor não é defendido por ninguém, nem por um tutor ou curador, quer ele 

tenha ou não um tutor. Se, no entanto, aparecer alguém que esteja pronto a defendê-lo, a posse com o objectivo de preservar 

o bem não terá lugar. 

 

1. Deve saber-se que o menor não é defendido, e o Pretor deve verificar este facto, a fim de permitir que a posse do bem seja 

tomada. Isto pode ser feito da seguinte forma. Os guardiães da ala devem ser convocados perante o Pretor, a fim de 

empreender a sua defesa. Se não tiver tutor, os seus parentes, ou aqueles a ele ligados por afinidade, ou qualquer outro a 

quem seja provável que não deixe de conduzir a defesa do menor, quer por causa da sua relação próxima, quer por causa do 

afecto que possam ter para com ele, ou para com ela, ou por qualquer outro motivo, será convocado para este fim. Mesmo os 

homens livres, se forem "qualificados, podem ser convocados e obrigados a conduzir a defesa". No entanto, quando se 

recusarem a fazê-lo, ou quando não recusarem absolutamente, manterão o silêncio, o Pretor concederá então a posse, desde 

que o menor não seja defendido. No entanto, assim que a defesa do menor for efectuada, o bem deixará de ser possuído sob a 

ordem do Pretor. A mesma regra é aplicável no caso de pessoas insanas. 

 

2. O Pretor diz: "Se o menor masculino ou feminino atingir a idade da puberdade e for devidamente defendido, ordenarei 

àqueles que estão na posse dos seus bens que os abandonem". 

 

3. Vejamos o que significam as palavras "devidamente defendido": se é suficiente que a parte compareça e esteja pronta para 

cumprir o julgamento, ou se deve ser dada segurança em todas as circunstâncias. Os termos do Édito não se referem apenas 

às pessoas das partes que desejam defender-se, mas têm também referência ao próprio bem. E as palavras, "devidamente 

defendidos", significam ser defendidos por eles próprios, ou por qualquer outra pessoa, seja quem for. Se a defesa for feita 

por outra pessoa, a segurança deve ser fornecida, mas se o menor se defender a si próprio, não creio que isso seja necessário; 

portanto, se for oferecida uma defesa, o Pretor pode ejectar a parte na posse por meio de um interdito. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII 
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Um credor é normalmente colocado na posse, mesmo quando o dinheiro é prometido condicionalmente. 

 

(1) Quando se afirma: "E que os seus bens que estão na posse dos credores sejam vendidos, a menos que ele seja menor, ou 

ausente em negócios públicos, sem fraude", devemos compreender que os bens de qualquer pessoa que esteja ausente com 

intenção fraudulenta podem ser vendidos. 

 

(2) Quando alguém é capturado pelo inimigo, os seus credores devem ser colocados na posse dos seus bens, de modo a que 

estes não sejam vendidos imediatamente, mas que, entretanto, possa ser nomeado um curador. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIX. 

 

Fulcinius pensa que os credores colocados na posse de bens para a sua conservação não devem ser apoiados por meio dos 

referidos bens. 

 

1. O Pretor diz: "Ordenarei que os bens de qualquer pessoa que se esconda fraudulentamente sejam tomados em posse e 

vendidos, se não forem defendidos de forma a serem aprovados por um bom cidadão". 

 

2. Para que este Édito se torne aplicável, não será suficiente que a parte se esconda, mas isto deve ser feito com intenção 

fraudulenta. Nem para autorizar a posse e venda do bem, será suficiente que ele seja culpado de fraude sem dissimulação, 

mas deve esconder-se com o propósito de cometer fraude. Esta é a causa mais frequente para a concessão da posse, como é 

habitual que os bens dos devedores que se escondem sejam apreendidos. 

 

3. Se alguém deve obter a posse da propriedade de outro por se estar a esconder, quando na realidade não o fez, e a vende, o 

resultado será que a venda será considerada como não tendo força ou efeito. 

 

4. Mas vejamos o que se entende por ocultação. A dissimulação não é (como Cícero a define) um isolamento desonroso de si 

próprio, pois qualquer pessoa pode esconder-se por alguma razão que não seja desonrosa; como por exemplo, se temer a 

crueldade de um tirano, a violência de inimigos, ou a sedição doméstica. 

 

5. Contudo, aquele que se esconde fraudulentamente, mas não por causa dos seus credores (embora este tipo de ocultação 

defraude os seus credores), ainda não está numa posição tal que a posse dos seus bens possa ser tomada com este 

fundamento, porque não se esconde com o objectivo de defraudar os seus credores. Assim, a intenção da pessoa de se 

esconder deve ser verificada, seja com o objectivo de defraudar os seus credores, seja por qualquer outro motivo. 
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6. Mas e se ele tivesse dois ou mais motivos para se esconder, e entre eles o de defraudar os seus credores; poderia a venda 

dos seus bens ter lugar legalmente? Penso que deveria ser adoptada a opinião de que, se houvesse vários motivos para a sua 

dissimulação, e a intenção de defraudar os seus credores fosse um deles, isso seria prejudicial, e os seus bens poderiam ser 

vendidos por essa razão. 

 

7. Se, no entanto, ele pretendesse esconder-se de alguns dos seus credores, e não de outros; o que diremos neste caso? 

Pomponius defende muito apropriadamente que não é necessário exigir que o devedor se esconda de todos os seus credores, 

mas que, se apenas se esconder de um deles, com a intenção de o enganar e defraudar através da sua reclusão, isso será 

suficiente. Então todos os seus credores terão o direito de tomar e vender os seus bens, porque ele permanece escondido, ou 

seja, mesmo aqueles de quem ele não se esconde, apenas porque é um facto que ele está escondido; ou será que apenas o 

credor que ele está a evitar o pode fazer? E, de facto, é um facto que ele está escondido por causa de cometer fraude, mesmo 

que não se possa esconder de mim. 

Se ele só se está a esconder de mim, Pomponius pensa que se deve considerar se só eu terei o direito de vender a sua 

propriedade por esta razão. 

 

8. O termo "esconder-se" refere-se à ocultação durante um período de tempo considerável; tal como a palavra factitare 

significa fazer qualquer coisa frequentemente. 

 

9. Além disso, em tal medida a dissimulação exige a existência de intenção e desejo fraudulento da parte que se isolou, que 

foi muito apropriadamente considerado que uma pessoa louca não se pode responsabilizar por ter os seus bens vendidos por 

este motivo, porque um homem que não é de mente sã não se pode esconder. 

 

10. Se for evidente que uma pessoa insana não é defendida, deve ser nomeado um curador para ela, ou deve ser 

expressamente concedida autorização para tomar posse dos seus bens. Além disso, Labeo diz que se não for possível 

encontrar um curador ou defensor para uma pessoa insana, ou se o curador que foi nomeado não empreender a sua defesa, 

deverá então ser removido, e o Pretor deverá nomear outro curador, para que não se possa vender mais bens da referida 

pessoa insana do que o necessário. O Labeo defende que devem ser observadas as mesmas formalidades que no caso de uma 

criança por nascer ser colocada na posse. 

 

11. É evidente que, por vezes, os seus bens devem ser vendidos, depois de demonstrada a devida causa, se o pagamento das 

suas dívidas for urgente, e o atraso pode prejudicar os seus credores. A venda, porém, deve ser feita de modo a que qualquer 

excedente possa ser devolvido à pessoa louca; porque a condição de um homem deste tipo não difere muito da de um menor. 

Esta opinião não é irrazoável. 
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12. Deve dizer-se que a mesma regra se aplica ao caso de um gastador, e a outros que requerem os serviços de um tutor, mas 

ninguém pode dizer que está a tentar esconder-se a si próprio. 

 

13. Deve notar-se que qualquer pessoa pode permanecer na mesma cidade e permanecer escondida, ou noutra cidade, e não 

ser ocultada. Pois, vejamos se alguém que está noutra cidade, e se mostra em público, e aparece em todo o lado, pode ser 

considerado como estando escondido. A nossa prática actual é que uma pessoa é levada a esconder-se se evitar encontrar-se 

com os seus credores em qualquer lugar onde possa estar, seja na mesma cidade onde se encontra, seja noutra, ou num país 

distante. Em suma, as antigas autoridades eram de opinião que uma pessoa devia ser considerada como escondendo-se, 

mesmo que estivesse no Fórum Público, e escondida atrás de colunas de edifícios, com o objectivo de evitar os seus credores. 

Qualquer pessoa pode esconder-se de um credor e não de outro. Além disso, foi estabelecido que o credor de quem o devedor 

se esconde é aquele que pode vender a sua propriedade. 

 

14. Se um homem que deve uma dívida pagável após um certo tempo, ou sob alguma condição, se esconde, os seus bens não 

podem ser vendidos antes do tempo chegar, ou a condição é cumprida. Para que diferença existe entre uma pessoa que não é 

devedora, e uma pessoa que ainda não pode ser processada? A mesma regra deve ser adoptada se não houver devedor; e 

aplica-se também quando um credor tem direito a uma acção que pode ser impedida por uma excepção. 

 

15. Se alguém que é responsável por uma acção De peculia, por causa do seu filho ou do seu escravo, se esconder, é nossa 

prática permitir que os seus bens sejam apreendidos e vendidos, mesmo que nada seja encontrado no peculiar, porque algo 

poderá eventualmente ser encontrado lá; e, no momento em que a sentença é proferida, verificamos se há ou não algo no 

peculiar, pela razão de que a acção mentirá mesmo quando não houver nada no peculiar. 

 

16. Vamos ver se os bens de um homem que se esconde para evitar aparecer numa acção real podem ser executados e 

vendidos. Existe uma opinião de Neratius na qual ele diz que a sua propriedade pode ser vendida. Isto também é afirmado 

num Rescript of Hadrian, e é a nossa prática no momento. 

 

17. Celsus, em resposta a Sextus, deu como sua opinião que, se Titius está na posse de uma parcela de terra que pretendo 

recuperar e ele, estando ausente, não está defendido, seria melhor para mim ser colocado na posse da referida terra do que 

cobrar sobre toda a sua propriedade. Deve, no entanto, notar-se que Celsus foi consultado com referência a uma pessoa que 

estava ausente, e não com referência a alguém que se escondeu propositadamente. 

 

18. Celsus também pensa que se uma pessoa de quem pretendo reclamar uma propriedade se esconder, o melhor plano seria 

colocar-me na posse da propriedade, que é detida na qualidade de herdeiro ou possuidor. No entanto, se ele fosse culpado de 

fraude para evitar permanecer na posse, todos os seus bens deveriam ser cobrados e vendidos. 
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19. O Divino Pio declarou num Rescript, com referência a um homem que, estando na posse de um bem, se isolou, que o seu 

adversário deveria ser colocado na posse do bem do bem. No mesmo Rescript ele também determinou que aquele que for 

colocado na posse da propriedade de um bem por causa da contumazia de um antigo possuidor do mesmo, terá direito ao 

rendimento do referido bem. 

 

(8) The Same, On the Edict, Book LX. 

 

Se durante muito tempo se mantiver incerta a existência ou não de um herdeiro de um bem imóvel, após ter sido demonstrada 

uma causa adequada, deverá ser concedida autorização para a posse do bem com o objectivo de o preservar. Se o assunto for 

urgente, ou se uma condição tiver de ser cumprida, seria bom obter autorização para nomear um curador. 

 

9. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Ele será um dos credores. 

 

(1) Se um de dois herdeiros deliberar se vai aceitar uma herança dentro do tempo prescrito por lei, e o outro se recusar a 

aceitá-la, vejamos que passo deve ser dado pelos credores. Fica estabelecido que, entretanto, serão colocados na posse da 

herança, com o propósito de cuidar dela, até que o herdeiro que está a deliberar determine se aceitará ou rejeitará a sua parte. 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXXI. 

 

Se uma ala estiver presente, mas não tiver tutor, deve ser considerada como estando ausente. 

 

(11) Paulus, On Plautius, Livro VIII. 

 

Quando um legado ou uma confiança foi legado condicionalmente a um filho sob controlo paterno, deve ser dito.que ele 

próprio, bem como o seu pai, devem ser colocados na posse, pela razão de que ambos antecipam um benefício. 

 

12. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXIII. 

 

Quando, com o propósito de preservar um legado ou um fundo, ou porque a segurança não nos é fornecida contra ferimentos 

ameaçados, somos autorizados pelo Pretor a tomar posse de bens ou ele nos coloca na posse em nome de uma criança por 

nascer, na realidade não temos posse, mas ele apenas nos concede poder para guardar e vigiar a propriedade. 

 

13. Papinianus, Opiniões, Livro XIV. 
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Um homem enviado pelo Governador de uma província perante o Tribunal do Imperador não é obrigado a defender qualquer 

outra acção em Roma, e ainda assim deve ser defendido na província; pois os bens de uma pessoa que é punida com exílio 

temporário podem ser vendidos se um defensor não comparecer por ele em tribunal. 

 

14. Paulus, Perguntas, Livro II. 

 

Se alguém deve impedir um credor de obter a posse dos bens do seu devedor, uma acção pelo montante do valor dos bens 

será concedida contra ele em favor do credor. 

 

1. Se alguém for colocado na posse de um bem com o objectivo de preservar o seu legado, não lhe será permitido tomar 

posse, se a condição de que o legado depende estiver em suspenso; e embora possa não ser cumprido, ainda assim, o bem 

legado deve ser apreciado, porque é do interesse do legatário ter uma garantia. 

 

2. Além disso, um credor, cujo pagamento do crédito é condicional, não é colocado na posse; porque só lhe é dada posse a 

quem tem o direito de vender o bem sob o Édito. 

 

15. Ulpianus, Trusts, Livro VI. 

 

Aquele que recebeu um bem em troca assemelha-se a um comprador, e também aquele que recebe um bem em pagamento, e 

aquele que aceita o montante da sua avaliação em tribunal, bem como aquele que adquire qualquer coisa em virtude de uma 

estipulação, e não através da liberalidade, ocupa a mesma posição jurídica. 

 

 

Título. 5. Quanto à posse e venda de bens por autoridade judicial. 

 

 

(1) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXV. 

 

Os bens de um devedor devem ser vendidos no local onde este deve defender a acção; ou seja, 

 

2. Paulus, On the Edict, Book LIV. 

 

Onde ele tem o seu domicílio: 
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(3) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIII. 

 

Ou onde ele fez o contrato. O contrato, no entanto, entende-se não ter sido feito no local onde a transacção foi concluída, mas 

onde o dinheiro deve ser pago. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Se um escravo tiver sido nomeado herdeiro sob uma condição, ou se houver dúvida se se tornará livre, e o herdeiro, não é 

injusto que seja emitido um decreto, desde que os credores o solicitem; mas se ele não se tornar herdeiro antes de um 

determinado prazo, tudo procederá como se ele não tivesse sido nomeado de todo. Isto acontece muito frequentemente 

quando um escravo é nomeado herdeiro sob a condição de pagar a uma certa pessoa uma quantia em dinheiro, e não foi 

fixada qualquer data para o fazer. Esta regra deve ser observada com referência à propriedade da herdade, mas como o 

escravo irá, em algum momento ou outro, obter a sua liberdade, o Pretor deve preservá-la para ele, mesmo que seja certo que 

nunca será o herdeiro, ou adquirir a posse pretoriana da herdade. 

 

1. Se, no entanto, alguém parecer defender o falecido, quer prometendo que ele será o herdeiro, quer permitindo que sejam 

intentadas acções contra ele, a propriedade do decedente não pode ser vendida. 

 

5. Ulpianus, On the Edict, Book LX. 

 

Um menor de vinte e cinco anos, que tem curadores, mas não é defendido por eles, e não consegue encontrar mais ninguém 

para aparecer por ele, deve sofrer a venda da sua propriedade, mesmo que não se esconda; embora aquele que não é capaz de 

proteger os seus próprios interesses não seja considerado como tendo-se escondido fraudulentamente. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVIII. 

 

Se não for aconselhável para um menor conservar os bens do seu pai, o Pretor permitirá que os bens do falecido sejam 

vendidos, para que tudo o que restar possa ser entregue ao menor. 

 

1. Se o menor, antes de rejeitar a herança, tiver de efectuar qualquer negócio relacionado com ela, o que fez deve ser 

considerado válido, desde que tenha agido de boa fé. 

 

2. Mas e se, depois de ter pago a alguns dos seus credores, os seus bens forem depois vendidos por outros? Se se investigar se 

pode haver alguma recuperação, Julianus diz que, se for demonstrada uma causa adequada, o assunto deve ser decidido de 

modo a evitar que os direitos de um credor diligente sejam prejudicados pela negligência ou cupidez de outro. Mas se ambos 
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os credores pressionaram os seus pedidos de pagamento ao mesmo tempo, e o tutor apenas lhe pagou, é apenas que eu 

deveria obter o mesmo valor, ou que o senhor deveria contribuir com o que tinha recebido. Isto é o que diz Julianus. É 

evidente, contudo, que ele se refere ao caso de uma ala, onde o pagamento foi feito a partir da propriedade da propriedade do 

seu pai. Que curso deveria então ser seguido, se a ala tivesse obtido o dinheiro para pagamento de alguma outra fonte? Seria 

ele obrigado a devolvê-lo ou não? E deveria ser reembolsado pelo credor, ou retirado da herança? O nosso Scaevola diz que 

se houver alguma coisa na herança, esta deve ser totalmente deduzida; tal como no caso de uma pessoa que transaccione o 

negócio de outra. Se, no entanto, nada permanecer na herança, não seria injusto conceder uma acção de recuperação contra o 

credor, por dinheiro que foi pago sem ser devido. 

 

(7) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIII. 

 

O endividamento de uma herança é também entendido como aquele pelo qual não pode ser intentada acção contra o falecido, 

como, por exemplo, onde ele prometeu pagar no momento da sua morte; bem como onde alguém que se tinha tornado fiador 

do falecido pagou a dívida após a sua morte. 

 

8. Ulpianus, On the Edict, Book LXI. 

 

O usufruto da propriedade está também incluído na venda, porque um usufrutuário é abraçado no termo "proprietário". 

 

1. Se alguém tiver o direito de tirar as colheitas da terra do seu devedor, um credor, que tenha sido colocado na posse da 

terra, pode vender ou arrendar as referidas colheitas. Isto, contudo, só pode ser feito onde não tenham sido previamente 

vendidas ou arrendadas; pois se o devedor o fez, o Pretor sustentará a venda ou o arrendamento feito por ele, mesmo que as 

colheitas possam ter sido alienadas por menos do que valiam; a menos que isto tenha sido feito com o propósito de defraudar 

os credores, pois então o Pretor pode autorizar os credores a fazer um novo arrendamento ou venda. 

 

2. A mesma regra aplicar-se-á aos rendimentos de outras coisas, de modo que se podem ser alugadas, isto deve ser feito; 

como por exemplo, o salário dos escravos, ou o aluguer de animais de carga, qr os rendimentos de outros bens que podem ser 

alugados. 

 

3. O Pretor não diz nada sobre o tempo que o arrendamento deve ser executado. Por conseguinte, o poder livre é considerado 

como tendo sido concedido aos credores para arrendarem o imóvel, desde que o considerem aconselhável; tal como têm o 

direito de vender ou arrendar de acordo com o seu julgamento, claro, quando não existe fraude. Não são, no entanto, 

responsáveis por negligência. 
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4. Se um dos credores estiver na posse do imóvel, a questão do arrendamento será facilmente descartada. Mas onde não 

existe apenas um, mas vários credores, pode ser perguntado qual deles deve vender ou arrendar o bem imóvel? Isto será 

prontamente decidido se estiverem de acordo, pois todos eles podem arrendá-lo, ou designar um dos seus credores para o 

fazer. Se, no entanto, não estiverem de acordo, então deve ser dito que o Pretor, depois de devidamente fundamentado, deve 

seleccionar um deles para o arrendar ou vender. 

 

9. The Same, On the Edict, Book LXII. 

 

O Pretor diz: "Concederei uma acção de facto, quando alguém estiver na posse de uma propriedade, e por esta razão tiver 

recolhido as colheitas, e se recusar a devolvê-las à pessoa a quem a propriedade pertence, ou não estiver disposto a 

reembolsar-lhe quaisquer despesas em que possa ter incorrido sem fraude, ou quando o estado da propriedade se tiver 

agravado devido aos actos fraudulentos do possuidor". 

 

1. O que o Pretor diz em relação aos rendimentos deve também ser entendido como referindo-se a tudo o resto que é obtido a 

partir dos bens do devedor. E, de facto, deveria ser este o caso, pois o que aconteceria se a parte possuidora obtivesse uma 

sanção quer através de uma submissão à arbitragem, quer de outra forma? Seria obrigado a reembolsar a pena que tinha 

obtido. 

 

2. Quando o Pretor diz: "Se ele não estiver disposto a reembolsar-lhe quaisquer despesas que possa ter incorrido sem fraude", 

isto significa que, se o próprio credor tiver incorrido em quaisquer despesas, deverá ser reembolsado por elas, desde que não 

as tenha incorrido de forma fraudulenta. Assim, é suficiente que as despesas tenham sido efectuadas sem fraude, mesmo que 

o seu pagamento não tenha, de forma alguma, beneficiado os bens do devedor. 

 

3. Nas palavras: "À pessoa a quem pertence o bem imóvel", o curador nomeado para a venda do imóvel e o próprio devedor 

são incluídos, se a venda não se realizar. É igualmente concedida uma acção ao credor contra as partes que mencionámos, se 

ele tiver incorrido em qualquer despesa na recolha das colheitas, ou no apoio e cuidado dos escravos, ou na manutenção e 

reparação da terra, ou na indemnização de um vizinho por ameaça de dano, ou na defesa de um escravo numa acção noxal, 

desde que não tenha sido mais vantajoso entregar o escravo do que mantê-lo. Pois se for melhor entregá-lo, o resultado será 

que ele não poderá recuperar as despesas da sua defesa. 

 

4. De um modo geral, deve dizer-se que a parte na posse pode recuperar qualquer coisa que tenha gasto com a propriedade, 

desde que tal não tenha sido feito de forma fraudulenta. Pois ele não pode mais intentar a acção com base numa agência 

voluntária do que se, como co-proprietário, tivesse reparado um edifício detido em comum, pois considera-se que o credor 

também transaccionou o negócio em que ele próprio estava conjuntamente interessado, e não o de outro. 
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5. Além disso, foi perguntado se, quando as terras se deterioraram sem qualquer má fé por parte do credor; ou se os direitos a 

elas ligados se perderam; ou se os edifícios foram demolidos, ou queimados; ou se não foi tomado o devido cuidado com os 

escravos ou o gado; ou se a posse foi entregue a outro sem intenção fraudulenta; se o possuidor será responsável. É evidente 

que ele não será responsável, porque não é culpado de fraude. A sua posição será melhor do que a de um credor quando se 

trata de um penhor, pois ele é responsável não só pela fraude, mas também pela negligência. A mesma regra aplica-se ao 

curador da propriedade, pois ele também é responsável como os credores são. 

 

6. O Pretor também concede uma acção de facto contra ele que não arrendou nem vendeu as colheitas na terra, e o 

julgamento será feito contra ele pelo que recebeu, porque ele não a vendeu nem arrendou. Se, no entanto, ele só recolheu o 

que teria recolhido se a cultura tivesse sido alugada, ou vendida, ele não será responsável por nada. Deve, no entanto, ser 

responsável pelo tempo em que ele próprio, ou outra pessoa sob a sua direcção, esteve na posse, até que a tenha abandonado. 

Pois o credor não deve ser considerado responsável por não tomar posse, ou por renunciar a ela, uma vez que transacciona o 

negócio voluntariamente como se fosse seu. A avaliação deve ser feita de forma proporcional ao interesse da parte que a traz 

consigo. 

 

7. Estas acções não são temporárias, e são concedidas a favor e contra herdeiros e outros sucessores. Se se disser que o estado 

dos bens se deteriorou devido à fraude da parte colocada na posse, deve ser concedida uma acção com base na má fé contra 

ele; mas esta não será concedida nem contra os herdeiros nem contra outros sucessores, após o termo de um ano, porque 

deriva de uma infracção penal e envolve uma pena: 

 

10. Paulus, On the Edict, Book LIX. 

 

A menos que seja trazido pela quantia que lhe chegou às mãos. 

 

(11) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXII. 

 

Esta acção é igualmente concedida ao herdeiro, porque inclui a perseguição da propriedade. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIX. 

 

Quando um dos vários credores pede para ser colocado na posse dos bens de um devedor, surge a questão de saber se só ele, 

que faz o pedido, pode tomar posse dos bens. Ou se, quando apenas um faz o pedido, e o Pretor o concede, todos os credores 

serão autorizados a entrar na propriedade. É mais conveniente considerar que quando o Pretor coloca uma parte na posse de 

um devedor é considerado como tendo concedido autorização não só a quem faz o pedido, mas também a todos os credores. 

Esta opinião é também defendida por Labeo. Neste caso, não se considera que a posse seja adquirida por uma pessoa livre, 
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porque aquele a quem o Pretor autoriza a tomar posse não adquire nada para si próprio, mas realiza um acto que é habitual e, 

portanto, os outros lucram com isso. É evidente que se alguém que não é credor deve pedir. posse, não pode, de forma 

alguma, ser considerado que um credor pode adquirir a posse, porque uma exigência deste tipo não tem qualquer efeito. Caso 

contrário, porém, se um credor, a quem foi dada permissão para tomar posse, receber depois o pagamento da sua dívida, os 

outros credores podem acompanhar a venda do imóvel. 

 

1. Aquele a quem é ordenada a tomada de posse é entendido como sendo instruído para o fazer em algum lugar que esteja 

sujeito à jurisdição do tribunal. 

 

2. Se a posse não puder ser tomada em conta devido à natureza do bem, ou porque a terra foi inundada, ou está no poder de 

assaltantes, é muito correctamente considerado que não há nada do que tomar posse. 

 

(13) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIII. 

 

Embora não possa haver posse efectiva do bem, pela razão de não haver nada do qual a posse possa ser obtida, ou porque não 

pode ser adquirida sem uma controvérsia, o credor que foi colocado na posse será considerado na mesma posição como se 

tivesse sido obtido por ele. 

 

14. Paulus, On the Edict, Book LIX. 

 

Quando um credor é colocado na posse dos bens de um devedor, deve ser nomeado um curador, se houver qualquer perigo de 

extinção dos direitos de acção. 

 

1. É concedida uma acção contra um credor que tenha sido colocado na posse, com referência a quaisquer bens do devedor 

que possam ter chegado às suas mãos. Se ele ainda não tiver obtido nada, deve ceder os seus direitos de acção. Uma acção de 

facto será concedida contra ele, e tudo o que estiver incluído numa acção de voluntariado deve ser entregue pelo credor, se 

esta acção puder ser intentada nas circunstâncias. 

 

(15) Ulpianus, On the Edict, Book LXII. 

 

Quando vários credores são colocados na posse dos bens de um devedor, um dos seus números deve ser seleccionado pela 

maioria para garantir que as suas contas não sejam adulteradas. Penso que uma lista dos documentos nas mãos do devedor 

deve ser feita pelos credores; não que eles próprios devem copiar os documentos, mas que devem tomar notas em seu próprio 

benefício, e, por assim dizer, fazer um inventário, mostrando o número dos referidos documentos, e a que matérias eles se 

referem; um curso de procedimento que devem ser autorizados a seguir com referência a todos os outros bens. Além disso, o 
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Pretor deve, por vezes, sempre que se demonstre justa causa, permitir que os credores façam extractos.dos ditos documentos, 

se existir alguma boa razão para o fazer. 

 

1. Vamos ver se os credores devem ser autorizados a rever e examinar os documentos do devedor apenas uma vez, ou várias 

vezes. O Labeo diz que este privilégio não deve ser concedido mais do que uma vez. No entanto, ele sustenta que se alguém 

jurar que não está a pedir isto com o propósito de aborrecimento, e que já não tem os extractos que tabelou, deve ser-lhe 

concedido o poder de fazer um segundo exame, mas que isto não deve ser feito mais de duas vezes. 

 

 

Título. 6. Quanto aos privilégios dos credores. 

 

 

1. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIV. 

 

Quando a propriedade de um devedor é vendida, um credor que é um dependente de sangue é preferido a um estranho. 

Quando existem vários credores, e todos eles não são parentes do devedor, é preferível aquele a quem é devida a maior soma 

de dinheiro. 

 

(2) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIII. 

 

Levantou-se a questão de saber se as despesas funerárias foram apenas privilegiadas, onde a pessoa cujos bens foram 

vendidos foi enterrada, ou se este foi também o caso quando foram incorridas para o enterro de outro. A regra actual é que 

haverá fundamento para o privilégio quando alguém for enterrado (ou seja, quando for necessário intentar uma acção para 

que as despesas funerárias sejam efectuadas, quer isto seja feito por alguém cujos bens estão prestes a ser vendidos, quer por 

alguém que estava endividado a outro, e contra quem tal acção poderia ter sido intentada, se tivesse vivido). Consideramos 

que faz muito pouca diferença o tipo de despesa de processo que é recuperada, quer se trate de despesas funerárias, ou de um 

processo em partição, ou qualquer outro, desde que as despesas tenham sido efectivamente incorridas por causa do enterro. 

Portanto, independentemente da acção intentada para este fim, a parte terá também direito a uma baseada nas despesas 

funerárias. Assim, se, em virtude de uma estipulação, as despesas do funeral foram deduzidas, deve ser dito que existe 

fundamento para o privilégio, desde que ninguém tenha entrado na estipulação com o objectivo de renunciar ao privilégio. 

 

1. Se uma mulher noiva dá um dote, e o casamento não se realiza, embora ela possa recuperar o seu dote através de uma 

acção, ainda assim é justo que lhe seja permitido usufruir deste privilégio, mesmo que o casamento não tenha sido solene. 

Penso que a mesma regra se aplicará mesmo que um menor com menos de doze anos seja casado, embora ela ainda não possa 

ser considerada esposa. 
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3. Paulus, Sobre o Édito, Livro LX. 

 

É do interesse do público que ela recupere todo o seu dote, a fim de poder casar quando a sua idade o permitir. 

 

(4) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

Em casos deste tipo, concedemos também o privilégio à mulher. 

 

1. Se qualquer pessoa, numa altura em que não era guardiã, transacciona negócios como tal, é evidente que haverá 

fundamento para o privilégio. Também não faz qualquer diferença se quem negoceia deve alguma coisa a si próprio, ou se os 

seus herdeiros ou outros sucessores são devedores. Além disso, o próprio guarda tem direito ao privilégio, mas os seus 

herdeiros não o são. No entanto, é perfeitamente justo que outros a quem os curadores são dados, como, por exemplo, aqueles 

que são menores de idade, ou que são gastadores, 

 

(5) Paulus, On the Edict, Book XC. 

 

Ou que são surdos ou mudos, 

 

6. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIV. 

 

Ou idiota, 

 

7. Ulpianus, On the Edict, Book LV. 

 

Deve gozar do mesmo privilégio. 

 

1. No entanto, quando um curador é nomeado para a propriedade de uma pessoa ausente, ou que tenha sido capturada pelo 

inimigo, ou enquanto os herdeiros nomeados deliberarem sobre a aceitação da propriedade, não é necessário que o privilégio 

seja concedido, pelo mesmo motivo não existe. 

 

8. Paulus, On the Edict, Book LX. 

 

Quando alguém, por motivos de amizade, transacciona o negócio de um menor com idade inferior à da puberdade, deve 

preservar para ele o privilégio a que tem direito, quando a sua propriedade é vendida. Esta opinião foi aceite por mim. 
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9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIII. 

 

Quando um curador é nomeado para uma criança por nascer, e a criança ainda não foi educada, o privilégio não terá efeito. 

 

1. O Divino Marco emitiu um Édito da seguinte forma: "Se um credor deve emprestar dinheiro para a reparação de edifícios, 

será ele preferido a outros credores na medida do seu empréstimo?". Isto só se aplica àquele que, pela direcção do 

proprietário do imóvel, forneceu o dinheiro à pessoa que efectuou as reparações. 

 

2. Ao vender a propriedade de um banqueiro, foi estabelecido que aqueles virão depois dos credores preferenciais que, de 

acordo com a fé pública, tenham depositado o seu dinheiro no banco. Aqueles, porém, que receberam do banqueiro juros 

sobre os seus depósitos, não serão distinguidos dos credores ordinários; e isto é razoável, pois uma coisa é emprestar 

dinheiro, e outra é depositá-lo. Se, contudo, o dinheiro ainda existir, penso que pode ser recuperado por aqueles que o 

depositaram, e que aquele que o reclamar será preferido aos credores privilegiados. 

 

3. A esses credores é dada a preferência cujo dinheiro tenha chegado às mãos dos credores privilegiados. Mas como devemos 

entender que isto tenha sido feito? É como se o dinheiro passasse imediatamente dos outros credores para aqueles que são 

privilegiados, ou devemos considerar que passou pela pessoa do devedor, ou seja, que foi pago a um credor privilegiado 

antes de ser contado, e assim se tornou propriedade do devedor? Sem ser demasiado exigente, esta pode ser considerada 

como a regra, desde que o pagamento não tenha sido efectuado após um longo intervalo. 

 

10. The Same, On the Edict, Book LXXV. 

 

O Pretor diz: "Qualquer contrato que seja feito depois de a parte cuja propriedade é vendida se ter decidido a cometer fraude, 

se quem fez o contrato tiver conhecimento disso, não admitirá que uma acção seja concedida com este fundamento". 

 

11. Paulus, Sobre o Édito Curto, Livro XVI. 

 

Qualquer pessoa que tenha emprestado dinheiro com a finalidade de construir, equipar, ou mesmo comprar um navio, tem 

direito a este privilégio. 

 

12. Ulpianus, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro I. 

 

Se os magistrados tiverem colocado alguém na posse com a finalidade de executar um fideicomisso, podem nomear um 

árbitro com a finalidade de vender qualquer propriedade que se deteriore por atraso; a fim de que o preço obtido pela referida 
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propriedade possa ser deixado nas mãos do beneficiário, a título de depósito, até que se verifique o que lhe é devido nos 

termos do fideicomisso. 

 

13. Javolenus, Epístolas, Livro I. 

 

O chefe de família substituiu um herdeiro pelo seu filho, que tinha idade inferior à da puberdade, no caso de este último 

morrer antes de atingir essa idade. O filho rejeitou os bens do seu pai, e por isso os bens do falecido foram vendidos pelos 

credores. Posteriormente, uma herança chegou ao filho, que morreu depois de a ter aceite. Pergunto se o Pretor não deve 

conceder uma acção aos credores do pai contra o referido menor, embora este tenha obtido a herança posteriormente, ou se 

deve conceder uma acção aos credores do pai contra o substituto, que não obteve nada da herança do pai que, naturalmente, 

passou para as mãos dos credores, e como este último não tinha direito à propriedade do menor, não foi preocupação dos 

herdeiros se a sua herança foi ou não inscrita, uma vez que a propriedade encontrada pelo substituto na herança do filho não 

pertencia aos credores do seu pai. Esta opinião deixa-me extremamente perplexo, pois foi decidido pelos vossos preceptores 

que havia apenas um testamento. A resposta foi que o Pretor beneficiou o filho, que não aceitou os bens do seu pai, ao não 

permitir uma acção contra ele, após a venda dos bens do seu pai (embora tenha posteriormente obtido uma herança), para o 

obrigar a pagar aos credores; mas a mesma regra não deve ser observada com referência ao herdeiro que foi substituído pelo 

filho, uma vez que foi concedida uma indemnização pela honra deste último, ao fazer com que os bens do seu pai fossem 

vendidos, em vez dos seus próprios. Por conseguinte, uma acção será recusada aos credores, no que diz respeito aos bens que 

foram posteriormente adquiridos pelo filho, pela razão de que lhe foram cedidos por outro que não o seu pai. Mas se o 

substituto do filho tivesse entrado na propriedade do pai, depois de o menor ter tomado alguma medida com referência a ela, 

então as propriedades do pai e do filho tornaram-se idênticas, e o herdeiro, mesmo que não quisesse, seria responsável por 

todas as dívidas incorridas quer pelo pai quer pelo filho; e, como, após uma obrigação ter sido contraída, ele não poderia, de 

forma alguma, impedir a venda dos seus próprios bens, se não fosse feita qualquer defesa; assim, da mesma forma, o 

endividamento do pai e do filho não poderia ser separado, caso em que o resultado seria que teria de ser concedida uma acção 

aos credores contra ele. Se, no entanto, o herdeiro substituto não entrar na herança, não deve ser concedida uma acção aos 

credores do pai com referência à herança deixada pelo menor, uma vez que nem a propriedade deste último deve ser vendida 

para saldar as dívidas do pai, nem a herança que o menor adquiriu deve ser incluída na do seu pai. 

 

14. Paulus, On the Lex Julia, et Papia, Livro V. 

 

Aufidius diz que estátuas erigidas em lugares públicos com o objectivo de honrar qualquer pessoa cujos bens tenham sido 

vendidos pelos seus credores não podem ser adquiridas por um comprador, mas são públicas, quer tenham sido doadas com o 

objectivo de ornamentar a cidade, quer continuem a ser propriedade daquele em cuja honra foram criadas, e que, em 

circunstância alguma, podem ser removidas. 
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15. Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro I. 

 

Os Imperadores Antonino e Vero declararam num Rescript que aqueles que negam que os seus bens tenham sido vendidos 

legalmente devem intentar uma acção, e que irão em vão pedir ao Imperador que ponha de lado a venda. 

 

16. Ulpianus, On All Tribunals, Livro II. 

 

Se os credores de um património considerarem o herdeiro suspeito, podem exigir-lhe que dê garantias para o pagamento do 

que lhes é devido, e o Pretor deve tomar conhecimento do caso. Ele não deve, contudo, sem um exame adequado, sujeitar o 

herdeiro à necessidade de fornecer uma garantia, a menos que, após ter sido demonstrada uma causa adequada, decida 

proteger os interesses daqueles que consideram o herdeiro como sendo susceptível de suspeita. 

 

(1) Um herdeiro não é considerado suspeito no mesmo sentido que um tutor; por actos fraudulentos ou conduta enganosa 

com referência aos assuntos da sua ala, torna um tutor passível de suspeita, e não a sua falta de meios, enquanto que só este 

último tornará um herdeiro suspeito. 

 

(2) É evidente que aqueles que acusam um herdeiro de ser suspeito só devem ser ouvidos num curto espaço de tempo após a 

sua aceitação da herança. Se, no entanto, se provar que o sofreram para permanecer na posse da herança durante um período 

considerável, e que não podem acusá-lo de nada de criminoso, como, por exemplo, que ele foi culpado de algum acto 

fraudulento, ele não deve, após um longo período de tempo, ser reduzido à necessidade de dar segurança. 

 

(3) Se o herdeiro a quem for ordenado que forneça segurança com o fundamento de ser passível de suspeita não obedecer ao 

decreto do Pretor, este deve então ordenar a posse da propriedade da herança, e permitir a sua venda em conformidade com o 

Édito. 

 

(4) É evidente que se se verificar que nada pertencente à propriedade foi vendido, e que nenhuma outra objecção pode ser 

levantada com justiça contra o herdeiro, excepto a sua pobreza, o Pretor deve contentar-se em ordenar-lhe que não retire nada 

da propriedade. 

 

(5) Se os credores não puderem provar que o herdeiro sofre de pobreza, serão responsáveis perante ele numa acção com base 

nos danos sofridos. 

 

17. Paulus, Opiniões. 
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Os privilégios dos credores não são estimados pelo tempo, mas pela natureza da dívida; e se vários deles tiverem o mesmo 

título, partilharão entre si, embora os seus créditos possam ser de datas diferentes. 

 

18. Ulpianus, Regras, Livro III. 

 

Quando um menor é processado por um contrato, e não oferece qualquer defesa, e, por esta razão, os seus credores obtêm a 

posse dos seus bens, um montante deve ser deduzido do mesmo para a sua manutenção. 

 

(1) Como é permitido defender um devedor antes de os seus credores terem obtido a posse dos seus bens, isto também pode 

ser feito após a posse dos mesmos; e, quer ele próprio empreenda a sua defesa, quer outra pessoa o faça por ele, deve ser dada 

segurança de que a decisão do tribunal será cumprida, e a posse renunciada. 

 

19. Marcianus, Regras, Livro V. 

 

Qualquer pessoa tem direito a ser um credor privilegiado, depois do Tesouro, se tiver emprestado dinheiro para construir, 

reparar, armar ou equipar um navio, bem como onde levar fato para cobrar o preço de um navio que tenha sido vendido. 

 

20. O mesmo, na Fórmula Hipotecária. 

 

É estabelecido que qualquer pessoa colocada na posse dos bens de um devedor que esteja ausente em negócios públicos pode 

detê-lo legalmente até que a dívida seja paga na sua totalidade, se parecer que o devedor está fraudulentamente ausente, sob o 

pretexto de atender a negócios para o Estado. No entanto, quando ele está ausente em negócios públicos, de boa fé, e um 

credor é colocado na posse sob um mandado de execução, o processo é nulo, e por isso ele deve renunciar à posse do bem. 

 

21. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLV. 

 

Fica estabelecido que quem se esconde atrás de colunas, para evitar o seu credor, se esconde a si próprio. Também se 

considera que ele se esconde quem entra em reclusão, ou seja, quem se esconde para evitar uma acção contra ele. Tal pessoa 

é aquele que deixa a cidade com o propósito de defraudar os seus credores; pois não há diferença, no que diz respeito a 

ocultar-se, se um homem deixa a cidade, ou se, permanecendo em Roma, não aparece em público. 

 

22. Papinianus, Opiniões, Livro X. 

 

Foi decidido que a Cidade de Antioquia, na Síria, manteve o privilégio que lhe foi conferido por uma lei especial, com 

referência à perseguição dos bens de um devedor falecido que tinham sido tomados em execução. 
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23. Paulus, Decisões, Livro I. 

 

Uma concubina e os seus filhos naturais são excluídos dos bens que podem ser vendidos pelos credores. 

 

(1) Quando o público é o credor, é preferível a todos os outros cujos créditos são evidenciados por instrumentos escritos. 

 

24. The Same, Decisões, Livro V. 

 

Se não for feita defesa a um menor, os seus credores são colocados na posse dos seus bens, mas a sua manutenção até à idade 

da puberdade deve ser feita a partir dos referidos bens. 

 

(1) Os bens de qualquer pessoa que tenha sido capturada pelo inimigo não podem ser vendidos para o pagamento das suas 

dívidas até ao seu regresso. 

 

 

Título. 7. Relativo à separação da propriedade de um bem. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIV. 

 

Deve notar-se que a separação da propriedade de um bem imóvel é geralmente obtida por decreto do Pretor. 

 

(1) Uma separação é normalmente concedida aos credores pelas seguintes razões, por exemplo, quando um credor tem Seius 

para o seu devedor, e este morre, deixando Titius como seu herdeiro; e Titius não sendo solvente, a sua propriedade é 

oferecida para venda. Os credores da Seius alegam que a sua propriedade é suficiente para satisfazer os seus créditos; e que 

os credores do Titius devem contentar-se com a propriedade deste último, e por isso há, por assim dizer, uma venda da 

propriedade de dois devedores diferentes. Pode, contudo, acontecer que a Seius tenha sido solvente, e teria sido capaz de 

satisfazer os seus credores, se não pela totalidade do seu endividamento, pelo menos por uma parte dele. Se, no entanto, as 

suas obrigações se fundirem com as dos credores do Titius, eles não receberão tanto, porque o Titius era insolvente, e 

receberão ainda menos, porque há mais deles. É, portanto, perfeitamente justo que os credores da Seius que desejam uma 

separação de bens sejam ouvidos, e obtenham do Pretor autorização para o pagamento de cada classe de credores 

separadamente. 
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(2) Por outro lado, porém, os credores do Titius não podem obter uma separação de bens, embora qualquer pessoa, obtendo 

outro credor, possa agravar a condição do seu antigo credor. Portanto, aquele que aceitar os bens do meu devedor não irá, ao 

fazê-lo, piorar a minha condição, porque tenho o direito de obter uma separação de bens. Ele, contudo, agravará a condição 

dos seus credores, se entrar numa herança que não seja solvente, pois os credores não podem exigir uma separação de bens. 

 

(3) Além disso, é de notar que mesmo que se sugira que o bem tenha sido onerado pelo herdeiro, através de penhor, ou 

hipoteca, ainda assim, se o bem pertencesse ao bem, aquele que obtivesse a separação do mesmo seria, por este motivo, 

preferido a um credor a quem o bem tivesse sido hipotecado. Isto foi declarado por Severus e Antoninus num Rescript. 

 

(4) Uma separação de bens pode também ser obtida contra o Tesouro, ou contra qualquer município. 

 

(5) Colocou-se a questão de saber se os credores do herdeiro poderiam por vezes obter uma separação de bens, se este tivesse 

cometido uma fraude contra eles quando entrou na propriedade. No entanto, não há solução, pois devem culpar-se a si 

próprios se celebraram um contrato com tal homem, a menos que consideremos que o Pretor possa recorrer a um processo 

extraordinário para obter alívio contra a fraude cometida por aquele que cometeu tal fraude. É, no entanto, difícil adoptar tal 

opinião. 

 

(6) Se, contudo, um herdeiro, ainda que possa alegar que pensa que a herança é insolvente, deve ser obrigado a aceitá-la e 

transferi-la, e não há ninguém a quem a possa entregar, pois isto acontece em algumas circunstâncias, devemos vir a sua 

alívio (se ele o pedir), contra os credores da herança. Isto o Divino Pio declarou num Rescript, que permitiu que a 

propriedade do testador fosse vendida, tal como se a propriedade não tivesse sido aceite. Penso que este alívio também 

deveria ser concedido aos credores do herdeiro, se estes o solicitarem, mesmo que o próprio herdeiro não o tenha solicitado, 

tal como qualquer separação dos créditos é concedida. 

 

(7) Vejamos se, no caso de um menor com idade inferior à da puberdade se tornar herdeiro do seu pai, e morrer antes de 

atingir essa idade, e os bens nas mãos do substituto, que aceitou a herança do menor, forem vendidos, os credores do pai 

podem exigir a separação dos bens". Penso que o podem fazer, e vou ainda mais longe, e sustento que os credores do menor 

também podem exigir uma separação, contra os credores do seu herdeiro. 

 

(8) Em conformidade com isto, vamos ver se Primus deve nomear Secundus seu herdeiro, e Secundus nomear Tertius seu 

próprio herdeiro, e os bens de Tertius são vendidos pelos seus credores, que credores podem reclamar uma separação de 

bens. Penso que se os credores de Primus o pedirem, devem ser ouvidos, tanto contra os credores de Secundus como contra 

Tertius; se os credores de Secundus pedirem a separação, podem obtê-la contra os herdeiros de Tertius, mas não contra os de 

Primus. Numa palavra, os credores de Primus podem obter uma separação de bens contra todos os outros credores; os 

credores de Secundus podem obter uma contra os credores de Tertius, mas não contra os de Primus. 
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(9) Onde a propriedade de um filho sob controlo paterno é vendida pelos seus credores, e ele tem um peculiar castrense, pode 

ser feita uma distinção entre os credores do peculiar castrense e os outros credores? Todos eles devem ser admitidos em 

conjunto, a menos que os créditos daqueles que fizeram o contrato antes de o filho entrar no serviço militar devam, talvez, ser 

separados. Penso que esta opinião deveria ser adoptada. Portanto, se os credores, que fizeram o contrato antes do filho ter 

entrado ao serviço, devem vender os bens castrenses, não podem entrar com os credores subsequentes. Além disso, se algum 

dos bens tiver sido empregado em benefício do pai, o credor pode talvez ser impedido de tocar no peculiar castrense, pois 

tem o direito de intentar uma acção especial contra o pai. 

 

(10) Note-se que apenas os credores podem obter uma separação de bens que não tenham estipulado com o herdeiro com a 

intenção de contrair uma nova obrigação. Se, contudo, se aproximarem dele com essa intenção, perderão o benefício de uma 

separação de bens, porque, tendo obtido o crédito do herdeiro, não podem agora separar-se daquele que, em certa medida, 

escolheram como devedor. Mas se, ao escolherem o herdeiro como seu devedor, tiverem exigido dele interesse nessa 

qualidade, a mesma regra deve ser adoptada. 

 

(11) Também se pergunta se podem obter uma separação de bens, caso tenham recebido garantia do herdeiro. Não creio que 

o possam fazer, pois seguiram-no quem os induziu a mudar. Mas e se aceitaram uma segurança insuficiente? Eles próprios 

são culpados por não terem recebido garantias que fossem solventes. 

 

(12) Deve também lembrar-se que após a fusão da propriedade da herança com a do herdeiro, não se pode obter uma 

separação da propriedade, pois onde a propriedade está unida e misturada, não se pode exigir uma separação. Mas e se 

consistir em partes distintas de terra, escravos, gado, ou qualquer outra coisa que possa ser dividida? Nestas circunstâncias, 

uma separação pode ser exigida, nem será ouvida quem sustente que a propriedade é fundida, uma vez que as partes de terra 

não podem ser fundidas, a menos que a posse de pessoas diferentes seja tão unida e misturada que uma separação não possa 

ser efectuada, o que muito raramente acontece. 

 

(13) Quando declaramos que uma separação de propriedade não pode ser obtida após um longo período de tempo, isto deve 

ser entendido como significando que não pode ser exigida após cinco anos a partir do momento em que a propriedade foi 

aceite. 

 

(14) Em todos estes casos, para determinar se uma separação de bens deve ou não ter lugar, a opinião do Pretor ou do 

Governador, e a de mais ninguém deve ser obtida, ou seja, a opinião daquele que pode conceder a separação. 

 



2828 

 

(15) Se um credor deve tomar uma penhora do herdeiro, não lhe deve ser concedida a separação de bens, porque procura o 

herdeiro para o pagamento. Pois não deve ser ouvido quem afirma que o herdeiro é responsável, tendo-o aceite com essa 

intenção como seu devedor de qualquer forma. 

 

(16) Quando existem vários credores, alguns dos quais têm créditos contra o herdeiro como seu devedor, e outros não, e estes 

últimos obtêm uma separação, levantou-se a questão de saber se podem admitir o primeiro a partilhar com eles. Penso que 

isto não os beneficiará, pois devem ser incluídos entre os credores do próprio herdeiro. 

 

(17) Deve também notar-se que é comummente considerado que os credores de um herdeiro podem ter qualquer coisa do 

resíduo dos bens do testador aplicado ao pagamento dos seus créditos, mas que os credores do testador não podem obter nada 

dos bens do herdeiro. A razão para tal é que aqueles que obtiveram a separação só podem culpar-se a si próprios, se, quando 

os bens do herdeiro foram suficientes para os pagar, preferiram que os bens do falecido fossem separados em seu benefício, 

mas os credores do herdeiro não são culpados por nada deste tipo. Se, no entanto, os credores do falecido pedirem para 

participar nos bens do herdeiro, não devem ser ouvidos; pois a separação que eles próprios exigem retira-os de toda a 

participação nos referidos bens. Mas se os credores do falecido exigirem descuidadamente uma separação de bens, são 

desculpáveis, porque o seu desconhecimento do estado da propriedade pode ser alegado como uma causa justa para o 

fazerem. 

 

(18) É preciso lembrar que um escravo que tenha sido nomeado herdeiro necessário, com a concessão da sua liberdade, pode 

obter uma separação de bens; de modo que, se não se intrometer nos bens do seu padroeiro, estará em condições de ter tudo o 

que doravante possa adquirir separadamente juntamente com tudo o que lhe for devido pelo testador. 

 

2. Papinianus, Perguntas, Livro XXV. 

 

Se a herança tiver sido vendida pelo herdeiro, não pode ser exigida legalmente uma separação, se não houver suspeita de 

fraude; pois quaisquer actos realizados pelo herdeiro de boa fé, entretanto, são geralmente considerados legais. 

 

3. The Same, Perguntas, Livro XXVII. 

 

Um devedor tornou-se herdeiro da sua fiança, e os credores desta última venderam os seus bens. Embora a responsabilidade 

da caução tenha sido extinta, ainda assim, será concedida uma separação de bens a pedido daquele a quem a caução era 

responsável, quer fosse o único credor da herança, quer houvesse vários. Para o Estado de direito que exclui a obrigação da 

garantia por causa da obrigação principal, que é a maior, não deve prejudicar os direitos do credor que diligentemente 

providenciou para o seu próprio interesse. (1) Mas e se, após a separação dos bens da caução, o estipulador não puder cobrar 

a totalidade do seu crédito da herança? Pode a sua parte ser exigida juntamente com a dos outros credores do herdeiro, ou 
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deve permanecer satisfeito com os bens que preferiu separar? Como, no entanto, este estipulador poderia ter partilhado com 

os credores do devedor em qualquer saldo remanescente, se a herança da caução não tivesse sido aceite pelo credor do 

devedor principal, após a venda do bem da caução, a razão não permite que ele deva ser excluído no caso proposto. (2) Mas 

com referência a qualquer outro credor que tenha obtido uma separação de bens, é mais vantajoso considerar que se não 

puder cobrar a totalidade da sua dívida da herança, ainda pode recuperar algo da propriedade do herdeiro, se os credores 

pessoais do herdeiro tiverem sido satisfeitos, porque não há dúvida de que deve ser admitido a partilhar com os credores do 

herdeiro, depois de os da herança terem sido satisfeitos. 

 

4. The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Será igualmente concedida uma separação de bens aos credores quando a dívida for devida após um certo tempo, ou sob 

alguma condição, em virtude da qual ainda não tenham podido intentar uma acção para recuperar o dinheiro, uma vez que 

também lhes foi prevista uma dupla garantia. 

 

(1) É estabelecido que os legatários são considerados como tendo um penhor apenas sobre a parte de uma herança que 

permanece após o pagamento das dívidas. 

 

5. Paulus, Perguntas, Livro XIII. 

 

Se os credores de uma herança obtiverem uma separação de bens e a herança for considerada insolvente, mas o herdeiro for 

solvente, não podem recorrer a esta última, mas devem aderir à separação que já exigiram. Se, no entanto, o herdeiro adquirir 

um bem após a separação ter sido obtida, e qualquer um deles for derivado do bem, aqueles que obtiveram a separação 

devem, juntamente com os credores pessoais do herdeiro, ser admitidos a participar no que tinha sido adquirido. Mas se os 

seus créditos tiverem sido satisfeitos, qualquer resíduo será pago aos credores do herdeiro; mas se este último adquirir algum 

bem de alguma outra fonte, os credores da herança não serão autorizados a tomá-lo. Se, contudo, os credores pessoais do 

herdeiro forem pagos na totalidade, algumas autoridades pensam que tudo o que sobrar deve ser entregue aos credores da 

herança; mas não aceito esta opinião, pois quando exigiram a separação dos bens, já não procuraram pessoalmente o herdeiro 

para pagamento, mas recorreram à herança, e, por assim dizer, venderam a propriedade da herança, que não era capaz de ser 

aumentada. Penso que se deveria aplicar a mesma regra, mesmo que os credores fossem enganados com referência à 

separação dos bens, e obtivessem menos do que os credores pessoais do herdeiro. Estes últimos, no entanto, têm como 

segurança os seus bens e a sua pessoa, que podem obter durante a sua vida. 

 

6. Julianus, Digest, Livro XLVI. 

 



2830 

 

Sempre que um herdeiro é insolvente, é equitativo que não só os credores do testador, mas também aqueles a quem foram 

feitos os legados, obtenham uma separação de bens, de modo que, após os créditos dos credores terem sido plenamente 

satisfeitos, os legatários possam obter os seus legados na totalidade, ou em parte. 

 

(1) Se uma mulher libertada, que tenha sido nomeada herdeira, exigir a posse pretoriana de acordo com as disposições da 

vontade do testador, que não foi solvente, coloca-se a questão de saber se os seus próprios bens devem ser separados dos da 

herança. A resposta é que deve ser concedido alívio à sua padroeira, para evitar que seja oprimido pelo endividamento que a 

sua mulher libertada contraiu ao conservar a posse da herança de acordo com as disposições do testamento. 

 

7. Marcianus, Regras, Livro II. 

 

Os credores de uma herança que tenham apresentado uma reclamação contra o herdeiro podem, no entanto, obter uma 

separação de bens, porque tomaram esta medida em relação à necessidade. 

 

 

Título. 8. Quanto à nomeação de um curador de bens. 

 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Quando um herdeiro é nomeado sob uma condição, ele deve ser obrigado a cumpri-la, se o puder fazer; mas se ele disser que 

não aceitará a propriedade, mesmo que a condição seja cumprida, a propriedade do falecido deve ser vendida pelos seus 

credores. 

 

(1) Se, contudo, o herdeiro não puder fazer nada, deve ser nomeado um curador da herança, ou a propriedade vendida. 

 

(2) Se houver um montante considerável de dívida devida pela herança, que pode ser aumentado pela adição de uma multa, 

as dívidas devem ser pagas pelo curador; tal como geralmente se faz quando uma mulher grávida é colocada na posse em 

nome do seu filho por nascer, ou o herdeiro é um menor que não tem tutor. 

 

2. Ulpianus, On the Edict, Book LXV. 

 

Na nomeação de um curador, é nossa prática recorrer ao Pretor, para que este possa nomear um ou mais curadores com o 

consentimento da maioria dos credores, ou ao Governador da província, se a propriedade for vendida nela. 
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(1) Qualquer coisa que possa ter sido feita ou executada pelo curador ou curadores nomeados, ou seja, quaisquer actos ou 

escrituras, ou qualquer negócio que tenha sido transaccionado, deve ser ratificado. Têm direito a acções contra outros, e as 

acções pretorianas serão contra eles. Se o curador nomear alguém para instaurar um processo, ou defender um, conforme o 

caso, a segurança que lhe é exigida com referência à ratificação dos seus actos, ou ao pagamento da sentença, não deve ser 

tomada em nome daquele cujos bens são vendidos, mas no do próprio curador, que o nomeou. 

 

(2) Mas quando vários curadores são nomeados, Celsus diz que devem processar e ser processados em conjunto, e não 

separadamente. Se, contudo, os referidos curadores forem nomeados para diferentes distritos, um, por exemplo, para bens em 

Itália, e outro para bens numa província, penso que eles terão controlo sobre os seus respectivos distritos. 

 

(3) Coloca-se a questão de saber se um curador pode ser nomeado contra a sua vontade. Cassius diz que ninguém pode ser 

obrigado a tornar-se curador de bens contra o seu consentimento, o que é correcto. Portanto, deve ser encontrado quem esteja 

disposto, a menos que exista uma necessidade imperativa; e a autoridade do Imperador deve ser invocada para que um 

curador seja nomeado contra a sua vontade. 

 

(4) Não é absolutamente essencial que a pessoa nomeada curador seja um credor; mas aqueles que não são credores podem 

ser nomeados. 

 

(5) Se existem três curadores, e um deles não realizou qualquer negócio relacionado com o seu cargo, pode ser concedida 

uma acção contra ele? Cassius pensa que não deve ser imposta qualquer restrição a um queixoso em tais circunstâncias, e que 

qualquer credor, que o deseje, pode intentar uma acção contra ele. Penso que a opinião de Cassius é perfeitamente correcta, e 

que o que foi obtido da herança, e não o que chegou às mãos de um dos curadores, deve ser tomado em consideração. Esta é 

a nossa prática, a menos que o curador tenha sido nomeado contra o seu consentimento; pois, se for esse o caso, deve ser 

considerado que uma acção não deve ser intentada contra ele. 

 

3. Celsus, Digest, Livro XXIV. 

 

Quando são nomeados vários curadores para a propriedade da mesma pessoa, será concedida uma acção para recuperar a 

totalidade do montante contra qualquer um deles que o queixoso possa seleccionar; tal como cada um deles pode processar 

um devedor da propriedade pela totalidade do montante que deve. 

 

4. Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro I. 
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Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que, nos casos em que os bens tenham sido vendidos por um 

curador ao abrigo do Decreto do Senado, nenhuma acção seria intentada contra um devedor fraudulento por qualquer acto 

cometido antes desse momento. 

 

5. Julianus, Digest, Livro XLVII. 

 

Se um devedor falhar no negócio, e os seus credores reunirem e seleccionarem um por quem os seus bens podem ser 

vendidos, o montante devido a cada um deles a ser pago a partir do produto da venda, e aparecer depois outra pessoa, que 

alega ser também um credor, não terá direito a uma acção contra o curador, mas ele, juntamente com o curador, pode vender 

os bens do devedor, de modo a que tudo o que for realizado a partir da venda dos bens pelo curador e pelo referido credor 

possa ser pago a todos os credores na proporção dos seus créditos. 

 

 

Título. 9. Relativo à restituição quando tenham sido cometidos actos fraudulentos contra os credores. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVI. 

 

O Pretor diz: "Concederei uma acção ao curador da propriedade, ou a qualquer outra pessoa a quem seja necessário conceder 

uma, num caso deste tipo, dentro do ano em que tenha o direito de instaurar tal processo, onde qualquer acto tenha sido 

cometido com o propósito de fraude com qualquer pessoa que não ignorasse tal fraude, e manterei também este direito de 

acção contra "A parte que o cometeu". 

 

(1) O Pretor foi obrigado a introduzir este Édito, a fim de proteger os direitos dos credores, revogando quaisquer alienações 

de bens que tivessem sido feitas com o propósito de os defraudar. 

 

(2) O Pretor diz, "sempre que qualquer acto tenha sido cometido com o objectivo de fraude". Estas palavras têm uma 

aplicação geral, e incluem todo o tipo de fraude que é cometida, bem como toda a alienação, e todo o contrato. Portanto, tudo 

o que é feito com o propósito de cometer fraude, seja qual for a sua finalidade, é considerado revogado por estas palavras, 

pois elas têm uma ampla aplicação. Se, portanto, o devedor alienar qualquer propriedade, ou dar uma exoneração de 

responsabilidade por uma dívida a alguém, ou exonerar alguém de um acordo; 

 

2. The Same, On the Edict, Book LXXIII. 
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A mesma regra deve ser adoptada. E se ele liberar um penhor, ou pagar qualquer pessoa com o propósito de defraudar os seus 

credores: 

 

3. The Same, On the Edict, Livro LXXI. 

 

Ou se ele fornecer alguém que lhe deva uma excepção, ou se se obrigar a si próprio com o propósito de defraudar os seus 

credores; ou pagar dinheiro; ou cometer qualquer outro acto para os enganar; é óbvio que o Édito se tornará operacional. 

 

(1) Devemos entender como actos fraudulentos não só os actos que o devedor realiza enquanto faz um contrato, mas também 

os actos em que intencionalmente não comparece em tribunal, ou permite que uma acção chegue ao fim, ou não intenta uma 

acção contra um devedor, para que este possa ser libertado por lapso de tempo, ou perde intencionalmente um usufruto ou 

uma servidão. 

 

(2) Este Édito aplica-se igualmente a uma pessoa que cometa qualquer acto com o objectivo de se separar de bens que tenha 

nas suas mãos. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

Entende-se que um devedor tem a intenção de defraudar os seus credores que não faz o que deveria fazer, por exemplo, se 

não fizer uso de servidões a que tem direito. 

 

5. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVI. 

 

Ou se abandonar alguns dos seus próprios bens, a fim de que qualquer pessoa os possa obter. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVI. 

 

Este Édito, no entanto, não se aplica a uma pessoa que não tome meios para adquirir bens que possa obter, pois apenas faz 

referência a tais como diminuir o seu património, e não àqueles que agem de forma a não se tornarem mais ricos. 

 

(1) Portanto, aquele que não cumprir a condição imposta, para que uma estipulação não se torne operacional, não faz com 

que este Édito produza efeitos. 

 

(2) Assim, se alguém rejeitar uma propriedade, quer esta lhe conjugue por lei ou pelos termos de um testamento, não dará 

motivo para a aplicação do Édito, pois enquanto se recusar a adquirir propriedade, não diminuirá o seu próprio património. 
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(3) Da mesma forma, deve ser dito que, se um devedor emancipar o seu filho, a fim de lhe permitir aceitar um património de 

acordo com o seu próprio julgamento, este Édito não se aplicará. 

 

(4) O parecer também declarado por Julianus deve ser adoptado; ou seja, se um devedor se recusar a aceitar um legado, o 

Édito não se aplicará. 

 

(5) Se um devedor vender o seu escravo, que tinha sido nomeado herdeiro, a fim de poder entrar na herança pela direcção do 

comprador, e não pela venda, mas apenas o que estava relacionado com a aceitação da herança foi fraudulento, o Édito não se 

aplicará, porque ele tem o direito de rejeitar a herança. Se, contudo, qualquer fraude ligada à venda do escravo, será 

revogada; tal como se o devedor o tivesse manumimentado fraudulentamente. 

 

(6) Foi afirmado por Labeo que quem recebe o que lhe pertence não deve ser considerado como tendo cometido fraude, ou 

seja, quando alguém recebe uma dívida a que tem direito; pois seria injusto considerar que um devedor a quem um 

Governador obriga a fazer um pagamento contra a sua vontade pode recusar-se a fazê-lo impunemente. Todo este Edital faz 

referência a contratos em que o Pretor não intervém, como, por exemplo, os que envolvem promessas e vendas. 

 

(7) É de notar que Julianus disse (e esta é também a nossa prática) que quando alguém recebe dinheiro que lhe é devido, 

antes de tomar posse dos bens do devedor, mesmo sabendo perfeitamente que este último é insolvente, não se enquadra nos 

termos deste Édito, pois apenas providenciou para o seu próprio interesse. Qualquer credor, porém, que receba o que lhe é 

devido depois de os bens do devedor terem sido cobrados, pode ser obrigado a contribuir com a sua parte, e ser colocado em 

pé de igualdade com os outros credores; pois não deve privá-los de nada depois de os bens terem sido tomados em execução, 

uma vez que, por esta razão, a posição de todos os credores passa a ser a mesma. 

 

(8) Este Édito castiga aquele que, sabendo que um devedor tem a intenção de enganar os seus credores, recebe dele os bens 

de que foram defraudados. Assim, se algum acto for feito com o propósito de defraudar os credores, e aquele que recebeu os 

bens não tiver conhecimento do facto, as disposições do Édito não são consideradas como aplicáveis. 

 

(9) Além disso, deve notar-se que quando alguém compra ou estipula para qualquer bem pertencente a um devedor, que tem 

a intenção de enganar os seus credores (ainda que este último possa dar o seu consentimento), ou faz qualquer outro contrato, 

não será considerado como tendo feito algo para defraudar os seus credores; pois ninguém é considerado como defraudando 

aqueles que estão cientes do facto, e dão o seu consentimento. 
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(10) Quando qualquer negócio é feito com: um menor para defraudar os seus credores, Labeo diz que deve, por todos os 

meios, ser anulado, se os credores forem defraudados; pela razão de que a ignorância de um menor, que resulta da sua idade, 

não deve ser prejudicial para os seus credores, e rentável para si próprio. Esta é a nossa prática. 

 

(11) Do mesmo modo, dizemos que quando uma doação é feita fraudulentamente a alguém, não deve haver investigação 

sobre se a pessoa a quem o artigo foi dado tinha ou não conhecimento da natureza da transacção, mas apenas se os credores 

foram defraudados. Aquele que ignorou a fraude não é entendido como tendo sido lesado por ela, uma vez que apenas perde 

uma fonte de lucro, e nenhuma perda lhe é infligida. Contra aqueles, porém, que experimentaram a generosidade de alguém 

que não sabiam que era insolvente, uma acção só deve ser concedida na medida em que se tenham tornado financeiramente 

beneficiados, e não mais longe. 

 

(12) Do mesmo modo, se um escravo recebe um artigo de uma pessoa que ele próprio sabe ser insolvente, mas o seu senhor 

não tem conhecimento do facto, surge a questão, será que o senhor será responsável? Labeo diz que ele será responsável ao 

ponto de ser obrigado a devolver o que lhe chegou às mãos; ou uma acção De peculio pode ser proposta contra ele, ou um De 

in rem verso, se ele tiver lucrado com a transacção. 

 

A mesma regra deve ser adoptada no caso de um filho sob controlo paterno. Se, no entanto, o proprietário do escravo tiver 

conhecimento de que o devedor estava insolvente, ele pode ser processado em seu próprio nome. 

 

(13) Mais uma vez, se o herdeiro necessário tiver pago os legados, e depois a sua propriedade for vendida, Proculus diz que, 

mesmo que os legatários ignorassem a sua insolvência, uma acção equitativa deveria, no entanto, ser concedida. Não há 

dúvida quanto a isto. 

 

(14) Os dias disponíveis do ano, durante os quais a acção pode ser intentada a partir da data da venda, devem ser computados 

por nós nesta acção. 

 

7. Paulus, On the Edict, Book LXII. 

 

Quando um devedor, com a intenção de defraudar os seus credores, vende um terreno por menos do que o seu valor a um 

comprador que tem conhecimento do facto, e depois os credores, a quem foi concedida uma acção de anulação da venda, 

reclamam o terreno, surge a questão de saber se devem reembolsar o preço. Proculus pensa que o terreno deve ser devolvido 

por todos os meios, mesmo que o preço não seja reembolsado. A opinião de Proculus é confirmada por uma rescisão. 

 

8. Venuleius Saturninus, Interdicts, Livro VI. 
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A partir disto, pode deduzir-se que nem sequer uma parte do preço pago pelo comprador lhe deve ser devolvida. Pode, 

contudo, dizer-se que o assunto deve ser investigado por um árbitro, para que ele possa ordenar o reembolso do dinheiro, se 

este ainda estiver entre os efeitos do devedor; porque, desta forma, ninguém será defraudado. 

 

9. Paulus, On the Edict, Book LXII. 

 

Um certo homem adquiriu conscientemente um artigo a um devedor cujos bens tinham sido tomados em execução, e depois 

vendeu-o a um comprador de boa-fé. Colocou-se a questão de saber se poderia ser intentada uma acção contra o segundo 

comprador. A opinião de Sabinus, de que um comprador de boa-fé não é responsável, é a melhor; porque a fraude só deve ? 

ferir quem a comete, tal como nós consideramos que um comprador não será responsável se, ignorando os factos, comprou o 

bem ao próprio devedor. Mas aquele que o comprou fraudulentamente, e depois o vendeu a um comprador de boa-fé, será 

responsável pela totalidade da quantia que recebeu pelo bem. 

 

 

10. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIII. 

 

O Pretor diz: "Quando Lucius Titius, com a sua privacidade e em seu benefício, tiver disposto de qualquer bem com o 

propósito de defraudar os seus credores, de modo a que uma acção ao abrigo do meu Édito seja intentada contra ele pelo bem 

em questão, quando não tiver decorrido mais de um ano, uma vez que uma acção com referência ao referido bem pode ser 

intentada, deverá conceder a restituição, após ter sido demonstrada uma causa adequada; e mesmo que não tenha tido 

conhecimento do facto, conceder-lhe-ei uma acção de facto". 

 

(1) Quando algo é feito com o objectivo de defraudar os credores, só é posto de lado quando a fraude resulta efectivamente, 

ou seja, quando os credores a quem a pessoa pretendia defraudar venderam os seus bens. Se, contudo, tiver satisfeito os 

créditos daqueles a quem pretendia defraudar, e se se tiver obrigado a outros credores, ou se se tiver simplesmente pago 

àqueles a quem pretendia defraudar, e depois se tiver endividado a outros, a anulação não terá lugar; mas se tiver satisfeito os 

créditos dos primeiros a quem pretendia defraudar, pagando-lhes o dinheiro dos outros a quem não tinha intenção de 

defraudar, Marcelo diz que haverá fundamento para a anulação da transacção. Esta distinção é mencionada num Rescript of 

the Emperors Severus and Antoninus, e é reconhecida na nossa prática actual. 

 

(2) Quando o Pretor diz, "ciente do facto", devemos entender isto para significar que sei que está a cometer uma fraude; pois 

se eu simplesmente souber que tem credores, não será suficiente tornar-me responsável por uma acção de facto, pois eu devo 

ter participado na fraude. 
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(3) Se alguém não for participante numa fraude, e mesmo assim, no momento da venda dos bens do devedor, deve ser 

convocado pelos credores e notificado por eles na presença de testemunhas para não comprar o imóvel, será ele responsável 

por uma acção de facto se o fizer? A melhor opinião é que ele será responsável, para quem for notificado para não comprar 

na presença de testemunhas, e que o faça, não está livre de fraude. 

 

(4) É, no entanto, caso contrário, quando alguém sabe que outro tem credores, e faz um contrato absoluto com ele, sem ter 

conhecimento da fraude; pois ele não é considerado responsável por esta acção. 

 

(5) O Pretor diz, "ciente do facto", ou seja, está destinado contra quem esta acção pode ser intentada. Mas e se o tutor de uma 

ala estivesse ciente da fraude, e a sua ala não estivesse? Vamos ver se haverá fundamento para uma acção baseada no 

conhecimento do tutor, e se a mesma regra se aplicará ao curador de uma pessoa louca, ou de um menor? Penso que o 

conhecimento do tutor ou do curador apenas ferirá a ala ou o menor para a quantidade de bens que lhes vier às mãos. 

 

(6) Note-se também que, quando se alega que uma venda de bens feita com o objectivo de defraudar credores pode ser posta 

de lado, se os credores forem os mesmos, mesmo que um deles seja do número daqueles que foram defraudados (quer ele 

seja o único que resta, quer os créditos dos outros juntamente com os seus tenham sido satisfeitos), deve considerar-se que 

ainda haverá fundamento para esta acção. 

 

(7) É certo que pode ser intentada, mesmo que a parte contratante soubesse que um dos credores tinha sido defraudado, 

embora não soubesse que este era também o caso com os outros. 

 

(8) Mas e se aquele que era suposto ter sido defraudado tiver sido pago; será ele responsável por uma acção pela razão de os 

restantes credores não terem sido vítimas de fraude? Penso que esta opinião deve ser adoptada. E se alguém, com o objectivo 

de evitar uma acção, deveria dizer: "Ofereço o que é devido àquele que sei ser um credor", não deveria ser ouvido. 

 

(9) Se a pessoa que pretende cometer uma fraude tiver um herdeiro, e os bens deste último forem vendidos pelos seus 

credores, uma vez que isto não tem qualquer referência aos bens em questão, esta acção não mentirá. 

 

(10) Se um filho, que" tem o direito de rejeitar uma herança, deve cometer algum acto com o objectivo de defraudar os 

credores, e obter a restituição completa porque interferiu nos negócios da herança, ou se mesmo um herdeiro voluntário deve 

cometer um acto fraudulento com o mesmo objectivo, e tem direito à restituição completa por causa da sua idade, ou por 

qualquer outra boa razão, deve ser dito que uma acção equitativa pode" ser intentada contra ele. A mesma regra aplica-se a 

um escravo que seja um herdeiro necessário. Labeo, contudo, diz que esta regra deve ser adoptada com uma excepção, pois 

se os credores venderem a propriedade de uma propriedade, e os herdeiros necessários cometerem qualquer acto com 

referência a ela durante a ausência, ou com o consentimento dos credores, o acto fraudulento de ambas as partes, ou seja, do 
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testador e dos seus escravos, será revogado. Se, no entanto, os credores permitiram que o herdeiro necessário agisse, e 

tiveram fé nele, ou, tentados pela perspectiva de uma taxa de juro elevada, ou por qualquer outro motivo, foram induzidos a 

confiar nele, deve considerar-se que qualquer venda do bem feita pelo testador não deve ser posta de lado. 

 

(11) Se um menor, abaixo da idade da puberdade, se tornar herdeiro do seu pai, e morrer, e os seus bens forem vendidos 

pelos seus credores após a obtenção de uma separação, qualquer venda fraudulenta feita pela ala, ou pelo seu tutor ou curador 

pode ser posta de lado. 

 

(12) Quando uma dívida me é devida dentro de um certo tempo, e a pessoa que pretende cometer uma fraude a paga antes do 

seu vencimento, deve ser dito que o benefício que obtive por ter sido pago antecipadamente dará lugar a uma acção de facto, 

pois o Pretor entende que a fraude foi cometida com referência ao tempo. 

 

(13) Se um credor não tiver sido pago, mas tiver recebido um penhor como garantia de um crédito antigo, será responsável 

por esta acção; como tem sido frequentemente estabelecido nas constituições. 

 

(14) Se uma mulher, com o objectivo de defraudar os seus credores, casar com um dos seus devedores, e libertá-lo da sua 

obrigação com o objectivo de obter o montante como dote, em fraude dos seus credores, esta acção mentirá; e, por meio dela, 

todo o dinheiro que o seu marido devia poderá ser cobrado. A mulher não terá direito a intentar uma acção para recuperar o 

seu dote, pois o dote foi constituído em fraude dos seus credores; e isto é absolutamente certo, e tem sido frequentemente 

promulgado em constituições. O efeito da acção será o de restabelecer, sem prejuízo da estipulação da qual o seu marido 

tinha sido libertado. 

 

(15) Por meio desta acção, um usufruto, bem como uma estipulação nos seguintes termos, "Promete pagar aurei de posse 

todos os anos?" pode ser aplicado. 

 

(16) Se eu perseguir e prender um devedor meu que tenha vários credores, e que tenha fugido, e recuperar o dinheiro que ele 

roubou, e lhe tirar o que me pertence, foi opinião de Julianus que fez uma grande diferença se isto foi feito antes dos credores 

do devedor serem colocados na posse dos seus bens, ou depois. Se isto foi feito antes, uma acção de facto não mentirá; se foi 

feita depois, haverá fundamento para a acção. 

 

(17) Se a propriedade de uma pessoa falecida tiver sido julgada a alguém, pela Constituição do Divino Marcus, deve 

considerar-se que, com o objectivo de preservar a liberdade, esta acção não mentirá; pois aquele a quem foi julgado sucede à 

herança com o entendimento de que tudo o que foi feito pelo falecido era válido. 

 

(18) O ano em que a acção de facto deve ser intentada é contado a partir do dia da venda da propriedade. 
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(19) Por meio desta acção, o bem deve ser restaurado, mas, claro, com quaisquer encargos que lhe sejam impostos. 

 

(20) Os rendimentos derivados do bem, não só os que foram cobrados, mas também os que poderiam ter sido cobrados pela 

pessoa culpada de fraude, são incluídos. Esta regra, contudo, é susceptível de modificação, pois quaisquer despesas que 

tenham sido efectuadas devem ser deduzidas, uma vez que não pode ser obrigado pela decisão do tribunal a restaurar o bem, 

antes de ter sido reembolsado pelas suas despesas necessárias. Esta regra também deve ser adoptada quando qualquer outra 

pessoa tiver incorrido em despesas com o consentimento das fianças e dos credores. 

 

(21) Penso que a melhor opinião é que a descendência de um escravo está incluída nesta acção. 

 

(22) Além disso, de um modo geral, deve notar-se que por esta acção tudo deve ser restituído à sua condição anterior, quer se 

trate de bens ou de obrigações, de modo a que tudo o que possa ter sido feito seja posto de lado, tal como se não tivesse sido 

feita qualquer libertação. Em consequência disto, qualquer lucro que entretanto teria sido obtido pelo devedor, se não tivesse 

sido dada qualquer liberação, deve ser devolvido; ou se os juros, que não foram incluídos na estipulação, não foram pagos; ou 

se o contrato era de tal natureza que os juros poderiam ser cobrados ao abrigo do mesmo, mesmo que não tivesse sido 

acordado. 

 

(23) Se a obrigação era condicional ou tinha referência a um determinado prazo, deve ser restabelecida com a condição ou o 

prazo. Se, no entanto, fosse de tal natureza que o tempo de que dependia tivesse decorrido, pode dizer-se que a restituição 

poderia ser pedida dentro do tempo que restava, para o cumprimento da obrigação, sem esperar que o ano tivesse expirado. 

 

(24) Esta acção pode ser intentada depois de decorrido o ano, onde qualquer bem que tenha chegado às mãos do seu autor; 

pois o Pretor pensou que seria injusto permitir-lhe ter qualquer benefício que tivesse beneficiado com a fraude, e por isso 

decidiu que deveria ser privado de todo o lucro. Portanto, quer a parte em questão tenha cometido ele próprio a fraude, quer 

outra pessoa que tenha lucrado com ela, a acção pode ser intentada com referência ao que quer que tenha chegado às suas 

mãos, ou se ele agiu de forma fraudulenta para evitar adquiri-la. 

 

(25) Esta acção é concedida a favor do herdeiro e de outros sucessores, e contra o herdeiro e pessoas deste tipo. 

 

11. Venuleius Saturninus, Interdicts, Livro VI. 

 

Cassius introduziu uma acção com referência a uma propriedade que chega às mãos de um herdeiro. 

 

12. Marcellus, Digest, Livro XVIII. 
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Se um pai concede a livre administração da sua peculiaridade a um filho sob o seu controlo, não se considera que o tenha 

feito com o objectivo de o alienar para defraudar os seus credores, pois ele próprio não tem o poder de fazer uma alienação 

deste tipo. Se, contudo, o pai conceder o peculiar, ao seu filho com o objectivo de defraudar os seus credores, será 

considerado como tendo sido ele próprio a fazê-lo, e haverá fundamento suficiente para que sejam intentadas acções contra 

ele. Para os credores do filho são também os credores do pai, pois terão direito a uma acção deste tipo no caso de ser 

necessário que lhes seja pago dinheiro do peculato. 

 

13. Paulus, On the Edict, Livro LXVIII. 

 

É estabelecido que qualquer pessoa que detenha um penhor não é responsável por esta acção, pois está na sua posse de pleno 

direito, e não a detém com o objectivo de preservar o bem. 

 

14. Ulpianus, Disputations, Livro VI. 

 

Com esta acção de facto, não só a propriedade do bem, mas também os direitos de acção do devedor são restaurados. 

Portanto, mentirá para obrigar aqueles que não estão na posse do bem a restituí-lo, e também contra aqueles que têm o direito 

de acção para os obrigar a cedê-lo. Assim, se aquele que é culpado de fraude introduziu o Titius, para que possa transferir-lhe 

o bem, deverá ser obrigado a ceder o seu direito através de uma acção de mandato. Portanto, se o devedor fraudulento der um 

dote pela sua filha a alguém, sabendo que os seus credores são assim defraudados, a filha será responsável, e será obrigada a 

ceder o direito de acção para recuperar o dote, a que tem direito contra o seu marido. 

 

15. Julianus, Digest, Livro XLIX. 

 

Se alguém que tem Titius como seu credor, estando bem ciente de que ele não é solvente, faz uma concessão testamentária de 

liberdade, e depois de ter pago Titius na totalidade, tem Sempronius como seu credor, e morre, sem fazer qualquer alteração 

na sua vontade, as concessões de liberdade devem ser confirmadas, mesmo que a herança não seja insolvente; porque, para 

que as concessões de liberdade sejam revogadas, exigimos a existência de duas condições, nomeadamente, a intenção de 

cometer fraude, e a perpetração da mesma. E se o credor, a quem no início era a intenção de defraudar, não foi enganado, 

originalmente não havia intenção de o enganar a quem foi efectivamente defraudado. Por conseguinte, as concessões de 

liberdade são confirmadas: 

 

16. Paulus, Opiniões de Papinianus, Livro V. 

 

A menos que os credores com créditos anteriores sejam pagos com o dinheiro dos créditos posteriores. 
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17. Julianus, Digest, Livro XLIX. 

 

Todos os devedores que são libertados com o objectivo de defraudar os credores são, por esta acção, restituídos ao seu antigo 

passivo. 

 

(1) Lucius Titius, tendo credores, transferiu todos os seus bens para os seus libertados, que eram também seus filhos naturais. 

Foi dada a opinião de que, embora não tenha sido sugerido que Titius se propusesse cometer fraude, ainda assim, como ele 

sabia que tinha credores, e alienou todos os seus bens, deveria ser entendido como tendo a intenção de os defraudar; e, 

portanto, embora os seus filhos não estivessem cientes de que essa era a intenção do seu pai, eles seriam responsáveis ao 

abrigo desta acção. 

 

(2) Se um marido, pretendendo defraudar os seus credores, após a dissolução do seu casamento, devolver o dote da sua 

esposa antes do tempo prescrito por lei para a sua devolução, a esposa será responsável, ao abrigo desta acção, pelo montante 

do interesse dos credores em ter o seu dote devolvido no momento oportuno; pois o Pretor entende que o pagamento feito 

antes do tempo designado é fraudulento. 

 

18. Papinianus, Perguntas, Livro XXVI. 

 

Se um marido devolve uma promessa dada pela sua esposa, ou uma esposa devolve uma dada pelo seu marido, a melhor 

opinião é a daqueles que pensam que não foi feita nenhuma doação. Não há dúvida, porém, se isto foi feito com o propósito 

de defraudar os credores, que a transferência pode ser posta de lado por uma acção pretoriana. A mesma regra aplica-se 

quando alguém renuncia a um penhor com o objectivo de defraudar os credores do seu devedor. 

 

19. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Dei como minha opinião que um pai não tinha defraudado os seus credores que, sem esperar pela sua morte, transferiram os 

bens da sua mulher que tinham sido deixados em confiança para o seu filho, depois de o terem libertado do seu controlo, sem 

ter em conta a parte falcidiana; e sustentei que o pai tinha executado integralmente a sua confiança, e que tinha perfeitamente 

cumprido o dever que lhe era exigido. 

 

20. Callistratus, Perguntas, Livro II. 
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Fica estabelecido que um devedor que tenha transferido todo um património, de acordo com o Decreto Trebelliano do 

Senado, não é considerado como tendo defraudado os seus credores, se também transferir a parte que tinha direito a reter por 

lei, mas que cumpriu, com a maior fidelidade, os desejos do falecido. 

 

21. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

Um devedor, com a intenção de defraudar o seu credor, celebrou um acordo com um vizinho com referência aos limites de 

uma parcela de terra que tinha hipotecado. Colocou-se a questão de saber se aquele que adquiriu o terreno ao credor poderia 

intentar uma acção para estabelecer os limites. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ele não teria o menor 

direito de intentar a acção, porque o devedor fez o acordo sem o conhecimento do seu credor. 

 

22. The Same, Opinions, Livro V. 

Quando um credor recebe um penhor para garantir um crédito antigo, pergunto se o seu acto não tem qualquer efeito, como 

tendo sido executado com o objectivo de defraudar os outros credores. A resposta foi que o credor não deve ser impedido de 

prosseguir com o penhor, porque concordou que este deveria ser dado em garantia de uma dívida antiga, a menos que tal 

tenha sido feito com o objectivo de defraudar outros credores, e devem ser instaurados processos judiciais através dos quais 

os actos que defraudam os credores são normalmente rescindidos. 

 

23. The Same, Digest, Livro XXXII. 

Quando certos herdeiros, nomeados em primeiro grau, verificaram que a herança do falecido era pouco suficiente para 

satisfazer a quarta parte da sua dívida, com o propósito de preservar a sua reputação com o consentimento dos credores, e 

pela autoridade do Governador da província entrou na herança na condição de apenas pagar uma parte dos seus créditos aos 

credores; levantou-se a questão de saber se os escravos manumumiados pela vontade podiam obter a sua liberdade e os meios 

de apoio que lhes tinham sido legados. A resposta foi que as concessões de liberdade entrariam em vigor, desde que não 

tivessem sido deixadas com o objectivo de defraudar os credores, mas que os legados não seriam devidos se a herança fosse 

insolvente. 

 

24. O mesmo, Perguntas discutidas em público. 

Um menor tornou-se herdeiro do seu pai, pagou a um dos credores, e depois rejeitou a herança do seu pai. A propriedade do 

seu pai foi vendida. Se o que o credor recebeu fosse devolvido, para o impedir de usufruir de uma vantagem maior do que os 

outros credores; ou será que devemos fazer uma distinção se ele recebeu isto como um favor, para que se ele fosse tratado 

com parcialidade pelos tutores, a sua parte possa ser reduzida proporcionalmente às dos outros credores? Se, no entanto, ele 

cobrou o seu crédito legalmente, e os outros credores negligenciaram a cobrança dos seus, e, entretanto, o imóvel deteriorou-

se quer por morte, quer por roubo de bens móveis, quer pela depreciação do valor do terreno; aquilo que o referido credor 

recebeu não pode, de modo algum, ser recuperado, uma vez que os outros credores devem pagar a pena pela sua negligência. 

Mas e se a situação fosse tal que os bens do meu devedor estivessem prestes a ser vendidos, ele deveria pagar-me a minha 
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dívida; pode o dinheiro ser recuperado de mim através de uma acção? Deve ser feita uma distinção onde ele me ofereceu o 

dinheiro, e onde eu o obriguei a pagar-me contra o seu consentimento? E se eu o obriguei a fazer o pagamento 

involuntariamente, poderá ele ser recuperado, mas se não o fizer, será que isso será feito? Mas tenho zelado pelos meus 

interesses; melhorei a minha condição; o Direito Civil foi feito para aqueles que são diligentes na protecção dos seus próprios 

direitos; e por isso o que eu recebi não pode ser recuperado. 

 

25. Venuleius, Interdicts, Livro VI. 

Quando um devedor fraudulento dá uma libertação a alguém que lhe deve, com o conhecimento da caução deste último, e o 

devedor principal não ignorou o facto, ambas as partes serão responsáveis, ou pelo menos aquela que estava familiarizada 

com as circunstâncias. No entanto, se aquele que foi libertado não foi solvente, vejamos se a acção deve ser concedida contra 

o devedor principal, mesmo que este ignorasse os factos, porque recebeu a dívida como doação. Por outro lado, se a 

libertação foi dada ao devedor principal e este tinha conhecimento da fraude, a sua fiança também será responsável, se 

também tinha conhecimento dela; mas se não tinha conhecimento, por que razão não deveria também ser concedida uma 

acção contra ele, uma vez que ele não sofre mais danos do que os que obtém? Quando existem dois devedores principais, o 

caso de ambos é o mesmo. 

 

(1) Quando um genro aceita um dote do seu sogro, sabendo que pretende defraudar os seus credores, será responsável ao 

abrigo desta acção. Se ele devolver o bem, deixará de ter o dote, e Labeo diz que nada deve ser devolvido a uma filha 

emancipada, após o divórcio, porque esta acção é concedida com o objectivo de recuar o bem e não de infligir uma sanção; e 

por conseguinte, o réu, ao fazer a restituição, é exonerado da responsabilidade. Se, no entanto, antes de os credores 

intentarem uma acção contra o sogro, o genro deve devolver o dote à filha, ele pode ser processado numa acção sobre o dote; 

e Labeo sustenta que continuará a ser responsável ao abrigo desta acção, sem ter qualquer recurso contra a mulher. Mas 

vamos ver se ele terá o direito de reclamar alguma coisa sem instaurar um processo judicial. Se ele ignorasse a intenção 

fraudulenta do sogro, mas a filha o soubesse, ela seria responsável; e se ambos o soubessem, ambos seriam responsáveis. Se 

nenhum deles o soubesse, algumas autoridades consideram que uma acção contra a filha deveria, no entanto, ser concedida, 

porque se entende que algo sob a forma de doação lhe chegou às mãos; ou, em todo o caso, ela deveria dar segurança para 

devolver o que quer que obtenha. Uma acção, contudo, não deve ser concedida contra o marido, se este ignorasse a fraude 

pretendida, pois não teria casado com uma esposa que não tivesse dote; tal como não deve ser concedida contra um credor 

que recebe o que lhe é devido de um devedor que pretende cometer um acto fraudulento. 

 

(2) Do mesmo modo, se um estranho, com o objectivo de defraudar os seus credores, der um dote a uma rapariga sob 

controlo paterno, o seu marido será responsável se tiver conhecimento da sua intenção, e a mulher também, bem como o seu 

pai, se ele não o ignorar; de modo que o marido deve dar segurança para devolver o dote se este lhe vier a cair nas mãos. 
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(3) Se um agente, sem o conhecimento do seu comitente, ordenar a um escravo que receba propriedade de um devedor que 

tenha a intenção de defraudar os seus credores, e ele estiver ciente disso, ele próprio, e não o seu comitente, será responsável 

por esta acção. 

 

(4) Não só os bens que foram alienados devem ser devolvidos, mas também quaisquer culturas que se tenham enraizado na 

terra no momento da alienação, porque fazem parte dos bens do devedor fraudulento, bem como os que foram recolhidos 

após o processo ter sido iniciado. Quaisquer colheitas entretanto recolhidas não serão, contudo, incluídas na restituição. 

 

Da mesma forma, os descendentes de uma escrava que foi fraudulentamente alienada, que entretanto nasceu, não serão 

incluídos na restituição, porque não faziam parte da propriedade do devedor. 

 

(5) Proculus diz que, se uma escrava mulher conceber após a alienação, e tiver uma criança antes de ser instaurado um 

processo, não há dúvida de que a criança não deve ser devolvida. Se, no entanto, ela estava grávida no momento em que foi 

vendida, pode dizer-se que a criança também deve ser devolvida. 

 

(6) Com referência às culturas ligadas ao solo, Labeo diz que por esta expressão não é claro se o Pretor se referia às culturas 

que estavam maduras, ou também aquelas que ainda não tinham amadurecido. Além disso, se ele se referia às que estavam 

maduras, a posse não precisa de ser restaurada por essa razão, pois quando um tracto de terra é alienado, a terra e tudo o que 

lhe está ligado é considerado como constituindo apenas uma coisa, ou seja, as culturas são incluídas numa alienação de 

qualquer tipo; nem deve ser entendido como tendo duas coisas diferentes, que, durante o Inverno, tem um tracto de terra que 

vale cem aurei, e no momento da colheita ou da colheita, pode vender as colheitas por cem aurei, ou seja, a terra vale cem 

aurei, e as colheitas valem dez; mas como só tem uma coisa, ou seja, o tracto de terra vale cem aurei, também só tem uma 

coisa que pode vender a sua casa separada da terra. 

 

(7) Esta acção também é concedida contra um devedor fraudulento, embora Mela não pense que deva ser feita, porque 

nenhuma é concedida contra ele por algo que tenha ocorrido antes da venda da sua propriedade, e seria injusto que fosse 

concedida uma acção contra alguém que tivesse sido privado de todos os seus bens. No entanto, se ele perder alguns deles e 

estes não puderem ser recuperados de forma alguma, uma acção será, no entanto, concedida contra ele. O Pretor não é 

considerado como tendo em conta o benefício deste processo no caso de alguém que tenha sido privado dos seus bens a título 

de sanção. 
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           Livro XLIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente aos interditos ou aos procedimentos extraordinários a que dão origem. 

 

2. A respeito do quorum bonorum interdict. 

 

3. Sobre o quod legatorum interdict. 

 

4. Sobre o interdito que proíbe a violência (...) 

 

5. Relativamente à produção de documentos relacionados com um testamento. 

 

6. Relativamente ao interdito com o objectivo de impedir que algo seja feito num lugar sagrado. 

 

7. Relativamente ao interdito relacionado com locais públicos e auto-estradas. 

 

8. Relativamente ao interdito que proíbe qualquer coisa a ser feita num local público ou numa auto-estrada. 

 

9. Quanto ao decreto relativo ao gozo de um lugar público. 

 

10. Relativamente ao édito que faz referência a ruas públicas e a tudo o que nelas se faça. 

 

11. Relativamente ao interdito que faz referência à reparação de ruas públicas e auto-estradas. 

 

12. Relativamente ao interdito que faz referência a rios (...) 
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13. Relativamente ao interdito que impede a construção de qualquer coisa num rio público (...) 

 

14. 14. Relativamente ao interdito que faz referência à utilização de um rio público para navegação. 

 

15. Relativamente ao interdito que faz referência à elevação das margens dos cursos de água. 

 

16. Relativamente ao interdito contra a violência e a força armada. 

 

17. Relativamente ao interdito uti possidetis. 

 

18. Relativamente ao interdito que tem referência à superfície da terra. 

 

19. Relativamente ao interdito que faz referência a direitos de passagem privados. 

 

20. Relativamente ao decreto que faz referência à água (...) 

 

21. Relativamente ao interdito que faz referência a condutas. 

 

22. Relativamente ao interdito que faz referência a nascentes. 

 

23. Relativamente ao interdito que faz referência a esgotos. 

 

24. Relativamente ao interdito que faz referência a obras realizadas por violência ou 

 

clandestinamente. 

25. Relativamente à retirada da oposição. 

 

26. Relativamente à precariedade da posse. 

 

27. Sobre o interdito que tem referência ao corte de árvores. 

 

28. Relativamente ao interdito que faz referência à colheita de frutos que caíram (...) 

 

29. Relativamente ao interdito que faz referência à produção de uma pessoa que é livre. 
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30. Relativamente ao interdito que faz referência à produção de crianças e à sua recuperação. 

 

31. Relativamente ao interdito de utrubi. 

 

32. Relativamente ao interdito que faz referência ao afastamento de inquilinos. 

 

33. Sobre o interdito de Salvian. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo ao interdito ou ao processo extraordinário a que dão origem. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVII. 

 

Vejamos em que casos os interditos estão disponíveis. Note-se que são aplicáveis tanto a assuntos divinos como a assuntos 

humanos; a assuntos divinos, quando se trata de lugares sagrados ou religiosos. Os interditos são concedidos com referência 

aos assuntos humanos, quando a propriedade tem um 6 proprietário, ou quando não pertence a ninguém. As pessoas livres 

são incluídas naquilo que não pertence a ninguém, e os interditos serão concedidos onde devem ser produzidos em tribunal, 

ou conduzidos em qualquer lugar. As coisas que têm um proprietário são propriedade do público, ou de indivíduos. Os bens 

públicos consistem em lugares públicos, auto-estradas e rios; os bens pertencentes a indivíduos são os que dizem respeito a 

bens na sua totalidade, como no caso de um interdito Quorum, bonorum, e os que são separados, como no caso do interdito 

Uti possidetis ou De itinere actuque. 

 

(1) Existem três tipos de interdição, expositiva, proibitiva, e restitutória. Existem também certos interditos que são de 

natureza mista, e que são tanto proibitivos como exibitivos. 

 

(2) Alguns interditos têm referência ao tempo presente, e outros ao tempo futuro. O interdito Uti possidetis tem referência ao 

tempo presente, e o interdito De itinere actuque de aqua sestiva tem referência ao tempo futuro. 

 

(3) Todos os interditos são pessoais na sua aplicação, embora pareçam estar relacionados com bens. 

 

(4) Alguns interditos duram apenas um ano, e outros são perpétuos. 
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2. Paulus, On the Edict, Livro LXIII. 

 

Há interditos duplos e únicos. O interdito Uti possidetis é um exemplo de um interdito duplo. Os interditos expositivos e 

restitutórios são únicos, e há também interditos proibitivos, como por exemplo, os De arboribus caedendis e De itinere 

actuque. 

 

1. Além disso, os interditos serão a favor ou de pessoas, ou com o propósito de defender a Lei Divina, e proteger lugares que 

sejam religiosos; por exemplo, para impedir que qualquer acto seja cometido num lugar sagrado, ou para obrigar a que os 

assuntos sejam restaurados à sua condição anterior, onde tudo tenha sido feito; o que inclui o interdito com referência a 

enterros e à construção de túmulos. As que foram estabelecidas a favor de pessoas têm referência ao bem-estar comum, à 

manutenção dos direitos dos indivíduos, ao cumprimento de deveres oficiais, ou à preservação da propriedade privada. A 

interdição de utilização de estradas públicas e rios públicos, e a proibição de qualquer obstrução a uma estrada é uma 

instância instituída para o bem comum; os interditos de obrigar a produção de crianças e libertados em tribunal são exemplos 

dos estabelecidos para a protecção dos direitos privados. O interdito que exige a produção de um homem livre em tribunal é 

um exemplo de um para obrigar ao cumprimento de um dever oficial. Outros interditos são concedidos para a protecção da 

propriedade. 

 

2. Alguns interditos incluem a perseguição de bens, como, por exemplo, aquele que faz referência a direitos de passagem 

privados, pois através de processos ao abrigo deste interdito está envolvido o título de propriedade. Os interditos que se 

referem a lugares sagrados e religiosos também abrangem, em certa medida, o título de propriedade. O que se refere à 

produção de crianças em tribunal, e que declarámos ter por objecto a manutenção dos direitos privados, é também desta 

descrição, de modo que não é estranho que os interditos relativos à propriedade privada incluam o título a ela e não o direito 

à sua mera posse. 

 

3. Os interditos que têm como referência a propriedade privada são instituídos com o objectivo de adquirir, recuperar ou reter 

a posse. Os interditos para obter a posse são aqueles de que as partes que até agora não a adquiriram; e um exemplo disso é o 

interdito Quorum bonorum. O Édito Salviano que se refere a penhoras é um deste tipo, e é o seguinte: "Proíbo o emprego de 

violência para impedir o comprador de utilizar um direito de passagem que foi utilizado pelo vendedor". Interditos para a 

recuperação da posse são mencionados sob o título, "Unde vi", pois existem certos interditos que são classificados sob este 

título. O interdito, "Uti possidetis", é um exemplo de um dos interditos emitidos com o objectivo de reter a posse. Como já 

dissemos anteriormente, existem também interditos que são duplos; estes são para efeitos de recuperação e retenção da posse. 

 

(3) Ulpianus, On the Edict, Book LXIX. 
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Nos interditos emitidos para obrigar à devolução das colheitas, a data em que foram emitidos é tomada em consideração, e 

não qualquer data anterior. 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXVII. 

 

Nos casos em que os interditos só estejam em vigor durante um ano, Sabinus é de opinião que uma acção deve ser concedida 

após o fim do ano, se a parte que é processada tiver obtido alguma das referidas colheitas. 

 

5. The Same, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Os interditos Noxal são aqueles que são concedidos por causa de algum crime cometido por pessoas sob o nosso controlo; 

como, por exemplo, onde tenham ejectado à força alguém, ou tenham erguido uma nova obra quer por violência, quer 

clandestinamente. No entanto, é dever do juiz libertar o proprietário, se este colocar a propriedade no seu estado anterior às 

suas próprias custas; ou se permitir que o trabalho seja removido, e ordenar que um escravo seja entregue a título de 

reparação. Se não entregar o escravo, deve ser pronunciada sentença contra ele pelo montante das despesas incorridas na 

remoção do trabalho; e se não sofrer a remoção, nem a remover ele próprio, se o puder fazer, deve ser pronunciada sentença 

contra ele por um montante que o tribunal possa determinar, tal como se ele próprio tivesse construído a obra em questão. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre o quorum bonorum interdict. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVII. 

 

O Pretor diz: "Sempre que a posse da propriedade de uma propriedade for concedida a alguém sob o meu Édito, restituir-lhe-

á tudo o que pertence a essa propriedade que detém, quer como herdeiro, quer meramente como possuidor, se não houver 

usucapião, ou se ele não tiver agido de má fé para evitar reter a posse". 
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1. Esta interdição é restitutória, e aplica-se a todos os bens, e não a certas coisas específicas. Tem o estilo Quorum bonorum, 

e tem por objecto a obtenção da posse da totalidade do bem em litígio. 

 

(2) Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Os devedores de um bem não são responsáveis sob o interdito Quorum bonorum, mas apenas aqueles que possuem a posse de 

qualquer bem. 

 

 

 

 

 

Título. 3. Sobre o quod legatorum interdict. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVII. 

 

Este interdito é vulgarmente chamado Quod legatorum. 

 

1. É também com a finalidade de obter a posse. 

 

2. Tem por objecto a restituição ao herdeiro de tudo o que pertence à herança de que um legatário, contra o consentimento do 

herdeiro, tenha tomado posse. Pois pareceu perfeitamente ao Pretor que alguém não deveria definir ele próprio os seus 

direitos, tomando posse do legado, mas deveria primeiro aplicar-se ao herdeiro. Por conseguinte, o Pretor, através deste 

interdito, coloca nas mãos do herdeiro propriedade que está na posse de outros como legados, para que os legatários possam 

processar o herdeiro. 

 

3. Este interdito, por razões de conveniência pública, estende-se ao herdeiro do herdeiro, tanto civil como pretoriano, assim 

como a outros sucessores. 

 

4. Mas como é por vezes incerto se alguém tem a posse de bens como legatário, como herdeiro, ou como possuidor sob o 

Édito Pretoriano, Arrian diz muito apropriadamente que deve ser instaurado processo para reclamar a herança, e que este 
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interdito deve ser concedido se alguém na posse é responsável por ela como herdeiro, como possuidor, ou como legatário; tal 

como estamos habituados a fazer quando é duvidoso qual das duas acções deve ser intentada; pois propomos duas acções, 

alegando que podemos obter aquilo a que temos direito por uma ou outra delas. 

 

5. Quando alguém tem posse de bens através de uma doação mortis causa, este interdito não se aplicará; porque, claro, a parte 

falcidiana permanecerá na posse do herdeiro por operação de lei, mesmo que todos os bens tenham sido efectivamente 

transferidos. 

 

6. Qualquer pessoa que tenha recebido um legado preferencial é responsável ao abrigo deste interdito, mas apenas pelo que 

lhe é legalmente devido como legado, e não pela parte da propriedade que detém na qualidade de herdeiro. A mesma regra 

será aplicável a um legado legado legado a um herdeiro de qualquer outra forma, pois, neste caso, deve ser decidido que a 

interdição não será aplicável à parte da herança a que ele tem direito como herdeiro. 

 

7. Quando o Pretor diz, "ou deixou de deter a posse por fraude", devemos entender isto como significando se ele deixou de 

ter o poder de fazer a restituição. 

 

8. Daí a questão que se coloca, se o direito de usufruto ou de uso for legado a alguém, e ele tomar posse dele, poderá ele ser 

obrigado a restituí-lo pelas disposições desta interdição? A dificuldade é que nem o usufruto nem o uso podem ser realmente 

possuídos, mas são antes detidos. Pode, no entanto, manter-se que um interdito mentirá. A mesma regra aplica-se ao legado 

de uma servidão. 

 

9. Coloca-se a questão, quando alguém é colocado na posse de um bem para a preservação de legados, se pode ser obrigado 

por este interdito a fazer a restituição. A dificuldade, em primeiro lugar, é que aquele que é colocado na posse do bem com o 

objectivo de assegurar o pagamento do legado não está efectivamente na posse, mas sim a cargo do bem; e, em segundo 

lugar, porque isto foi autorizado pelo Pretor. Será mais seguro, no entanto, manter esta interdição; especialmente se já tiver 

sido dada segurança aos legados, e o legatário não se retirar, pois então é considerado como tendo posse. 

 

10. Podemos não só dizer que o legatário possui a propriedade em virtude do legado, mas também que o seu herdeiro e outros 

sucessores podem possuir o mesmo. 

 

11. Quando o Pretor diz, "com o consentimento daquele a quem a propriedade pertence", isto deve ser entendido como 

significando que, se a permissão para tomar posse tivesse sido concedida ao legatário após a entrada da herança. 

 

12. Quando dois artigos são legados, e um deles é tomado com o consentimento do herdeiro, e o outro sem ele, o resultado 

será que um deles pode ser recuperado, e o outro não pode. A mesma regra deve ser adoptada com referência a um único 
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artigo, uma parte do qual é tomada com o consentimento do herdeiro, e uma parte sem ele, pois ele só pode ser privado de 

uma parte do mesmo por meio de um interdito. 

 

13. Deve ser considerado que haverá fundamento para este interdito, se a posse tiver começado a ser tomada por si, ou por 

alguém para cujo lugar tenha sido bem sucedido. Compreendemos que uma pessoa tenha sido bem sucedida no lugar de outra 

quando sucede a toda a propriedade, ou apenas a uma parte dela. 

 

14. A posse é sempre um benefício quando foi iniciada com o consentimento do proprietário a quem a propriedade pertence. 

No entanto, se o consentimento do proprietário só for obtido posteriormente, continuará a beneficiar o possuidor. Portanto, se 

alguém começar a deter a posse com o consentimento daquele que tem interesse no bem, e o seu consentimento for 

posteriormente retirado, isto não o prejudicará, porque começou a deter a posse com o consentimento da parte interessada. 

 

15. Se um de dois herdeiros, ou qualquer outra pessoa que tenha um interesse no bem, der o seu consentimento à posse do 

mesmo pelo legatário, e o outro não o fizer, é evidente que um interdito só mentirá contra aquele que recusou o seu 

consentimento. 

 

16. Quando o Pretor diz, "a menos que seja fornecida segurança", devemos entender isto como significando se a segurança 

continuar a existir; pois se não o fizer, o legatário será colocado na posse da propriedade da herança com o objectivo de 

assegurar o pagamento do legado. 

 

17. Penso que a segurança adequada deve ser fornecida ao legatário, quer directamente por operação da lei, quer de forma a 

que ele a possa obter através de uma acção de mandato, e então haverá motivo para a interdição. 

 

18. Se for dada segurança para certos bens, e não para alguns outros, não haverá dificuldade em instituir procedimentos ao 

abrigo do Édito com referência aos bens para os quais foi dada segurança, mas isto não pode ser feito para obrigar à 

devolução do outro. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXIII. 

 

O caso é diferente se algo tiver sido acrescentado posteriormente ao legado, pois, neste caso, as fianças serão responsáveis 

pela totalidade do montante. 

 

1. Onde o Pretor diz, "se o pretoriano possuidor da herança não for obrigado a dar segurança", temos de compreender isto 

para significar, se ele estiver pronto para a dar. Por conseguinte, ele não deve oferecer segurança, mas não deve demorar a 

fazê-lo se o legatário a exigir. 
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2. Quando alguém não faz a restituição, o julgamento do montante dos seus interesses deve ser feito contra ele ao abrigo 

deste interdito. 

 

3. Se o legatário estiver satisfeito com uma mera promessa, o interdito deve ser concedido. O mesmo deve ser dito, se o 

legatário se recusar a ser garantido por penhoras. 

 

4. Se o legatário tiver sido culpado pela falta de segurança, mesmo que não tenha sido fornecido nenhum, será responsável 

nos termos do interdito. Se, no entanto, a culpa pela segurança não tiver sido dada, mas, no momento em que o interdito foi 

emitido, ele estava pronto a aceitar a segurança, o interdito não mentirá, a menos que a segurança tenha sido dada. Mas se o 

possuidor sob o Édito Pretoriano era responsável pela segurança não ter sido dada, mas estava depois pronto para a fornecer, 

o interdito mentirá; para o momento em que foi emitido é tomado em consideração. 

 

 

 

 

 

Título. 4. Relativo ao interdito que proíbe o emprego de violência contra uma pessoa colocada na posse. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXII. 

 

O Pretor diz: "Concederei uma acção de facto, pelo montante do valor dos bens de que uma pessoa foi colocada na posse, 

contra qualquer pessoa que aja fraudulentamente para o impedir de obter o controlo dos referidos bens com a minha 

permissão, ou com a de qualquer outro magistrado com jurisdição". 

 

1. Foi com a maior sabedoria que o Pretor introduziu este interdito; pois seria inútil para ele colocar qualquer pessoa na posse 

de bens com o objectivo de os preservar, a menos que o protegesse, e punisse aqueles que o impedissem de os ocupar. 

 

2. Além disso, este Édito é de aplicação geral, pois faz referência a todas as pessoas colocadas na posse de bens pelo Pretor, 

pois pareceu-lhe próprio que todos aqueles que ele colocou na posse de bens deveriam ser protegidos. Quando as pessoas são 

colocadas na posse, quer com o objectivo de preservar o bem, quer para assegurar o pagamento do seu legado, ou para 
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proteger os direitos de uma criança por nascer, terão direito a uma acção de facto ao abrigo deste Édito, se um amo ou 

qualquer outra pessoa as impedir de o fazer. 

 

3. Esta acção não só mentirá contra qualquer pessoa que impeça outro de tomar posse, mas também contra uma pessoa que o 

expulse, depois de já ter obtido a posse. Não é necessário que aquele que o impeça de tomar posse utilize a força. 

 

4. Portanto, se alguém impedir outro de tomar posse, porque pensa que o bem lhe pertence, ou lhe é onerado, ou, de facto, 

não pertence ao devedor, o resultado será que ele não será responsável nos termos deste Édito. 

 

5. As seguintes palavras, "pelo montante do valor dos bens de que foi colocado na posse", incluem todo o interesse do credor, 

de modo a que o requerido tenha sentença proferida contra ele na medida do interesse que tinha em não ser impedido de obter 

a posse. Assim, se foi colocado na posse em virtude de uma reclamação ou exigência falsa sem fundamento, ou se deveria ter 

sido impedido por uma excepção, este Édito não lhe será vantajoso, porque não havia razão para que tivesse sido colocado na 

posse. 

 

6. Está estabelecido que nem um menor nem uma pessoa insana são responsáveis sob este Édito, porque são destituídos de 

poder de vontade. Devemos compreender que um menor é incapaz de cometer fraude, mas se ele já for capaz de o fazer, a 

opinião contrária deve ser mantida; portanto, se um tutor deve cometer um acto fraudulento, concederemos uma acção contra 

a sua guarda, desde que o tutor seja solvente. Julianus diz que o próprio guardião pode ser processado. 

 

7. Se alguém for impedido de obter a posse com o consentimento de um amo ou de um pai, será concedida uma acção contra 

ele, tal como se tivesse cometido o acto pela agência de outros. 

 

8. Esta acção só pode ser intentada no prazo de um ano, excepto se alguém for colocado na posse para assegurar o pagamento 

de um legado; e deve notar-se que não pode ser intentada após o fim do ano, uma vez que se trata de uma acção penal; nem 

será concedida contra herdeiros e outras pessoas deste tipo, a não ser com referência a bens que tenham chegado às suas 

mãos. Será, contudo, concedida ao herdeiro e a outros sucessores. Pois quando alguém é impedido de obter a posse por causa 

da preservação de legados ou fideicomissos, a acção é perpétua e é concedida contra o herdeiro, porque está no poder dos 

sucessores evitar a operação do interdito oferecendo-se para dar segurança. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIX. 

 

Não faz diferença se alguém é impedido de tomar posse em seu próprio nome, ou em nome de outro, pois as palavras "Pelo 

montante do valor do bem" têm como referência o proprietário pessoalmente. 
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1. É também responsável quem, em seu próprio nome ou no de outro, impede a tomada de posse. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

Se alguém for agraciado com a posse para a protecção de um fideicomisso, e não for admitido, deve ser colocado na posse 

pela autoridade daquele que lha concedeu. Se ele desejar recorrer ao interdito, deve ser dito que este será aplicável. No 

entanto, seria melhor para o juiz que o seu decreto fosse executado por processo extraordinário, derivado do poder do seu 

cargo, e por vezes até para o conseguir pela força armada. 

 

(1) Foi decidido por Antoninus que uma pessoa pode, em determinadas circunstâncias, ser autorizada a tomar posse dos bens 

do próprio herdeiro. Por conseguinte, se alguém não estiver autorizado a tomar posse de tais bens, deve ser considerado que 

este procedimento equitativo mentirá. Pode também fazer uso de execução extraordinária. 

 

(2) O Pretor coloca uma criança por nascer na posse. Esta interdição é tanto proibitiva como restitutória. Se a mãe preferir 

intentar uma acção de facto, deve ser lembrado que pode fazê-lo (como no caso dos credores), em vez de recorrer ao 

interdito. 

 

(3) Se a mulher for acusada de ter obtido a posse com o propósito de causar aborrecimento, ou porque não está grávida, ou 

não está grávida do homem cujos bens estão em questão, ou onde algo é alegado com referência ao seu estatuto, o Pretor 

promete a posse ao nascituro, sob um Rescript do Divino Adriano, em conformidade com a presunção do Édito Carboniano. 

 

4. O mesmo, Sobre o Édito, Livro LXIX. 

 

O Pretor, através deste Édito, conjuga-se com o alívio de uma pessoa que tenha sido colocada na sua posse para a prevenção 

de ferimentos ameaçados, a fim de evitar que seja exercida violência contra ele. 

 

(1) Além disso, a pena imposta a quem não prometa segurança ou não a forneça é que o seu adversário seja colocado na 

posse. Portanto, se ele prometer dar segurança, ou se não for obrigado a fazê-lo, o interdito não se aplicará, e o queixoso pode 

ser barrado por uma excepção. 

 

(2) O Pretor promete uma acção contra uma parte que não tenha dado caução, nem lhe tenha sido imposta a entrada nas 

instalações, pelo montante que deve ter pago se tivesse fornecido caução. 
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(3) O Pretor introduziu esta acção por outra razão, nomeadamente, para que, se quando uma pessoa quisesse ser colocada na 

posse, não pudesse comparecer em tribunal, e enquanto a sua incapacidade persistisse, sofresse qualquer prejuízo, poderia ter 

o direito de intentar a acção. 

 

(4) Foi também acrescentado que se alguém que fosse colocado na posse fosse alegadamente impedido por qualquer outro 

motivo, teria direito a uma acção de facto. 

 

 

 

 

 

Título V. Relativo à produção de documentos relativos a um testamento. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

O Pretor diz: "Se tiver em sua posse quaisquer documentos que Lucius Titius alegadamente tenha deixado, e que tenham 

referência à sua vontade; ou se tiver cometido algum acto fraudulento para evitar tê-los em sua posse, deve apresentá-los para 

So-and-So. Incluirei no meu decreto todos os memorandos, ou qualquer outra coisa que se diga que ele tenha deixado". 

 

(1) Se alguém reconhecer que o testamento está na sua posse, deve ser-lhe ordenado que o apresente, e deve ser-lhe 

concedido tempo para o fazer, se não o puder apresentar imediatamente. Se ele declarar que não pode apresentá-lo, ou negar 

que isso deve ser feito, o interdito mentirá. 

 

(2) Este interdito não tem apenas referência à própria vontade, mas também a tudo o que lhe diz respeito, como, por exemplo, 

um codicilo. 

 

(3) Deve ser dito que o interdito será aplicável quer o testamento seja válido ou não (quer tenha sido nulo originalmente, quer 

tenha sido quebrado, quer seja defeituoso em qualquer outro aspecto, ou mesmo se for alegadamente forjado, ou se tiver sido 

feito por alguém que não tinha capacidade testamentária para fazer um testamento). 
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(4) Deve considerar-se que este interdito se aplicará quer o testamento em questão tenha sido o último ou o primeiro a ser 

executado. 

 

(5) Por conseguinte, deve dizer-se que este interdito tem referência a todo o testamento escrito, quer seja perfeito ou 

imperfeito. 

 

(6) Por conseguinte, se houver vários testamentos, feitos em momentos diferentes, deve considerar-se que este interdito se 

aplicará; para todos os instrumentos que tenham referência ao testamento que tenha sido elaborado" em momentos diferentes, 

deve ser produzido. 

 

(7) Se surgir uma discussão com referência ao estado do testador, e um filho sob controlo paterno, ou um escravo for acusado 

de ter elaborado o testamento, este deverá ser produzido. 

 

(8) Além disso, haverá fundamento para esta interdição quando um filho sob controlo paterno fizer um testamento com a sua 

peculiaridade castrense. 

 

(9) A mesma regra será aplicada se aquele que executou o testamento morrer enquanto nas mãos do inimigo. 

 

(10) Este interdito não se refere à vontade de uma pessoa que está viva, porque o Pretor emprega o termo "esquerda". 

 

(11) Se o testamento tiver sido apagado sem intenção fraudulenta, 

 

2. Paulus, On the Edict, Book LXIV. 

 

Na íntegra, ou parcialmente, 

 

3. Ulpianus, On the Edict, Book LXVIII. 

 

Este interdito será aplicável. 

 

1. Se o testamento for escrito em várias folhas, todas elas serão incluídas sob este interdito, porque constituem apenas um 

único testamento. 

 

2. Se o testamento for depositado com qualquer pessoa pelo Titius, poderá ser instaurado processo em virtude deste interdito, 

tanto contra a pessoa que tem o testamento, como contra aquele que o depositou com ele. 
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3. Assim, se o guardião de um templo ou de um notário tiver o testamento como depositário, deve ser dito que ele será 

responsável em virtude deste interdito. 

 

4. Quando o testamento estiver nas mãos de um escravo, o seu senhor será responsável ao abrigo do interdito. 

 

5. Se o próprio testador disser que o testamento é seu, e desejar que ele seja produzido, este interdito não mentirá; mas uma 

acção pela sua produção deve ser intentada para lhe permitir reclamar o testamento depois de este ter sido produzido. 

 

Esta regra deve ser adoptada em todos os casos em que as pessoas reclamem a posse de documentos. 

 

6. Se alguém cometer fraude a fim de evitar ter um testamento em sua posse, continuará a ser responsável ao abrigo deste 

interdito. Os procedimentos ao abrigo da Lei Corneliana relacionados com testamentos não serão, contudo, impedidos; como, 

por exemplo, se a parte em questão for acusada de ter suprimido o testamento de forma fraudulenta. Pois ninguém pode reter 

um testamento com impunidade sob o pretexto de ter cometido um crime mais grave, e pela produção do mesmo, o crime, 

que é admitido, será o mais facilmente provado. 

 

Qualquer pessoa pode ser culpada de fraude e, no entanto, não se enquadrar nas disposições desta lei, como por exemplo, se 

não roubou ou escondeu o testamento, mas entregou-o a outro para evitar ser obrigada a produzi-lo para a inspecção da parte 

que faz uso do interdito; ou seja, se o fez, não com a intenção de suprimir o testamento, mas para evitar a sua produção. 

 

7. Este interdito é expositivo. 

 

8. Vejamos o que é produzir qualquer coisa. É colocá-lo numa posição tal que lhe dê a oportunidade de ser aproveitado. 

 

9. A produção deve ser feita perante o magistrado de tal forma que, pela sua autoridade, as testemunhas possam ser 

notificadas para comparecer e reconhecer os seus selos. Se não obedecerem, Labeo diz que devem ser obrigadas a fazê-lo 

pelo magistrado. 

 

10. Todas as pessoas a quem algo tenha sido deixado por um testamento podem exigir a sua produção. 

 

11. Num caso deste tipo, o montante da sentença deve ser proporcional ao seu interesse para cuja inspecção a pessoa que tem 

o testamento na sua posse se recusa a produzi-lo. 
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12. Portanto, se o herdeiro nomeado fizer uso deste interdito, a estimativa dos danos deve ser proporcional ao valor da 

herança. 

 

13. Se um legado estiver em disputa, o montante dos danos deve ser proporcional ao valor do legado. 

 

14. Se o legado foi legado sob uma condição, a estimativa será feita como se a condição tivesse sido cumprida; nem o 

legatário será obrigado a dar segurança para restaurar o que quer que obtenha, caso a condição não deva ser cumprida; porque 

o decreto impõe a pena por contumazia incorrida pelo herdeiro por não ter produzido o testamento. 

 

15. Assim, se o legatário, tendo recebido o valor do seu legado desta forma, reclamar depois o próprio legado, surge a 

questão de saber se deve ser ouvido. Penso que se o herdeiro pagou o montante, o legatário será barrado por uma excepção 

por fraude; mas se alguém mais o pagou, não será barrado. Portanto, a mesma distinção deve ser feita se o herdeiro obteve o 

valor do legado, depois de ter aproveitado o interdito. 

 

16. É estabelecido que este interdito pode ser utilizado mesmo depois de decorrido o ano. 

 

17. Este ficará a favor do herdeiro e de outros sucessores. 

 

4. Paulus, On the Edict, Book LXIX. 

 

Se o testamento estiver na posse de uma ala, e ele tiver sido privado dela pelo acto fraudulento do seu tutor, o interdito 

mentirá contra o próprio tutor; pois é apenas que ele deve ser responsável pelo seu próprio crime e não pela sua ala. 

 

5. Javolenus, Sobre Cassius, Livro XIII. 

 

O interdito, exigindo que uma pessoa produza um testamento, não mentirá quando estiver pendente qualquer controvérsia 

com referência à herança, ou quando estiver envolvida qualquer questão pública. Por conseguinte, o testamento deverá 

entretanto ser depositado ou num templo ou nas mãos de algum responsável. 

 

 

 

 

 

Título. 6. Relativo ao interdito com o objectivo de impedir que algo seja feito num lugar sagrado. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

O Pretor diz: "Proíbo qualquer trabalho a ser realizado num lugar sagrado, ou qualquer coisa a ser transportada para lá". 

 

(1) Este interdito tem referência a lugares sagrados, e não a um lugar onde são guardados objectos sagrados. 

 

(2) Quando o Pretor diz que nenhum trabalho deve ser realizado num local sagrado, isto não se refere a nada que seja feito 

para o adornar, mas a actos cometidos com o propósito de o desfigurar, ou de o tornar inconveniente. 

 

(3) O cuidado dos templos e de outros lugares sagrados é confiado àqueles que têm a seu cargo. 

 

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

Não é permitido fazer nada às paredes ou portas ou a quaisquer outras partes dos edifícios sagrados, dos quais possam 

resultar ferimentos ou inconvenientes. 

 

3. Paulus, Decisões, Livro V. 

 

Nem as paredes nem as portas podem ser utilizadas para habitação, sem a permissão do Imperador, por causa do perigo de 

incêndio. 

 

 

 

 

 

Título. 7. Relativo ao interdito relativo a lugares públicos e auto-estradas. 
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1. Pomponius, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Qualquer pessoa poderá usufruir do benefício de bens públicos destinados à utilização de todos, como, por exemplo, as auto-

estradas e estradas públicas; e, portanto, a pedido de qualquer pessoa a quem, a interferência nelas possa ser proibida. 

 

2. Ulpianus, Digest, Livro XLVIII. 

 

Ninguém está autorizado a erguer um monumento numa via pública. 

 

(3) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

As estradas existentes em qualquer bairro em particular, que foram derivadas da contribuição de terras pertencentes a 

particulares, e datam de tempos imemoriais, estão incluídas no número de auto-estradas públicas. 

 

1. Existe uma diferença entre estradas deste tipo e auto-estradas militares, nomeadamente, as auto-estradas militares 

terminam à beira-mar, ou em cidades, ou em riachos públicos, ou noutra auto-estrada militar, mas este não é o caso das 

estradas que atravessam um bairro, pois algumas delas terminam em auto-estradas militares, e outras terminam sem qualquer 

saída. 

 

 

 

 

 

Título. 8. Relativo ao interdito que proíbe qualquer coisa a ser feita num local público ou numa auto-estrada. 

 

 

 

 

 

1. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXIV. 

 

O Pretor proíbe qualquer edifício a ser erguido num local público, e emite um interdito para o efeito. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 
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O Pretor diz: "Nada será feito num local público, ou trazido para lá, que lhe cause qualquer dano; excepto o que é permitido 

por alguma lei, decreto do Senado, Édito, ou Rescrição dos Imperadores, e se algo deste tipo for feito, concederei um 

interdito". 

 

1. Esta interdição é proibitiva. 

 

2. Através dele, tanto o bem-estar público como o privado são protegidos. Pois os lugares públicos destinam-se ao uso de 

pessoas privadas, ou seja, como propriedade do Estado, e não como pertencentes a qualquer indivíduo; e temos apenas tanto 

direito ao seu gozo como qualquer pessoa do povo tem de impedir que seja interferido com eles. Por essa razão, se qualquer 

trabalho for realizado num local público que tende a prejudicar um particular, a pessoa responsável por ele pode ser 

processada ao abrigo do interdito proibitório que foi introduzido para este fim. 

 

3. Labeo define o termo "lugar público" como aplicando-se a tais localidades, casas, campos, estradas e estradas como 

pertencendo à comunidade em geral. 

 

4. Não creio que este interdito tenha referência a lugares que pertencem ao Tesouro, pois ninguém pode fazer nada em tais 

lugares, nem qualquer pessoa privada pode impedir que se faça alguma coisa lá. Os bens do Tesouro, em certa medida, 

pertencem ao Imperador como seus. Portanto, se alguém construir alguma coisa sobre a referida propriedade, não haverá 

fundamento para a aplicação deste interdito. Se surgir alguma controvérsia sobre este ponto, os Prefeitos Imperiais serão os 

juízes. 

 

5. Assim, este interdito diz respeito a locais que se destinam à utilização do público, e se aí for feito algo que possa ferir um 

particular, o Prefeito pode intervir por meio deste interdito. 

 

6. Se alguém tiver um toldo suspenso sobre o seu pórtico, que desliga a luz do seu vizinho, o interdito será decretado nos 

seguintes termos "Não colocar nada na rua pública que possa interferir com a luz de Gaius Seius". 

 

7. Se alguém quiser reparar alguma coisa num local público, Aristo diz que haverá motivo para a aplicação deste interdito, a 

fim de o impedir de o fazer. 

 

8. Este interdito está disponível contra qualquer pessoa que construa uma fundação no mar, por uma pessoa que possa ser 

ferida por ela; mas se ninguém sofrer qualquer dano, aquele que constrói na costa, ou constrói uma fundação no mar, deve ser 

protegido. 
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9. Se alguém for impedido de pescar ou navegar no mar, não terá direito a este interdito, tal como no caso de uma pessoa que 

seja impedida de participar em jogos num campo público, ou de tomar banho num banho público, ou de estar presente num 

teatro; mas em todos estes casos deve ser utilizada uma acção de reparação de danos. 

 

10. O Pretor diz muito apropriadamente, "quando qualquer lesão é sofrida pela parte por este motivo". Para os casos em que é 

permitido fazer qualquer coisa num local público, deve ser concedida autorização, para que tal seja feito sem causar danos a 

ninguém, e o Imperador está habituado a conceder autorização quando é feito um pedido para a construção de qualquer nova 

obra. 

 

11. Além disso, considera-se que o dano é sofrido quando se perde qualquer benefício de qualquer descrição, seja ela qual 

for, proveniente de um local público. 

 

12. Assim, se a vista de alguém, ou a sua abordagem a um local público for interferida e diminuída, ou restringida, este 

interdito deve ser utilizado. 

 

13. Labeo pensa que se eu erguer um edifício num local público, de modo a impedir que a água flua das minhas instalações 

sobre as suas, o que anteriormente faziam sem qualquer direito de que eu gozasse, não serei responsável ao abrigo do 

interdito. 

 

14. É evidente que se o edifício que eu ergui interceptar a luz da vossa casa, este interdito mentirá. 

 

15. Diz também que se eu erguer um edifício num local público, e este interferir com um que já ergueu no mesmo local, este 

interdito não se aplicará, uma vez que também construiu contrariamente à lei, a menos que o tenha feito em virtude de algum 

privilégio especial que lhe tenha sido concedido. 

 

16. Se alguém obtiver do Imperador autorização geral para construir num local público, não se deve acreditar que possa 

erguer o edifício de modo a causar inconvenientes a alguém; pois tal concessão não é entendida como sendo concedida, a 

menos que tal tenha sido expressamente declarado. 

 

17. Se alguém construir uma casa num local público sem que ninguém a impeça, não pode ser obrigado a removê-la, por 

receio de que a cidade possa ser prejudicada pela sua demolição; e porque o interdito é proibitório e não restitutório. Se, no 

entanto, o referido edifício interferir com o uso público, deve ser demolido a pedido do funcionário responsável pelas obras 

públicas; mas se não interferir com nada, pode ser-lhe aplicado um imposto fundiário, pois o imposto recebe este nome 

porque é pago por conta do terreno. 
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18. Mas se ainda não tiver sido feito nenhum trabalho, é dever do juiz com jurisdição exigir segurança de que não será feito, 

e a caução deve ser redigida de modo a responsabilizar o herdeiro e outros sucessores. 

 

19. A regra com referência a lugares sagrados é diferente, pois não só proibimos qualquer trabalho a ser feito num lugar 

sagrado, mas onde qualquer trabalho tenha sido feito, ordenamos que tudo seja restaurado à sua condição anterior. Esta regra 

foi adoptada em nome da religião. 

 

20. O Pretor diz: "Proíbo qualquer coisa a ser construída numa via pública ou estrada, ou a ser ali colocada, pela qual a 

referida via pública ou estrada seja, ou possa ser danificada". 

 

21. Por via pública entendemos uma estrada cujo solo pertence ao povo, pois não entendemos que uma estrada privada 

signifique o mesmo que uma estrada pública. No caso de uma estrada privada, o solo pertence a outra, e só temos o direito de 

caminhar e conduzir sobre ela; mas o solo de uma estrada pública é propriedade da comunidade, e foi estabelecido com 

referência à direcção, e dentro de certos limites, por aquele que tinha o direito de torná-la pública, para que todos pudessem 

percorrê-la, e atravessá-la. 

 

22. Algumas estradas são públicas, outras privadas, e outras locais, pertencentes ao bairro. Chamamos estradas públicas que 

os gregos designaram como reais, e nomeamos estradas pretorianas ou consulares. As estradas privadas são, por exemplo, ao 

estilo agrário, ao estilo de algumas pessoas. Estradas locais, ou de bairro, são aquelas que estão situadas em aldeias, ou que 

levam a cidades; certas autoridades também chamam a estas estradas públicas. Isto, porém, só é verdade quando não foram 

estabelecidas pela contribuição de terras por pessoas privadas; mas é de outra forma se forem reparadas à custa de indivíduos, 

pois uma estrada não é privada por esta razão. As reparações das mesmas são comuns, porque uma tal estrada é para uso e 

benefício comum. 

 

23. As estradas privadas são entendidas como sendo de dois tipos, algumas delas são através de terrenos sobre os quais foi 

imposta uma servidão para fornecer um direito de passagem à terra de outra, outras dão acesso a certos terrenos, e qualquer 

pessoa pode fazer uso delas, depois de deixar uma estrada consular, quando se encontra uma faixa de rodagem; um caminho, 

ou uma estrada para condução, que conduz a uma quinta. Penso que as estradas que levam de uma auto-estrada consular a 

quintas ou aldeias são também públicas. 

 

24. Esta interdição só se aplica às estradas do campo e não às das cidades, pois os magistrados são encarregados dos cuidados 

destas últimas. 

 

25. Se o tráfego for interceptado numa via pública, ou estiver fechado, os magistrados devem intervir. 
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26. Se alguém conduzir um esgoto através de uma via pública, e, por essa razão, se tornar menos apto a ser utilizado, Labeo 

diz que aquele que o colocou lá será responsável. 

 

27. Assim, se alguém cavar uma vala na sua própria terra, e a água por ela recolhida correr sobre a auto-estrada, será 

responsabilizado sob este interdito, pois será considerado como tendo obstruído a mesma. 

 

28. Labeo também diz que se alguém construir uma casa no seu próprio terreno, e a água depois se recolher na auto-estrada, 

não será responsável sob o interdito, porque não fez correr a água sobre a auto-estrada, mas simplesmente não se ocupou 

dela. Nerva, contudo, diz, mais correctamente, que será responsável em ambos os casos, pois é evidente que se a terra 

contígua à via pública, a água que corre dela fere esta última; pois se a água corre da terra de um vizinho sobre a sua, e você é 

obrigado a cuidar dessa água, haverá terreno para um interdito contra o seu vizinho. Se, no entanto, não for necessário que 

você tome conta dela, o seu vizinho não será responsável, mas você será; pois aquele que teve o uso da água é considerado 

como tendo cometido o acto que danificou a auto-estrada. Nerva diz também que se for instaurado contra si um processo ao 

abrigo do interdito, não será obrigado a fazer mais nada, ou a instaurar uma acção contra o seu vizinho para o obrigar a fazer 

o que satisfará a pessoa que o processou. Se for decidido o contrário, será considerado responsável, mesmo que tenha 

intentado uma acção de boa-fé contra o seu vizinho, e não é culpa sua que a pessoa que o processou não esteja satisfeita com 

o que fez. 

 

29. Diz também que se o local onde se encontra a estrada se tornar insalubre devido a um mau cheiro, um interdito não pode 

ser empregue por esta razão. 

 

30. Este interdito também se aplica quando os animais são pastados numa estrada pública, ou estrada, e feridos. 

 

31. O Pretor diz também, "pela qual a referida auto-estrada ou estrada é, ou pode ser danificada". Por conseguinte, isto 

aplica-se, quer a estrada seja imediatamente danificada, quer ocorra depois, pois este é o significado das palavras "é, ou pode 

ser". Pois há certas coisas que danificam uma estrada imediatamente, e outras que não o fazem de imediato, mas que o farão 

no futuro. 

 

32. Além disso, entende-se que uma estrada é danificada se ficar menos disponível para viajar, ou seja, para caminhar ou 

conduzir; como, por exemplo, se, tendo sido nivelada, se tornar montanhosa; ou, tendo sido lisa, se tornar rugosa; ou, tendo 

sido larga, se tornar estreita; ou, tendo sido seca, se tornar lamacenta. 

 

33. Sei que o ponto foi discutido se um arco ou uma ponte pode ser construído através de uma via pública. Muitas 

autoridades sustentam que a pessoa que o fizer será responsável sob o interdito, porque uma auto-estrada não deve ser menos 

disponível para utilização. 
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34. Este interdito é perpétuo, e popular, e o julgamento deve ser feito na medida do interesse do queixoso. 

 

35. O Pretor diz: "Deverá restaurar tudo à sua condição anterior, se tiver feito algum trabalho, ou colocado alguma coisa na 

via pública através da qual a referida via pública ou estrada é, ou pode ser danificada". 

 

36. Esta interdição baseia-se na mesma razão que a primeira, e a única diferença entre elas é que esta é restitutória, e a outra 

proibição. 

 

37. Ele não é responsável sob esta interdição quem constrói qualquer coisa na via pública, mas aquele que está na posse do 

que foi construído. Assim, se uma pessoa deve erguer algo, e outra deve detê-lo, esta última será responsável; e isto é mais 

adequado, pois aquele que tem o controlo da obstrução pode restaurar a auto-estrada ao seu estado original. 

 

38. Consideramos que tem posse do edifício quem o detém ou goza do direito de posse, quer ele próprio o tenha construído 

ou adquirido por compra, arrendamento, legado, herança, ou de qualquer outra forma. 

 

39. Assim, Ofilius pensa que se alguém abandonar uma obstrução que tenha levantado na auto-estrada, pela qual seja ferido, 

não será responsável sob este interdito; pois não tem posse do que construiu. Mas vejamos se uma acção pode ser concedida 

contra ele. Penso que 

 

que um interdito estará disponível para o obrigar a remover o que quer que tenha construído sobre a via pública1 , e restaurar 

a segunda à sua condição anterior. 

 

40. Se uma árvore cair do seu terreno sobre a via pública, de modo a obstruí-la, e considerar a árvore como abandonada, 

Labeo diz que não será responsável. Ele acrescenta que se o queixoso estiver pronto a remover a árvore às suas próprias 

custas, pode proceder devidamente contra si sob o interdito relativo à reparação de auto-estradas. Se, contudo, não considerar 

a árvore como abandonada, ele pode proceder devidamente contra si ao abrigo deste interdito. 

 

41. Labeo também diz que se o meu vizinho obstruir a via pública por algum trabalho que ele faça, isso é tão vantajoso para 

mim como para ele próprio, mas fez isto apenas em benefício da sua própria terra, não posso ser processado ao abrigo do 

interdito; mas se fizermos com que este trabalho seja realizado em comum, ambos seremos responsáveis. 

 

42. Este interdito também se aplica contra uma pessoa que tenha evitado fraudulentamente a posse, ou a detenção da estrutura 

que fere a auto-estrada; pois aquele que está na posse, ou a detém, e aquele que agiu fraudulentamente para evitar fazê-lo, 

deve estar sujeito às mesmas restrições. 
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A opinião do Labeo parece-me correcta. 

 

43. Quando o Pretor diz, "restabelecê-la-á à sua condição anterior", entende-se que deve ser colocada no seu estado original, 

o que se realiza quer removendo o que foi construído, quer substituindo o que foi retirado, e isto por vezes às suas próprias 

custas. Pois se a parte que é processada sob o interdito fez o trabalho, ou outra pessoa o fez por sua ordem, ou ratificou o que 

esta última tinha feito, ele deve restaurar tudo à sua condição original, às suas próprias custas. Se, no entanto, nada deste tipo 

tiver ocorrido, mas ele apenas tiver posse do que foi construído, nós, neste caso, dizemos que ele só deve sofrer a obra a ser 

removida. 

 

44. É preciso lembrar que este interdito não é temporário, pois tem referência ao bem-estar público. A sentença é proferida ao 

abrigo da mesma, na medida do interesse do queixoso em que a obra que foi construída seja demolida. 

 

45. O Pretor diz: "Proíbo o emprego de violência para impedir que alguém passe livremente e conduza sobre uma via pública, 

ou estrada". 

 

3. Celsus, Digest, Livro XXXIX. 

 

Penso que as margens do mar sobre as quais o povo romano tem controlo pertencem-lhes. 

 

1. A utilização do mar e do ar é comum a todos os homens, e as pilhas que nele são conduzidas pertencem à pessoa que - as 

colocou lá; mas isto não deve ser concedido se a costa for danificada, ou se a utilização futura do mar for prejudicada por 

causa disso. 

 

4. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

"É permitido pela Lei das Nações construir sobre o mar-shore, a menos que a sua utilização pública seja prejudicada por esse 

facto". 

 

(5) Paulus, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Se um riacho que conduz água através de um lugar público ferir uma pessoa privada, esta terá direito a uma acção ao abrigo 

da Lei das Doze Tabelas para obrigar à segurança a ser dada por qualquer dano causado pelo proprietário. 

 

6. Julianus, Digest, Livro XLIII. 
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Aquele que se valer desta interdição para impedir que qualquer trabalho realizado num local público cause danos a um 

particular pode empregar um advogado, embora o processo sob a interdição tenha referência a um local público. 

 

(7) The Same, Digest, Book XLVIII. 

 

Tal como uma pessoa que constrói num local público sem que ninguém tente impedi-lo, não é obrigada a demolir o que 

construiu a fim de evitar que a cidade seja deformada pelas ruínas, assim também quem constrói ao contrário do Édito 

Pretoriano deve remover o que ergueu; caso contrário, a autoridade do Pretor torna-se vaidosa e ilusória. 

 

 

 

 

 

Título. 9. Relativo ao Édito relativo ao gozo de um lugar público. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

O Pretor diz: "Proíbo o emprego de força para impedir que qualquer pessoa que tenha arrendado um bem público, ou o seu 

parceiro, o desfrute de acordo com os termos do arrendamento". 

 

1. É evidente que este interdito foi estabelecido para o bem-estar geral, pois protege as receitas públicas quando proíbe a 

violência de ser empregado contra qualquer pessoa que tenha arrendado terrenos públicos com o objectivo de os desfrutar. 

 

2. Se um arrendatário e o seu parceiro solicitarem ambos a emissão do interdito, o próprio arrendatário terá direito à 

preferência. 

 

3. O Pretor diz: "De acordo com os termos do arrendamento", e isto é razoável, para um arrendatário que deseje usufruir da 

propriedade para além, ou contrário aos termos do seu arrendamento, não deve ser ouvido. 

 

2. Paulus, Decisões, Livro V. 
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É costume permitir que fotografias e estátuas, que serão ornamentais para uma cidade, sejam instaladas em locais públicos. 

 

 

 

 

 

Título. 10. Sobre o edital que faz referência a ruas públicas e tudo o que nelas seja feito. 

 

 

 

 

 

(1) Papinianus, Sobre os Deveres dos Mdiles. 

 

Os Edílios devem velar por que as ruas das cidades sejam mantidas em ordem, que o transbordo de água não prejudique as 

casas, e que as pontes sejam construídas onde quer que seja necessário. 

 

1. Deveriam também ver que as muralhas da cidade, bem como as de outras, e especialmente as que estão viradas para a rua, 

não estão em mau estado, mas deveriam exigir aos proprietários das mesmas que as reparassem e reconstruíssem. Se, 

contudo, estes últimos não os repararem ou reconstruírem, devem multá-los até que o façam. 

 

2. Devem também ver que ninguém cava buracos nas ruas ou os mina, ou constrói qualquer coisa neles. Se um escravo fizer 

algo deste tipo, pode ser espancado por qualquer transeunte; se se provar que ele é um homem livre perante os Aediles, 

podem multá-lo de acordo com a lei, e demolir o que quer que tenha construído. 

 

3. Cada pessoa deve construir a rua pública em frente da sua própria casa, limpar as caleiras expostas, ou seja, abertas ao céu, 

e manter a rua em condições tais que um veículo não seja impedido de a atravessar. Aqueles que alugam as casas devem 

construir a rua, se o proprietário não o fizer, e podem deduzir a despesa do aluguer. 

 

4. Os Ediles devem também verificar que nada é permitido projectar em frente das lojas, a não ser que um homem mais cheio 

deseje secar a roupa, ou um construtor de automóveis coloque o seu trabalho no exterior; mas, nestes casos, o que quer que 

façam, não deve interferir com a passagem dos veículos. 

 

5. Os Ediles não devem permitir que qualquer briga ocorra nas ruas, nem que qualquer sujidade, animais mortos, ou peles 

sejam atirados para dentro deles. 
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Título. 11. Relativo ao interdito que tem referência a reparações de vias públicas e auto-estradas. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII 

 

O Pretor diz: "Proíbo o emprego de força para impedir a abertura ou reparação de uma rua ou auto-estrada pública a qualquer 

pessoa que tenha o direito de o fazer, a menos que o estado da rua ou da auto-estrada possa ser piorado por essa via". 

 

(1) Abrir uma rua é restaurá-la à sua altura e largura anteriores; e é uma parte da reparação de ruas para as limpar. No 

entanto, em termos adequados, limpar uma rua significa reduzi-la ao seu nível adequado, removendo o que quer que tenha 

sido depositado sobre ela. Pois quem repara uma rua, assim como quem a abre e limpa, são pessoas que a restituem ao seu 

estado anterior. 

 

(2) Se alguém, sob o pretexto de reparar uma rua, a torna pior, a força pode ser empregada contra ele com impunidade, 

porque aquele que se serve do interdito sob o pretexto de reparação não pode tornar a rua mais larga, mais longa, mais alta ou 

mais baixa, nem pode atirar areia para dentro dela, ou pavimentá-la com pedra, se for meramente composta de terra; ou, por 

outro lado, onde foi pavimentada com pedra, pode removê-la, deixando apenas a terra. 

 

(3) Este interdito é perpétuo, é concedido a favor e contra todos, e o seu julgamento é feito na medida do interesse do 

queixoso. 

 

2. Javolenus, Sobre Cassius, Livro X. 

 

O público não pode perder uma auto-estrada por não a poder utilizar. 

 

3. Paulus, Decisões, Livro I. 
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Quando alguém atira uma via pública para a terra do seu vizinho, o receptáculo Actio vise só será concedido contra ele na 

medida do interesse daquele cujos bens foram feridos por isso. 

 

(1) Se alguém arar uma auto-estrada, só ele será obrigado a repará-la. 

 

 

 

 

 

Título. 12. No que respeita ao interdito que faz referência a rios e à prevenção de tudo o que neles ou nas suas margens possa 

interferir com a navegação. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

O Pretor diz: "Nada deve ser lançado num rio público ou depositado nas suas margens, através do qual o desembarque de 

mercadorias, o tráfego, ou o movimento de navegação possa ser interferido". 

 

1. Um rio distingue-se de um pequeno riacho pelo seu tamanho superior, ou pela opinião das pessoas que vivem no bairro. 

 

2. Alguns rios têm um fluxo contínuo, e outros são torrenciais. Os que têm um fluxo contínuo correm sempre; os que são 

torrenciais correm apenas durante o Inverno. No entanto, se um rio, que noutras alturas continua a correr, secar no Verão, não 

será, por este motivo, retirado da classe anterior. 

 

3. Alguns rios são públicos, e outros não. Cassius define um rio público como sendo um rio que corre sem interrupção. Esta 

opinião de Cassius, que é aprovada por Celsus, parece ser plausível. 

 

4. Este interdito tem referência a rios públicos, mas não se aplica a um que é privado, porque um rio privado não difere de 

outros locais que pertencem a indivíduos. 

 

5. Uma margem é devidamente definida para ser o que contém um rio quando este segue o seu curso natural, pois não altera 

as suas margens por causa da chuva, da maré, ou por qualquer outro motivo. Ninguém diz que o Nilo, que cobre o Egipto 
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com o seu transbordo, muda ou amplia as suas margens; pois quando regressa às suas dimensões normais, os lados do seu 

canal devem ser reparados. Se, no entanto, um rio deve naturalmente aumentar de tamanho de modo a adquirir uma 

ampliação permanente, quer através da adição da água de outro riacho, quer por qualquer outra causa, deve sem dúvida ser 

considerado que mudou as suas margens, tal como se, tendo mudado o seu leito, começasse a fluir para outro lado. 

 

6. Se uma ilha for formada num rio público, e qualquer coisa for construída sobre ela, não será considerada como tendo sido 

construída num local público, pois a ilha torna-se propriedade do primeiro ocupante se os campos vizinhos tiverem fronteiras 

regulares; ou pertence-lhe a cuja margem é contígua; ou se for formada no meio do canal, pertencerá àqueles que possuem 

terrenos em ambas as margens do riacho. 

 

7. Da mesma forma, se um rio sair do seu leito e começar a correr para outro lado, tudo o que foi construído no leito antigo 

não ficará sob os termos deste interdito, pois o que pertence aos vizinhos de ambos os lados não é construído num riacho 

público; ou, se o terreno tiver limites, o leito do rio pertencerá ao primeiro ocupante, e certamente deixará de ser propriedade 

pública. Além disso, embora o novo leito que o rio fez para si próprio fosse anteriormente propriedade privada, torna-se de 

imediato público; porque é impossível que o leito de um ribeiro público não seja público. 

 

8. Um canal, feito por mãos humanas, através do qual corre um rio público é, no entanto, propriedade pública a tal ponto que, 

se alguma coisa for construída ali, é considerada como tendo sido construída num riacho público. 

 

9. É caso contrário, se um rio transborda a terra de outro, e não faz um novo leito para si mesmo; pois então o que a água 

coberta não se torna propriedade pública. 

 

10. Mais uma vez, se um rio rodeia a terra, deve notar-se que a terra continua a ser propriedade do proprietário original. 

Portanto, se alguma coisa é construída nele, não é construída num ribeiro público. O que quer que seja feito num terreno 

privado não se insere no âmbito deste interdito, tal como o que é feito num ribeiro privado; pois tudo o que é feito num 

ribeiro privado é exactamente o mesmo que se fosse feito em qualquer outro lugar pertencente a um indivíduo privado. 

 

11. Entendemos que qualquer coisa que tenha sido construída num ribeiro público onde isso tenha sido feito na própria água; 

pois se algo for construído fora da água, não é considerado como tendo sido feito no ribeiro, de modo que qualquer estrutura 

erguida sobre a margem não é considerada como tendo sido construída no ribeiro. 

 

12. O Pretor não proíbe absolutamente qualquer trabalho realizado num rio público, ou na margem do mesmo, mas apenas o 

que possa interferir com o desembarque de mercadorias, ou com a navegação. Portanto, esta interdição só se aplica aos rios 

públicos que são navegáveis, e não a quaisquer outros. Labeo, contudo, diz que mesmo que se faça algo a um rio que não seja 

navegável, que possa causar a sua secura, ou que obstrua o curso da água, não será injusto conceder um interdito disponível 



2873 

 

para impedir qualquer violência contra a remoção ou demolição de uma estrutura que tenha sido construída no leito do rio, ou 

na sua margem, que interfira com a passagem ou corrente do rio, e para obrigar tudo a ser restabelecido em boas condições, 

de acordo com o julgamento de um cidadão de confiança. 

 

13. A palavra statio, local de desembarque dos navios, deriva do verbo statuo. Por ela, portanto, é indicado o local onde os 

navios podem permanecer em segurança. 

 

14. O Pretor diz, "ou o movimento da navegação pode ser interferido". Isto é usado em vez da palavra navegação, e, de facto, 

estamos habituados a empregar os termos navegação e navegação, em vez da própria embarcação. Assim, pelo termo 

"navegação" pode também ser entendido o curso da embarcação. Os barcos também estão incluídos neste termo, pois a sua 

utilização é frequentemente necessária. Se a abordagem para os peões for obstruída, o movimento da navegação também é 

interferido. 

 

15. O ancoradouro e o curso da navegação são também considerados como interferindo onde o uso do mesmo é interrompido, 

ou tornado mais difícil, ou diminuído, ou tornado menos frequente, ou totalmente destruído. Assim, se a água for arrastada, e 

o rio, tendo-se tornado mais pequeno, se tornar menos navegável; ou se a sua largura for aumentada, ou se a água sendo mais 

amplamente distribuída se tornar mais rasa; ou se, por outro lado, o riacho se tornar mais estreito, e correr muito rapidamente; 

ou se alguma coisa for feita para perturbar a navegação, torná-la mais difícil, ou impedi-la completamente; haverá causa para 

o interdito. 

 

16. Labeo diz que uma excepção no terreno, segundo a qual o trabalho só foi executado com o objectivo de preservar o 

banco, não deve ser concedida àquele que é processado sob o interdito; mas que deve ser no terreno que nada foi feito, 

excepto o que foi autorizado por lei. 

 

17. Onde alguma coisa foi construída no mar, Labeo diz que o seguinte interdito será decretado. "Nada deve ser construído 

no mar, ou na costa do mesmo, pelo qual um porto, ancoradouro, ou o curso da navegação possa ser obstruído". 

 

18. Ele também pensa que a mesma regra se aplicará a qualquer corrente pública que não seja navegável. 

 

19. O Pretor diz ainda: "Se tiver colocado qualquer coisa num rio público ou feito qualquer trabalho nele, ou na sua margem, 

pelo qual o ancoradouro de embarcações ou o curso de navegação tenha sido, ou possa ser interferido, deverá restaurar tudo à 

sua condição anterior". 

 

20. A interdição acima mencionada é proibitiva; a que tem referência ao mesmo caso é restitutória. 
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21. Aquele que fez qualquer trabalho, ou colocou qualquer coisa num rio ou na sua margem que possa obstruir a navegação, 

é obrigado a restaurar tudo à sua condição anterior, se o que fez puder interferir com a ancoragem das embarcações ou com 

os seus movimentos. 

 

22. As seguintes palavras, "fez ou colocou", indicam que aquele que construiu ou depositou a obstrução não é responsável, 

mas que aquele que a tiver na sua posse depois de o ter feito é responsável. Finalmente, Labeo diz que se o seu agente tiver 

desviado o curso do ribeiro, será responsável sob este interdito, se utilizar a água. 

 

2. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Não há nada que impeça alguém de tirar água de um ribeiro público, a menos que isso seja proibido pelo Imperador ou pelo 

Senado; desde que a água se destine ao uso do público. Se o ribeiro for navegável, ou outro for tornado navegável por ele, tal 

não é permitido. 

 

3. Paulus, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Os rios públicos que têm um curso regular, juntamente com as suas margens, são propriedade pública. 

 

1. As margens de um rio são consideradas como aquelas que o confinam quando a água está no seu ponto mais alto. 

 

2. Os locais ao longo das margens de um rio não são todos públicos, pois são acessórios das margens, começando no ponto 

em que estas últimas começam a inclinar-se do nível do solo até à água. 

 

4. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Foi averiguado se aquele que possui casas em ambos os lados de um riacho público tem o direito de construir uma ponte que 

será sua propriedade privada. A resposta foi que ele não o pode fazer. 

 

 

 

 

Título. 13. No que diz respeito ao interdito para impedir que algo seja construído num rio público ou na sua margem que 

possa fazer a água correr numa direcção diferente da que correu durante o Verão anterior. 
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(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

O Pretor diz: "Proíbo qualquer coisa a ser construída num rio público ou nas suas margens, ou qualquer coisa a ser colocada 

num tal rio ou nas suas margens, por meio da qual a água possa fluir numa direcção diferente da que fluia durante o Verão 

anterior". 

 

(1) Por meio desta interdição, o Pretor toma medidas contra a secagem de um rio, devido a concessões impróprias para retirar 

a água; e para evitar que os leitos dos ribeiros mudem e lesionem os vizinhos. 

 

(2) Isto refere-se a rios públicos, sejam eles navegáveis ou não. 

 

(3) O Pretor diz, "pelo qual a água pode ser levada a fluir numa direcção diferente da que fluia durante o Verão anterior". 

Assim, nem todos os que construíram ou colocaram uma obstrução no rio serão responsáveis, mas apenas aquele que, ao 

construí-la ou colocá-la lá, fez com que a água seguisse um curso diferente do que tinha feito durante o Verão anterior. No 

entanto, onde ele diz, "uma direcção diferente", isto não tem referência à quantidade de água, mas à potência, à maneira, e ao 

curso da sua corrente. E, de um modo geral, deve dizer-se que uma pessoa só será responsável sob o interdito, se o canal for 

alterado pelo que fez, desde que se torne mais baixo ou mais estreito, e, em consequência, a corrente se torne mais rápida, e 

cause inconvenientes aos que residem no bairro. Se os vizinhos sofrerem algum incómodo devido ao acto da parte em 

questão, haverá motivo para o interdito. 

 

(4) Se alguém que anteriormente conduzia água de um rio através de um aqueduto coberto desejar agora conduzi-la através 

de um aqueduto aberto ou vice-versa, ficou estabelecido que será responsável sob a interdição, desde que ao fazê-lo cause 

qualquer inconveniente às pessoas que vivem perto do rio. 

 

(5) Da mesma forma, se o conduzir por meio de uma vala, ou o fizer em qualquer outro lugar, ou mudar o leito do rio, ele 

será responsável ao abrigo desta interdição. 

 

(6) Há algumas autoridades que defendem que uma excepção a este interdito pode ser invocada com base no facto de o 

trabalho só ter sido feito com o objectivo de reparar as margens, de modo a que se alguém fizer fluir a água numa direcção 

diferente com o objectivo de reparar as margens, não haverá fundamento para o interdito. Esta opinião não é aceite por outras 

autoridades, pois os bancos não devem ser reparados se isso causar inconvenientes para os habitantes do bairro. Estamos, 

contudo, habituados a que o Pretor decida, após investigação, se deve ou não conceder esta excepção, pois é muito 

frequentemente vantajoso permitir que tal seja feito. 
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(7) Se, contudo, qualquer outra vantagem for obtida pela pessoa que fez algo a um riacho público (suponha, por exemplo, que 

a água lhe causou normalmente muitos danos, e que a sua terra foi inundada), e ele levantou diques, ou tomou outras medidas 

para reparar as margens, de modo a proteger a sua terra, e isto, em certa medida, alterou o curso do rio; por que não deveria o 

seu interesse ser consultado? I 

 

sabem que várias pessoas, tendo em vista a protecção1 das suas terras, desviaram absolutamente o curso dos cursos de água, 

e mudaram as suas camas, pois é necessário, em casos deste tipo, ter em consideração o benefício e a segurança da parte 

interessada, se não houver danos sofridos por outras pessoas na vizinhança. 

 

8. Também é responsável sob este interdito quem faz fluir um rio numa direcção diferente daquela em que correu durante o 

Verão anterior. Por conseguinte, dizem as autoridades, o Pretor incluiu o Verão anterior, porque o curso natural de um rio é 

mais certo no Verão do que no Inverno. Este interdito tem referência ao passado, e não ao presente Verão; porque o curso do 

rio durante o Verão passado está menos sujeito a dúvidas. O Verão estende-se até ao equinócio outonal. Se se recorrer ao 

interdito, durante o Verão, a estação anterior deve ser considerada; e se isto for feito durante o Inverno, não o Verão que se 

seguirá ao Inverno, mas o passado deve ser tido em conta. 

 

9. Este interdito será para benefício de qualquer das pessoas, mas não pode ser utilizado contra todos, mas apenas contra 

aquele que fez fluir a água numa direcção diferente, quando não tinha o direito de o fazer. 

 

10. Este interdito também está disponível contra herdeiros. 

 

11. O Pretor diz finalmente: "Vai restaurar tudo à sua condição anterior, se tiver algo em seu poder que tenha sido construído 

ou colocado num rio público, ou na margem do mesmo, por meio do qual a água é levada a correr numa direcção diferente 

daquela em que correu durante o Verão anterior". 

 

12. O interdito em questão é restitututório; o primeiro é proibitório e tem referência a trabalhos ainda não realizados. Assim, 

se alguma coisa já tiver sido feita, a restauração da sua condição anterior pode ser obtida através deste interdito; e se for 

desejado que nada seja feito, o antigo interdito deve ser utilizado; e se alguma coisa for feita depois de o interdito ter sido 

concedido, a pessoa responsável será punida. 

 

13. Não é injusto, como diz Labeo, incluir neste interdito restitutório tudo o que foi feito para evitar permanecer na posse da 

estrutura com referência à qual o interdito foi decretado. 
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Título. 14. No que respeita ao interdito que faz referência à utilização de um rio público para a navegação. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

O Pretor diz: "Proíbo a utilização de violência para impedir que alguém conduza uma embarcação ou um barco num rio 

público, ou para o impedir de carregar ou descarregar o mesmo, na margem do referido rio. Proíbo igualmente qualquer 

interferência na navegação em qualquer lago, canal, ou corpo público de água". 

 

1. É previsto por este interdito que ninguém será impedido de utilizar um ribeiro público para fins de navegação. Pois, tal 

como foi promulgado um interdito no caso de uma pessoa impedida de utilizar as auto-estradas públicas; assim, também o 

Pretor pensou que este interdito deveria ser publicado. 

 

2. Se os locais acima mencionados pertencerem a particulares, o interdito não será aplicável. 

 

3. Um lago é um corpo de água que tem um abastecimento perpétuo. 

 

4. Um lago é um corpo de água que, durante algum tempo, está estagnado, e que normalmente aumenta de tamanho durante o 

Inverno. 

 

5. Uma vala é um recipiente para água feito por mãos humanas. 

 

6. Todos estes podem ser públicos. 

 

7. Sabinus, assim como Labeo, é da opinião que um interdito se encontra onde qualquer pessoa está proibida de pescar num 

lago ou lagoa, que tenha alugado a um agricultor dos rendimentos. Portanto, se o arrendou a um município, será 

perfeitamente justo que os seus direitos sejam protegidos por um interdito por causa dos rendimentos a obter. 
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8. Quando alguém deseja fazer uso de um interdito desta descrição com o objectivo de baixar o terreno para regar o seu gado, 

não deve ser ouvido; e isto foi declarado por Mela. Ele diz também que este interdito mentirá para impedir que alguém 

empregue força para impedir que o gado de outro se aproxime de um rio público, ou da margem do mesmo. 

 

 

 

 

 

Título. 15. No que diz respeito ao interdito que faz referência à elevação das margens dos ribeiros. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

O Pretor diz: "Proíbo o emprego de força para impedir que alguém faça qualquer trabalho em qualquer rio público, ou na 

margem do mesmo, que tenha o direito de fazer com o objectivo de reforçar a referida margem, ou proteger as suas terras 

adjacentes; desde que, ao fazê-lo, não seja feita qualquer interferência com a navegação, e seja fornecida segurança contra 

ferimentos ameaçados durante dez anos, de acordo com o julgamento de um bom cidadão; ou quando não seja culpa da parte 

em questão que não tenha sido dada uma caução ou garantias para esse fim". 

 

1. É muito vantajoso reparar e reforçar as margens das correntes públicas. Portanto, como existe um interdito que faz 

referência à reparação de vias públicas, também existe um que se relaciona com o reforço das margens dos rios. 

 

2. O Pretor com razão acrescenta, "desde que, ao fazê-lo, nenhuma interferência seja feita na navegação", pois só tais 

reparações devem ser permitidas que não ofereçam qualquer impedimento à navegação. 

 

3. Aquele que desejar reparar a sua margem deve providenciar contra ferimentos ameaçados, quer dando uma caução, quer 

fianças, dependendo da posição das partes interessadas. É expressamente declarado nesta interdição que a garantia será dada, 

quer por caução ou caução, por qualquer dano que possa ser causado no prazo de dez anos, de acordo com o julgamento de 

um bom cidadão. 

 

4. A segurança deve ser dada não só aos vizinhos, mas também às pessoas que possuam terras do outro lado do riacho. 
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5. Deve ter-se o cuidado de fornecer segurança a estas pessoas antes de o trabalho ter sido executado; pois, após isto ter sido 

feito, ninguém pode ser processado ao abrigo deste interdito; mesmo que depois disso resulte qualquer dano, mas a acção 

pode ser intentada ao abrigo da Lei de Aquilian. 

 

6. É de notar que o Pretor não prevê a reparação das margens de um lago, de um canal, ou de um lago. A mesma regra, 

porém, deve ser observada que se aplica às reparações das margens de um ribeiro. 

 

 

 

 

 

Título. 16. Relativo ao interdito contra a violência e a força armada. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIX. 

 

O Pretor diz: "Se você ou os seus escravos privaram à força alguém de bens que ele tinha nessa altura, concederei uma acção, 

apenas durante um ano; mas depois de o ano ter decorrido, concederei uma com referência ao que chegou às mãos daquele 

que despojou o queixoso pela força". -• 

 

1. Este interdito foi estabelecido em benefício de uma pessoa que tenha sido ejectada à força; uma vez que é perfeitamente 

justo vir em seu socorro em tais circunstâncias. Este interdito foi concebido para lhe permitir recuperar a posse. 

 

2. É fornecido pelas diferentes Leges Julia, tendo referência a causas públicas e privadas, bem como por várias Constituições 

Imperiais, essa força não deve ser utilizada. 

 

3. Este interdito não faz referência a todos os tipos de violência, mas apenas a pessoas que são privadas de posse. Refere-se 

apenas à violência atroz, e onde as partes são privadas da posse do solo; como, por exemplo, a um pedaço de terra, ou a um 

edifício, mas a nada mais. Se alguém for privado da posse de terra sobre a qual não se encontram edifícios, haverá, sem 

dúvida, motivo para o interdito. 
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4. De um modo geral, este interdito faz referência a qualquer pessoa que seja despojada de bens ligados ao solo, e 

independentemente do local de onde tenha sido expulsa à força, o interdito será aplicado. 

 

5. Assim, se ele foi expulso de uma casa, e não tem qualquer interesse no terreno em que se encontra, é evidente que haverá 

terreno para o interdito. 

 

6. Também não existe qualquer dúvida de que este interdito não tem qualquer referência a bens móveis; pois num caso de 

roubo, ou quando algo é feito por violência, outra acção será tomada. A parte lesada também pode trazer processo para a 

produção da propriedade. Não há qualquer dúvida de que, se houver algum bem pessoal no terreno, ou na casa de onde foi 

expulso, o interdito também mentirá com referência a esse bem. 

 

7. Este interdito não é aplicável quando alguém é privado à força da posse de um navio, cuja prova é, que quando alguém é 

privado de um veículo desta forma, ninguém dirá que pode beneficiar deste procedimento. 

 

8. Ninguém tem qualquer dúvida de que este interdito pode ser utilizado se um homem for despojado de uma casa construída 

de madeira; porque independentemente da natureza da propriedade que está ligada ao solo, o interdito mentirá se ele for 

expulso à força da casa. 

 

9. Diz-se que aquele que possui a propriedade é expulso à força, quer tenha tido o mesmo sob a Lei Civil ou Natural, uma vez 

que a posse natural dá terreno para este interdito. 

 

10. Finalmente, se uma esposa for expulsa de uma propriedade que o seu marido lhe tenha dado, ela pode recorrer ao 

interdito; mas um inquilino não o pode fazer se ele for desapossado. 

 

11. O Pretor diz: "se você ou os seus escravos o tiverem ejectado à força". Os escravos são muito apropriadamente 

mencionados, pois as palavras "o senhor ou os seus escravos o expulsaram à força", fazem referência a ele pessoalmente que 

cometeu o acto de violência, e não se referem aos seus escravos; pois se os meus escravos expulsarem alguém, não serei 

considerado como tendo feito isso; e por isso foi necessário acrescentar, "ou os seus escravos". 

 

12. Também é considerado como tendo ejectado alguém pela força que dirigiu ou ordenou que isto fosse feito. Pois 

evidentemente faz muito pouca diferença se uma pessoa descarta outra com as suas próprias mãos, ou pela agência de outra 

pessoa. Portanto, se os meus escravos devem ejectar alguém com o meu consentimento, eu próprio serei considerado como 

tendo-o ejectado. 
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13. Sempre que um agente devidamente autorizado tenha ejectado alguém pela força, Sabinus diz que pode ser instaurado um 

processo contra ambas as partes, nomeadamente, contra o mandante bem como contra o agente, e que um deles é isento de 

responsabilidade pela condenação do outro; desde que, no entanto, o montante da avaliação em tribunal tenha sido pago por 

um deles; pois não é mais desculpável quem ejectou uma pessoa por ordem de outra do que se tivesse matado um homem por 

ordem de outra pessoa. Mas nos casos em que o alegado agente se representa falsamente como tendo autoridade, deve ser 

instaurado um processo sob o interdito apenas contra ele. A opinião do Sabinus é correcta. 

 

14. No entanto, se eu ratificar o acto de alguém que, em meu nome, tenha ejectado uma pessoa pela força; algumas 

autoridades adoptam a opinião de Sabinus e Cassius, que sustentam que a ratificação é igual a um mandato, e que eu deveria 

ser considerado como tendo-o ejectado, pelo que serei responsável ao abrigo deste interdito. 

 

Isto é correcto, porque, quando é cometida uma infracção, é perfeitamente justo comparar uma ratificação com um mandato. 

 

15. Onde é acrescentado, "ou os vossos escravos", isto é muito correctamente declarado com referência aos casos em que os 

meus escravos tenham ejectado à força alguém. Se, contudo, o senhor ordenou que isto fosse feito, ele próprio cometeu o 

acto de expulsão; mas se não o ordenou, não deve queixar-se se for responsável pelos actos dos seus escravos, mesmo que 

eles não tenham ejectado a pessoa pela sua ordem; pois não é oprimido por isso, uma vez que algo lhe chegou às mãos que 

deve devolver, ou se não for esse o caso, será exonerado de responsabilidade se entregar os seus escravos a título de 

reparação pela ofensa que cometeram. E embora seja obrigado a entregar os seus escravos a título de reparação, deve ter isto 

em consideração ao estimar os danos que sofreu; como escravo, pode ferir o seu senhor desta forma. 

 

16. Pelo termo "escravos", entende-se todo o corpo de escravos. 

 

17. Mas o inquérito é feito, que número de escravos estão incluídos neste termo, quer sejam apenas dois ou três, ou mais. Ao 

considerar a aplicação deste interdito, a melhor opinião é que se apenas um único escravo deve ejectar alguém pela força, 

todo o corpo de escravos deve ser considerado como tendo cometido o acto. 

 

18. No termo "escravos", deve dizer-se que todos aqueles que são considerados como tal estão incluídos. 

 

19. Se alguém se recusar a defender o seu escravo, ou escravos, deve ser obrigado a submeter-se a este interdito; ou pelo 

menos ao ponto de o forçar a devolver o que quer que tenha chegado às suas mãos. 

 

20. Se um filho sob controlo paterno, ou um trabalhador diurno, despossui qualquer pessoa pela força, um interdito 

disponível mentirá. 
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21. Se eu fizer uso do interdito contra alguém que, enquanto em estado de liberdade, seja exigido como escravo, ou vice-

versa, depois de um processo judicial ter sido instaurado, e o homem tiver sido decidido a ser livre, e se se provar que fui 

expulso à força pelos seus escravos, sem o seu conhecimento, devo ser substituído na posse. 

 

22. Considera-se que um proprietário tem a posse de uma propriedade que está na posse do seu escravo, do seu agente, ou do 

seu inquilino. Portanto, se algum deles for for forçosamente privado da posse, ele próprio é também considerado como 

desapossado, mesmo que não soubesse que aqueles por quem tinha sido expulso pela sua posse. Assim, se alguém, por quem 

possuía a posse, deve ser expulso, ninguém pode ter qualquer dúvida de que terei direito ao benefício do interdito. 

 

23. Este interdito, contudo, não mentirá a favor de ninguém, a menos que estivesse na sua posse no momento em que foi 

ejectado, pois ninguém é considerado como tendo sido ejectado a menos que estivesse na sua posse. 

 

24. É evidente que qualquer pessoa deve ser considerada como tendo sido ejectada à força, onde detinha a propriedade, quer 

corpórea, quer intencionalmente. Assim, se sair da sua terra ou da sua casa, não deixando lá ninguém do seu povo, e, ao 

regressar, deve ser impedido de entrar nas suas instalações; ou se alguém o impedir no meio da sua viagem, e tomar posse 

dos seus bens, será considerado como tendo sido ejectado à força; pois foi privado da posse que detinha intencionalmente, 

mas não corpóreamente. 

 

25. O ditado comum que diz que "a posse de estâncias de Inverno e de Verão não é mantida por intenção", é dado a título de 

exemplo, do qual Proculus aproveitou para si próprio. A mesma regra aplicar-se-á a todos os bens imóveis dos quais nos 

retiramos temporariamente sem a intenção de renunciar à posse dos mesmos. 

 

26. A melhor opinião é a de que uma pessoa não é desapossada que não tenha tido a posse de um bem, nem por intenção nem 

corpórea, e não aquele que foi impedido de entrar no mesmo, e tomar posse dele; pois é expulso quem perde a posse, e não 

aquele que não está autorizado a tomá-la. 

 

27. Cassius diz que se pode repelir a força com força; pois este direito é conferido pela Lei da Natureza. Assim, ele sustenta 

que é evidente que a agressão armada pode ser repelida pelas armas. 

 

28. Possuir pela força deve ser definido como o local onde qualquer pessoa que tenha expulsado o antigo ocupante obtém a 

posse por meio de violência; ou onde ele vem ao chão pronto e preparado para tomar posse, e ao contrário da boa moral, 

adoptou medidas para evitar ser impedido de a tomar. Labeo, no entanto, diz que não possui por meio de violência quem 

retém alguma coisa pelo exercício da força. 
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29. Labeo diz também que aquele que, alarmado com o aparecimento de uma multidão de pessoas, leva para voar, é 

considerado como tendo sido ejectado pela força. Pomponius, do mesmo modo, diz que a violência não existe sem o 

exercício da força corpórea. Penso que aquele que fugiu devido à aproximação de uma multidão deve ser considerado como 

tendo sido ejectado à força, se tomar posse dos seus bens. 

 

30. Qualquer pessoa que tenha tomado posse dos meus bens pela força terá direito ao benefício do interdito, se ele próprio for 

ejectado por outro. 

 

31. Qualquer pessoa que tenha sido expulsa à força pode recuperar os danos por todos os ferimentos sofridos por ter sido 

expulsa; pois deve ser colocada no mesmo estado em que estaria se não tivesse sido expulsa. 

 

32. Se um pedaço de terra de que fui desapossado me for devolvido, mas qualquer outro bem de que fui desapossado à força 

não for devolvido, deve ser dito que o interdito continuará a mentir; porque é verdade que fui desapossado à força. É evidente 

que se alguém desejar fazer uso deste interdito com referência à posse da terra, bem como de uma acção para obrigar a 

produção dos bens pessoais em tribunal, pode fazê-lo, de acordo com a sua discrição. Isto foi declarado por Julianus, e ele 

acrescenta que qualquer pessoa tem o direito de intentar uma acção por bens tomados por violência, num caso deste tipo. 

 

33. Quando o Pretor diz, "que ele aí tinha", devemos entender isto para significar todos os bens, não só os que lhe 

pertenciam, mas também tudo o que foi depositado com ele, ou emprestado ou prometido a ele, e do qual ele teve o uso ou 

usufruto, ou cuidados, ou qualquer outro que lhe tenha sido contratado. Pois quando o Pretor usa a palavra "teve", a 

propriedade de cada descrição é incluída no termo. 

 

34. Além disso, o Pretor acrescenta muito apropriadamente, "que ele tinha naquele tempo", e devemos compreender as 

palavras, "naquele tempo", para significar quando ele foi desapossado. Assim, se ele deixou de ter posse de algo naquele 

lugar depois, deve ser dito que o interdito se aplicará. Assim, acontece que mesmo que escravos ou gado tenham morrido 

desde a sua expropriação, haverá motivo para o interdito. Finalmente, Julianus diz que onde alguém tenha sido privado à 

força de um pedaço de terra onde havia escravos, e os escravos tenham morrido depois sem culpa sua, o seu valor avaliado 

deverá ser-lhe pago através do interdito; tal como um ladrão, que tinha roubado um escravo, é responsável após a morte do 

escravo. 

 

35. O resultado disto é que ele será obrigado a reembolsar o preço das casas agrícolas ou outros edifícios destruídos pelo 

fogo; pois Julianus diz que, quando alguém foi expulso, a outra parte é sempre considerada responsável por o impedir de 

obter a restituição. 
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36. Por conseguinte, ele afirma que está estabelecido que qualquer pessoa que tenha ejectado outro pela força, e tenha 

posteriormente perdido a posse sem ser culpado de fraude, será responsável ao abrigo do interdito. 

 

37. A palavra "lá" é mencionada pelo Pretor, a fim de que ninguém possa incluir bens que não possuía naquele lugar. 

 

38. Mas como devemos entender a palavra "lá", que o Pretor faz uso dela? O lugar de onde ele foi expulso à força significa, 

ou refere-se a todo o lugar de posse? É melhor manter que não se refere a um canto ou lugar onde a pessoa possa ter estado, 

mas sim a toda a propriedade possuída, da qual foi privada quando foi ejectada. 

 

39. O ano em que este interdito está envolvido é um ano disponível. 

 

40. Ao estimar os lucros, o cálculo é feito a partir do dia em que a pessoa foi ejectada, embora, noutros interditos, seja 

calculado a partir do dia em que são emitidos, e o cálculo não é feito para além desse tempo. A mesma regra aplica-se aos 

bens móveis que lá se encontravam, pois os seus lucros devem ser contabilizados a partir da data em que a pessoa foi expulsa 

à força. 

 

41. Não só a contabilização dos lucros deve ser feita sob este interdito, mas também a de quaisquer outros benefícios que o 

queixoso possa ter obtido. Para Vivianus diz que aquele que for desapossado, mesmo que não tenha sido utilizado violência, 

terá, sob este édito, direito à restituição de tudo o que teria tido ou adquirido, ou o juiz deve fazer uma avaliação do mesmo, 

de modo a que a parte possa obter um julgamento na medida do seu interesse em não ter sido desapossada. 

 

42. Sob o interdito Unde vi, mesmo que a parte não esteja na posse, ele será obrigado a fazer a restituição. 

 

43. Como este interdito tem em conta a atrocidade do acto ilegal cometido, coloca-se a questão de saber se este será a favor 

de um libertado contra o seu patrono, ou a favor de crianças contra os seus pais. A melhor opinião é que não deve ser 

concedida a um libertado contra o seu protector, ou a crianças contra os seus pais; pois será preferível que eles intentem uma 

acção de facto; a menos que o protector tenha utilizado força armada contra o seu libertado, ou que o pai o tenha feito contra 

os seus filhos; pois, em tais circunstâncias, o interdito mentirá. 

 

44. Este interdito é a favor do herdeiro e de outros sucessores. 

 

45. O que é dito por Vivianus prova que o interdito Unde vi só é concedido à parte em posse; pois se alguém me ejectou à 

força, e não ejectou o meu povo, não posso valer-me do interdito, porque retenho a posse pelos membros da minha família 

que não foram ejectados. 
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46. Vivianus também diz que se alguém expulsou os seus escravos à força, e manteve outros e os acorrentou, ou lhes deu 

ordens, entende-se que você foi expulso à força, pois deixou de possuir a posse, uma vez que os seus escravos estão 

possuídos por outro; e o que é dito com referência a uma parte dos escravos aplica-se a todos, se nenhum deles foi expulso, 

mas todos foram tomados de posse pela pessoa que entrou na propriedade. 

 

47. Vivianus também discutiu a questão e pergunta o que devemos dizer se eu devo tomar posse enquanto outra pessoa ocupa 

a propriedade, e não ejecto o possuidor, mas, tendo-o acorrentado, obrigo-o a trabalhar? Penso que a melhor opinião é que 

aquele que foi acorrentado deve ser considerado como tendo sido ejectado à força. 

 

48. Uma acção, de facto, sob este interdito, recairá contra o herdeiro e o pretoriano possuidor de uma propriedade, bem como 

contra outros possuidores, por tudo o que lhes tenha chegado às mãos; 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXV. 

 

Ou por qualquer coisa que possam ter adquirido através de quaisquer actos fraudulentos por eles cometidos. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIX. 

 

A mesma regra será aplicada quando alguém tiver sido ejectado pela força armada, porque uma acção é concedida por 

qualquer acto ilegal do falecido pelo montante que possa ter chegado às mãos do herdeiro. No entanto, é suficiente que o 

herdeiro não tenha obtido qualquer lucro, pois ele não deve sofrer qualquer perda. 

 

1. Esta acção, que pode ser intentada contra o herdeiro e outros sucessores, é perpétua, porque envolve a perseguição de bens. 

 

2. O que devemos entender as palavras, "ejectado pela força armada", para significar? As armas incluem todas as armas de 

mísseis, ou seja, não só espadas, lanças, dardos, ou dardos, mas também paus e pedras. 

 

3. É evidente que se apenas uma ou duas pessoas tiverem paus ou espadas, o possuidor será considerado como tendo sido 

ejectado pela força armada. 

 

4. Além disso, mesmo que os agressores venham desarmados, se, no momento da disputa, aqueles que vieram desarmados 

devem proceder ao uso de paus ou pedras, isto será o emprego da força armada. 
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5. Mesmo que aqueles que vieram armados não tenham usado as suas armas para expulsar a parte em posse, mas as tenham 

posto de lado, a força armada será considerada como tendo sido empregada; pois o medo de armas é suficiente para 

estabelecer o facto da expropriação pela força armada. 

 

6. Se alguém, tendo visto homens armados a irem para outro lugar, ficou tão aterrorizado por causa disto que não foi 

considerado desapossado; porque os homens que estavam armados não tinham intenção de o molestar, mas estavam a 

caminho de outro lugar. 

 

7. Assim, se alguém deve ouvir que homens armados se aproximam, e abdica da posse dos seus bens através do terror, deve 

ser dito que ele não foi desapossado pela força armada; se o que ouviu foi verdadeiro ou falso, a menos que a posse seja 

efectivamente tomada pelas referidas pessoas. 

 

8. Se, no entanto, quando o proprietário estava prestes a tomar posse, as pessoas armadas, que já se apoderaram dos seus 

bens, devem impedi-lo de o fazer, é considerado como tendo sido expulso pela força armada. 

 

9. Portanto, podemos repelir pelo uso de armas qualquer pessoa que venha armada, mas isto deve ser feito imediatamente, e 

não depois de decorrido algum tempo; se nos lembrarmos que não só se pode oferecer resistência à ejeção forçada, mas 

também que aquele que foi ejetado pode ele próprio expulsar o intruso, se o fizer imediatamente, e não depois de decorrido 

algum tempo. 

 

10. Se a pessoa que vier armada for um agente, o seu principal será considerado como tendo usado força armada na expulsão, 

quer tenha mandado fazê-lo, quer, como diz Julianus, o tenha posteriormente ratificado. 

 

11. Isto também se aplica ao caso dos escravos; pois se os meus escravos vierem armados sem mim, não sou considerado 

como tendo vindo, mas os meus escravos; a menos que eu lhes tenha ordenado que o fizessem, ou ratificado o seu acto. 

 

12. Este interdito também pode ser utilizado contra alguém por cuja conduta fraudulenta uma pessoa tenha sido despojada 

pela força armada; e será concedido, após o decurso de um ano, para a recuperação do que quer que tenha chegado às mãos 

daquele que foi responsável pelo acto. 

 

13. É evidente que o interdito Unde m será necessário para um usufrutuário, se ele for impedido de utilizar e usufruir do 

usufruto da terra. 

 

14. Um usufrutuário é entendido como tendo sido impedido de usar e desfrutar do seu direito, quando é expulso à força 

enquanto usufrui do seu privilégio, ou não é autorizado a entrar no terreno, quando o deixa sem a intenção de renunciar ao 
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seu usufruto. Se, no entanto, alguém o impedir de a utilizar e desfrutar no início, não haverá fundamento para este interdito. 

O que deve, então, ser feito? O usufrutuário deve intentar uma acção para a recuperação do seu usufruto. 

 

15. Mais uma vez, este interdito tem como referência aquele que é impedido de utilizar e desfrutar da terra, bem como aquele 

com quem se interfere na utilização e usufruto de uma casa. Consequentemente, consideramos que não se aplica aos bens 

móveis, onde qualquer pessoa é impedida de os utilizar e desfrutar, a menos que o referido bem móvel seja acessório ao 

terreno. Portanto, se a propriedade estava no terreno, deve ser dito que esta interdição se aplicará ao mesmo. 

 

16. Do mesmo modo, se não foi legado o usufruto, mas apenas o uso do bem imóvel, este interdito será aplicável; pois, 

independentemente da forma como o usufruto ou uso foi estabelecido, este interdito será aplicável. 

 

17. Qualquer pessoa que tenha obtido a posse de um bem, seja de que forma for, como usufrutuário, pode recorrer a este 

interdito. Se alguém que tenha sido impedido de gozar do seu privilégio, perder posteriormente os seus direitos civis, ou 

morrer, é muito apropriadamente considerado que este interdito residirá a favor dos seus herdeiros e sucessores; não com o 

propósito de constituir outro usufruto, mas para que qualquer dano que tenha sido sofrido no passado possa ser reparado. 

 

18. Da mesma forma, o herdeiro é também passível de uma acção na facção por tudo o que tenha chegado às mãos de Tiis. 

 

4. The Same, On the Edict, Book X. 

 

Se alguém me despossuir pela força, em nome de um município, Pomponius diz que terei direito a um interdito contra o 

referido município, desde que algo tenha chegado às suas mãos. 

 

5. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Se o colocar na posse de bens em conformidade com um decreto judicial, Pomponius diz que o interdito Unde vi não se 

aplicará, uma vez que não é expulso à força quem é obrigado a colocar outro na posse. 

 

(6) Paulus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Quando uma decisão é proferida sob o interdito Unde vi, deve ser pelo valor do interesse que o queixoso tinha em 

permanecer na posse do bem. Pomponius diz que esta é a nossa prática, ou seja, que o bem é considerado de valor igual ao 

interesse do queixoso. Isto pode ser menos, ou mais, pois muitas vezes é mais do interesse do queixoso manter um escravo do 

que ele vale; por exemplo, quando é do interesse do proprietário ter a posse dele, ou que ele possa ser submetido a tortura, ou 

provar algum facto, ou aceitar uma propriedade. 
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7. The Same, On the Edict, Livro XXIV. 

 

Se eu tiver sido expulso à força por si, e o Titius tiver começado a possuir a mesma propriedade, posso instaurar um processo 

ao abrigo do interdito contra ninguém, a não ser contra si próprio. 

 

8. The Same, On the Edict, Book LIV. 

 

Fulcinius estava habituado a dizer que a posse era adquirida por violência, sempre que alguém que não era o proprietário, 

mas que estava na posse, era ejectado à força. 

 

9. O mesmo, Sobre o Édito, Livro LXV. 

 

Onde existem vários herdeiros, cada um deles só é responsável pela quantia que lhe chegou às mãos. Por essa razão, um 

herdeiro será por vezes responsável pela totalidade da quantia que lhe chegou às mãos, embora possa ter herdado apenas uma 

parte da propriedade. 

 

(1) O Pretor ordena que qualquer pessoa que tenha sido privada à força de um usufruto seja restituída à sua condição anterior; 

ou seja, a condição em que teria estado se não tivesse sido expulso. Por conseguinte, se o usufruto tiver de ser terminado por 

lapso de tempo, após o usufrutuário ter sido privado do mesmo pelo proprietário, este último será, no entanto, obrigado a 

fazer a restituição, ou seja, a estabelecer novamente o usufruto. 

 

10. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Título: Sobre os casos que envolvem a liberdade. 

 

Se um transgressor deve expulsar tanto o proprietário como o usufrutuário de um terreno, e o usufrutuário deve perder o seu 

direito por não o ter utilizado durante o tempo prescrito, ninguém duvida que o proprietário pode instaurar um processo 

contra o transgressor, sozinho ou com o usufrutuário; ou, se não o fizer, pode reter o usufruto depois de este lhe ter sido 

restituído, e quaisquer danos sofridos pelo usufrutuário serão recuperados junto daquele que foi responsável pela perda. 

 

11. Pomponii, On Plautius, Livro VI. 

 

Ele emprega a força que não permite à parte na posse fazer uso da propriedade da forma que desejar, quer semeando 

sementes, quer cultivando, quer escavando, quer lavrando, quer construindo sobre ela, quer ainda pela prática de qualquer 

outro acto que interfira com a livre posse da terra pelo seu adversário. 
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12. Marcellus, Digest, Livro XIX. 

 

Um arrendatário recusou-se a permitir que um homem a quem o arrendador tinha vendido a terra e mandado tomar posse da 

mesma entrasse nela; e este arrendatário foi depois desapossado à força por outro. A questão levantou-se, quem teria direito 

ao interdito Unde vi? Eu defendi que não fazia qualquer diferença se o inquilino impedia o próprio proprietário, ou o 

comprador a quem o proprietário tinha ordenado que a posse fosse dada, de entrar nas instalações. Por conseguinte, o 

interdito Unde vi mentiria a favor do arrendatário, e ele próprio seria responsável por um interdito semelhante a favor do 

arrendador, que se considerava ter ejectado, quando se recusasse a dar a posse ao comprador, a menos que o fizesse por uma 

causa justa e razoável. 

 

13. Ulpianus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Nem o interdito Unde vi, nem qualquer outro interdito implica infâmia. 

 

14. Pomponius, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Se, contudo, for expulso pela força armada, terá o direito de recuperar a terra, mesmo que originalmente a tenha obtido por 

violência, ou clandestinamente, ou sob um título precário. 

 

15. Paulus, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Se me ejectou à força, ou se fez com que isso fosse feito por violência ou clandestinamente, ainda que depois possa perder a 

posse sem ser culpado de fraude ou negligência, ainda assim será responsável por ter sido julgado contra si pelo montante do 

meu interesse; porque foi o primeiro culpado, pois ou me ejectou à força, ou fez com que isso fosse feito por violência, ou 

clandestinamente. 

 

16. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Deve ser dito com referência ao interdito Unde vi que, em caso de desapossamento por um filho sob controlo paterno, o seu 

pai será responsável por qualquer coisa que lhe tenha chegado às mãos. 

 

17. Julianus, Digest, Livro XLVIII. 

 

Quando alguém recupera à força a posse de bens de que foi privado pela violência durante a mesma disputa, entende-se que 

foi restituído à sua posição anterior em vez de ter recuperado a posse dos bens pela violência. Portanto, se eu o privar de 
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alguma coisa pela força, e o senhor mo arrancar da mesma maneira, e depois eu de novo o tirar de si, pode valer-se do 

interdito Unde vi contra mim. 

 

18. Papinianus, Perguntas, Livro XXVI. 

 

Se alguém vender um terreno que tenha arrendado, e instruir o comprador a tomar posse do mesmo, e o inquilino o impedir 

de o fazer, e o comprador depois expulsar à força o inquilino, surge a questão, quem terá direito ao interdito Unde vi? Foi 

estabelecido que o arrendatário seria responsável pela interdição a favor do vendedor; porque não fazia diferença se ele 

próprio, ou outro que foi enviado por ele, o tinha impedido de tomar posse. Porque a posse não pode ser considerada como 

tendo sido perdida antes da entrega do imóvel ao comprador, porque ninguém tem a intenção de perder a posse a favor de um 

comprador, antes de este próprio a ter obtido. O comprador, também, que depois empregou força, seria ele próprio 

responsável pela interdição a favor do arrendatário; pois não foi dele, mas do vendedor, que se viu privado da mesma, que a 

posse forçada do terreno foi adquirida. Colocou-se a questão de saber se deveria ser concedida a interdição ao comprador, se 

este tivesse posteriormente expulsado à força o inquilino, com o consentimento do vendedor. Dei a minha opinião de que ele 

não tinha direito a uma franquia, porque tinha empreendido a execução por mandato ilegal. 

 

1. Quando alguém intenta uma acção para recuperar terras contra uma pessoa que é responsável ao abrigo do interdito Unde 

vi, foi decidido que, enquanto o caso estiver pendente, o processo baseado no interdito pode ser conduzido legalmente. 

 

19. Tryphoninus, Disputations, Livro XV. 

 

Julianus afirmou muito apropriadamente que se me despojar à força de terras, nas quais há bens móveis, será obrigado, ao 

abrigo do interdito Unde vi, a restaurar-me não só a posse das terras, mas também a dos bens móveis que estavam lá na 

altura; mesmo que eu possa ter estado em falta no processo contra si ao abrigo do interdito; de modo que se alguns dos 

escravos ou gado tiverem morrido, ou qualquer outra propriedade tiver sido destruída por acidente, será, no entanto, obrigado 

a fazer a restituição, porque está em falta mais do que um devedor é considerado como tal. 

 

(20) Labeo, Epitomes of Probabilities by Paulus, Livro III. 

 

Se o seu inquilino tiver sido expulso à força, pode proceder sob o interdito Unde vi. A mesma regra deve ser adoptada se o 

inquilino da sua casa for expulso à força. Paulus: Isto também se aplica a um sublocatário, ou a um subarrendatário. 
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Título. 17. Relativo ao interdito uti possidetis. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIX. 

 

O Pretor diz: "Proíbo o emprego de força para impedir que um de vós retenha a posse das casas em questão contra o outro, se 

não tiverdes adquirido a posse das mesmas, quer por violência, clandestinamente, quer sob um título precário. Não 

concederei esta interdição em casos relacionados com esgotos, ou por mais do que o valor da propriedade; e permitirei que 

seja instaurado um processo no prazo de um ano a partir do dia em que a parte tinha o direito de o fazer". 

 

1. Esta interdição é enquadrada em benefício do possuidor da terra que o Pretor admite, e é proibitiva, no que diz respeito à 

retenção da posse. 

 

2. A razão para a introdução desta interdição é porque a posse da propriedade deve ser distinta da sua propriedade. Pois pode 

acontecer que alguém seja o possuidor, mas não o proprietário do bem em disputa, e que alguém seja o proprietário, mas não 

o possuidor; e a mesma pessoa pode ser tanto o possuidor como o proprietário. 

 

3. Portanto, sempre que surja uma controvérsia com referência à propriedade entre litigantes, ou estes concordem que um 

deles será o possuidor e o outro o reclamante, ou não seja feito tal acordo; o resultado será o seguinte Se chegarem a um 

acordo, a questão é imediatamente resolvida, e aquele que for acordado que será proprietário usufruirá das vantagens de um 

possuidor, e o outro suportará os encargos de um reclamante. Se houver qualquer disputa entre eles sobre qual deles está na 

posse, porque cada um deles declara que tem o melhor direito a ela, então, se o objecto da disputa for propriedade real, eles 

devem recorrer a esta interdição. 

 

4. Este interdito, vulgarmente chamado Uti possidetis, tem por objectivo manter a posse; pois é concedido para evitar 

qualquer violência contra a parte na posse, e por isso é introduzido após o interdito Unde vi, pois este restabelece a posse 

após ter sido perdida, e este interdito prevê contra a sua perda. Finalmente, o Pretor proíbe o uso da força contra o possuidor; 

daí que o primeiro interdito se lhe oponha, enquanto que o segundo o protege. E, como diz Pedius, toda a controvérsia com 

referência à posse ou envolve a restituição de bens a nós, dos quais não estamos na posse, ou permite-nos deter quaisquer 

bens que já possuímos. Os procedimentos para a restituição da posse são instituídos através de um interdito, ou através de 
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outra acção. Portanto, existem duas formas de obter a posse, ou seja, através de uma excepção ou de um interdito. É 

concedida uma excepção à parte na posse, por várias razões. 

 

5. As seguintes palavras são sempre inseridas neste interdito: "Se não privar a outra parte da posse nem por violência, nem 

clandestinamente, nem sob um título precário". 

 

6. O interdito chamado Uti possidetis também protege o possuidor da terra, pois não lhe é concedida qualquer acção, uma vez 

que era suficiente para que estivesse na posse. 

 

7. Este interdito também pode ser utilizado quer alguém alegue estar na posse de todo o tracto de terra ou apenas de uma 

certa parte do mesmo, ou de uma parte indivisa. 

 

8. Esta interdição é indubitavelmente aplicável a todos os casos que envolvem a posse de bens imóveis, desde que estes 

possam ser possuídos. 

 

9. Quando o Pretor diz no interdito, "quando um de vós não tenha privado o outro da posse, seja por violência, seja 

clandestinamente, ou sob um título precário", isto significa que se alguém tiver adquirido a posse pela força, ou 

clandestinamente, ou sob um título precário de outra pessoa que não o seu adversário, isso será uma vantagem para ele. Se, 

no entanto, ele privou o seu adversário da posse, não deve ganhar o seu caso, pelo facto de o ter desapossado ilegalmente; 

pois é evidente que a posse deste tipo não deve ser vantajosa. 

 

2. Paulus, On the Edict, Book LXV. 

 

Na consideração deste interdito, não faz diferença se a posse é justa ou injusta, no que diz respeito às outras partes; pois 

quem está na posse, através deste mesmo facto, tem um direito melhor do que aquele que não ocupa a propriedade. 

 

3. Ulpianus, On the Edict, Book LXIX. 

 

Quando duas partes estiverem na posse da totalidade do bem, vejamos que opinião deve ser dada. Examinemos como isto 

pode ocorrer. Se alguém sugerir um caso em que uma delas detenha a posse justamente, e a outra injustamente; por exemplo, 

se eu possuir o bem por um título legal, e o senhor o tiver obtido por violência, ou clandestinamente, e me tiver privado da 

posse, terei a preferência pelo interdito; mas se o senhor não tiver obtido a posse de mim, nenhum de nós terá a vantagem, 

pois tanto o senhor como eu estamos na posse. 

 

1. Este interdito tem duas vertentes, e é a favor tanto dos queixosos como dos arguidos. 
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2. Este interdito é suficiente para uma pessoa que é impedida de construir nas suas próprias terras, pois o senhor é 

considerado como interferindo na minha posse, se o senhor me impedir de a utilizar. 

 

3. Se um inquilino impedir um proprietário de reparar a sua casa, foi decidido que o interdito Uti possidetis ficará onde o 

proprietário declara, na presença de testemunhas, que não pretende impedir o inquilino de viver na casa, mas não deseja que 

ele seja considerado em posse da mesma. 

 

4. Além disso, vejamos qual é a lei, se o agente do seu vizinho transplantar vinhas da sua terra para a sua. Pomponius diz que 

pode servir-lhe de aviso, e cortar as videiras, e Labeo diz a mesma coisa. Diz também que pode fazer uso do interdito Uti 

possidetis com referência ao local onde as videiras se enraizaram, uma vez que, se ele usar de violência para o impedir de 

cortar ou remover as videiras, será considerado que o impediu à força de tomar posse; pois Pomponius defende que quem 

impedir outro de cultivar a sua própria terra o impede de reter a posse da mesma. 

 

5. Mais uma vez, quando algo é projectado por um vizinho sobre a terra de outro, e isto é alegadamente feito sem qualquer 

direito, vamos ver se o interdito Uti possidetis estará disponível para um deles contra o outro. É afirmado por Cassius que 

nenhum deles pode empregá-lo, porque um deles possui a terra, e o outro a superfície com o edifício sobre ela. 

 

6. Labeo também diz: "Parte dos projectos da minha casa sobre a vossa. Podeis fazer uso do interdito contra mim se ambos 

possuirmos o local que é coberto pela projecção? Ou posso utilizar o interdito contra si, a fim de obter mais prontamente a 

posse da projecção, uma vez que está agora na posse da casa, uma parte da qual constitui a referida projecção"? 

 

7. Mas se, acima da casa de que estou na posse, houver um apartamento em que outra pessoa reside como proprietário, Labeo 

diz que eu, e não aquele que reside no referido apartamento, posso fazer uso do interdito Uti possidetis, pela razão de que 

tudo o que é construído sobre o solo forma sempre uma parte dele. Labeo diz que é claro que se o apartamento tem uma 

entrada pública, o proprietário da parte inferior da casa não está na posse dela, mas será possuído por aquele que tem a 

entrada da rua. Isto é verdade com referência a um apartamento com uma entrada pública. Mas as partes em posse de 

edifícios em terrenos têm direito ao interdito especial e às acções concedidas pelo Pretor. O proprietário do terreno, porém, é 

preferido no caso de um interdito Uti possidetis, não só contra a pessoa que tem o edifício, mas também contra todos os 

outros. Ainda assim, o Pretor irá, de acordo com os termos do contrato de arrendamento, protegê-lo a quem tem direito ao 

edifício. Pomponius também adopta esta opinião. 

 

8. Os credores que tenham sido colocados na posse para a preservação da propriedade não podem recorrer ao interdito Uti 

possidetis; e isto é razoável, porque não estão efectivamente na posse. Deve dizer-se que a mesma regra se aplica a todos os 

outros que tenham sido colocados na posse como depositários da propriedade. 
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9. Se o meu vizinho fizer com que o seu telhado se projecte sobre a minha casa, posso recorrer ao interdito Uti possidetis para 

o obrigar a removê-lo. 

 

10. Não sou considerado como detentor da posse por violência se obtive um terreno de uma pessoa que o adquiriu tomando 

posse forçada do mesmo. 

 

11. Neste interdito, é proferida uma sentença por uma soma igual ao valor avaliado do bem. Temos de compreender as 

palavras, "até ao valor do bem", para significar o interesse que a parte tinha em reter a posse. É, contudo, a opinião de 

Servius, que o valor da posse deve ser estimado como o da propriedade; mas isto não deve, de forma alguma, ser concedido, 

pois o valor da propriedade é uma coisa, e o da posse é outra. 

 

(4) The Same, On the Edict, Book LXX. 

 

Em conclusão, penso que se deve dizer que este interdito deve ser concedido entre os usufrutuários, mesmo que um deles 

reivindique o usufruto, e o outro a posse. A mesma regra deve ser adoptada quando alguém alega que está na posse do 

usufruto. Isto também é detido por Pomponius. Daí que esta interdição também deva ser concedida quando uma pessoa 

reivindica o uso e outra o usufruto do mesmo bem. 

 

 

 

 

 

Título. 18. No que diz respeito ao interdito que tem referência à superfície do terreno. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

O Pretor diz: "Proíbo-vos de impedir o gozo da superfície do terreno em questão, de acordo com os termos do arrendamento 

ou do contrato, quer por emprego de força, quer clandestinamente, quer sob um título precário. Se qualquer outra acção com 

referência à superfície do terreno for solicitada, concedê-la-ei onde se demonstre justa causa". 
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1. Qualquer pessoa que tenha o direito de utilizar a superfície de uma terra pertencente a outra é protegida por uma acção 

civil. Pois se a tiver arrendado, pode intentar uma acção judicial ao abrigo do contrato de arrendamento; se a tiver adquirido, 

pode intentar uma acção de compra contra o proprietário do terreno, e se este último interferir com ele, pode ser processado 

pelo montante do interesse do queixoso. Quando os seus direitos são interferidos por outro, o proprietário será obrigado a 

indemnizá-lo, e a ceder-lhe os seus direitos de acção. No entanto, foi considerado muito mais aconselhável empregar este 

interdito e prometer uma espécie de acção real, porque era incerto se a acção ao abrigo do contrato de arrendamento poderia 

ser intentada, uma vez que é sempre melhor ter posse do que intentar uma acção pessoal. 

 

2. Neste caso é proposto um interdito duplo, tal como no caso do interdito Uti possidetis. Por conseguinte, o Pretor protege 

aquele que reivindica o direito à superfície do terreno por um interdito semelhante ao de Uti possidetis, e não exige mais nada 

dele, excepto que deve ter um título de posse. Ele só pergunta uma coisa, nomeadamente, se obteve a posse do seu adversário 

pela força, clandestinamente, ou sob um título precário. Todas as formalidades são observadas sob este interdito que são 

aplicáveis ao interdito Uti possidetis. 

 

3. Quando o Pretor diz: "Se qualquer outra acção com referência à superfície da terra for solicitada, eu concedê-la-ei, quando 

for demonstrada causa adequada", isto deve ser entendido como significando que se alguém tiver arrendado a superfície da 

terra por um curto período de tempo, uma acção real ser-lhe-á recusada. Esta acção real, no entanto, será a favor daquele que 

arrendou a superfície da terra durante muito tempo, depois de ter sido demonstrada a causa adequada. 

 

4. Além disso, aquele em cujo terreno foi erguido um edifício não precisa de uma acção equitativa, mas tem uma acção real 

que é a mesma a que tem direito com o objectivo de recuperar o solo. É evidente, se ele quiser intentar uma acção contra a 

pessoa que tem direito ao edifício, que pode fazer uso de uma excepção de facto, pois quando concedemos uma acção a 

alguém, deve ser dito que ele tem, com muito mais razão, direito a uma excepção. 

 

5. Se a superfície do solo for despejada do possuidor, será perfeitamente justo chegar ao seu alívio sob uma estipulação com 

referência ao despejo, ou em todo o caso, através de uma acção de compra. 

 

6. Mais uma vez, pela razão de que uma acção real é concedida a qualquer pessoa que tenha direito à superfície do solo, 

também é concedida contra ele; e deve manter-se que ele tem direito a uma espécie de usufruto ou uso, e que o seu direito 

pode ser estabelecido por meio de acções pretorianas. 

 

7. Deve entender-se que o direito à superfície do solo pode ser transferido por entrega, assim como legado, e doado. 

 

8. Se este direito for mantido em comum por duas pessoas, conceder-lhes-emos uma acção em partição. 

 



2896 

 

9. As servidões são também estabelecidas pelo Direito Pretoriano, e os procedimentos para as recuperar podem ser instituídos 

através de acções equitativas, tal como as que são estabelecidas pelo Direito Civil. Um interdito com referência a elas 

também mentirá. 

 

(2) Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXV. 

 

Dizemos que as casas fazem parte da superfície da terra onde foram erguidas sob os termos de um arrendamento; e a 

propriedade das mesmas, de acordo com o direito civil e natural, é conferida ao proprietário do solo. 

 

 

 

 

 

Título. 19. Quanto ao interdito que tem como referência os direitos de passagem privados. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

O Pretor diz: "Proíbo-o de impedir o gozo da estrada ou caminho privado em questão, como tem feito durante o ano passado; 

a menos que tenha obtido o uso do mesmo do seu adversário, seja por violência, clandestinamente, ou sob um título 

precário". 

 

1. Esta interdição é proibitiva, e apenas tem em vista a preservação de servidões rústicas. 

 

2. Ao conceder esta interdição, o Pretor não pergunta se o requerente tem uma servidão imposta por lei ou não, mas apenas se 

utilizou o direito de passagem para o presente ano, sem empregar violência, ou secretamente, ou sob um título precário, e o 

protege, embora não possa estar a utilizar o direito de passagem no momento em que a interdição é concedida. Portanto, quer 

tenha direito de passagem, quer não, está em condições de reivindicar a protecção do Pretor, desde que tenha feito uso do seu 

direito durante um ano, ou por um período razoável, ou seja, por um período não inferior a trinta dias. Este gozo não tem 

qualquer referência ao tempo presente, pois, na maioria dos casos, não utilizamos uma estrada constantemente, mas apenas 

quando a necessidade o exige. Daí que o Pretor tenha restringido a sua utilização ao período de um ano. 
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3. Devemos calcular o ano de volta a partir da data do interdito. 

 

4. Se alguém fizer uso deste interdito, será suficiente para provar uma de duas coisas, nomeadamente, que utilizou a estrada 

ou para caminhar, ou para passar de carro. 

 

5. Julianus diz que o interdito ficará a favor do queixoso até que ele tenha entrado na estrada, o que é verdade. 

 

6. Vivianus diz muito correctamente que quando alguém, devido aos inconvenientes causados por um riacho, ou porque a via 

pública foi obstruída, faz uma nova estrada através do campo de um vizinho, não é de modo algum entendido para adquirir o 

uso da mesma, mesmo que o faça frequentemente; daí que o interdito não possa ser empregado por ele, não pela razão de ter 

usado a estrada por um título precário, mas porque ele não a usou de todo. De acordo com isto, não é considerado como 

tendo utilizado qualquer das estradas, uma vez que ainda menos utilizou a antiga sobre a qual não viajou, devido aos 

inconvenientes causados pelo riacho, ou porque foi obstruída. A mesma regra deve também ser aplicada quando não se 

tratava de uma via pública, mas de uma via privada que estava obstruída, pois, neste caso, a questão é a mesma. 

 

7. Se um inquilino, um hóspede, ou qualquer outra pessoa fizer uma estrada através da terra de outro, considerar-se-á que o 

proprietário a utilizou, e portanto terá direito ao interdito; e isto também foi mencionado por Pedius, que acrescentou que, se 

ele não soubesse por cuja terra tinha passado, manteria a servidão. 

 

8. Se, no entanto, eu fizer um caminho através da terra que um amigo meu pensa que lhe pertence, ele será entendido como 

tendo direito ao interdito para seu próprio benefício, e não para o meu. 

 

9. Se alguém não tiver utilizado um direito de passagem durante o ano passado, devido a uma inundação, mas o tiver 

utilizado no ano anterior, poderá recorrer a este interdito alterando a data, e terá direito a uma restituição completa ao abrigo 

da cláusula do interdito, "se me parecer haver uma boa razão". 

Se, no entanto, foi impedido pela violência de utilizar o direito de passagem, Marcelo pensa que lhe deve ser concedida uma 

restituição completa. Além disso, o interdito com a data alterada pode ser utilizado noutros casos, em que uma parte tem 

normalmente direito a exigir a restituição completa. 

 

10. Deve também notar-se que, quando é concedido um atraso ao meu adversário, e o meu caso ao abrigo do interdito será 

assim prejudicado, é apenas que a data do interdito deve ser alterada. 

 

11. Se lhe tiver transmitido, sob um título precário, um terreno ao qual é devido um direito de passagem, e se solicitar ao 

proprietário das instalações adjacentes detidas sob um título precário, para lhe permitir a utilização do referido direito de 

passagem, será impedido por uma excepção, se desejar empregar o interdito contra aquele a quem solicitou autorização para 
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utilizar o direito de passagem sob um título precário? A melhor opinião é que será impedido; e isto pode ser obtido a partir do 

que Julianus disse num caso do mesmo tipo. Pois ele pergunta, se eu lhe transmitir uma faixa de terra por um título precário, 

ao qual é devido um direito de passagem, e o senhor obtiver o direito de utilizar a estrada por um título precário, ainda posso 

recorrer ao interdito, porque, como o título precário não me vincula, não sou considerado na posse de nada do que o senhor 

possa ter feito sob tal título. Porque sempre que o meu inquilino, ou a pessoa a quem transmiti o terreno por um título 

precário, utiliza a estrada, entende-se que eu a utilizo; por isso, digo muito apropriadamente que estou a gostar da sua 

utilização. Por isso diz que o resultado será que, se eu tiver obtido o direito de passagem por um título precário, e depois lhe 

transmitir a terra com o mesmo título, e embora tenha viajado na estrada com a convicção de que o direito era devido à minha 

terra, o interdito não pode ser utilizado por mim, e não serei, não sem razão, considerado como tendo utilizado a estrada com 

um título precário, pois não a sua opinião mas a minha deve ser considerada. Penso, no entanto, que pode beneficiar do 

interdito, embora Julianus não diga nada sobre este ponto. 

 

12. Se alguém utilizou o direito de passagem para o período de um ano acima mencionado, sem empregar violência, ou agir 

clandestinamente, ou confiar num título precário, mas não o utilizou desde então, ou o fez clandestinamente, ou sob um título 

precário, vejamos se isso prejudicará os seus direitos. A melhor opinião é que não os prejudicará de forma alguma, no que diz 

respeito ao interdito. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXVI. 

 

Qualquer direito que tenha sido devidamente adquirido não pode ser extinto ou alterado por qualquer defeito que possa vir a 

sobrevir. 

 

(3) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Labeo refere-se ao seguinte caso, nomeadamente: "Se estiver a utilizar um direito de passagem que tenha obtido legalmente 

de mim, e eu vender o terreno ao qual o direito é imposto, e o comprador depois o impedir de o utilizar, embora possa ser 

considerado como estando a utilizá-lo clandestinamente, no que lhe diz respeito (para quem fizer uso de um direito, depois de 

ter sido proibido de o fazer, utiliza-o clandestinamente) ; ainda assim, o interdito ficará a seu favor durante um ano, porque, 

durante este ano, houve uma época em que fez uso do direito sem o emprego de violência, ou sem o fazer clandestinamente, 

ou sob um título precário. " 

 

1. Deve-se notar que uma pessoa é considerada como fazendo uso de um direito de passagem clandestinamente, não só 

depois de ter sido proibida de o fazer, mas também quando o usa depois de ter sido proibido a quem adquiriu o direito. É 

evidente que, se eu não soubesse que ele tinha sido proibido de o utilizar, e continuar a fazê-lo, deve ser dito que não serei 

ferido. 
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2. Se alguém tiver obtido o uso de um direito de passagem através do meu agente por ter empregado violência, ou tiver agido 

clandestinamente, ou o possuir por um título precário, pode ser impedido por mim de o utilizar, e não pode valer-se do 

interdito, porque aquele que possui por um título defeituoso obtido através do meu agente é considerado como tendo posse de 

mim por violência, clandestinamente, ou sob um título precário. 

 

Pedius diz que, se alguém, por qualquer destas formas, tiver adquirido a posse de uma pessoa a quem sucedeu por herança, 

por compra, ou por qualquer outro título, a mesma regra se aplicará. Pois, onde nós somos bem sucedidos nos direitos dos 

outros, não é apenas que devamos ser prejudicados por algo que não tenha prejudicado aquele a quem somos bem sucedidos. 

 

3. Neste interdito, é tido em conta o valor do interesse que a parte tinha em não ter sido impedida de utilizar o direito de 

passagem. 

 

4. Considera-se que desfrutamos de servidões através dos nossos escravos, dos nossos inquilinos, dos nossos amigos, ou dos 

nossos convidados, e por quase todos aqueles que detêm as servidões em nosso nome. Julianus, contudo, diz que uma 

servidão não é retida para o proprietário da propriedade por um usufrutuário, e que esta interdição não será feita a favor do 

proprietário através do usufrutuário. 

 

5. Julianus também diz que se eu tiver um usufruto na sua terra cuja propriedade lhe é efectivamente conferida, e ambos 

passarmos pela terra de um vizinho, ambos podemos recorrer a este interdito. 

Se o usufrutuário for impedido de usufruir do seu direito por um estranho, ou pelo proprietário, ou este último for 

interrompido pelo usufrutuário, o interdito será aplicado; pois pode ser empregado contra quem quer que interfira com o 

direito de passagem. 

 

6. Este interdito também se aplicará a quem obtiver a posse de um terreno em virtude de uma doação. 

 

7. Quando alguém compra um terreno por minha ordem, é perfeitamente justo que este interdito me seja concedido, para que 

aquele que comprou a propriedade sob a minha direcção possa usufruir do seu direito. 

 

8. Se, no entanto, alguém comprar o usufruto ou uso do terreno, ou este lhe for legado ou transferido, terá direito a este 

interdito. 

 

9. Além disso, qualquer pessoa para quem as terras tenham sido transferidas por meio de dote pode instaurar um processo ao 

abrigo deste interdito. 
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10. E, de um modo geral, deve ser dito que haverá fundamento para esta interdição em todos os casos em que um direito de 

passagem tenha sido obtido por venda, ou por qualquer outro contrato. 

 

11. O Pretor diz: "Proíbo qualquer pessoa de o impedir à força de reparar uma estrada ou caminho, e de o restaurar à mesma 

condição em que se encontrava quando o utilizou durante o último ano, se não o utilizou empregando violência, agindo 

clandestinamente, ou em virtude de um título precário. Qualquer pessoa que deseje fazer uso deste interdito deve fornecer 

segurança ao seu adversário por qualquer dano que possa resultar de qualquer culpa sua". 

 

12. O bem-estar público também causou a introdução deste interdito, pois era apenas apropriado que um interdito fosse 

promulgado em benefício daquele que goza de um direito de passagem, a fim de lhe permitir reparar a estrada. Pois como 

pode alguém utilizar convenientemente uma estrada ou caminho a menos que o repare? Porque assim que a estrada for 

danificada, aquele que tem direito ao direito de passagem pode utilizá-la e usufruir dela com menos vantagens. 

 

13. Este interdito difere do anterior, porque todos podem recorrer a estes últimos que utilizaram a estrada durante um ano; 

mas apenas aqueles que utilizaram a estrada durante um ano, e que têm, além disso, o direito de a reparar, podem recorrer a 

este interdito. Este direito, no entanto, é considerado como sendo conferido àquele a quem a servidão é devida. Portanto, 

quem fizer uso deste interdito deve provar duas coisas: primeiro, que utilizou a estrada durante um ano; e segundo, que tem 

direito à servidão, pois se não conseguir estabelecer nenhuma delas, o interdito não se aplicará. Nem isto é irrazoável, pois se 

aquele que deseja gozar do direito de passagem até que a sua pretensão à servidão seja estabelecida não apresentar a prova da 

mesma, o que perdeu aquele que o sofre para fazer o que já fez durante um ano? Mas aquele que deseja reparar a estrada 

empreende algo novo, e não deve ser autorizado a tentar fazê-lo na terra de outro, a menos que demonstre que tem 

efectivamente direito à servidão. 

 

14. Além disso, pode acontecer que alguém tenha o direito de passar e conduzir sobre as instalações de outro, mas não tenha 

o direito de reparar a estrada, porque, ao conceder a servidão, pode ter sido expressamente previsto que o direito de reparar a 

estrada não estava incluído; ou pode ter sido feito de tal forma que, se o beneficiário desejasse repará-la, só lhe seria 

permitido fazê-lo de uma certa forma. Assim, o Pretor diz muito apropriadamente, em referência às reparações, "proíbo 

qualquer pessoa de o impedir de reparar a estrada, como tem o direito de fazer", ou seja, na medida em que lhe seja 

permitido, de acordo com os termos da servidão imposta. 

 

15. Entendemos pelo termo "reparação", para restaurar a estrada ao seu estado anterior, ou seja, que não deve ser alargada, ou 

alongada, baixada, ou elevada, pois uma coisa é reparar uma estrada e outra muito diferente é construí-la. 

 

16. A questão é colocada por Labeo, se alguém deseja construir uma nova ponte com o objectivo de reparar uma estrada, se 

lhe deve ser permitido fazê-lo. Ele diz que lhe deve ser permitido fazê-lo, porque uma estrutura deste tipo faz parte da 
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reparação de uma estrada. Penso que a opinião da Labeo é correcta; desde que, se isto não fosse feito, não se poderia viajar 

convenientemente para trás e para a frente na estrada. 

 

4. Venuleius, Interdicts, Livro I. 

 

Os antigos acrescentaram expressamente que a violência não deve ser empregada para impedir que alguém traga materiais 

adequados à reparação de uma estrada. Esta disposição é supérflua, uma vez que quem não permitir que sejam trazidos 

materiais sem os quais uma estrada não pode ser reparada é considerado como usando a violência para impedir que as 

reparações sejam feitas. 

 

(1) Se, no entanto, qualquer pessoa que possa trazer os materiais necessários à reparação por uma via mais curta prefere 

trazê-los por uma via mais longa, a fim de sujeitar aquele que deve a servidão ao aborrecimento, a força pode ser usada 

contra ele impunemente, porque é ele próprio que interfere na reparação da estrada. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

É evidente que se alguém impede que os materiais sejam empilhados, ele emprega a força para impedir que as reparações 

sejam feitas. 

 

1. Se alguém, sendo capaz de transportar os materiais através de outra parte de um campo sem causar qualquer inconveniente 

ao proprietário do terreno, transporta-os através de alguma outra parte, foi muito bem decidido que se pode empregar força 

para o impedir de o fazer. 

 

2. Não há dúvida de que este interdito pode ser concedido não só à própria pessoa que tenha sido interferida, mas também aos 

seus sucessores. Também será concedido a favor e contra um comprador. 

 

3. Se alguém tiver uma servidão que não tenha sido legalmente imposta, mas da qual tenha gozado durante muito tempo, o 

facto de a ter utilizado durante um período prolongado dar-lhe-á o direito de empregar este interdito. 

 

4. Aquele que desejar recorrer a esta interdição deverá fornecer segurança ao seu adversário contra qualquer dano que possa 

ser causado pelos seus actos. 

 

(6) Paulus, Sobre o Édito, Livro LXVI. 
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Como qualquer pessoa que tenha gozado de uma servidão sem título defeituoso não sofre qualquer prejuízo dos seus direitos, 

mesmo que, durante o ano passado, tenha feito uso dela sob um título defeituoso, de modo semelhante um comprador ou um 

herdeiro não será ferido se tiver gozado de uma servidão sob um título defeituoso, se o vendedor ou o testador tiver gozado 

dela sob um bom título. 

 

7. Celsus, Digest, Livro XXV. 

 

Se alguém tiver passado de e para a sua terra sem o emprego de violência, ou sem agir clandestinamente, ou sob um título 

precário, e ainda assim o fez sem qualquer direito, mas com a intenção de não atravessar a terra, se tivesse sido proibido; esta 

interdição não se aplicará nestas circunstâncias, pois, para que o faça, a pessoa referida deve possuir algum direito na terra. 

 

 

 

 

 

Tit. 20. Quanto ao edito que faz referência à água utilizada todos os dias e a tal como só é utilizada durante o Verão. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

O Pretor diz: "Proíbo o uso da força contra vós para vos impedir de conduzir a água em questão da mesma forma como a 

conduziram durante o ano passado, desde que não o tenham feito, quer por violência, quer clandestinamente, quer sob um 

título precário". 

 

1. Esta interdição é proibitiva, e por vezes é restitutória, e tem como referência a água em uso diário. 

 

2. A água em uso diário não é tal como é usada constantemente, mas é aquela que qualquer pessoa pode usar todos os dias se 

assim o desejar; embora por vezes, embora possa não ser conveniente conduzi-la durante o Inverno, uma pessoa, no entanto, 

tem o direito de o fazer. 

 

3. Há dois tipos de servidões relacionadas com a água, uma delas para o seu uso diário, e a outra para o seu uso no Verão. O 

que pode ser utilizado todos os dias difere do que é utilizado no Verão, pois o primeiro é tal como é conduzido 



2903 

 

constantemente tanto no Verão como no Inverno, embora por vezes não seja utilizado. Aquela que é chamada água para uso 

diário tem a sua servidão dividida por intervalos de tempo. Aquilo que é para uso durante o Verão é tal que só é conveniente 

utilizar durante essa estação, pois estamos habituados a falar de vestuário de Verão, estâncias de Verão, e campos de férias de 

Verão, que utilizamos ocasionalmente durante o Inverno, mas na sua maioria durante o Verão. Penso que a água que é usada 

no Verão, e a que é para uso diário, deve ser distinguida considerando a intenção das festas, e a natureza dos locais onde é 

usada; pois se é tal que pode ser sempre conduzida, mas só a uso no Verão, deve dizer-se que se trata de água de Verão. 

Além disso, se só pode ser conduzida durante o Verão, é também água de Verão. Se os locais são tais que, pela sua natureza, 

a água só pode ser introduzida durante o Verão, deve ser considerada como água de Verão. 

 

4. Quando se afirma no interdito, "como conduziu a água durante o ano passado", isto significa não todos os dias, mas apenas 

um dia ou uma noite durante todo o ano. Portanto, a água diária é tal que pode ser conduzida todos os dias durante o Inverno 

ou o Verão, embora possa haver alturas em que não é conduzida. A água do Verão é tal que pode ser conduzida todos os dias, 

mas é utilizada apenas no Verão, e não no Inverno; não porque isto não possa ser feito durante o Inverno, mas porque 

normalmente não é o caso. 

 

5. Mais uma vez, o Pretor, neste interdito, refere-se apenas à água que corre continuamente, pois a água não pode ser 

conduzida a menos que o seu fluxo seja constante. 

 

6. Embora tenhamos declarado que este interdito apenas se refere a água que corre continuamente, também se refere a água 

que pode ser conduzida. Pois existe determinada água que, embora o seu caudal seja contínuo, ainda não pode ser conduzida; 

como, por exemplo, água de poços, e tal como é tão profunda no subsolo que não pode ser elevada à superfície de modo a ser 

útil. Pode ser imposta uma servidão para a captação deste tipo de água, que não pode ser conduzida. 

 

7. Estes interditos com referência a água e nascentes são considerados aplicáveis apenas à água que é extraída da sua 

nascente, e não de qualquer outro lugar, pois uma servidão pode ser imposta a este tipo de água ao abrigo da Lei Civil. 

 

8. A fonte de água é o local de origem, e é a própria nascente, se provém de uma nascente. Se, no entanto, for derivada de um 

rio ou de um lago, as primeiras partes da vala pela qual é conduzida do referido rio ou lago para o canal é considerada a sua 

nascente. Se a água, que escorre pelo solo, aparece primeiro em algum lugar ou outro, é evidente que devemos chamar o 

lugar onde emerge pela primeira vez da terra a sua nascente. 

 

9. E, independentemente da forma como o direito à água possa ser estabelecido, deve ser considerado que este interdito se 

aplicará. 
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10. Se, no entanto, o direito à água não pertence legalmente a ninguém, mas ele pensa que tem o direito legal de a conduzir, e 

fá-lo, pois, neste caso, o erro não está na lei, mas na realidade, deve ser considerado, e é também nossa prática, que ele tem o 

direito de recorrer a este interdito; pois basta que ele pense que tinha o direito legal de conduzir a água, e não o fez nem por 

violência, nem clandestinamente, nem sob um título precário. 

 

11. Coloca-se a questão de saber se estes interditos apenas fazem referência à água que é utilizada para irrigação da terra, ou 

se se aplicam a toda a água, mesmo a que é utilizada para o nosso uso e conveniência. É nossa prática considerar que eles têm 

referência a todos os tipos de água. Daí que este interdito seja aplicável, mesmo quando alguém deseja trazer água para as 

suas casas na cidade. 

 

12. Além disso, Labeo diz que mesmo onde existem certos aquedutos que não pertencem à terra, porque podem ser utilizados 

por qualquer pessoa, o interdito ainda se aplicará. 

 

13. Labeo também diz que mesmo que o Pretor, neste interdito, se referisse à água fria, os interditos não deveriam, contudo, 

ser recusados no que diz respeito à água quente, uma vez que o uso de água deste tipo é necessário, pois por vezes é utilizada 

em vez de água fria nos campos irrigados. Além disso, em alguns lugares, a água quente é indispensável para efeitos de 

irrigação, como, por exemplo, em Hieropolis, pois é um facto que os Hieropolitans irrigam as suas terras na Ásia com água 

quente. E embora a água deste tipo possa não ser absolutamente necessária para fins de irrigação, ninguém duvida que estes 

interditos se aplicarão em tais circunstâncias. 

 

14. Haverá terreno para este interdito, quer a água se encontre numa cidade ou fora dela. 

 

15. Deve entender-se, no entanto, que o Pretor ordena que a água seja conduzida da mesma forma que foi conduzida durante 

o ano passado, pelo que isto não pode ser feito numa quantidade maior, ou num local diferente. Portanto, se a água que 

alguém deseja conduzir for diferente da que conduziu durante o ano passado, ou se foi a mesma e deseja conduzi-la através 

de uma parte diferente das suas instalações, pode ser utilizada força para o impedir de o fazer. 

 

16. Labeo diz que cada parte do terreno através do qual a água é conduzida tem direito ao benefício da servidão. Assim, se o 

queixoso tiver adquirido um campo adjacente, e desejar conduzir a água que utilizou durante o ano passado para o campo que 

adquiriu recentemente, pode recorrer legalmente a este interdito, como é o caso dos direitos de passagem; para que, uma vez 

que tenha entrado no seu próprio terreno, possa entrar no outro onde lhe apetecer, a menos que seja impedido pela pessoa a 

quem foi obtida a servidão da água. 

 

17. Também se pergunta onde é que alguém mistura outra água com a que utilizou durante o ano anterior, se pode ser 

impedido de o fazer impunemente. Existe uma opinião de Ofilius, que pensa que pode ser legalmente impedido de o fazer, 
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mas apenas no local onde primeiro permite que a água corra para o seu canal. Ofilius diz que ele pode ser legalmente 

impedido com referência a todo o seu direito à água. Concordo com a opinião de Ofilius de que o direito não pode ser 

dividido, porque a violência não pode ser empregada com referência a uma porção da água, onde isto não é aplicável a toda 

ela. 

 

18. Trebatius defende que se um maior número de bovinos for conduzido para um local de rega do que o proprietário tem o 

direito de lá levar, todos eles podem ser impedidos de vir, porque aqueles que foram acrescentados ao gado que tinha o 

direito de beber anularão o direito de todos eles a fazer uso do privilégio. Marcelo, contudo, diz que se aquele que tem o 

direito de conduzir um certo número de bovinos a um local de rega conduz mais do que esse número, não deve ser impedido 

de os trazer a todos. Isto é verdade, porque o gado pode ser separado. 

 

19. Aristo sustenta que só ele tem o direito de empregar este interdito quem pensa que tem o direito de o fazer; e não aquele 

que, sabendo bem que não tem esse direito, faz uso dele. 

 

20. Ele também diz que aquele que, durante o ano passado, conduziu a água sem violência, ou clandestinamente, ou sob um 

título precário, mas cujo gozo durante parte do mesmo ano foi sujeito a um ou outro destes defeitos, ainda pode fazer uso 

adequado deste interdito durante o tempo em que o fez, e não existia tal defeito, deve ser tido em consideração; como é 

verdade que houve um período durante o ano passado em que gozou da servidão sem empregar violência, ou agir 

clandestinamente, ou confiar num título precário. 

 

21. Surgiu a questão, em que alguém conduziu a água durante um período superior a um ano, e durante o tempo seguinte, ou 

seja, dentro do ano, a água fluiu de si mesmo, sem que ele a conduzisse, se haveria fundamento para este interdito. Severus 

Valerius diz que o interdito ficará a seu favor, pois considera-se que ele conduziu a água, embora, a rigor, possa não ser 

considerado como tendo efectivamente conduzido a água. 

 

22. Foi também colocada a questão, se alguém pensasse que ele tinha o direito de conduzir a água de dois em dois dias, e a 

conduziu apenas um dia, se o poderia ter feito correctamente, e sem enganar o possuidor da terra onde a água teve origem, 

para que ele tivesse o direito de fazer uso deste interdito. Para o Pretor diz, "como conduziu a água durante o ano passado", 

ou seja, em dias alternados, não faz diferença se a água era devida de cinco em cinco dias, ou de dois em dois dias, ou 

diariamente, no que diz respeito àquele que deseja fazer uso do interdito; pois como é suficiente ter conduzido a água apenas 

um dia durante o ano passado, não tem qualquer consequência o direito de a conduzir a pessoa, pois se alguém que tem o 

direito de a conduzir de cinco em cinco dias quiser fazer uso do interdito, alegando que tem o direito de conduzir a água de 

dois em dois dias, não terá direito a fazê-lo. 
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23. Além disso, é de notar que se, quando estiver a conduzir a água, o seu adversário o proibir de o fazer, e entretanto, perder 

o seu direito a conduzi-la, poderá, através deste interdito, obter a restituição, recuperando o que perdeu. Penso que esta 

opinião é correcta. 

 

24. Se vender e entregar a terra sobre a qual está habituado a conduzir a água, pode ainda assim recorrer ao interdito. 

 

25. Este interdito será contra qualquer pessoa que me impeça de conduzir a água, e não faz diferença se ele tem ou não a 

propriedade da terra, uma vez que continuará a ser responsável nos termos do interdito, pois, depois de a servidão se ter 

tornado operacional, pode ser reclamada contra qualquer pessoa, seja quem for. 

 

26. Se surgir uma disputa entre dois rivais (ou seja, entre duas pessoas que conduzem a água através do mesmo canal), com 

referência à água, e cada um deles afirmar ter o direito exclusivo, uma dupla interdição será feita a seu favor. 

 

27. Labeo pensa que, sob este interdito, um homem será impedido de construir qualquer coisa no terreno através do qual a 

água é conduzida, ou de aí escavar ou semear, ou de cortar qualquer árvore, ou de erigir qualquer edifício através do qual a 

água que conduziu durante o ano passado sob um bom título através do seu terreno possa ser poluída, viciada, estragada, ou 

deteriorada. Ele diz que, da mesma forma, o interdito pode ser utilizado no caso da água de Verão. 

 

28. Se alguém renunciar ao direito de tirar água, o abandono será válido. 

 

29. O Pretor diz ainda: "Proíbo o emprego de violência para impedir que se tire água, como se fez durante o Verão passado, 

sem o exercício da força, ou clandestinamente, ou sob um título precário. Concederei esta interdição aos herdeiros, 

compradores, e pretorianos possuidores de propriedade". 

 

30. Este interdito tem referência à água de Verão. 

 

31. Como declarámos que existe uma diferença entre a água utilizada apenas durante o Verão e a que pode ser utilizada 

diariamente, deve também notar-se que existe uma diferença entre os interditos; para a que tem referência à água utilizada 

diariamente, contém a seguinte cláusula: "Tal como a conduziu durante o ano passado", e a que se refere à água utilizada 

apenas durante o Verão contém a seguinte cláusula: "Tal como a conduziu durante o Verão passado". Isto não é irrazoável, 

pois como o indivíduo em questão não utilizou a água durante o Inverno, ele deve referir-se, não ao presente Verão, mas ao 

anterior. 

 

32. Os homens instruídos decidiram que o Verão começa a partir do equinócio vernal, e termina no equinócio do Outono. 

Assim, o Verão e o Inverno são divididos pelo período de seis meses. 



2907 

 

 

33. O último Verão é calculado a partir da comparação de duas estações do Verão. 

 

34. Por esta razão, se for emitido um interdito durante o Verão, por vezes o período inclui um ano e seis meses. Isto acontece 

quando a água é conduzida no início do equinócio vernal, e o interdito é emitido durante o Verão seguinte, no dia anterior ao 

equinócio outonal. Assim, se for emitido no Inverno, o período incluirá dois anos. 

 

35. Se alguém tiver sido habituado a conduzir a água apenas durante o Inverno, e não durante o Verão, pode recorrer ao 

interdito. 

 

36. Qualquer pessoa tem direito a um interdito disponível que tenha conduzido a água durante este Verão, e não durante o 

anterior. 

 

37. O Pretor diz: "Concederei um interdito aos herdeiros, compradores e pretorianos possuidores de propriedade". Deve ser 

observado que estas palavras não só têm referência à água utilizada durante o Verão, mas também àquela utilizada todos os 

dias, pois, como os interditos são concedidos aos sucessores com referência aos direitos de passagem, o Pretor pensou que 

estes também deveriam ser concedidos. 

 

38. O Pretor diz: "Proíbo o uso de violência para impedir qualquer pessoa de conduzir água de um reservatório nas suas 

instalações a quem tenha sido concedido o direito de o fazer. Sempre que um interdito com referência à construção de alguma 

obra deva ser emitido, ordenarei que seja fornecida segurança contra ameaças de ferimentos". 

 

39. Foi necessário propor este interdito, pois, como os anteriores fazem referência a pessoas que conduzem água da sua 

nascente devido à imposição de uma servidão, ou porque pensam que isso foi feito, parecia ser justo que um interdito fosse 

concedido a quem conduzia água de um reservatório, ou seja, do recipiente que contém água para uso do público e que é 

designado como reservatório. 

 

40. Se for dada permissão para conduzir a água de um reservatório, deverá ser concedido um interdito. 

 

41. Além disso, será dada permissão para conduzir a água de um reservatório, de um riacho, ou de qualquer outro lugar 

público. 

 

42. Esta permissão é concedida pelo Imperador, e ninguém mais tem o direito de a conceder. 
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43. Este direito é por vezes concedido à terra, e por vezes a pessoas. Quando é concedida à terra, não se extingue com a 

morte da parte interessada; mas quando é concedida a pessoas, perde-se pela sua morte, e portanto não passa a qualquer outro 

proprietário da terra, ou a herdeiros ou outros sucessores. 

 

44. É evidente que o direito pode ser reivindicado por aquele a quem a propriedade do terreno é transmitida. Pois se ele 

provar que a água é devida à sua terra, e correu em nome daquele por quem a propriedade foi transmitida a si próprio, pode 

sem dúvida obter o direito de a conduzir; pois isto não é um favor, mas será uma injustiça se não for obtido. 

 

45. Devemos também lembrar que, neste interdito, toda a questão da atribuição do direito à água é determinada. Pois este 

interdito não é meramente preliminar, como os anteriormente descritos, nem se refere apenas à posse temporária, mas a parte 

interessada ou teve o direito atribuído a si própria, ou não teve, e o interdito dispõe efectivamente de toda a matéria. 

 

(2) Pomponius, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Se tenho o direito de conduzir a água durante o dia ou durante a noite, não o posso fazer a horas diferentes daquelas em que 

tenho o direito de a conduzir. 

 

.3. The Same, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Adoptámos a regra de que a água pode ser conduzida, não só para fins de irrigação, mas também para o uso do gado, e 

mesmo para o prazer. 

 

1. Várias pessoas podem conduzir água de um rio, desde que não causem qualquer dano aos seus vizinhos, ou mesmo àqueles 

que se encontram na margem oposta, se o riacho se estreitar. 

 

2. Se conduziu a água de um rio público, e este deixa o seu leito, não pode segui-lo, mesmo que o lugar onde corre agora me 

pertença, porque a servidão não foi imposta a essa terra. Pode, no entanto, acompanhá-la, se o rio se acumular gradualmente à 

sua terra por depósito aluvial, porque toda a localidade está sujeita à servidão de conduzir a água do rio. Mas se o rio, tendo 

mudado o seu leito, começar a rodeá-lo, não poderá então segui-lo, porque o leito abandonado não está sujeito à servidão 

que, em consequência, é interrompida. 

 

3. A água que tem origem num riacho é tacitamente considerada como b$ para o benefício de quem a conduz a partir daí. 

 

4. Um aqueduto, cuja origem está para além da memória do homem, é considerado como tendo sido legalmente estabelecido 

no local por onde passa. 
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5. Aquele que tem o direito de conduzir água para uso diário pode colocar canos num riacho, ou fazer qualquer outra coisa; 

desde que não cause danos à terra do seu vizinho, ou interfira com o direito dos outros de utilizar água da mesma fonte. 

 

6. Qualquer pessoa que tenha o direito de conduzir água pode também conduzir legalmente outra água acima dela por meio 

de um aqueduto construído na margem, desde que não seja feito nenhum dano à conduta abaixo. 

 

4. Julianus, Digest, Livro XLI. 

 

Eu concedi a Lucius Titius o privilégio de conduzir a água da minha nascente. Levantou-se a questão se eu poderia conceder 

a Maevius o direito de conduzir a água pelo mesmo aqueduto. Se pensa que esta acção pode ser concedida a duas pessoas 

para a conduzirem pelo mesmo aqueduto, como é que elas devem fazer uso desse direito? A resposta foi que como direito de 

passagem pode ser concedido a várias pessoas em conjunto, ou separadamente; assim, da mesma forma, o direito de conduzir 

a água pode ser legalmente concedido a elas. Se as partes não chegarem a acordo entre si, de que forma deverão fazer uso 

dele? Não será injusto conceder-lhes uma acção pretoriana, tal como muitas autoridades decidiram que um processo deste 

tipo pode ser concedido em partilha a várias pessoas que têm direito ao usufruto de um usufruto. 

 

5. The Same, On Minicius, Livro IV. 

 

Está estabelecido que o uso da água pode ser dividido não só por estações, mas também por medição. Uma pessoa pode ter o 

direito de a conduzir para uso diário, e outra pode fazê-lo durante o Verão; para que a água seja dividida entre elas durante o 

Verão, e, durante o Inverno, só ele pode conduzi-la quem tem direito ao seu uso diário. 

 

1. Foi acordado entre duas pessoas que tinham direito ao privilégio de conduzir a água pelo mesmo aqueduto, em horas 

diferentes, que as horas para a sua utilização deveriam ser alteradas. Se a tivessem conduzido por um período mais longo do 

que o necessário, conforme prescrito pela servidão, de modo a que nenhuma delas a utilizasse durante o tempo especificado 

para o qual lhe tinha sido concedido, pergunto se tinham perdido o direito ao seu uso. Foi-lhes negado que o tinham perdido. 

 

6. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 

 

Enquanto examinamos os interditos que têm referência à água utilizada durante o Verão, pensamos que devemos primeiro 

determinar o que é água de Verão, relativamente à qual é normalmente concedido um interdito relacionado com a estação 

anterior; ou seja, se a água de Verão deve ser decidida como sendo uma água que só pode ser utilizada durante o Verão, se a 

intenção de quem tem o direito de a conduzir durante essa estação deve ser tida em conta; se esta designação depende da 

natureza da própria água, que só pode ser conduzida durante o Verão; ou se deve ser considerada a vantagem para os locais a 
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que é conduzida. Daí que se tenha considerado que a água foi devidamente chamada devido a duas coisas; nomeadamente, a 

sua natureza, e o benefício da terra sobre a qual é conduzida; de modo que se a sua natureza é tal que só pode ser conduzida 

durante o Verão, embora também se deseje fazê-lo durante o Inverno; ou se a sua natureza permite que seja conduzida 

durante qualquer estação do ano, e o benefício para os locais onde é conduzida apenas requer a sua utilização durante o 

Verão pelas pessoas que a ela têm direito, é muito apropriadamente chamada água de Verão. 

 

(7) Paulus, Decisões, Livro V. 

 

Se forem instaurados processos com referência a um direito de passagem, ou ao direito de conduzir a água, deve ser 

fornecida segurança de que, enquanto o queixoso tentar provar o seu direito à servidão, nenhum obstáculo será oferecido à 

sua condução da água, ou à utilização do direito de passagem. Se, contudo, ele negar que o seu adversário tem qualquer 

direito de usar o direito de passagem, ou de conduzir a água, deverá, sem qualquer apreensão de perder a servidão, fornecer 

segurança de que não fará uso dela até que o caso tenha sido eliminado. 

 

8. Scaevola, Observações. 

 

Aquele que tem direito a um direito de passagem por terra com a finalidade de conduzir a água é autorizado a construir um 

canal através de qualquer parte do mesmo que deseje, desde que não interfira com algum outro aqueduto. 

 

 

 

 

 

Tit. 21. Quanto ao interdito com referência a condutas. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

O Pretor diz: "Proíbo o emprego de força contra qualquer pessoa para o impedir de reparar ou limpar qualquer aqueduto, 

canal ou reservatório, que tenha o direito de utilizar para conduzir água, desde que não a conduza de outra forma que não a 

tenha conduzido durante o Verão anterior, sem o emprego de violência, ou clandestinamente ou sob um título precário". 
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1. Este interdito é extremamente útil, pois a menos que alguém seja autorizado a reparar uma conduta, será incomodado na 

sua utilização da mesma. 

 

2. Portanto, o Pretor diz: "Um aqueduto e um canal". Um canal é um local escavado em todo o seu comprimento, e deriva o 

seu nome de uma palavra grega que significa fluir. 

 

3. Um reservatório é um lugar de onde se olha para baixo, e dele se dá o nome de exposições públicas. 

 

4. As condutas opõem-se às valas, e destinam-se a conduzir e forçar a água de um rio, quer sejam de madeira, pedra, ou 

qualquer outro material. Foram inventados com a finalidade de conter e transportar água. 

 

5. Uma vala é um local escavado ao lado de um ribeiro, e deriva da palavra incisão, porque é feita por corte; pois a pedra ou a 

terra é cortada primeiro, a fim de permitir que a água seja trazida do rio. Também estão incluídos neste interdito fossos e 

poços. 

 

6. O Pretor diz a seguir, "para reparar e limpar". Reparar é restaurar qualquer coisa que esteja ferida no seu estado anterior. 

No termo "reparação" estão incluídos para cobrir, ou apoiar de baixo, para reforçar, construir, e também para transportar e 

transportar tudo o que for necessário para esse fim. 

 

7. Várias autoridades sustentam que o termo "limpo" apenas tem referência a um canal que se encontra em bom estado, mas é 

evidente que também se aplica a um que necessita de reparação, pois frequentemente um canal necessita de reparação e 

limpeza. 

 

8. O Pretor diz, "com o objectivo de conduzir a água". Isto é acrescentado por uma boa razão, já que só lhe é permitido 

reparar e limpar um canal de água, quem o fez com a finalidade de conduzir a água. 

 

9. Este interdito também será a favor de quem não tem o direito de conduzir a água, desde que a tenha conduzido durante o 

Verão anterior, ou durante esse ano; uma vez que é suficiente que não o tenha feito através do emprego de violência, ou 

clandestinamente, ou sob um título precário. 

 

10. Se alguém desejar fazer um conduto de pedra, que anteriormente era apenas escavado através da terra, considera-se que 

não pode legalmente recorrer a este interdito, pois quem o fizer não se limita a reparar o curso de água. Esta opinião foi 

adoptada por Ofilius. 
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11. Assim, mesmo que uma pessoa deseje cavar um canal através de um local diferente, pode ser impedida de o fazer 

impunemente. Esta regra também se aplica quer ele baixe, levante, alargue, estenda, cubra, ou descubra o conduto. Penso, 

contudo, que pode ser impedido de o mudar noutros aspectos, mas no que diz respeito à sua cobertura e descoberta, não 

acredito que possa ser interferido, a menos que o seu adversário prove que é em seu benefício que isso não deve ser feito. 

 

2. Paulus, On the Edict, Book LXVI. 

 

Labeo afirma que uma conduta que foi aberta não pode ser alterada para uma subterrânea, porque, ao fazê-lo, o proprietário 

da terra ficará privado do privilégio de regar o seu gado, ou de retirar água da referida conduta. Pomponius diz que não 

concorda com esta opinião, porque o proprietário goza deste privilégio mais por acidente do que por qualquer direito que 

possua, a menos que fosse essa a intenção no início, quando a servidão foi imposta. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Servius, no entanto, defende que a água que antes fluía através de um canal aberto é conduzida de uma forma diferente, se 

posteriormente for transportada através de um canal coberto; pois se alguém construir uma obra através da qual a água é 

melhor preservada ou contida, não pode ser impedido de o fazer impunemente. Penso que o contrário se aplica com 

referência a uma canalização, a menos que o adversário obtenha maiores benefícios. 

 

1. Servius e Labeo dizem que se uma pessoa deseja fazer a conduta de pedra que, em primeiro lugar, foi escavada através da 

terra, e por isso não reteve a água, deve ser ouvida. Se, por outro lado, ele deve transformar a conduta que foi anteriormente 

construída de pedra numa mera vala através da terra, no todo ou em parte, ele não pode ser impedido de o fazer. Parece-me 

que qualquer reparação urgente e necessária deve ser permitida. 

 

2. Se alguém desejar ligar um novo canal ou novas condutas com o curso de água, que nunca existiu antes, Labeo diz que 

este interdito será aplicável. Nós, contudo, somos de opinião que, num caso deste tipo, o benefício de quem conduz a água 

sem causar qualquer inconveniente ao proprietário do terreno deve ser considerado. 

 

3. Se a água for conduzida para um lago, e a partir deste último por meio de vários aquedutos, este interdito será para 

benefício de qualquer pessoa que deseje reparar o próprio lago. 

 

4. Este interdito tem referência a todas as condutas, quer estejam situadas em locais públicos ou privados. 

 

5. Mesmo que a conduta se destine à condução de água quente, este interdito também estará disponível, onde qualquer 

reparação da mesma deverá ser feita. 
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6. Aristo pensa que uma acção pretoriana se situará onde uma conduta subterrânea através da qual o vapor é transportado 

para banhos quentes requer reparações; e deve ser dito que um interdito também pode ser empregue num caso deste tipo. 

 

7. Este interdito também é concedido às mesmas pessoas, nos casos acima enumerados, em que são concedidos interditos 

com referência à água. 

 

8. Nos casos em que o aviso para desistir da construção de uma nova obra é notificado a qualquer pessoa que esteja a reparar 

uma conduta, tem sido muito correctamente considerado que ele não precisa de lhe prestar qualquer atenção, pois como o 

Pretor proíbe a violência contra ele em tais circunstâncias, é absurdo que ele deva ser interferido pelo serviço de aviso para 

parar a construção de uma nova obra. Deve dizer-se que uma acção real pode, sem dúvida, ser intentada contra a parte em 

questão, com o fundamento de que não tinha o direito de fazer as reparações. 

 

9. Não há qualquer dúvida de que aquele que efectua as reparações deve dar segurança contra ameaças de ferimentos. 

 

10. Ofilius pensa que este interdito será a favor de qualquer pessoa que seja impedida de trazer ou transportar quaisquer 

materiais necessários para reparações. Isto é verdade. 

 

4. Venuleius, Interdicts, Livro I. 

 

O interdito é também concedido onde os aquedutos devem ser reparados, e não é feita qualquer investigação sobre se existe 

ou não o direito de conduzir a água. Pois a reparação das estradas não é tão necessária como a dos aquedutos, pois se estes 

não forem reparados, todo o uso da água será interrompido, e as pessoas serão expostas à morte pela sede. É evidente que a 

água não pode ser obtida sem a reparação de aquedutos; mas se uma estrada não for reparada, a passagem de ida e volta só se 

tornará difícil, e isto é menos durante a época de Verão. 

 

 

 

 

 

Tit. 22. Quanto ao interdito que tem como referência as nascentes. 
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(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

O Pretor diz: "Proíbo o emprego de força para impedir que se faça uso da fonte em questão, cuja água utilizou durante o ano 

passado, sem empregar força, ou clandestinamente, ou sob um título precário. Também concederei um interdito do mesmo 

tipo com referência a lagos, poços, e tanques de peixe". 

 

1. Este interdito foi introduzido em benefício daquele que é impedido de utilizar a água de uma nascente. Para as servidões 

são normalmente concedidos não só para a condução da água, mas também para o seu desenho; e como os relativos à 

condução da água e ao seu desenho são distintos, assim, também os interditos relativos a eles são concedidos separadamente. 

 

2. Além disso, este interdito aplicar-se-á se alguém for impedido de utilizar água; ou seja, se lhe for impedido de a desenhar, 

ou de conduzir o seu gado até ela. 

 

3. A mesma regra que já mencionámos, que rege os interditos anteriores, deve também ser aplicada aos que têm referência a 

pessoas. 

 

4. Este interdito não se aplicará no caso de cisternas, pois uma cisterna não tem água permanente, ou água corrente. Daqui se 

conclui que, em todos estes casos, é necessário que a água esteja a correr. As cisternas, no entanto, são enchidas por chuvas. 

Em conclusão, é estabelecido que o interdito não se aplicará se o lago, lago de peixes, ou poço, não contiver água corrente. 

 

5. É evidente que o interdito também será suficiente, quando alguém for impedido de utilizar uma estrada que dê acesso à 

água a ser puxada. 

 

6. O Pretor diz a seguir: "Proíbo o emprego de força para impedir a reparação e limpeza da nascente em questão, a fim de que 

possa reter a água; desde que não a utilize de forma diferente da que utilizou durante o ano passado, sem o emprego de força, 

ou clandestinamente, ou sob um título precário". 

 

7. Este interdito é tão vantajoso como aquele que tem referência à reparação de condutas; pois se não for permitido limpar e 

reparar uma nascente, não terá qualquer utilidade. 

 

8. Uma nascente deve ser limpa e reparada com a finalidade de reter a água, para que qualquer pessoa a possa utilizar da 

mesma forma como foi feita durante o ano passado. 
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9. Retenção de água é confiná-la de modo a não transbordar, nem se perder; desde que ninguém possa procurar e abrir novas 

nascentes, pois esta é uma inovação sobre o que foi feito durante o ano anterior. 

 

10. Um interdito também pode ser utilizado onde um lago, um poço, ou uma lagoa de peixes deva ser reparado ou limpo. 

 

11. Este interdito é concedido a todas as pessoas que estão autorizadas a fazer uso do que tem referência à água de verão. 

 

 

 

 

 

Tit. 23. No que diz respeito ao interdito que tem como referência os esgotos. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

O Pretor diz: "Proíbo o uso da força contra qualquer pessoa que tenha o direito de reparar e limpar o esgoto em questão, o 

que é comum à sua casa e à sua". Ordenarei que seja mobilada segurança para a reparação de quaisquer danos que possam 

resultar do trabalho". 

 

1. O Pretor colocou dois interditos sob este título, um dos quais é proibitório, e o outro restitutório, e discute primeiro o que é 

proibitório. 

 

2. Por meio destes interditos, o Pretor prevê que os esgotos devem ser limpos e reparados, e ambos têm referência à saúde e 

protecção das cidades; pois a sujidade dos esgotos ameaça tornar a atmosfera pestilenta e arruinar os edifícios. A mesma 

regra aplica-se mesmo quando os esgotos não são reparados. 

 

3. Esta interdição aplica-se aos esgotos privados, para aqueles que são públicos e exigem o cuidado de funcionários. 

 

4. Um esgoto é uma escavação através da qual a sujidade é transportada. 
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5. O interdito mencionado em primeiro lugar é proibitório, e por ele um vizinho é impedido de utilizar violência para impedir 

que um esgoto seja limpo e reparado. 

 

6. No termo "esgoto" estão incluídos tanto a vala como o cano. 

 

7. Pelo facto de a reparação e limpeza dos esgotos ser considerada como tendo referência ao bem-estar público, foi decidido 

que a cláusula, "se não a tiver utilizado por violência, ou clandestinamente, ou sob um título precário", não deve ser 

acrescentada; de modo que, mesmo que alguém a tivesse utilizado em tais circunstâncias, não seria impedido de reparar ou 

limpar o esgoto, se assim o desejasse. 

 

8. O Pretor diz a seguir, "o que é comum à sua casa e à sua". Neste caso, o termo "casa" deve ser entendido para significar 

todo o tipo de edifício, tal como se tivesse sido dito "ao seu edifício e ao seu". 

 

Labeo vai ainda mais longe, pois ele pensa que haverá terreno para este interdito, se houver um espaço vazio entre os dois 

edifícios, e se, como ele sugere, o esgoto conduzir de uma casa na cidade para um terreno adjacente. 

 

9. Labeo também defende que qualquer pessoa que deseje ligar o seu esgoto privado a um público deve ser protegida contra 

ser impedida pela violência. Pomponius diz que, se alguém desejar construir um esgoto que flua para um esgoto público, não 

deve ser impedido de o fazer. 

 

10. Onde o Pretor diz, "é comum à sua casa e à sua", ele quer dizer que é dirigido, estende-se para, ou chega até à sua casa. 

 

11. Este interdito tem também referência a um próximo vizinho, bem como contra outros mais distantes, por cujas casas corre 

o esgoto em questão. 

 

12. Por isso Favius Mela diz que este interdito mentirá para autorizar qualquer pessoa a entrar na casa de um vizinho, e a 

ocupar o seu pavimento com o objectivo de limpar o esgoto. Pomponius, no entanto, diz que, neste caso, a pena de uma 

estipulação para a reparação de danos poderá ser aplicada; mas tal não será o caso se a pessoa acima mencionada estiver 

pronta para substituir o que foi obrigada a tomar com o objectivo de reparar o esgoto. 

 

13. Se alguém me avisar de uma nova obra quando estiver a limpar ou reparar o meu esgoto, é muito correcto que eu não 

preste atenção ao aviso, e que possa continuar a reparar o que comecei. 
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14. O Pretor, contudo, promete que será dada segurança contra qualquer dano que possa resultar de um trabalho defeituoso; 

pois, tal como é dada permissão para reparar e limpar esgotos, assim deve ser dito que nenhum dano deve ser causado às 

casas de outros. 

 

15. O Pretor diz a seguir: "Deves restaurar tudo à sua condição anterior, quando algo tiver sido feito a um esgoto público ou 

colocado nele, através do qual a sua utilização possa ser interferida. Da mesma forma, proíbo qualquer coisa a ser feita ao 

esgoto, ou a ser atirada para dentro dele". 

 

16. Este interdito faz referência aos esgotos públicos, e proíbe qualquer coisa que lhes seja atirada, ou depositada neles, 

através da qual a sua utilização possa ser afectada de forma prejudicial. 

 

2. Venuleius, Interdicts, Livro I. 

 

Embora a reparação de esgotos existentes, e não a construção de novos, esteja incluída neste interdito, Labeo diz que um 

interdito deve, no entanto, ser concedido para impedir que alguém empregue violência contra outro que construa um esgoto, 

porque está envolvida a mesma questão de bem-estar público; como o Pretor proibiu, através de um interdito, a utilização de 

força para impedir que alguém construa um esgoto num local público. Esta opinião é também adoptada por Ofilius e 

Trebatius. Labeo diz também que qualquer pessoa deve, sem interferência, ser autorizada pelo interdito a limpar e reparar um 

esgoto já construído; mas que o oficial responsável pelas auto-estradas públicas deve conceder autorização para construir um 

novo. 

 

 

 

 

 

Tit. 24. No que diz respeito ao interdito que faz referência a obras empreendidas por violência ou clandestinamente. 

 

 

 

 

 

1. Vivianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

O Pretor diz: "Ordeno-vos que restaureis à sua condição anterior tudo o que fizestes ao bem em questão através do emprego 

de violência ou clandestinamente, logo que seja instaurado contra vós um processo para esse fim". 
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(1) Esta interdição é restitutória, e, através dela, o engano daqueles que se comprometeram a fazer qualquer coisa com 

violência, ou clandestinamente, é anulado; e é-lhes ordenado que restaurem os seus bens à sua condição anterior. 

 

(2) Faz muito pouca diferença se a parte em questão tem ou não o direito de fazer o trabalho; pois, mesmo que o tenha feito, 

será, não obstante, responsável sob o interdito, porque empregou violência ou agiu clandestinamente; uma vez que deve 

proteger os seus direitos, e não tentar prejudicar os dela. 

 

(3) Coloca-se então a questão de saber se alguém se pode opor a este interdito a excepção de que o arguido não fez nada que 

não tivesse adquirido o direito de fazer. A melhor opinião é que não lhe será permitido fazer uso de tal excepção, pois não 

pode proteger-se legalmente por uma excepção, quando tenha empregado violência ou agido clandestinamente. 

 

(4) Esta interdição apenas faz referência ao trabalho que é feito em terra, com recurso à violência ou de forma clandestina. 

 

(5) Vejamos o que se entende por emprego de violência, ou por acto clandestino. Quintus Mucius diz que tudo é considerado 

como tendo sido feito com o emprego da violência, quando uma pessoa o faz depois de ter sido proibida. A definição de 

Quintus Mucius parece-me ser completa. 

 

(6) Pedius e Pomponius afirmam que se alguém for proibido de prosseguir com um trabalho através do lançamento de uma 

pequena pedra, mesmo sobre ele, será considerado como tendo usado violência; e esta é a nossa prática. 

 

(7) Cascellius e Trebatius pensam que a mesma regra se aplicará, se ele prosseguir com a obra depois de ter sido notificado 

na presença de testemunhas, o que é verdade. 

 

(8) Além disso, Aristo diz que também emprega violência que, sabendo que será contra, usa a força para evitar ser proibido. 

 

(9) Da mesma forma, Labeo diz que se eu proibir alguém de prosseguir, e ele desistir enquanto estiver na minha presença, 

mas depois retomar o trabalho, ele será considerado como tendo empregado violência, a menos que tenha obtido o meu 

consentimento, ou tenha alguma outra boa razão para o fazer. 

 

(10) Se alguém for impedido por fraqueza, ou for contido pelo medo de o ofender, ou alguém cujo poder seja exercido a seu 

favor, e, por qualquer destas razões, não o proibir de prosseguir, não será considerado como tendo exercido violência. Isto 

também foi afirmado por Labeo. 
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(11) Ele também diz que se alguém o dissuadir quando deseja impedir-me de fazer o trabalho, por exemplo, pelas armas, sem 

qualquer acto fraudulento da minha parte, e, por este motivo, se não vier para me impedir, não serei considerado como tendo 

exercido violência. 

 

2. Venuleius, Interdicts, Livro II. 

 

Para que não esteja ao alcance de outrem piorar a minha condição, sem que eu seja culpado de qualquer ofensa. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

A fim de impedir que alguém proceda, não é necessário que a própria pessoa aja, pois qualquer pessoa é legalmente 

considerada como tendo impedido outra, quer pelo seu escravo, quer pelo seu agente. A mesma regra será aplicada se um 

trabalhador diurno empregado por mim tentar impedi-lo. Nem se pode incitar à objecção de que a acção não é normalmente 

adquirida através da agência de um que é livre; pois o impedimento prova que o impedimento foi provocado pelo emprego de 

violência. E por que razão deveria isto ser notável, quando terei o direito de intentar uma acção, mesmo que tenha feito o 

trabalho clandestinamente, e, portanto, o direito de acção será adquirido por mim, mais através do acto ilegal que cometeu, 

do que através do de outro? 

 

(1) É de notar que não é necessário que a violência seja exercida continuamente; pois depois de ter sido cometida no início, 

considera-se que ela perdura. 

 

(2) Se tiver sido concedida autorização, será necessária uma excepção para se opor àquele que fizer uso do interdito. 

 

(3) Além disso, se não só eu dever conceder autorização, mas se o meu agente, ou um tutor que esteja a administrar uma 

tutela, ou o curador de uma ala, uma pessoa louca, ou um menor, também a conceder, deve ser dito que haverá motivo para 

uma excepção. 

 

(4) Nerva afirma que é evidente que não haverá fundamento para uma excepção se o Governador, ou algum funcionário 

responsável pelos negócios de uma cidade, permitir que o trabalho seja feito num local público; pois diz que embora o 

cuidado de locais públicos lhe possa ter sido confiado, ainda não lhe foi concedido o direito de os transferir. Isto só é verdade 

quando o direito municipal não confere maior autoridade ao funcionário público responsável pelos assuntos de uma cidade. A 

mesma regra deveria ser adoptada se o direito fosse concedido pelo próprio Imperador, ou por alguém a quem ele tenha 

conferido o poder de o fazer. 
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(5) Se alguém estiver disposto a defender-se em tribunal contra certas pessoas que pensam que deve ser proibido de construir 

uma obra, vejamos se será considerado como tendo desistido através do emprego da violência. A melhor opinião é que deve 

ser considerado que o fez, se se oferecer para dar segurança, e se estiver pronto a defender o seu direito. Isto também foi 

afirmado por Sabinus. 

 

(6) Mais uma vez, se alguém está disposto a fornecer segurança contra qualquer dano que possa resultar, quando só foi 

proibido de proceder por esta razão, ou porque não se defendeu, ou porque não forneceu segurança contra ferimentos 

ameaçados, deve ser dito, em consequência, que deixou de prosseguir com o trabalho através do emprego da violência. 

 

(7) Cassius diz que é considerado como tendo agido clandestinamente quem esconde o que está a fazer do seu adversário, e 

não o notifica, desde que tenha temido, ou pensado que tinha boas razões para temer, a oposição. 

 

(8) Aristo também pensa que age clandestinamente quando, com a intenção de esconder o que está a fazer, mantém consigo a 

pessoa que pensa que se lhe oporá, e acredita, ou tem razões para acreditar, que se oporá ao que espera d.o. 

 

4. Venuleius, Interdicts, Livro II. 

 

Servius diz que é considerado como tendo agido clandestinamente, mesmo que pense que não surgirá qualquer controvérsia 

em relação ao que faz; pois não é necessário prestar atenção à opinião e julgamento irreflectidos de cada um, caso contrário, 

os tolos estariam em melhores condições do que os sábios. 

 

5. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Aquele que trabalha de uma forma diferente daquela em que notificou que seria feito, ou engana a pessoa que tinha interesse 

em não o fazer, ou serve intencionalmente de aviso ao seu adversário, quando sabe que não o pode impedir, ou notifica-o tão 

tarde que não pode deixar a sua casa para interferir com o trabalho, é considerado como tendo agido clandestinamente. Aristo 

diz que Labeo adoptou esta opinião. 

 

(1) Quando alguém avisa que uma nova estrutura está prestes a ser erguida, nem sempre é considerado como tendo agido 

clandestinamente, se fizer o trabalho após o aviso ter sido dado; pois (segundo Labeo), tanto o dia como a hora devem ser 

incluídos no aviso, assim como o local onde o trabalho deve ser feito, e a natureza do mesmo. Um aviso não deve ser vago 

nem obscuro, nem restringir o adversário de tal forma que este não possa aparecer dentro do tempo designado, a fim de 

impedir que o trabalho seja executado. 
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(2) Se não houver ninguém a quem a notificação possa ser feita, e não tiver sido cometida nenhuma fraude pela pessoa que 

pretende fazer o trabalho, a notificação deve ser feita aos amigos ou agentes da parte interessada, ou na sua casa. 

 

(3) Servius, contudo, declara muito apropriadamente que será suficiente notificar o marido de uma mulher, que esteja 

interessada, que o trabalho está prestes a ser feito, ou fazê-lo com o seu conhecimento; embora também seja suficiente não ter 

a intenção de o esconder dele. 

 

(4) Ele diz também, que se alguém desejar construir uma nova obra num local público pertencente a um município, será 

suficiente se o funcionário responsável pelos assuntos da cidade for notificado. 

 

(5) Se alguém, pensando que determinado terreno lhe pertence, embora na realidade seja meu, empreende uma nova obra 

com a intenção de o esconder de si, mas não de mim, o interdito ficará a meu favor. 

 

(6) Diz também que, se alguém empreender uma nova obra com a intenção de a esconder do meu criado, ou do meu agente, 

eu terei direito a um interdito. 

 

(7) Se alguém que não tenha servido reparar que estava prestes a iniciar um novo trabalho, mas foi ele próprio notificado para 

não o realizar, e, no entanto, o fizer, penso que a melhor opinião será que ele empregou violência. 

 

(8) Estas palavras, "o que foi feito por violência ou clandestinamente", diz Mucius, devem ser entendidas como significando 

o que você mesmo, ou qualquer um do seu povo, fez, ou o que foi feito pelo seu comando. 

 

(9) Labeo, contudo, pensa que um maior número de pessoas está incluído nestas palavras; pois, em primeiro lugar, inclui os 

herdeiros das pessoas enumeradas por Mucius. 

 

(10) Ele diz também que este interdito está disponível contra um agente, um tutor, um curador, e um município ou sindicato, 

como representantes de outras partes. 

 

(11) Se o meu escravo realizar um novo trabalho, uma acção não pode ser intentada contra mim por este motivo, mas será 

necessário que ele o faça em meu nome, ou em seu próprio nome; pois se eu tiver o vosso escravo empregado até ao dia, e ele 

começar qualquer trabalho em meu nome, pode ser instaurado um processo sob este interdito, não contra vós, mas contra 

mim, por ordem de quem, ou em nome de quem o trabalho foi realizado pelo vosso escravo. 

 

(12) Da mesma maneira, quando tal trabalho for executado por ordem de qualquer pessoa, esta acção não será contra ele, mas 

contra a pessoa em cujo nome a ordem foi dada. Pois se um agente, um tutor, um curador, ou o duumvir de um município, 
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agindo em nome dele ou daqueles cujos negócios ele transacciona, ordenar a execução do trabalho, deve ser instaurado um 

processo contra ele em nome de quem isto foi feito, e não contra aquele que ordenou que o mesmo fosse feito. Se eu lhe 

ordenar que o trabalho seja executado, e você me obedecer, a acção deve ser instaurada contra si, e não contra mim. 

 

(13) Como o interdito é expresso nos seguintes termos, "o que foi feito por violência, ou clandestinamente", e não "o que fez 

por violência, ou clandestinamente", Labeo pensa que se estende a outras pessoas para além daquelas que mencionámos 

acima. 

 

(14) A nossa prática torna-me responsável sob o interdito Quod m aut clam, quer eu tenha feito algum novo trabalho ou 

ordenado que o mesmo seja feito. 

 

6. Paulus, On the Edict, Livro LXXVII. 

 

Se eu vos ordenar que construam uma nova obra, e vós ordenardes a outra que a faça, não se pode considerar que tenha sido 

feita por minha ordem; portanto, vós, bem como a outra parte, sereis responsabilizados. Vamos ver se eu, também, serei 

responsável. A melhor opinião é que eu serei, tal como ordenei a outro que a iniciasse. Mas se qualquer um destes três fizer 

uma reparação, os outros dois serão libertados. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

Se outra pessoa construir a nova obra sem a minha autorização, só serei responsável até ao ponto de permitir a sua demolição. 

 

(1) Neratius diz também que quando o escravo de qualquer pessoa constrói uma nova obra, pelo emprego de violência, ou 

clandestinamente, será obrigado, sob o interdito, a restaurar tudo à sua condição anterior, às suas próprias custas, ou permitir 

que isso seja feito, e entregar o escravo a título de reparação. Ele afirma que é evidente que se o interdito for empregado após 

a morte do escravo, ou se for alienado, o seu senhor só será obrigado a permitir que o trabalho seja demolido, para que o 

comprador possa ser processado sob o interdito para pagamento das despesas, ou a entrega do escravo a título de reparação; 

mas será exonerado de responsabilidade, se o proprietário do novo trabalho restaurar tudo às suas próprias custas, ou se tiver 

julgamento contra ele por não o ter feito. Se, por outro lado, o dono do escravo ou restaura tudo à sua condição anterior, ou 

tem julgamento contra ele pela quantidade de danos sofridos, a mesma regra será aplicada. Mas se ele só abandonou o 

escravo a título de reparação, o interdito pode ser devidamente empregado contra o proprietário do novo trabalho. 

 

(2) Julianus diz que qualquer pessoa que construa uma nova obra antes da retirada da notificação, e em violação do que foi 

proibido de fazer, será responsável sob dois interditos, sendo um deles baseado na notificação que foi feita com referência a 

uma nova obra, e o outro no emprego de violência, ou acção clandestina. Quando a retirada da notificação tiver sido feita, o 
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arguido não é considerado como tendo agido com violência ou clandestinamente, mesmo que a proibição permaneça; pois 

uma pessoa que tenha dado segurança deve ser autorizada a construir, porque, ao fazê-lo, torna-se o possuidor, e não deve ser 

considerado como tendo agido clandestinamente antes ou depois da retirada da notificação, uma vez que aquele que serve a 

notificação de uma nova obra não pode ser considerado como tendo-se escondido, ou como tendo sido avisado antes de ter 

causado qualquer controvérsia. 

 

(3) Julianus pergunta muito apropriadamente se este interdito não pode ser oposto pela excepção: "Não fez este trabalho 

através do emprego da violência, ou clandestinamente?" Por exemplo, utilizo o interdito Quod vi aut clam contra si; pode 

opor-se-me com a excepção: "Não fez o trabalho por violência, ou clandestinamente?" Julianus diz que é perfeitamente justo 

que esta excepção seja concedida; pois afirma que se construir alguma coisa por violência ou clandestinamente, e eu a 

demolir por violência, ou clandestinamente, e você empregar este interdito contra mim, terei direito ao benefício desta 

excepção. Este procedimento, no entanto, não deve ser recorrido, a menos que exista uma causa boa e suficiente; caso 

contrário, tudo deve ser remetido para a sabedoria do juiz. 

 

(4) Gallus duvida que ainda outra excepção não possa ser interposta; por exemplo, quando, com o objectivo de impedir a 

propagação de um incêndio, eu demolo a casa do meu vizinho, e é instaurado um processo contra mim ou ao abrigo do 

interdito Quod vi aut clam, ou para a reparação de danos indevidos. Gallus não tem a certeza se a excepção, "se não o fez 

para impedir a propagação do incêndio", deve ser empregue. Servius diz que se um magistrado ordenou que isto fosse feito, a 

excepção deveria ser concedida, mas um particular não deveria ser autorizado a demolir a casa. Se, contudo, qualquer acto foi 

cometido por violência, ou clandestinamente, e o incêndio não se estendeu até esse ponto, o montante dos danos simples deve 

ser estimado, mas se chegou a esse ponto, a parte em questão deve ser isenta de responsabilidade. Afirma que a conclusão 

seria a mesma se o acto tivesse sido cometido para a prevenção de danos futuros, uma vez que, tendo ambas as casas sido 

destruídas, pareceria que nenhuma lesão ou dano tinha sido causado. Mas se isto deveria ser feito quando não houve 

incêndio, e o fogo deveria depois explodir, a mesma regra não se aplicará; porque, como diz Labeo, a avaliação dos danos 

deve ser feita, não com referência ao evento anterior, mas de acordo com o estado actual da propriedade. 

 

(5) Notámos acima que, embora os termos do interdito tenham uma ampla aplicação, ainda assim, o processo é considerado 

aplicável apenas a trabalhos que são realizados em terrenos. Assim, quem toma as colheitas não é responsável sob o interdito 

Quod vi aut clam, pois não realiza qualquer trabalho novo sobre a terra. No entanto, aquele que derrubar árvores, ou cortar 

canas ou salgueiros, será responsável; pois, em certa medida, ele coloca as mãos sobre a terra, e fere o solo. A mesma regra 

aplica-se ao corte de videiras. Aquele, porém, que retira as colheitas, deve ser processado por uma acção de furto. Portanto, 

quando alguém constrói uma nova obra sobre o solo, haverá terreno para o interdito. Qualquer coisa que seja feita às árvores 

que entendemos aplicar ao solo, mas não qualquer coisa que seja feita com referência aos frutos das árvores. 
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(6) Se alguém espalhar um monte de estrume sobre um campo cujo solo já é rico, pode ser instaurado um processo contra ele 

ao abrigo do interdito Quod vi aut clam. Isto é correcto, porque o solo está deteriorado. 

 

(7) É evidente que se algo novo for construído com o objectivo de cultivar terra, o interdito Quod vi aut clam não se aplicará, 

se o estado da terra for melhorado, mesmo que tenha sido construído por violência ou clandestinamente, depois de ter sido 

notificada a sua proibição. 

 

(8) Mais uma vez, se cavar uma vala num bosque público, e o meu boi cair dentro dela, posso proceder contra si ao abrigo 

deste interdito, porque isso foi feito num local público. 

 

(9) Se alguém demolir uma casa, não há dúvida de que será responsável ao abrigo do interdito, mesmo que não a tenha 

nivelado com o solo. 

 

(10) Assim, se remover os azulejos de um edifício, a melhor opinião é a de que será responsável pelo interdito. 

 

8. Venuleius, Interdicts, Livro II. 

 

Pois a origem deste tipo de coisas é derivada do solo. Além disso, os azulejos não são possuídos por si mesmos, mas apenas 

com todo o edifício, nem faz qualquer diferença se estão ligados a ele, ou apenas colocados sobre ele. 

 

9. Ulpianus, On the Edict, Livro LXXI. 

 

Se alguém remover ramos de árvores, continuamos a permitir que este interdito seja utilizado. Em referência ao que dissemos 

quanto à remoção de azulejos de um edifício, se não forem colocados sobre o edifício, mas separados dele, este interdito não 

se aplicará. 

 

(1) Se, no entanto, uma fechadura, uma chave, um banco, ou um guarda-roupa for transportado, o processo não poderá ser 

instaurado sob o interdito Quod vi aut clam. 

 

(2) Mas se alguém rasgar algo que esteja ligado a uma casa, por exemplo, uma estátua, ou qualquer outra coisa, será 

responsável sob o interdito Quod vi aut clam. 

 

(3) Se alguém cultivar terra com violência, ou clandestinamente, ou escavar uma vala nela, será responsabilizado ao abrigo 

deste interdito. Se ele queimar um monte de palha, ou a espalhar de tal forma que não possa ser utilizado em benefício da 

terra, não haverá terra para o interdito. 
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10. Venuleius, Interdicts, Livro II. 

 

Isto porque a pilha de palha não está presa ao solo, mas é suportada por ele, mas os edifícios estão presos ao solo. 

 

(11) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

Labeo diz que quem despejar algo no poço do seu vizinho, a fim de estragar a água ao fazê-lo, será responsável sob o 

interdito Quod vi aut clam, porque a água viva é considerada parte da terra, e isto é como se tivesse construído uma nova 

obra na água. 

 

1. Se alguém deveria remover, por violência ou clandestinamente, uma estátua erguida numa cidade num local público, 

colocava-se a questão de saber se seria responsável ao abrigo deste interdito. Existe uma opinião de Cassius, segundo a qual 

aquele cuja estátua foi erguida num local público de uma cidade pode beneficiar deste interdito, porque é do seu interesse que 

a estátua não seja removida. Além disso, as autoridades municipais podem igualmente intentar uma acção de furto, com o 

fundamento de que a propriedade, tendo-se tornado pública, é sua. Se, no entanto, a estátua cair, eles próprios podem retirá-

la. Esta opinião é correcta. 

 

2. Se alguém remover uma estátua de um monumento, será permitido à pessoa a quem pertence o direito de sepultura nela 

existente instaurar um processo ao abrigo do interdito? Está estabelecido que, em casos deste tipo, haverá fundamento para o 

interdito, e, de facto, deve dizer-se que quando algo foi colocado num túmulo com a finalidade de o ornamentar, considera-se 

que faz parte do mesmo. Esta regra é também aplicável se a parte rasgar ou arrombar uma porta. 

 

3. Se alguém entrar na minha vinha, e remover os suportes das minhas vinhas, será responsável sob este interdito. 

 

4. Quando o Pretor diz, "o que é feito por violência, ou clandestinamente", vejamos que tempo deve ser considerado, e se o 

passado ou o presente são referidos. Este ponto é explicado por Julianus, pois ele diz que, neste interdito, temos de 

compreender o tempo presente para sermos entendidos. Se, no entanto, tiver resultado qualquer dano, e o mestre, ou aquele 

cuja terra foi ferida, remover a causa do dano às suas próprias custas, é melhor adoptar a opinião que Julianus defende, 

nomeadamente, que o dano deve ser reparado, e que as despesas devem ser reembolsadas. 

 

5. Esta interdição inclui tudo o que tenha sido feito com violência ou clandestinamente. Mas acontece por vezes que o mesmo 

trabalho foi realizado em parte com violência, e em parte clandestinamente; como, por exemplo, embora eu vos proibisse de 

prosseguir, lançaram a fundação de um edifício, e depois, tendo nós concordado que não deveriam terminá-lo, fizeram-no, no 

entanto, durante a minha ausência e sem o meu conhecimento; ou, por outro lado, tendo vós, tendo lançado a fundação 
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clandestinamente, completaram o edifício apesar da minha oposição. Esta é a nossa prática; pois o interdito é suficiente 

quando o trabalho foi feito com violência e clandestinamente. 

 

6. Se a nova obra foi construída por ordem de um tutor ou curador, como está estabelecido (e como afirma Cassius), que uma 

ala ou uma pessoa louca não é responsável por causa da fraude do seu tutor ou curador, o resultado será que uma acção 

equitativa ou um interdito disponível será contra o próprio tutor ou curador. É evidente, porém, que a ala e a pessoa insana 

serão responsáveis até ao ponto de permitir a demolição da obra, bem como a uma acção noxal. 

 

7. Deverá um escravo ser desculpado quem construiu uma nova obra em obediência às ordens de um tutor ou de um curador? 

Pois os escravos são normalmente perdoados quando obedecem aos seus senhores ou àqueles que ocupam os seus lugares, na 

execução de actos que não têm o carácter atroz de crimes, ou delitos graves. Neste caso, isto deve ser admitido. 

 

8. Se o terreno deve ser vendido depois de uma nova obra ter sido construída com violência ou clandestinamente, vejamos se 

o vendedor pode, no entanto, recorrer a este interdito. A opinião de certas autoridades é de que o interdito será a favor do 

vendedor, mesmo que a venda não tenha sido concluída, e nada tenha sido pago ao comprador numa acção de venda pela 

obra que foi construída antes da transacção; pois é suficiente se, por este motivo, o vendedor vendeu o terreno a um preço 

mais baixo. A mesma regra deve ser adoptada quando não o vendeu a um preço mais baixo. 

 

9. É, no entanto, claro que se a nova obra foi construída após a venda do terreno, mesmo que o vendedor tenha ele próprio 

um processo ao abrigo da interdição instituída contra ele, pelo motivo de a entrega ainda não ter sido feita, ele ainda será 

responsável perante o comprador numa acção de compra; para todos os benefícios e inconvenientes deve ser para a vantagem 

ou desvantagem deste último. 

 

10. Se o terreno tiver sido vendido na condição de ser devolvido se for possível obter um preço mais elevado, quem terá 

direito ao interdito? Julianus diz que o interdito Quod vi aut clam será a favor da pessoa a quem era do interesse de que a 

obra não fosse construída. Pois quando o terreno é vendido sob esta condição, todas as vantagens e desvantagens serão 

usufruídas ou suportadas pelo comprador; e isto aplica-se a tudo o que foi feito antes da transferência do imóvel nos termos 

da venda. Portanto, se qualquer nova obra tiver sido construída com violência, ou clandestinamente, embora a condição do 

vendedor possa ser melhorada, o comprador terá direito a um interdito disponível, mas será obrigado a ceder o direito de 

acção adquirido sob a acção de venda, bem como quaisquer outros lucros que possam ter sido obtidos entretanto. 

 

11. Aristo, no entanto, diz que a notificação deve ser feita mesmo a quem não estiver na posse, pois afirma que se alguém me 

vender um terreno que ainda não tenha entregue, e um vizinho, desejando construir uma nova obra, sabendo que comprei o 

terreno, e que estou a viver sobre ele, me notificar, ele estará a partir de agora seguro no que diz respeito a qualquer suspeita 

relacionada com a construção clandestina de uma nova obra; o que, de facto, é verdade. 
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12. No caso de ser feita uma venda de um terreno na condição de este não ter qualquer efeito, se for possível obter um preço 

melhor dentro de um certo tempo, e o terreno for entregue ao comprador sob um título precário, penso que ele pode fazer uso 

do interdito Quod vi aut clam. Se, contudo, a entrega ainda não tiver sido feita, ou se tiver sido feita sob um título precário, 

não creio que possa haver qualquer dúvida de que o vendedor terá direito ao interdito, pois este ficará a seu favor mesmo que 

a propriedade possa não estar em seu risco. Também não faz muita diferença se for por risco do comprador, pois 

imediatamente após a venda ter sido contratada, o imóvel está por conta e risco do comprador e, no entanto, antes da entrega 

ter sido feita, ninguém sustentará que ele tem direito ao interdito. Ainda assim, se ele estiver na posse precária, vamos ver se 

ele pode recorrer ao interdito, porque ele tem o interesse, independentemente do título que possua. Portanto, mesmo que 

tenha arrendado o imóvel, há muito mais razões para que tenha direito ao mesmo; pois, para além de qualquer dúvida, um 

inquilino pode instaurar um processo por meio do interdito. Se a condição do vendedor deveria melhorar antes de a obra ter 

sido construída com violência, ou clandestinamente, Julianus não tem dúvidas de que o interdito será a favor do vendedor, 

pois o desacordo entre Cassius e Julianus diz respeito a uma nova obra que foi entretanto iniciada, e não tem qualquer 

referência a uma que tenha sido posteriormente empreendida. 

 

13. Se um terreno tiver sido vendido na condição de que se o comprador não estiver satisfeito com ele, a venda será nula, é 

mais fácil para nós determinarmos que o comprador terá direito ao interdito, desde que esteja na posse. Se a questão da 

anulação da venda for submetida a um terceiro para arbitragem, a mesma regra deverá ser adoptada. Este também é o caso se 

for vendido sob a condição de que se algum acontecimento se verificar, o terreno será considerado como não vendido. Deve 

dizer-se que se aplica a mesma regra, se a venda foi contratada com o entendimento de que seria nula se os termos não 

fossem cumpridos dentro de um prazo especificado. 

 

14. Julianus diz também que este interdito não só é favorável ao proprietário do terreno, mas também àqueles cujo interesse 

não é que a nova obra seja construída. 

 

12. Venuleius, Interdicts, Livro II. 

 

Embora um inquilino e um usufrutuário tenham direito ao benefício deste interdito com referência às culturas, ainda assim, o 

proprietário também terá direito a ele se tiver algum interesse adicional. 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

Finalmente, se houver árvores na terra, cujo usufruto pertença ao Titius, e estas forem cortadas por um estranho, ou pelo 

proprietário, o Titius pode instaurar processos contra ambos, ao abrigo da Lei de Aquilian, e o interdito Quod vi aut clam. 

 



2928 

 

1. Labeo diz que se a nova obra for construída contra a oposição do seu filho, terá direito ao interdito, tal como se a oposição 

tivesse sido feita por si; e o seu filho também terá direito a ela, no entanto. 

 

2. Diz também que ninguém é considerado como tendo construído uma obra clandestinamente contra um filho sob controlo 

paterno, onde a terra faz parte da sua peculiaridade; pois se ele soubesse que estava sob controlo paterno, não será 

considerado como tendo feito a obra com a intenção de a esconder dele, pois sabe que não pode intentar uma acção contra 

ele. 

 

3. Se um dos dois co-proprietários de um terreno cortar qualquer árvore, o outro pode instaurar um processo contra ele ao 

abrigo deste interdito, uma vez que este fica a favor de qualquer pessoa que tenha um interesse na propriedade. 

 

4. É afirmado ainda mais amplamente por Servius, que se me der autorização para cortar árvores nas suas terras, e depois 

alguém as cortar com violência, ou clandestinamente, terei direito a este interdito, porque sou a parte interessada. É ainda 

mais fácil admitir isto, se eu tiver adquirido de si, ou obtido de si por algum outro contrato, permissão para cortar as árvores. 

 

5. Se uma nova obra foi construída com violência, ou clandestinamente, sobre um terreno que na altura não pertencia a 

ninguém, e a propriedade da mesma posteriormente atribuída a alguma pessoa, coloca-se a questão de saber se haveria 

fundamento para o interdito; como, por exemplo, onde uma sucessão estava vaga, e o Titius entrou depois na propriedade, 

teria ele direito ao interdito? Foi frequentemente afirmado por Vivianus que este interdito será a favor do herdeiro, porque o 

trabalho tinha sido realizado antes da sua aceitação da herança. Labeo diz que não faz diferença se a parte em questão não 

soubesse quem seria o herdeiro, pois ele pode facilmente fazer uso deste pretexto, mesmo depois de o espólio ter sido aceite. 

Diz também que não pode ser levantada qualquer objecção porque, nessa altura, não havia dono do terreno, pois um local de 

sepultamento não tem dono, e se qualquer nova obra for" construída sobre ele, posso instaurar um processo através do 

interdito Quod m aut clam. Também deve ser acrescentado ao que foi anteriormente declarado que a herança toma o lugar da 

propriedade. Pode considerar-se muito apropriadamente que o interdito será a favor do herdeiro e de outros sucessores, se a 

obra foi construída com violência, ou clandestinamente, antes ou depois de terem sido bem sucedidos na herdade. 

 

6. Se o meu inquilino construir uma nova obra com o meu consentimento, ou eu ratificar depois o seu acto, é exactamente o 

mesmo que se o meu agente a tivesse construído. Neste caso, fica estabelecido que eu serei responsável, quer ele tenha agido 

com o meu consentimento, quer eu tenha ratificado o que ele tinha feito. 

 

7. Julianus diz que se um inquilino cortar uma árvore, cuja propriedade estava em disputa, ou fizer qualquer outra coisa, e 

isso foi feito por ordem do proprietário, ambas as partes serão responsáveis, não só por permitirem o corte da árvore, mas 

também pelo pagamento de todas as despesas de restauração da propriedade à sua condição anterior. Se, no entanto, o 
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proprietário não ordenou que o trabalho fosse feito, o arrendatário será responsável por permitir o corte da árvore, e pelo 

pagamento das despesas; e o proprietário será obrigado a não fazer mais do que permitir a remoção da árvore. 

 

14. Julianus, Digest, Livro LXVIII. 

 

Pois se o meu escravo construir uma nova obra sem o meu conhecimento, e eu depois o vender ou manumitar, só pode ser 

instaurado um processo contra mim para me obrigar a permitir que a obra seja demolida. O queixoso, contudo, pode proceder 

contra o comprador do escravo, e forçá-lo a entregá-lo a título de reparação, ou pagar as despesas incorridas para restaurar a 

propriedade ao seu estado original. Esta acção também pode ser intentada contra o próprio escravo, depois de este ter sido 

manumitido. 

 

15. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

Este interdito pode sempre ser utilizado contra ele que esteja na posse de uma nova obra. Portanto, se alguém construiu uma 

nova obra nas minhas terras sem o meu conhecimento ou consentimento, haverá fundamento para o interdito. 

 

1. Se arrendou a sua terra para escavação, e o arrendatário atira as pedras que leva para o campo de um vizinho, Labeo diz 

que não será responsável sob o interdito Quod vi aut clam, a menos que isto tenha sido feito pela sua direcção. Eu, contudo, 

penso que o arrendatário será responsável, mas não o arrendador, a menos que seja obrigado a permitir a remoção das pedras, 

e a atribuir-lhe qualquer direito de acção que possa ter; caso contrário, não poderá ser responsabilizado. 

 

2. Labeo diz que se a terra for amontoada por minha ordem num local de sepultamento pertencente a outro, pode ser 

instaurado um processo contra mim sob o interdito Quod vi aut clam; e se isto foi feito com o consentimento comum de 

várias pessoas, pode ser instaurado um processo contra qualquer uma delas, ou contra cada uma delas individualmente; por 

uma empresa em que várias pessoas estejam envolvidas, torna cada uma delas individualmente responsável na sua totalidade. 

Se, no entanto, algumas delas agiram sob a sua própria responsabilidade, deve ser instaurado um processo contra todos, ou 

seja, pela totalidade do montante. Assim, se uma delas for processada, isto não libertará as outras, e mesmo que seja 

proferido um julgamento contra apenas uma, o resultado será o mesmo; enquanto que, no primeiro caso, se uma delas for 

processada, as outras serão libertadas. Além disso, a acção baseada na violação de um sepulcro pode ser instaurada. 

 

3. Esta interdição é concedida contra o herdeiro e outros sucessores, pelo montante que lhes chegou às mãos, mas não o será 

após um ano. 
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4. O ano começa a correr a partir do momento em que o trabalho tiver sido concluído, ou em que o trabalho tiver cessado, 

mesmo que possa não estar terminado. Caso contrário, se o ano fosse calculado a partir do dia em que o trabalho foi iniciado, 

seria necessário intentar vários processos contra aqueles que atrasaram a sua conclusão. 

 

5. Se, contudo, o local onde o trabalho foi realizado não foi de fácil acesso (como, por exemplo, se foi feito com violência, ou 

clandestinamente num local de enterro, ou noutra localidade reformada, ou debaixo do solo, ou debaixo de água, ou num 

esgoto), o interdito ficará com referência ao novo trabalho, mesmo após o lapso de um ano, se a causa apropriada for 

demonstrada. Pois se for demonstrada causa adequada, a excepção baseada no facto de ter decorrido um ano não pode ser 

invocada, ou seja, onde se estabelece uma causa boa e suficiente para a ignorância. 

 

6. Se alguém que "esteja ausente em negócios para o Estado, quando regressar, desejar fazer uso do interdito Quod vi aut 

clam, a melhor opinião é que não deve ser excluído de o fazer com base no facto de ter decorrido um ano, mas que terá 

direito a um ano após o seu regresso. Pois se um menor com menos de vinte e cinco anos de idade estiver ausente por 

motivos públicos, e, durante a sua ausência, atingir a maioridade, o ano será contado a partir da data do seu regresso, e não a 

partir do dia em que completou os seus vinte e cinco anos. Isto foi declarado num Rescript pelo Divino Pio, e confirmado por 

todos os outros Imperadores que lhe sucederam. 

 

7. No processo sob este interdito, o montante da sentença baseia-se no interesse do queixoso em não mandar construir a nova 

obra. É dever do juiz decidir que o imóvel será restaurado de modo a que a condição do queixoso seja a mesma que teria sido 

se a nova obra, em virtude da qual a acção foi intentada, não tivesse sido empreendida nem por violência, nem 

clandestinamente. 

 

8. Por conseguinte, por vezes o direito de propriedade deve ser tomado em consideração, como, por exemplo, quando as 

servidões se perdem, ou os usufrutos se extinguem devido à nova obra que foi empreendida, o que pode acontecer não só 

durante a construção, mas também no momento da sua demolição, quando o estado das servidões, do usufruto, ou da própria 

propriedade se torna prejudicado. 

 

9. O interesse do queixoso, contudo, deve ser estabelecido pelo seu juramento em tribunal, ou, se tal não puder ser feito, deve 

ser determinado pelo juiz. 

 

10. Se alguém tiver sido culpado de fraude para evitar restituir o bem à sua condição anterior, deve ser considerado como 

tendo o poder de o fazer. 

 

11. Neste interdito, a negligência do réu também deve ser tomada em consideração, e isto deve ser estimado de acordo com a 

sabedoria do juiz. 
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12. Pelo facto de este interdito fazer referência ao interesse do queixoso em não mandar construir uma nova obra, se este tiver 

obtido o valor do seu interesse através de alguma outra acção, o resultado será que não poderá obter mais nada com o 

emprego deste interdito. 

 

16. Paulus, On the Edict, Book LXVII. 

 

Este interdito será a favor daqueles que não estão na posse do bem, desde que tenham um interesse no mesmo. 

 

(1) Quando alguém, com violência, ou clandestinamente, cortar árvores que não dêem fruto, como, por exemplo, ciprestes, o 

interdito só será a favor do proprietário. Se, no entanto, qualquer prazer for proporcionado por árvores deste tipo, pode dizer-

se que o usufrutuário também tem interesse nesta conta, e que terá direito ao interdito. 

 

(2) Em suma, se alguém construiu uma obra com violência, ou clandestinamente, e está na posse, deve permitir a remoção do 

que foi construído, e pagar as despesas de o fazer; mas se quem fez a obra não está na posse, deve pagar as despesas de 

remoção; se está na posse, mas não construiu a obra, deve apenas permitir a remoção da mesma. 

 

17. The Same, On the Edict, Book LXIX. 

 

O interdito Quod vi aut clam é adquirido para o proprietário por quase qualquer pessoa, e mesmo por um inquilino. 

 

18. Celsus, Digest, Livro XXV. 

 

Se alguém cortar qualquer madeira antes de esta estar madura, será responsável sob o interdito Quod vi aut clam. Da mesma 

forma, se ele a cortar após a sua maturação, e o proprietário não sofrer qualquer dano, ele não será responsável por nada. 

 

(1) Foi muito apropriadamente declarado que, se o senhor solicitar a um magistrado que ordene ao seu adversário que 

compareça em tribunal, a fim de o impedir de lhe servir de aviso para não construir uma nova obra, o senhor será considerado 

como tendo agido clandestinamente, se, entretanto, prosseguir com a obra. 

 

19. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Sabinus diz que um filho sob controlo paterno, que é inquilino, tem direito ao interdito Quod vi aut clam contra qualquer 

pessoa que ponha fogo às árvores. 
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20. Paulus, Sobre o Sabinus, Livro XIII. 

 

Considera-se que ele agiu com violência quem continua a construção de uma nova obra depois de ter sido proibido de o 

fazer; por exemplo, dissuadindo o seu adversário de o notificar, ou fechando uma porta contra ele. 

 

(1) Entende-se também que um homem é impedido por qualquer tipo de acto; ou seja, pela oposição de alguém que lhe fale, 

ou que levante a mão contra ele, ou que atire uma pedra sobre a estrutura com a intenção de o proibir de prosseguir. 

 

(2) Além disso, aquele que foi proibido de prosseguir com actos de violência enquanto a situação se mantiver; pois se depois 

fizer um acordo com o seu adversário, deixa de usar a violência. 

 

(3) Do mesmo modo, se a obra que foi proibida for levada a cabo pelo herdeiro, ou por alguém que lhe comprou o bem, sem 

ter conhecimento dos factos, Pomponius diz que se deve considerar que ele não será responsável pela interdição. 

 

(4) Qualquer trabalho novo que seja realizado num navio, ou com referência a qualquer outro bem móvel, mesmo que 

aumente as suas dimensões, não está incluído neste interdito. 

 

(5) Quer o trabalho seja construído num local privado ou público, ou num local sagrado ou religioso, o interdito será 

decretado. 

 

21. Pomponius, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Quando uma nova obra for ordenada a ser removida por um juiz a quem tenha sido aplicada sob este interdito, e qualquer 

outra pessoa a remover com violência, ou clandestinamente, a parte contra a qual tenha sido proferido o julgamento será, no 

entanto, ordenada, em todas as circunstâncias, a restaurar a propriedade à sua condição anterior. 

 

(1) Se eu ordenar ao meu escravo que construa uma nova obra, e nenhuma suspeita de acção clandestina me prende, mas o 

meu escravo pensa que o meu adversário se oporá a ele se ele souber disso; serei eu responsável? Não penso que o será, 

porque eu, pessoalmente, só deveria ser considerado. 

 

(2) Na construção de uma nova obra, tanto a terra como o ar que pode ser afectado devem ser tidos em conta. 

 

(3) Se alguém, por causa da construção de uma nova obra, perder qualquer direito ligado à sua terra, isto deve ser remediado 

pelo interdito. 
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22. Venuleius, Interdicts, Livro II. 

 

Se você atraiu, e plantou um rebento de uma das minhas videiras na sua terra, e este cria raízes, eu terei direito ao interdito 

Quod vi aut clam pelo prazo de um ano. Se, no entanto, o ano terminar, não terei mais direito de acção; pois mesmo as raízes 

que permanecem na minha terra se tornam suas, porque são acessórias. 

 

(1) Se alguém cultivar terra com violência, ou clandestinamente, penso que será responsável sob este interdito, tal como se 

tivesse cavado uma vala; pois a aplicação deste interdito não se baseia no tipo de trabalho, mas em todas as descrições de 

trabalho que é realizado sobre o solo. 

 

(2) Se anexar uma tábua à minha porta, e antes de a notificar, eu retiro-a, e depois instauramos um processo contra o outro ao 

abrigo do interdito Quod vi aut clam, e não desiste de me permitir ser libertado, deverá ser julgado por não restaurar a 

propriedade à sua condição anterior, na medida do meu interesse; ou posso invocar uma excepção com base no facto de ter 

agido com violência, ou clandestinamente, ou sob um título precário. 

 

(3) Se atirar estrume às minhas instalações, depois de eu o ter proibido, Trebatius diz que será responsável sob o interdito 

Quod vi aut clam, mesmo que não me cause danos, e não altere o aspecto da minha terra. Labeo é da opinião contrária, pois 

sustenta que ninguém será responsável sob este interdito que apenas faça uma estrada através da minha terra, ou liberte ali 

uma ave de rapina, ou caça sobre ela, sem construir qualquer obra nova. 

 

(4) Se alguém estender o seu telhado ou calha acima de um túmulo, mesmo que não toque no próprio monumento, pode, no 

entanto, ser legalmente instaurado um processo contra ele por meio do interdito Quod vi aut clam, porque um sepulcro não é 

apenas um lugar destinado ao enterro, mas tem direito a todo o ar acima dele, e, por este motivo, a acção por violação de um 

túmulo pode ser instaurada. 

 

(5) Se aquele que serviu reparar que estava prestes a empreender uma nova obra deve começar imediatamente, não será 

entendido que o tenha feito clandestinamente; mas será considerado que agiu clandestinamente se a empreender após o tempo 

designado ter expirado. 

 

 

 

 

 

Tit. 25. Sobre a retirada da oposição. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXI. 

 

O Pretor diz: "O aviso manter-se-á, se o queixoso tiver o direito de impedir a construção de uma nova obra contra o seu 

consentimento; caso contrário, concederei a retirada da proibição". 

 

(1) As retiradas de oposição são discutidas ao abrigo deste Título. 

 

(2) As palavras do Pretor indicam que uma retirada deste tipo só deve ser feita quando a notificação não for válida, e que ele 

pretende que só deve ser feita quando a pessoa que a serve tem o direito de proibir a construção de uma nova obra sem o seu 

consentimento. Além disso, quer seja dada ou não segurança, a retractação concedida só é aplicável a bens com referência 

aos quais o aviso não é válido. É evidente que se a garantia tiver sido prestada, e a retirada for concedida posteriormente, a 

retirada não é necessária. 

 

(3) Apenas tem o direito de notificar para não construir uma nova obra na qual o direito de propriedade ou a servidão é 

conferido. 

 

(4) Julianus considerou também que o usufrutuário tinha o direito de recuperar a servidão; e, de acordo com isto, pode 

notificar um vizinho para não construir uma nova obra, e a retirada da oposição também será válida. No entanto, se ele 

próprio devesse notificar o proprietário do terreno, a retirada da oposição não teria qualquer efeito, nem o usufrutuário teria 

qualquer direito de acção contra o proprietário, uma vez que ele tem um contra o vizinho; como, por exemplo, para o impedir 

de elevar a sua casa a uma altura maior. Mas se o seu usufruto deveria ser prejudicado por este acto, ele deveria intentar uma 

acção para o recuperar. Julianus diz a mesma coisa com referência a outros a quem são devidos servidões por parte dos seus 

vizinhos. 

 

(5) Julianus diz também que não é injusto permitir a uma pessoa, que tenha recebido terras em penhor, a retenção de uma 

servidão imposta a essas terras. 
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Tit. 26. No que diz respeito a títulos de propriedade precários. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Institutos, Livro I. 

 

Uma posse precária é aquela pela qual uma parte que solicita a posse é autorizada a usufruir do uso da propriedade, desde que 

quem lhe concede permissão o sofra para o fazer. 

 

(1) Esta espécie de generosidade é derivada da Lei das Nações. 

 

(2) Difere de uma doação, na medida em que aquele que faz uma doação não tem qualquer intenção de receber novamente o 

bem; mas aquele que concede qualquer coisa por uma posse precária fá-lo com a expectativa de retomar o controlo do bem 

quando opta por libertá-lo da posse. 

 

(3) Também se assemelha a um empréstimo para uso, pois quem empresta o bem desta forma fá-lo de modo a não restituir o 

artigo emprestado à pessoa que o recebe, mas apenas lhe permite fazer uso dele. 

 

2. The Same, On the Edict, Book LXIII. 

 

O Pretor diz: "Deve devolver o bem em questão à pessoa de quem o detém por uma posse precária, ou que deixou de possuir 

através de algum acto fraudulento". 

 

(1) Esta interdição é restitutória. Baseia-se na equidade natural, e é a favor de qualquer pessoa que deseje revogar a posse 

precária. 

 

(2) Porque é naturalmente justo que só deve gozar da minha liberalidade enquanto eu o desejar, e que eu possa revogá-la 

sempre que mude de ideias. Portanto, quando algo é concedido sob um mandato precário, podemos não só fazer uso do 

interdito, mas também da Actio praescriptis verbis, que se baseia na boa fé. 

 

(3) Considera-se que detém propriedade por um título precário quem possui a posse do mesmo, quer de facto quer de direito, 

pela única razão que pediu, e obteve o direito de a possuir, ou de a utilizar. 
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3. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXV. 

 

Por exemplo, onde me pediu para lhe dar o direito de passagem sobre a sua terra, ou para lhe permitir que a sua sarjeta se 

projecte sobre o meu telhado, ou que as suas vigas repousem sobre a minha parede. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Existe também um título precário com referência a bens móveis. 

 

(1) Além disso, devemos também lembrar que aquele que detém propriedade por um título precário está também na posse do 

mesmo. 

 

(2) Não é aquele que pediu o bem sob um regime de posse precária, mas aquele que o detém sob tal regime, que é 

responsável ao abrigo deste interdito. Pois pode acontecer que aquele que não o pediu possa, não obstante, detê-lo por um 

mandato precário; como, por exemplo, se o meu criado o requerer, ou qualquer outra pessoa que esteja sob o meu controlo o 

fizer, ele adquiri-lo-á para mim sob este mandato. 

 

(3) Do mesmo modo, se eu pedir um bem sob um mandato precário, que já me pertence, embora eu tenha feito este pedido, 

não o deterei sob este mandato, pelo facto de estar estabelecido que ninguém pode deter o seu próprio bem por um título 

precário. 

 

(4) Da mesma forma, aquele que requerer a posse de um bem imóvel sob um título precário, por um determinado período de 

tempo, continuará a ser considerado como possuindo-o sob este título após o tempo decorrido, mesmo que não tenha pedido a 

posse por mais tempo; uma vez que se entende que o proprietário do bem renova o título precário quando permite que a 

pessoa que o solicitou sob tal título continue a deter a posse do mesmo. 

 

5. Pomponius, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Se, enquanto a posse precária ainda existir, solicitar a sua continuação por muito tempo, esta será prolongada; pois o título de 

posse não é alterado e um título precário não é criado desta forma, mas é meramente prolongado. No entanto, se o solicitar 

após o tempo decorrido, a melhor opinião é que um título precário, uma vez extinto, não é renovado, mas é estabelecido um 

novo título. 

 

6. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 
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Se, entretanto, o proprietário da propriedade se tornar louco, ou morrer, Marcelo diz que não é possível renovar o precário 

título de propriedade. Isto é verdade. 

 

(1) Se o meu agente, sob a minha direcção, pedir uma propriedade sob uma posse precária, ou se eu ratificar o seu acto, ser-

me-á dito para a manter sob tal posse. 

 

(2) Aquele que pediu autorização para residir numa terra sob uma posse precária não está na posse da terra, mas a sua posse 

permanece com a pessoa que lhe concedeu a autorização. Para os juristas, um usufrutuário, um inquilino, e um arrendatário, 

todos vivem na terra, e mesmo assim não estão na posse da mesma. 

 

(3) Julianus diz que quando alguém que tenha ejectado à força outro depois obtém dele a mesma terra por uma posse 

precária, deixa de a possuir pela força, e começa a detê-la por um título precário; e não pensa que tenha mudado o seu título 

para a propriedade, pois começa a possuí-la sob uma posse precária com o consentimento daquele que o ejectou. Pois se 

tivesse comprado o mesmo bem para ele, começaria a adquirir a propriedade do mesmo que o comprador. 

 

(4) Levantou-se a questão, se alguém devia dar-me a sua propriedade em penhor, e depois pedir para a deter por uma posse 

precária, se haveria fundamento para esta interdição. A questão, neste caso, é se pode existir um título precário para o seu 

próprio bem. A melhor opinião parece-me ser que a posse precária está relacionada com o penhor, uma vez que é a posse, e 

não a propriedade, que é concedida. Esta opinião é extremamente útil, pois, todos os dias, os credores são solicitados por 

aqueles que deram os seus bens em penhor, para lhes permitir detê-los por um título de propriedade precário. Uma posse 

precária deste tipo deve ser válida. 

 

7. Venuleius, Interdicts, Livro III. 

 

Mas se eu tiver direito a conservar a posse de bens através do interdito Uti possidetis, embora a questão relativa à posse dos 

mesmos possa não ter sido decidida, e eu concedo a posse sob um regime de posse precária, o senhor será responsável ao 

abrigo deste interdito. 

 

8. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

A questão surgiu, se Titius me pedir que lhe permita usar algo pertencente a Sempronius, e eu pedir depois a Sempronius que 

conceda permissão para que isto seja feito e ele, desejando favorecer-me, me der permissão, Titius ficará com a propriedade 

por um título precário, e eu posso processá-lo ao abrigo do interdito. Sempronius, contudo, não pode proceder contra ele, 

porque as seguintes palavras, "que.você detém dele por título precário", mostram que o interdito pode ser empregado pela 

pessoa que pediu a posse precária, e não por aquele a quem a propriedade pertence. Mas será que Sempronius terá o direito 
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de me processar ao abrigo do interdito, pelo facto de eu lhe ter pedido que permitisse que o imóvel fosse detido sob um título 

precário? A melhor opinião é, que ele não terá direito ao interdito, porque eu não possuo o bem por um título precário, pois 

não o obtive para mim, mas para outro. No entanto, terá direito a uma acção por mandato contra mim, porque lho concedeu 

sob a minha direcção. Ou, se alguém disser que isto foi feito, não por minha direcção, mas sim para me tornar seu devedor, 

deve ser considerado que uma acção de facto também deve ser concedida contra mim. 

 

(1) Quando alguém tiver obtido propriedade do Titius sob uma posse precária, também é considerado como sendo detido pelo 

seu herdeiro da mesma forma, como é declarado por Sabinus e Celsus; e esta é a nossa prática. Por conseguinte, considera-se 

que um homem detém propriedade sob este regime de propriedade de todos os outros sucessores; a opinião é aprovada por 

Labeo. Ele acrescenta que, mesmo que não soubesse que havia um herdeiro, o fie continuaria a deter a propriedade dele sob 

um mandato precário. 

 

(2) Vejamos qual será a regra, se me pedir que lhe conceda uma propriedade sob uma posse precária, e eu a alienar; a posse 

continuará a existir, após a transferência da propriedade para outro? A melhor opinião é que ele pode fazer uso do interdito, 

se não tiver revogado a posse precária; tal como se a propriedade lhe pertencesse desta forma, e não a mim, e se lhe 

permitires que a possua por este período de posse, ele pode empregar devidamente o interdito, tal como se lho tivesses 

pertencido. 

 

(3) O Pretor desejava que ele também fosse responsável no âmbito deste processo, que cometeu um acto fraudulento a fim de 

evitar reter a posse. Deve notar-se que qualquer pessoa que retenha a posse por posse precária não é responsável por 

negligência, mas apenas por fraude; embora aquele que tenha tomado emprestado um artigo seja responsável por negligência, 

bem como por fraude. E não é sem razão que aquele que obtém a propriedade por um título precário só é responsável por 

fraude, pois tudo isto só decorre da generosidade daquele que concedeu a propriedade sob tal título; e é suficiente se ele só 

for responsável por fraude. No entanto, pode dizer-se que ele será igualmente responsável por negligência grosseira que se 

assemelha a fraude. 

 

(4) Nos termos desta interdição, o bem deve ser restituído ao seu estado original e, se tal não for feito, deve ser julgado pelo 

montante do interesse do queixoso em que o bem seja restituído ao seu estado anterior, desde o momento em que a interdição 

foi decretada. Por conseguinte, também deve ser feita uma estimativa das colheitas, e paga a partir da mesma data. 

 

(5) Se aquele que obteve o bem sob um regime de propriedade precária não fizer uso de uma servidão, e, por essa razão, esta 

se extinguir, vejamos se ele será responsável pela interdição. Penso que ele não será responsável, a menos que tenha sido 

culpado de fraude. 
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(6) De um modo geral, deve considerar-se que, ao fazer a restituição, tanto a fraude como a negligência grosseira devem ser 

tidas em conta, mas nada mais. É evidente que, após a questão da interdição, a fraude, e tanto a negligência grosseira como a 

ordinária devem ser consideradas, pois quando alguém que detém bens sob uma posse precária está em falta, ele deve ser 

responsável por tudo. 

 

(7) O Labeo diz que este interdito pode ser utilizado após o decurso de um ano, e esta é a nossa prática; pois, como a 

propriedade é por vezes concedida sob um regime de propriedade precária durante um período de tempo considerável, seria 

absurdo sustentar que não haverá fundamento para o interdito após um ano. 

 

(8) O herdeiro daquele que pede que lhe seja concedido o bem sob um regime de propriedade precária será responsável ao 

abrigo desta interdição, tal como ele próprio seria, se tivesse a posse do bem, ou fosse culpado de fraude para evitar tê-lo, ou 

para impedir que o mesmo lhe chegasse às mãos; mas só será responsável pelo montante do lucro que obteve, se qualquer 

fraude tiver sido cometida pelo falecido. 

 

9. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVI. 

 

A posse precária pode ser estabelecida entre as partes presentes, ou ausentes; por exemplo, por meio de uma carta, ou de um 

mensageiro. 

 

10. Pomponius, On Plautius, Livro V. 

 

Embora qualquer pessoa possa apenas ter pedido uma escrava sob uma posse precária, considera-se que se pretendia que ela 

tivesse direito a qualquer descendência da referida escrava. 

 

11. Celsus, Digest, Livro VII. 

 

Se um devedor que tenha pedido que a propriedade prometida lhe fosse dada sob um regime de propriedade precária lhe 

fosse concedida, o referido regime de propriedade chega ao fim; uma vez que era intenção das partes que ela só continuasse a 

existir até ao momento em que a dívida fosse paga. 

 

12. The Same, Digest, Livro XXV. 

 

Quando algo é concedido sob um regime de posse precária, e é acordado que o concedente deverá deter a posse até aos 

Kalends de Julho, será que aquele que a recebeu terá direito a uma excepção para evitar que seja privado da posse da 
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propriedade antes dessa altura? Um acordo deste tipo não tem força ou efeito, pois não é lícito que um bem pertencente a 

outro seja mantido na posse contra o consentimento do proprietário. 

 

(1) Os bens detidos por uma posse precária passam para o herdeiro que os concedeu, mas não passam para o herdeiro que os 

recebeu, porque a posse foi dada apenas a si próprio, e não ao seu herdeiro. 

 

13. Paulus, Sobre Quintus Mucius, Livro XXXIII. 

 

Se o seu escravo solicitar que a propriedade lhe seja concedida sob uma posse precária, e isto for feito por sua ordem, ou se 

ratificar o seu pedido em seu próprio nome, será responsável como detentor da propriedade desta forma. Se, no entanto, o seu 

escravo ou o seu filho fizer um pedido sob a sua própria responsabilidade, sem o seu conhecimento, não será considerado 

como detentor do bem sob um regime de propriedade precária, mas a pessoa que o concedeu terá o direito de proceder contra 

si pela acção De peculia, ou pela acção por bens empregados em benefício de outro. 

 

14. Paulus, On Sabinus, Livro XIII. 

 

A interdição com referência a bens detidos por uma posse precária foi introduzida com razão, porque não havia nenhuma 

acção disponível para este fim ao abrigo do Direito Civil. A ocupação por uma posse precária refere-se a doações e 

benefícios, e não a contratos feitos no curso normal dos negócios. 

 

15. Pomponius, On Sabinus, Livro XX. 

 

Baseia-se na justiça absoluta, uma vez que prescreve que uma pessoa só deve fazer uso dos nossos bens na medida em que 

estivermos dispostos a conceder-lhe autorização para o fazer. 

 

(1) Os hóspedes, e outros que têm direito a alojamento gratuito, não são entendidos como tendo uma posse precária. 

 

(2) Podemos deter sob uma posse precária uma propriedade que consiste num direito, como tailandês que permite a inserção 

de vigas num edifício, ou permite a projecção de estruturas sobre um terreno. 

 

(3) Qualquer pessoa que tenha obtido garantia para a restituição da sua propriedade não tem direito ao benefício da interdição 

relativa a uma posse precária. 

 

(4) Não há dúvida de que qualquer pessoa que tenha obtido a posse sob uma posse precária não a adquire de facto. Mas há 

alguma dúvida de que aquele que solicitou a sua concessão, continuará a conservar a posse? Quando a posse sob um regime 
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de posse precária foi concedida a um escravo, é estabelecido que é detida por ambas as partes; por aquele que fez o pedido, 

porque de facto detém a posse, árido pelo proprietário da propriedade, porque não tinha a intenção de a renunciar. 

 

(5) Não faz qualquer diferença, no que diz respeito a esta interdição, em que lugar alguém detém a posse, ou começou a detê-

la sob uma posse precária. 

 

16. The Same, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Se eu adoptar uma pessoa a quem foi concedida propriedade sob um regime de posse precária, também a deterei sob o 

mesmo regime de posse. 

 

17. The Same, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Quando alguém possui terra sob um domínio precário, pode fazer uso do interdito Uti possidetis contra todas as outras 

pessoas, excepto aquele a quem obteve a terra. 

 

18. Julianus, Digest, Livro XIII. 

 

Qualquer pessoa pode dar a sua própria propriedade sob precária posse, mesmo que ele próprio não a possua. 

 

19. The Same, Digest, Livro XLIX. 

 

Duas pessoas não podem deter a mesma propriedade por um título precário, não mais do que duas podem deter a posse da 

mesma coisa através de violência, ou clandestinamente; pois duas possessões justas ou injustas da mesma não podem existir 

ao mesmo tempo. 

 

(1) Qualquer pessoa que solicite que o meu escravo lhe seja transferido com um título precário é considerada como 

possuindo-o de mim sob tal título, se eu aceder ao seu pedido; e por isso será responsável perante mim sob o interdito em 

questão. 

 

(2) Quando algo é pedido para ser concedido sob um título precário, não podemos apenas fazer uso desta interdição, mas 

também do processo de recuperação de propriedade cujo montante é indeterminado; ou seja, a Actio Praescriptis Verbis. 

 

20. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 



2942 

 

O vendedor pode acompanhar qualquer bem que tenha sido vendido, e que deva permanecer nas mãos do comprador sob um 

título precário, até que todo o preço tenha sido pago, se foi culpa do comprador que o pagamento não tenha sido feito. 

 

21. Venuleius, Acções, Livro IV. 

 

Quando alguém obtém permissão para residir numa terra sob um título precário, é supérfluo que as palavras "Para ele e a sua 

família" sejam acrescentadas; pois entende-se que a permissão é concedida através dele para que a sua família faça uso da 

propriedade. 

 

22. The Same, Interdicts, Livro III. 

 

Se alguém que esteja na posse meramente como possuidor deve solicitar ao proprietário da propriedade que lhe conceda 

permissão para a conservar sob uma posse precária, ou se aquele que comprou propriedade pertencente a outro deve fazer 

este pedido ao proprietário da mesma, é evidente que ele deterá a posse sob uma posse precária; e não se deve considerar que 

ele próprio tenha mudado o seu título de posse, uma vez que a posse sob uma posse precária lhe foi concedida pelo 

proprietário da terra. Pois se pedir a outra propriedade na sua posse para lhe ser concedida sob uma posse precária, será 

considerado como tendo deixado de a possuir sob o primeiro título, e começar a possuí-la sob um título precário. Por outro 

lado, se uma pessoa que tem o direito de retirar o bem ao possuidor lhe pedir que lho conceda por uma posse precária, será 

responsável sob o interdito em.questão; como uma vantagem foi obtida por este pedido, ou seja, a posse que pertence a outro. 

 

(1) Se uma ala, sem a autoridade do seu tutor, lhe pedir que lhe seja concedida uma posse precária, Labeo diz que a possuirá 

de forma precária, e que será responsável ao abrigo desta interdição; pois onde alguém possui naturalmente a posse, não há 

fundamento para o exercício da autoridade de um tutor. As palavras, "que detém sob precária posse", são perfeitamente 

aplicáveis, porque o que possui detém pelo título sob o qual pediu a concessão da propriedade. Não há nada de novo a ser 

determinado pelo Pretor neste caso; pois se a ala detém o bem, será obrigado pelo juiz a entregá-lo, e se não o detém, não 

será responsável. 

 

 

 

 

 

Tit. 27. Quanto ao interdito que tem como referência o corte de árvores. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

O Pretor diz: "Se uma árvore se projectar das suas instalações sobre as do seu vizinho, e você for o culpado por não a 

remover, proíbo o uso da força para o impedir de o fazer e de a manter como sua". 

 

(1) Esta interdição é proibitória. 

 

(2) Quando uma árvore projecta sobre a casa de um vizinho, coloca-se a questão de saber se o Pretor pode ordenar a remoção 

da árvore inteira, ou apenas da parte que projecta sobre o edifício? Rutilius diz que deve ser removida pelas raízes, e isto é 

considerado correcto por muitas autoridades. Labeo afirma que se o proprietário não remover a árvore, aquele que for ferido 

por ela pode, se assim o desejar, cortá-la e carregar a madeira. 

 

(3) As videiras também estão incluídas sob o termo árvores. 

 

(4) Este interdito não só é a favor do proprietário da casa, mas também a favor do usufrutuário da mesma, pelo facto de ser 

do seu interesse, também, que a árvore não se projecte acima do edifício. 

 

(5) Além disso, deve ser adoptada a opinião, de que se uma árvore projectar sobre uma casa de várias pessoas em comum, 

cada um dos co-proprietários terá direito ao benefício do interdito, e de facto, pelo montante total, porque cada um deles tem 

o direito de intentar uma acção para recuperar as servidões. 

 

(6) O Pretor diz: "Se for culpado por não o retirar, proíbo o emprego de força para o impedir de o fazer". Portanto, a 

autoridade para remover a árvore é-lhe primeiro concedida, e se não o fizer, então o Pretor proíbe-o de empregar violência a 

fim de impedir o seu vizinho de a remover. 

 

(7) O Pretor também diz: "Quando uma árvore nas suas instalações se projectar sobre as do seu vizinho, e você for culpado 

por não a aparar até uma altura de quinze pés do chão, proíbo o emprego de força para impedir o seu vizinho de a aparar até à 

altura acima referida, e de remover a madeira para seu próprio uso". 

 

(8) O que diz o Pretor, a Lei das Doze Tabelas pretendia estabelecer; nomeadamente, que os ramos das árvores devem ser 

cortados a quinze pés do chão, a fim de que a sombra da árvore não possa ferir a terra de um vizinho. 
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(9) Há uma diferença entre as duas secções do interdito, pois se a árvore se projectar sobre uma casa vizinha, deve ser 

totalmente cortada; mas se se projectar sobre um terreno, só precisa de ser aparada até à altura de quinze pés do chão. 

 

2. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Se uma árvore nas instalações de um vizinho for feita para projectar sobre o seu terreno pela força do vento, de acordo com a 

Lei das Doze Mesas, pode intentar uma acção contra o seu vizinho para o obrigar a removê-la, no terreno que ele não tem o 

direito de ter uma árvore nesse estado. 

 

 

 

 

 

Tit. 28. Quanto ao interdito tendo como referência a colheita de frutos que tenham caído das instalações de uma pessoa sobre 

as de outra. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

O Pretor diz: "Quando qualquer noz cair das instalações do seu vizinho sobre as do seu, proíbo o uso da força para impedir 

que ele as recolha, e as transporte no espaço de três dias". 

 

(1) Todos os tipos de frutos estão incluídos sob este termo. 

 

 

 

 

 

Tit. 29. No que respeita ao interdito que faz referência à produção de uma pessoa que é livre. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

O Pretor diz: "Produzirás qualquer pessoa que seja livre, cuja posse detenhas de forma fraudulenta". 

 

(1) Este interdito foi formulado com o objectivo de manter a liberdade; ou seja, para impedir que qualquer pessoa livre seja 

restringida da sua liberdade por qualquer pessoa. 

 

2. Venuleius, Interdicts, Livro IV. 

 

Pois não há muita diferença entre escravos e pessoas que não têm o poder de partir a seu bel-prazer. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

A Lex Fabia também fez referência a isto, e o interdito não impede o recurso à Lei Fabiana, pois uma pessoa pode instaurar 

um processo ao abrigo do interdito, e uma acusação pode ainda ser feita ao abrigo da Lex Fabia; e vice-versa, qualquer 

pessoa que instaure um processo ao abrigo desta lei pode, no entanto, recorrer ao benefício do interdito, especialmente 

porque uma parte pode empregar o interdito, e a outra pode fazer uso da acção autorizada pela Lei Fabiana. 

 

(1) Estas palavras, "qualquer pessoa livre", fazem referência a qualquer pessoa livre, quer tenha atingido a idade da 

puberdade ou não; quer o indivíduo seja homem ou mulher; quer haja um, quer haja vários; e quer a parte em questão seja o 

seu próprio mestre, ou sob o controlo de outro; pois só consideramos se ele é livre. 

 

(2) Contudo, aquele que tiver outro sob o seu controlo, não será responsável sob este interdito, uma vez que não se considera 

que detém fraudulentamente qualquer pessoa que se valha de um direito a que tenha legalmente direito. 

 

(3) Se alguém restringir a sua liberdade a uma pessoa que tenha resgatado do inimigo, não será responsável sob o interdito, 

porque não o faz de forma fraudulenta. É evidente que se ele oferecer o montante do resgate, o interdito será aplicado. Mas, 

se ele o libertar sem ter recebido o dinheiro, deve ser dito que haverá motivo para o interdito, se uma vez que lhe tenha dado 

a sua liberdade, ele desejar depois detê-lo. 

 

(4) Se alguém retém o seu filho, que não está sob o seu controlo, geralmente considera-se que o faz sem ser culpado de 

fraude; pois o verdadeiro afecto faz com que a sua retenção seja feita, sem a presunção de fraude, a menos que a existência de 

má fé seja evidente. Assim, a mesma regra será aplicada se um patrono submeter à sua autoridade os seus libertados, o seu 
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filho adoptivo, ou um escravo ainda abaixo da idade da puberdade, que tenha sido entregue a título de reparação pelos danos 

que causou. E, em geral, qualquer pessoa que tenha uma boa razão para manter o controlo de um homem livre não é 

considerada como tendo agido de má fé. 

 

(5) Se alguém continuar a manter uma pessoa livre com o seu próprio consentimento, não é considerado como tendo agido de 

má fé; mas, e se o mantiver com o seu consentimento, mas, depois de o ter enganado, seduzido, ou solicitado, sem ter razões 

boas e suficientes para o fazer? Ele é muito apropriadamente retido para o reter de forma fraudulenta. 

 

(6) Um homem que não sabe que um homem livre é um da sua família não é culpado de má-fé; mas quando tem 

conhecimento disso, e ainda assim o detém, não está livre de fraude. 

 

(7) É evidente que se aquele que detém a posse do homem livre está em dúvida sobre se é livre ou escravo, ou se instaura um 

processo para determinar a sua condição, este interdito não deve ser empregue, mas o processo para estabelecer a liberdade 

deve ser instaurado, pois foi muito apropriadamente considerado que só haverá fundamento para este interdito quando não 

houver dúvida de que o homem é livre. Se, no entanto, for levantada uma questão quanto à sua condição, o direito de intentar 

outra acção não deve ser prejudicado. 

 

(8) O Pretor diz: "Apresentará a pessoa". Produzir hin é trazê-lo a público, e dar-lhe a oportunidade de o ver e tocar. O termo 

"produzir" significa literalmente não o manter em segredo. 

 

(9) Este interdito será a favor de cada indivíduo, pois ninguém está proibido de favorecer a liberdade. 

 

(10) É evidente que todos aqueles que são susceptíveis de suspeitar devem ser excluídos do uso deste interdito, se o carácter 

da pessoa for tal que presumivelmente esteja a agir em conluio, ou com o propósito de aborrecimento. 

 

(11) Se, no entanto, uma mulher ou um menor desejar fazer uso deste interdito em benefício de um dependente de sangue, de 

um progenitor, ou de uma ligação, deve ser dito que o interdito deve ser concedido; pois podem processar outros em casos 

criminais quando o fazem por ferimentos cometidos contra si próprios. 

 

(12) Mas quando houver várias pessoas que desejem recorrer a este interdito, aquele que tiver maior interesse no assunto, ou 

que estiver mais apto para o efeito, deve ser seleccionado pelo Pretor; e esta escolha deve depender da relação, da fiabilidade, 

ou da categoria do indivíduo seleccionado. 

 

(13) Se, no entanto, quando o processo tiver sido instaurado ao abrigo deste interdito, outra pessoa desejar prosseguir ao 

abrigo do mesmo, é evidente que a permissão para fazer uso do mesmo não pode ser prontamente concedida a outra pessoa, a 



2947 

 

menos que algo possa ser provado com referência à perfídia do procurador original. Por conseguinte, sempre que for 

demonstrada uma causa adequada, este interdito pode ser utilizado mais do que uma vez. Para uma pessoa não pode ser 

processada mais do que uma vez em casos criminais, a menos que o primeiro acusador seja condenado por prevaricação. Mas 

o acusado, tendo sido condenado, prefere pagar os danos avaliados em tribunal em vez de apresentar o homem, não será 

injusto conceder o mesmo interdito contra ele repetidamente, ou concedê-lo à mesma parte que não pode ser impedida por 

uma excepção, ou a outra pessoa. 

 

(14) Labeo diz que esta interdição pode ser concedida contra uma pessoa que esteja ausente, e se não for feita qualquer 

defesa por ele, os seus bens podem ser tomados em execução. 

 

(15) Este interdito é perpétuo. 

 

4. Venuleius, Interdicts, Livro IV. 

 

Se alguém restringir a sua liberdade a um homem livre que não tenha conhecimento da sua própria condição, ainda será 

obrigado a reproduzi-lo, se o retiver fraudulentamente sob o seu controlo. 

 

(1) Trebatius também diz que qualquer pessoa que, de boa fé, compre um homem livre como escravo, e o retenha sob o seu 

controlo, não é responsável. 

 

(2) Um homem que é livre não deve, em momento algum, ser fraudulentamente restringido da sua liberdade, e isto é tão 

verdade que algumas autoridades sustentam que nem sequer deve ser permitido o menor atraso à pessoa obrigada a 

apresentá-lo, uma vez que é sujeito à pena por um acto que tenha sido cometido. 

 

(3) Esta interdição não é a favor de um credor, para efeitos de apresentar o seu devedor em tribunal; pois ninguém é obrigado 

a apresentar um devedor que se esconda, mas sob o Édito do Pretor os seus bens podem ser tomados em execução. 

 

 

 

 

 

Título. 30. Relativo ao interdito que tem como referência a produção de crianças e a sua recuperação. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

O Pretor diz: "Produzireis qualquer criança masculina ou feminina que esteja sujeita à autoridade de Lucius Titius, e que 

esteja nas vossas mãos, ou cuja posse tenhais desistido fraudulentamente". 

 

(1) Esta interdição destina-se a ser aplicada contra alguém a quem um dos pais deseje produzir uma criança que ele alegue 

estar sujeita à sua autoridade. É evidente, pelas palavras do Édito, que este será a favor da pessoa que tem direito ao controlo 

da criança. 

 

(2) Neste interdito, o Pretor não considera a razão pela qual a criança está na posse daquele que é obrigado a produzi-la, 

como é o caso num interdito anterior; mas defende que deve ser restaurada por todos os meios, se estiver sujeita à autoridade 

do queixoso. 

 

(3) Se, no entanto, for a mãe da criança que a mantém na sua posse, e parece ser melhor que ela permaneça sob os seus 

cuidados do que ser colocada sob os cuidados do seu pai, ou seja, se a razão for perfeitamente justa, o Divino Pio decidiu, e 

foi afirmado num Rescript por Marcus Severus, que a alívio deve ser concedido à mãe por meio de uma excepção. 

 

(4) Da mesma forma, se se verificar que a criança não estava sob o controlo de ninguém, embora esta decisão possa ser 

injusta, se alguém tentar proceder sob esta interdição, pode ser impedido pela excepção do caso julgado; de modo que a 

questão já não é se a criança está sob o controlo do queixoso, mas se houve uma decisão sobre este ponto. 

 

(5) Se um pai desejar levar a sua filha embora, ou que ela seja produzida depois de casada comigo, não me pode ser 

concedida uma excepção contra o interdito, se ele, tendo, em primeiro lugar, concordado com o casamento, deveria depois 

desejar dissolvê-lo, mesmo que tenham nascido filhos? Quando um casamento foi devidamente solenizado, não deve 

certamente, segundo a nossa prática, ser interferido por causa do controlo paterno. Ainda assim, deve ser feita uma tentativa 

de persuadir o pai a não exercer o seu direito de autoridade paterna com demasiada severidade. 

 

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

Por outro lado, o pai pode, com muito mais propriedade, ser obrigado pelo marido da sua filha a produzi-la, e permitir-lhe 

recuperá-la, mesmo que ela esteja sob controlo paterno. 

 

3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 
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O Pretor diz a seguir: "Se Lucius Titius está sob o controlo de Lucius Titius, proíbo o emprego de força para impedir que este 

último leve Lucius Titius com ele". 

 

(1) Os interditos anteriormente mencionados são expositivos, ou seja, têm referência à produção de crianças e outras de quem 

falámos. Este interdito também diz respeito à remoção de tais pessoas, e qualquer pessoa que tenha o direito de o fazer pode 

tirá-las dele. Portanto, o primeiro interdito, que se relaciona com a produção de crianças, é preparatório para este, através do 

qual o queixoso pode retirar a pessoa que foi produzida. 

 

(2) Este interdito deve ser concedido pela mesma razão pela qual declarámos que as crianças devem ser produzidas em 

tribunal. Assim, o que quer que tenhamos declarado anteriormente deve também ser entendido como aplicável neste caso. 

 

(3) Além disso, este interdito não é concedido contra a própria criança que o queixoso deseja retirar, mas alguém deve 

parecer defendê-la contra o interdito. O interdito, contudo, não mentirá, e o próprio Pretor pode imediatamente prosseguir, e 

tomar uma decisão, se surgir alguma controvérsia perante ele sobre se a criança está, ou não, sob controlo paterno. 

 

(4) Julianus diz que sempre que um interdito for aplicado, ou for instaurado um inquérito com referência à remoção de uma 

criança, e esta for menor de idade, em alguns casos o inquérito deve ser adiado até a criança atingir essa idade, e em outros, 

deve ser decidido sem demora. Esta é uma questão que deve ser determinada de acordo com a categoria das pessoas entre as 

quais surgiu a controvérsia, e com a natureza do caso. Se a parte que alega ser o pai é aquela cuja posição social, sabedoria e 

integridade estão estabelecidas, terá o direito de manter o menor ao seu cuidado até que o caso tenha sido resolvido; mas se 

aquele que instaurou o processo for de grau inferior, uma pessoa maliciosa, ou de má reputação, a investigação deve ter lugar 

imediatamente. Do mesmo modo, se aquele que negar que o menor está sob o controlo de outro é honorável em todos os 

aspectos, e é ou um tutor testamentário, ou um nomeado pelo Pretor, e tem a guarda, e acusa-o durante o julgamento do caso; 

e, por outro lado, aquele que alega ser o seu pai é uma pessoa maliciosa, a investigação não deve ser adiada. No entanto, 

quando ambas as partes são susceptíveis de suspeitar, quer devido à sua inferioridade, quer devido ao seu mau carácter, 

Julianus diz que não será impróprio nomear outra pessoa por quem a criança possa ser educada entretanto, e adiar a 

determinação do caso até atingir a idade da puberdade; para que, através da conivência ou ignorância de uma ou outra das 

partes em litígio, uma criança independente não possa ser decidida a estar sob o controlo de outra, ou uma que esteja sujeita à 

autoridade de outra possa ser detida para ocupar o lugar do chefe de família. 

 

(5) Mesmo que se prove conclusivamente pelo pai que a criança está sob o seu controlo, ainda assim, se após investigação se 

verificar que a mãe deve ter a preferência, e manter a posse da criança, ela pode fazê-lo; pois foi estabelecido por vários 

decretos do Divino Pio que a mãe pode obter autorização para que a criança permaneça com ela por causa do mau carácter do 

pai, sem qualquer diminuição da autoridade paterna. 



2950 

 

 

(6) Neste interdito, o Pretor ordena que uma menina ou um menino de dezassete anos de idade, ou alguém que esteja próximo 

dessa idade, seja deixado, enquanto se aguarda a audiência do caso, aos cuidados da mãe da família. Dizemos que uma 

criança está perto da idade de dezassete anos, imediatamente depois de ter atingido a puberdade. A mãe de uma família é 

entendida como sendo uma mulher de reconhecida idoneidade. 

 

4. Africanus, Perguntas, Livro IV. 

 

Se eu disser que qualquer pessoa que alegue que ele é o chefe de família é meu filho, e que está sob o meu controlo, e que, 

por minha ordem, ele entrou numa propriedade, eu deveria fazer valer a minha pretensão a ela, e recorrer ao interdito sob o 

qual posso levar o meu filho comigo. 

 

5. Venuleius, Interdicts, Livro IV. 

 

Se um filho está na posse de outro com o seu próprio consentimento, este interdito não pode ser empregado, porque está antes 

na sua própria posse do que na dele contra o qual pode ser instaurado processo ao abrigo do interdito, uma vez que tem livre 

arbítrio para partir ou permanecer; a menos que haja uma disputa entre duas pessoas, cada uma das quais alega ser seu pai, e 

uma delas exige que a criança seja produzida pela outra. 

 

 

 

 

 

Título. 31. Sobre o interdito utrubi. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXII. 

 

O Pretor diz: "Proíbo o emprego de força para impedir que alguém retire um escravo do local onde se encontra actualmente, 

se aí tiver permanecido a maior parte do ano". 
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(1) Este interdito tem referência à posse de bens móveis; no entanto, obtém a sua validade da mesma forma que o interdito 

Uti possidetis, que só se aplica a bens imóveis; para que também tenha êxito sob este interdito quem tenha obtido a posse do 

escravo sem emprego de força, ou clandestinamente, ou por título precário, se um adversário tentar interferir com a sua 

posse. 

 

 

 

 

Título. 32. No que diz respeito ao interdito com referência ao afastamento dos inquilinos. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIII. 

 

Diz o Pretor: "Proíbo o emprego de força para impedir o seu inquilino de sair, e levar consigo o escravo em questão, se este 

último não constituir uma parte da propriedade que, de acordo com o acordo entre si e o queixoso, deve ser detida a título de 

penhora para garantir o aluguer; quer o referido bem tenha sido tomado ou trazido para a sua casa, nascido lá, ou feito lá; mas 

se ele fizer parte do mesmo, proíbo-o de impedir o seu inquilino de o levar consigo, quando ele partir; desde que ele lhe tenha 

pago o aluguer do referido bem, ou lhe tenha fornecido segurança para o mesmo, ou que seja culpado por não ter sido pago. " 

 

(1) Esta interdição foi introduzida em benefício de um arrendatário que deseje partir após ter pago a sua renda. Não é a favor 

de um arrendatário de uma quinta. 

 

(2) O alívio também pode ser concedido a um arrendatário através de procedimentos extraordinários, pelo que este interdito 

não é aplicado com frequência. 

 

(3) Mesmo assim, mentirá a favor de alguém que tenha um alojamento gratuito. 

 

(4) Se a renda ainda não for devida, Labeo diz que este interdito não pode ser empregue, a menos que o arrendatário esteja 

disposto a pagá-la. Assim, se o arrendatário o tiver pago durante metade do ano, e o deve pela outra metade, não poderá 

recorrer ao interdito, a menos que pague a renda pelos restantes seis meses. No entanto, isto é apenas o caso em que foi feito 

um acordo especial quando a casa foi alugada, prevendo que o arrendatário não deve ser autorizado a sair antes do final do 

ano, ou antes de ter decorrido um tempo especificado. A mesma regra aplica-se quando alguém aluga uma casa durante 
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vários anos, e o prazo ainda não expirou; no caso em que a propriedade é penhorada pelo montante total da renda, o resultado 

será que a interdição não estará disponível, a menos que os artigos penhorados tenham sido libertados. 

 

(5) Deve, no entanto, notar-se que o Pretor não exige que o imóvel pertença ao arrendatário, nem que este deveria ter sido 

expressamente penhorado, mas que deve ser trazido para a casa como penhorado. Daí que esta interdição se aplique, mesmo 

que o imóvel pertença a outro, se tiver sido trazido para a casa com o objectivo de ser penhorado, e seja tal que não possa ser 

dado em penhor. Se não tiver sido trazido para esse fim, não pode ser retido pelo locador. 

 

(6) Este interdito é perpétuo, e é concedido a favor e contra os herdeiros. 

 

2. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVI. 

 

Não há dúvida de que esta interdição será a favor de um arrendatário, mesmo com referência a bens que não lhe pertencem, 

mas que lhe foram emprestados, contratados por, ou depositados com ele. 

 

 

 

 

Título. 33. Relativamente ao interdito de Salvian. 

 

 

 

 

 

1. Julianus, Digest, Livro XLIX. 

 

Se um rendeiro numa quinta traz uma escrava na terra, com o objectivo de a penhorar, e depois a vende, deve ser concedido 

um interdito a fim de obter a posse de uma criança nascida da referida escrava enquanto ela estava nas mãos do comprador. 

 

(1) Se um arrendatário trouxer propriedade numa quinta, que é propriedade de duas pessoas, com a finalidade de penhorar a 

mesma, com o entendimento de que esta será conjuntamente onerada a ambas, cada uma poderá fazer uso adequado do 

Interdito Salviano contra terceiros; mas se este interdito for concedido com referência apenas a elas, a posição do possuidor 

será preferível. Se, contudo, for acordado que a propriedade deve ser igualmente onerada a cada um dos co-proprietários da 

terra, deve ser concedida uma acção pretoriana entre eles, e contra outras partes, através da qual cada um dos referidos co-

proprietários possa obter a posse de metade da propriedade. 
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(2) É conveniente que a mesma regra seja observada quando um inquilino traz para o terreno uma propriedade detida em 

comum com outra, com o objectivo de penhorar a mesma, de modo a que a prossecução do penhor só possa ser feita por 

metade do valor do imóvel em questão. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

No Édito de Salvian Interdict, se a propriedade a penhorar for trazida sobre terras pertencentes a dois co-proprietários, a parte 

em posse será preferida, e estes devem recorrer à Acção Serviana. 
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           Livro XLIV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente a excepções, prescrições, e inquéritos preliminares. 

 

2. Relativamente à excepção baseada no caso julgado. 

 

3. Relativamente a diferentes excepções temporárias e à união de vários bens. 

 

4. Relativamente à excepção baseada na fraude e no medo. 

 

5. Em que circunstâncias uma acção não deve ser concedida. 

 

6. Relativamente aos bens em litígio. 

 

7. No que respeita a obrigações e acções. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo a excepções, prescrições, e inquéritos preliminares. 
 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

É considerado para ocupar o cargo de queixoso que faz uso de uma excepção, pois quando um arguido recorre a uma 

excepção, torna-se queixoso. 
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(2) The Same, On the Edict, Livro LXXIV. 

 

Uma excepção é assim chamada pela razão de funcionar como uma exclusão, e é normalmente oposta a um processo de 

cobrança de um crédito, com o objectivo de proibir a declaração do mesmo, bem como o julgamento a favor da parte que 

interpõe a acção. 

 

1. As réplicas não são mais do que excepções invocadas pelo requerente da parte, que são necessárias para proibir excepções; 

pois uma réplica é sempre introduzida com o objectivo de se opor a uma excepção. 

 

2. Deve lembrar-se que cada excepção, ou réplica, tem o propósito de impedir que a parte contrária prossiga. Uma excepção 

proíbe o queixoso, e uma réplica proíbe o arguido. 

 

3. É habitual que seja concedida uma triplicação contra a réplica, e outros fundamentos a seguir por ordem e, depois disto, os 

nomes são multiplicados, quer o requerido ou o requerente interponha uma objecção. 

 

4. Costumamos dizer que algumas excepções são dilatórias, e outras peremptórias; como, por exemplo, uma excepção 

dilatória é aquela que adia a acção, assim, negar a autoridade de um agente é uma excepção dilatória. Pois aquele que alega 

que alguém não tem poderes para agir como advogado não nega que a acção deve ser intentada, mas sustenta que a pessoa 

que a traz não está qualificada para o fazer. 

 

3. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

As excepções são ou perpétuas e peremptórias, ou temporárias e dilatórias. Estas são perpétuas e peremptórias, que mentirão 

sempre, e não podem ser evitadas; por exemplo, as que se baseiam na fraude e no trânsito em julgado, e em que se alega ter 

sido feito algo contra as leis ou decretos do Senado; também as que são aplicáveis no caso de um acordo informal, ou seja, 

tais como prever que o dinheiro devido não será, em circunstância alguma, cobrado. As excepções são temporárias e 

dilatórias, que não podem ser apresentadas em qualquer momento, e podem ser evitadas; e desta descrição é um acordo 

temporário entre as partes ao abrigo do qual uma acção não pode ser intentada durante um período especificado, por 

exemplo, no prazo de cinco anos. As excepções pelas quais a acção de um agente é impedida, e que podem ser evitadas, são 

também dilatórias. 

 

(4) Paulus, On the Edict, Livro XX. 
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Se se perguntar se uma ala pode ser barrada por uma excepção por fraude, em que o dinheiro que lhe era devido foi pago sem 

a autoridade do seu tutor, e ele exige o pagamento uma segunda vez, deve ser verificado se, quando ele faz a exigência, ainda 

tem o dinheiro, ou comprou algo com ele. 

 

5. The Same, On the Edict, Livro XVIII. 

 

Um arguido que alega já ter jurado em tribunal que não deve o dinheiro pelo qual é processado, pode recorrer a todas as 

outras excepções para além da baseada no juramento, ou das restantes sem ele; pois está autorizado a fazer uso de várias 

defesas. 

 

6. The Same, On the Edict, Book LXXI. 

 

Se um legatário intenta uma acção para recuperar o bem legado, uma excepção baseada na fraude do testador pode ser 

invocada contra ele; pois, tal como um herdeiro que sucede a todo o bem pode ser barrado por uma excepção, assim também 

um legatário pode ser barrado como o sucessor de uma parte individual do mesmo. 

 

(7) The Same, On Plautius, Livro III. 

 

As excepções a que certas pessoas têm direito não passam para outras; como, por exemplo, quando um sócio, um pai, ou um 

mecenas, pode invocar uma excepção para que seja proferida uma sentença contra ele apenas pelo montante que pode pagar; 

este privilégio não é concedido a um fiador. Assim, a caução de um marido, que foi dada depois do casamento ter sido 

dissolvido, será objecto de um julgamento contra ele pelo montante total do dote. 

 

1. As excepções que se referem à propriedade também podem, no entanto, ser invocadas por fianças; por exemplo, as que se 

baseiam em caso de trânsito em julgado, fraude, e onde tenha sido exigido um juramento, se este tiver sido feito sob coacção. 

Portanto, se o devedor principal tiver celebrado um contrato relativo ao bem, a sua caução terá, por todos os meios, direito a 

uma excepção. Uma excepção baseada na aparência de uma caução, com o fundamento de que o crédito prejudicará o direito 

de liberdade, também pode ser empregue por ele. O mesmo deve ser dito quando alguém se tornou fiador de um filho sob 

controlo paterno em violação do Decreto do Senado, ou de um menor de vinte e cinco anos de idade, que tenha sido 

defraudado. Se, contudo, tiver sido enganado com referência ao bem, não terá direito à reparação antes de obter a restituição, 

e não deve ser concedida uma excepção à caução. 

 

(8) The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Ninguém está proibido de beneficiar de várias excepções, mesmo que estas possam ser diferentes no seu carácter. 
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9. Marcellus, Digest, Livro III. 

 

Não se considera que um adversário admita a reivindicação da outra parte, apenas porque recorre a uma excepção. 

 

10. Modestinus, Opiniões, Livro XII. 

 

Modestinus deu como sua opinião que um julgamento obtido por outros não prejudica aqueles que não foram partes no 

processo; e mesmo que ele, contra quem foi proferido o julgamento, se torne herdeiro da pessoa que ganhou o processo, uma 

excepção, baseada no facto de, ao abrigo deste julgamento, ele não ter conseguido realizar o que empreendeu em seu próprio 

nome antes de se tornar herdeiro, não pode ser invocada contra ele. 

 

11. The Same, Opinions, Livro XIII. 

 

Um homem reconheceu como genuínas certas notas que foram, de facto, forjadas, e pagou-as após o julgamento ter sido 

proferido contra ele. Pergunto, se a verdade deve ser posteriormente apurada, e as notas consideradas falsas, e o réu deve 

querer provar isto de acordo com a ordem do tribunal, ou um decreto interlocutório; e, como ele tinha admitido a genuinidade 

das referidas notas, se ele poderia ser combatido por uma excepção, como está claramente estabelecido pelas Constituições 

Imperiais que, embora uma sentença possa ser obtida por meio de documentos falsificados, e depois se verifique que são 

falsos, o facto de o assunto ter sido decidido não pode ser invocado em tribunal. Modestinus respondeu que, pela razão de 

que o pagamento foi feito por engano, ou de que foi fornecida segurança no caso destas notas, que foram depois 

alegadamente forjadas, não haveria motivo para uma excepção. 

 

12. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Em geral, em questões dependentes de decisões preliminares, ele sustenta a parte de um queixoso cuja reivindicação está de 

acordo com o que ele exige. 

 

13. Julianus, Digest, Livro L. 

 

Se, após o julgamento de um caso que envolva toda uma herança, for intentada uma acção para recuperar determinados 

artigos especificados, fica estabelecido que uma excepção com o fundamento de que a herança será prejudicada não pode ser 

invocada em tribunal, pela razão de que excepções deste tipo são introduzidas porque podem afectar um futuro decreto, se 

não aquele que já foi proferido. 
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14. Alfenus Varus, Digest, Livro II. 

 

Um filho sob controlo paterno vendeu um escravo que fazia parte da sua peculiaridade, e foi estipulado o seu preço. O 

escravo foi devolvido sob uma cláusula condicional do contrato e depois morreu, e o pai exigiu do comprador o dinheiro que 

o filho tinha estipulado que lhe devia ser pago. Decidiu-se apenas que deveria ser invocada contra ele uma excepção de facto, 

estabelecendo que o dinheiro tinha sido prometido para o escravo que tinha posteriormente sido devolvido sob uma condição 

do contrato. 

 

15. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro IV. 

 

Uma réplica alegando má fé não deve ser invocada contra uma excepção baseada num juramento feito em tribunal, uma vez 

que o Pretor deve certificar-se de que nenhuma questão é posteriormente levantada com referência a um tal juramento. 

 

16. Africanus, Perguntas, Livro IX. 

 

Está na posse do Estado Ticiano, e você e eu temos um processo judicial com referência à propriedade do mesmo. Alego que 

existe devido a esta propriedade um direito de passagem através da Propriedade Semproniana, que lhe pertence. Se eu 

intentar uma acção para recuperar o direito de passagem, considera-se que pode recorrer a uma excepção com o fundamento 

de que a acção pendente para a propriedade da propriedade não deve ser prejudicada; ou seja, não posso demonstrar que 

tenho direito de passagem antes de ter provado que a Propriedade de Titian é minha. 

 

17. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Se, contudo, intento uma acção para recuperar o direito de passagem, e depois uma para recuperar o Estado de Titian, uma 

vez que os objectos do litígio são distintos, e as razões para a restituição são diferentes, a excepção não causará qualquer 

prejuízo. 

 

(18) Africanus, Perguntas, Livro IX. 

 

Trago uma acção contra si por metade de uma parte de terra que diz ser sua, e desejo, ao mesmo tempo, levar uma parte 

contra si perante o mesmo juiz. Mais uma vez, se eu alegar que uma parcela de terra de que o senhor está na posse é minha, e 

eu desejar recuperar de si as colheitas, coloca-se a questão de saber se uma excepção baseada no princípio de que eu não 

devo intentar uma acção, cuja decisão irá condicionar o caso que envolve a propriedade de toda, ou de uma parte da terra em 

questão, funcionará como uma barra, ou deverá ser negada. Considera-se que, em ambos os casos, o Pretor deve intervir, e 
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não permitir que o queixoso instaure um processo deste tipo, antes que a questão da propriedade do terreno tenha sido 

determinada. 

 

19. Marcianus, Institutos, Livro XIII. 

 

Todas as excepções a que o devedor principal tem direito podem também ser utilizadas pelo seu fiador, mesmo contra o 

consentimento do primeiro. 

 

(20) Paulus, On the Manner of Drawing up Formulas. 

 

As excepções são invocadas ou porque a parte fez o que deveria ter feito; ou porque fez o que não deveria ter feito; ou porque 

não fez o que deveria ter feito. É concedida uma excepção com base nos bens vendidos e entregues, ou com base no caso 

julgado, pela razão de ter sido feito algo que deveria ter sido feito. É concedida uma excepção com base na fraude, porque foi 

feito algo que não deveria ter sido feito. É concedida uma excepção com o fundamento de que não foi permitida a posse 

pretoriana de bens que tenha sido dada, porque algo não foi feito que devesse ter sido feito. 

 

21. Neratius, Pergaminhos, Livro IV. 

 

Diz-se que uma acção prejudica outra, com referência a uma soma de dinheiro maior, quando surge uma questão em tribunal 

que está relacionada, no todo ou em parte, com um processo que envolve uma quantidade maior de bens. 

 

(22) Paulus, Várias passagens. 

 

Uma excepção é um processo que por vezes alivia o arguido do risco de ser julgado contra ele, e por vezes diminui o 

montante da sentença. 

 

1. Uma réplica opõe-se a uma excepção, e é, por assim dizer, uma excepção a uma excepção. 

 

23. Labeo, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro III. 

 

Paulus: Se alguém coloca uma estátua numa cidade com a intenção de que ela pertença à cidade, e depois deseja reclamá-la 

em tribunal, pode ser barrado por uma excepção de facto. 

 

24. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VII. 
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Um filho sob controlo paterno pode adquirir para o seu pai uma excepção com base num juramento feito, se jurar em tribunal 

que o seu pai não deve nada. 

 

 

Tit. 2. sobre a excepção com base no caso julgado. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Como as sentenças proferidas entre litigantes não podem prejudicar outros que não sejam partes no processo, o processo pode 

ser instaurado sob um testamento pelo qual a liberdade é concedida, ou um legado é legado, embora o testamento possa ter 

sido quebrado, ou pode ter sido declarado nulo, ou pode ter sido considerado não ter sido sacado de acordo com as 

formalidades legais prescritas; mas, mesmo assim, se o legatário perder o seu caso, a concessão testamentária da liberdade 

não será afectada. 

 

2. The Same, On the Edict, Livro XIII. 

 

Quando uma acção é intentada contra o herdeiro de um testador que passou por cima do seu filho no seu testamento, e o 

requerente é impedido por uma excepção com o fundamento de que o testamento está em tal condição que a posse da herança 

pode ser concedida pelo Pretor, contrariamente às suas disposições, e o filho emancipado negligenciou o pedido de posse da 

herança, não é injusto que ele seja novamente autorizado a intentar uma acção contra o herdeiro. Isto foi declarado por 

Julianus no Quarto Livro do Digest. 

 

3. The Same, On the Edict, Livro XV. 

 

Julianus, no Terceiro Livro do Digest, declara que uma excepção com base no caso julgado pode ser oposta sempre que a 

mesma questão surja novamente em tribunal entre as mesmas partes. Por conseguinte, se alguém intentar uma acção por toda 

a propriedade, depois de ter perdido uma, trazida para recuperar uma parte da mesma, ou vice-versa, será barrado por uma 

excepção. 

 

4. The Same, On the Edict, Book LXXII. 

 

Uma excepção com base no caso julgado é tacitamente entendida como incluindo todas as pessoas que estão interessadas no 

caso. 
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(5) The Same, On the Edict, Livro LXXIV. 

 

Considera-se que o processo é instaurado com referência à mesma questão, não apenas quando um queixoso não faz uso da 

mesma acção que interpôs em primeiro lugar, mas quando traz outra relacionada com o mesmo assunto. Por exemplo, se 

alguém que tenha intentado uma acção por mandato deveria, depois de o seu adversário ter prometido comparecer em 

tribunal, intentar uma acção com base numa agência voluntária, ou uma acção para a recuperação do bem, ele instaura um 

processo relacionado com o mesmo assunto. Por conseguinte, diz-se muito apropriadamente que só não instaura processos 

com referência ao mesmo assunto que não volte a tentar alcançar o mesmo resultado. Pois quando alguém altera a acção, 

deve também alterar a natureza da sua reivindicação; uma vez que se considera sempre que intenta uma acção com referência 

ao mesmo assunto, mesmo que recorra a um tipo de acção diferente da que empreendeu em primeiro lugar. 

 

6. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Tem-se considerado muito razoavelmente que uma acção é suficiente para a resolução de uma única controvérsia, e uma 

sentença para a resolução de um caso; caso contrário, o litígio seria enormemente aumentado, e produziria dificuldades 

intransponíveis, especialmente nos casos em que tenham sido proferidas decisões contraditórias. É portanto muito comum a 

introdução de uma excepção com base no caso julgado. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Se alguém, depois de ter intentado uma acção por todos os bens e de os ter perdido, deve então intentar uma acção para 

recuperar uma parte dos mesmos, será barrado por uma excepção com base na força de caso julgado; uma parte está incluída 

no todo, e é considerada a mesma coisa quando uma parte de algo é reclamada e toda ela tinha sido previamente reclamada. 

Também não faz qualquer diferença se a reclamação é feita por um determinado artigo, ou por uma soma de dinheiro, ou por 

um direito. Assim, se alguém processar para recuperar um pedaço de terra, e depois intentar uma acção por uma parte 

dividida ou indivisa do mesmo, deve ser dito que será barrado por uma excepção. Ou se sugerir, como exemplo, que eu 

intente uma acção por uma determinada parte de um pedaço de terra, cujo conjunto já processei anteriormente, serei 

impedido por uma excepção. A mesma regra deve ser adoptada quando, em primeiro lugar, é intentada uma acção por dois 

artigos diferentes, e depois é intentada uma acção por qualquer um deles; uma vez que a excepção funcionará como uma 

barra. Do mesmo modo, se alguém intenta uma acção para recuperar um terreno e, depois de o ter perdido, traz um para as 

árvores que foram cortadas no referido terreno, ou se, em primeiro lugar, traz um fato para uma casa, e depois traz um para o 

terreno em que se encontra, ou a madeira ou pedra de que é construída, aplicar-se-á a mesma regra. Este é também o caso se 

eu, em primeiro lugar, trouxer fato para um navio, e depois trazer um para recuperar as partes individuais de que é composto. 
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1. Se eu intentar uma acção para recuperar uma escrava que esteja grávida, e que concebeu e criou uma criança depois de a 

questão ter sido resolvida, e depois intento uma acção para recuperar a criança, quer seja decidido que eu tenha reivindicado 

a mesma reivindicação ou uma reivindicação diferente, é um ponto importante. E, de facto, pode considerar-se que uma 

acção é intentada pela mesma coisa, onde quer que o que foi exigido perante o primeiro juiz seja exigido antes de um 

segundo juiz. Por conseguinte, em quase todos estes casos, uma excepção funcionará como uma barra. 

 

2. No entanto, existe uma diferença em relação à pedra e às madeiras de que uma casa é composta, pois onde alguém traz um 

fato para uma casa, e a perde, e depois traz um para a pedra ou as madeiras, ou qualquer outra coisa, como sua propriedade, 

ele está numa posição tal que será considerado como tendo reivindicado uma reivindicação diferente, pois uma casa pode 

pertencer a uma pessoa que não é proprietária das pedras de que é construída. Finalmente, quando foram utilizados materiais 

para a montagem de uma casa pertencente a outra, o proprietário pode recuperá-los depois de terem sido separados do 

edifício. 

 

3. A mesma questão coloca-se com referência às culturas, como quando se trata do filho de uma escrava. Porque estas coisas 

ainda não existem, ainda assim derivam da propriedade a recuperar que foi objecto da acção; e a melhor opinião é que esta 

excepção não se aplicará a elas. No entanto, é evidente que se as culturas ou a prole do escravo foram incluídas na restituição 

da propriedade, e o seu valor foi avaliado, o resultado será que uma excepção pode ser efectivamente interposta. 

 

4. E, de um modo geral (como diz Julianus), uma excepção com base no caso julgado funcionará como uma barra sempre que 

a mesma questão for novamente levantada em tribunal entre as mesmas pessoas, ou num tipo diferente de caso. Assim, se 

depois de ter intentado uma acção para recuperar uma herança, e a perdeu, o queixoso traz um para recuperar certos artigos 

que fazem parte da herança; ou se, depois de ter intentado uma acção para recuperar certos artigos que lhe pertencem, e 

falhou, traz um para recuperar a totalidade da herança, será impedido por uma excepção. 

 

5. A mesma regra deve ser adoptada quando alguém, tendo intentado uma acção para cobrar um crédito de um devedor de um 

bem e o perdeu, traz um para recuperar a totalidade do bem; ou, por outro lado, se, em primeiro lugar, intentou uma acção 

para recuperar o bem, e depois traz um para cobrar uma dívida que faz parte do património do mesmo, uma excepção, neste 

caso, funcionará como uma barra; pois se eu intentar uma acção por um bem, todos os bens e direitos de acção que lhe 

pertencem são considerados como estando incluídos no crédito. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lacuna : 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 
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Se eu intento uma acção contra si por uma herança e sou derrotado, porque não está na posse de nenhuma delas, e volto a 

intentar uma acção para a recuperar, depois de ter obtido uma parte da mesma, poderá esta excepção ser devidamente 

invocada contra mim? Penso que a excepção não funcionará como uma barra, quer tenha sido decidido que a propriedade era 

minha, ou se o meu adversário foi exonerado de responsabilidade por não estar na posse de qualquer parte da mesma. 

 

1. Se alguém, tendo defendido o seu título de propriedade de um terreno de que pensava estar na posse, e tendo sido 

pronunciada uma sentença para o queixoso, o réu depois compra o terreno, pode o queixoso ser obrigado a restituir-lho? 

Neratius diz que se for invocada contra ele uma excepção com fundamento no trânsito em julgado, que interpõe uma segunda 

acção pela terra, pode responder que a sentença foi proferida a seu favor. 

 

2. Julianus diz que uma excepção com base no caso julgado passa da parte original no interesse do comprador, mas não volta 

do comprador para a parte original. Por conseguinte, se vender um bem pertencente a um bem, e eu intentar uma acção para 

recuperar o referido bem do comprador, e ganhar a causa, não posso invocar a excepção contra si, se intentar uma acção 

contra mim. Mas se o julgamento não tiver sido feito entre a pessoa a quem vendeu o imóvel e eu próprio. 

 

(10) Julianus, Digest, Book LI. 

 

Ou se eu tiver perdido o meu caso, não terás direito à excepção contra mim. 

 

11. Ulpianus, On the Edict, Book LXXV. 

 

Se uma mãe, ao abrigo do Decreto do Senado, trouxer um processo para recuperar a herança do seu filho menor falecido, 

pelo facto de ter pensado que, tendo sido quebrada a vontade do seu pai, nenhuma substituição pupilar poderia ter sido feita, 

e ela deveria ser derrotada, porque a vontade do pai não tinha sido quebrada, e, após o testamento ter sido aberto, onde a 

substituição pupilar deveria aparecer, não foi encontrada nenhuma, e ela traz novamente uma acção pela herança, ela será 

barrada por uma excepção com base no caso julgado; assim diz Neratius. Não duvido que ela será barrada por uma excepção 

com base no caso julgado, mas deve ser-lhe concedida uma excepção, porque ela só avançou um ponto a seu favor, 

nomeadamente, que a vontade do pai tinha sido quebrada. 

 

1. Finalmente, Celsus diz que se eu intentar uma acção para recuperar um escravo que penso ser minha propriedade, porque 

ele me foi entregue por outra pessoa, enquanto, de facto, ele é meu, porque pertence a uma propriedade que herdei, e intento 

uma segunda acção, depois de ter perdido a primeira, posso ser barrado por uma excepção. 

 

2. Se, no entanto, alguém trouxer um processo por terreno que o Titius lhe tinha entregue, e, tendo sido derrotado, depois 

processa-o por outro terreno, não deve ser impedido por uma excepção. 
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3. Julianus também diz, se tu e eu formos herdeiros de Titius, e tu intentares uma acção contra Sempronius por parte de um 

terreno que alegas pertencer à propriedade, e fores derrotado, e eu depois comprar a mesma parte do terreno a Sempronius, 

posso interpor uma excepção contra ti através de um bar, se tu intentares uma acção judicial contra mim, porque o assunto foi 

decidido judicialmente entre ti e o meu vendedor. Pois se, antes de intentar uma acção pela referida parte do terreno, devo 

intentar uma acção de partilha, uma excepção pode ser interposta com o fundamento de que o assunto entre o senhor e eu 

próprio foi resolvido em tribunal. 

 

4. Quando a origem de duas pretensões é a mesma, também faz uma segunda exigência a mesma. Mas se eu intentar uma 

acção por uma parcela de terra, ou um escravo, e perder o meu caso, e depois tiver uma nova causa de acção da qual derivar a 

minha propriedade, não serei impedido por esta excepção, a menos que a minha propriedade, tendo sido perdida por 

enquanto, seja depois recuperada por uma determinada espécie de postliminium. Mas e se o escravo que eu reivindico for 

levado pelo inimigo, e depois regressar sob o direito do postliminium? Neste caso, serei barrado pela excepção, porque o 

assunto é entendido como sendo o mesmo; mas se eu deveria ter obtido a propriedade por qualquer outra razão, a excepção 

não funcionará como uma barra. Portanto, se a propriedade me for legada, sob uma condição, e enquanto estiver pendente, 

tendo adquirido a propriedade da mesma, trago processo, e sou derrotado, e então, tendo a condição sido cumprida, volto a 

processar para recuperar o legado, penso que uma excepção não pode ser invocada, porque anteriormente tinha um título de 

propriedade diferente do que tenho actualmente. 

 

5. Assim, se a propriedade for adquirida após a primeira reclamação ter sido feita, muda a natureza do caso, mas a mudança 

de opinião do queixoso não o faz; como, por exemplo, se alguém pensar que tem a propriedade da propriedade por herança, e 

mudar a sua opinião, e acreditar que tem direito a ela por causa de uma doação. Isto não dá origem a uma nova reivindicação, 

pois não importa de que forma, ou onde uma pessoa possa ter adquirido a propriedade do bem, o seu direito ao mesmo foi 

finalmente alienado na primeira acção. 

 

6. Se alguém traz um processo pelo direito de andar pela terra de outro, e depois traz um para conduzir pela mesma terra, 

penso que se pode sustentar fortemente que uma coisa foi pedida em primeiro lugar, e outra na segunda, e portanto que uma 

excepção com base na força de caso julgado não pode ser interposta. 

 

7. É nossa prática, onde é invocada uma excepção com fundamento no caso julgado, incluir todas as partes que têm o direito 

de levar a questão a tribunal com o queixoso. Entre estes encontram-se o advogado que foi instruído para intentar a acção, um 

tutor, o curador de uma pessoa louca ou menor, e o oficial que tem a seu cargo os negócios de uma cidade. Do lado do réu, 

quem quer que empreenda a defesa está incluído porque aquele que instaura o processo contra ele traz um processo em 

tribunal. 
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8. Quando alguém intenta uma acção contra um filho sob controlo paterno para a recuperação de um escravo, e depois intenta 

uma acção contra o pai pelo mesmo escravo, haverá fundamento para esta excepção. 

 

9. Se eu intentar uma acção contra o meu vizinho para o obrigar a cuidar da sua. água da chuva, e depois um de nós vender a 

nossa terra, e o comprador intentar a mesma acção, ou se esta for intentada contra ele, esta excepção funcionará como um 

bar, mas apenas com referência ao trabalho que foi realizado após a decisão ter sido proferida. 

 

10. Do mesmo modo, se Titius der à Seius, a título de penhor, uma propriedade que tentou recuperar de si, e se a Seius 

posteriormente intentar uma acção em penhor contra si, deverá ser apurado quando Titius penhorou a propriedade. Se o fez 

antes de intentar a acção, a excepção não funcionará como uma barra, porque deveria ter apresentado a reclamação, e eu 

mantenho o meu direito de acção sobre a penhora sem prejuízo. Se, no entanto, ele penhorou o bem depois de ter intentado a 

acção judicial, a melhor opinião é que uma excepção com base no caso julgado funcionará como uma barra. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Quando se pergunta se esta excepção funcionará ou não como um bar, deve ser verificado se o mesmo bem está envolvido; 

 

13. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Ou o mesmo montante, ou o mesmo direito que foi objecto da primeira acção. 

 

14. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Também se deve verificar se existe a mesma causa de acção, ou se as pessoas são da mesma categoria, e se estas coisas não 

coincidem, o caso é diferente. Quando esta excepção é invocada, entende-se que o mesmo bem é aquele que foi objecto da 

primeira acção, ainda que a sua qualidade ou quantidade possa não ter sido absolutamente preservada, e não tenha sido feito 

qualquer aditamento ou dedução da mesma, pois o termo deve ser aceite no seu significado mais amplo, em virtude do bem-

estar das partes interessadas. 

 

1. Quando alguém goza do usufruto de uma parte do bem, e traz uma acção para recuperar a totalidade do usufruto, e perde o 

seu caso, 3 e depois traz uma acção para a outra metade do usufruto, que posteriormente lhe foi atribuída, não será impedido 

por uma excepção, pelo facto de o usufruto não reverter a favor de uma parte do bem, mas sim para a própria pessoa. 

 

2. Em casos deste tipo, as acções pessoais diferem das acções reais, pois quando o mesmo bem me é devido pelo mesmo 

indivíduo, cada causa de acção baseia-se numa obrigação separada; e um processo judicial com referência a um deles não é 
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anulado por uma exigência semelhante para outro. Mas quando intento uma acção real sem mencionar em que motivo alego 

que o bem é meu, todos os títulos a ele são incluídos no pedido por uma parte, porque, embora o bem não possa ser meu mais 

do que uma vez, pode ser-me devido várias vezes. 

 

3. Se alguém instaurar um processo de recuperação da posse de um bem, e depois instaurar uma acção real, não será 

impedido por uma excepção, porque os processos para obter a posse sob interdição, e uma acção para determinar a 

propriedade do bem, são diferentes. 

 

15. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXX. 

 

Quando um processo envolvendo uma propriedade está pendente entre si e eu, e tem na sua posse alguns bens pertencentes a 

essa propriedade, e eu também tenho alguns, nada me impede de intentar uma acção contra si para recuperar a propriedade, e, 

por outro lado, nada o impede de intentar uma acção contra mim para o mesmo fim. Se, no entanto, depois de o caso ter sido 

resolvido, o senhor intentar tal acção contra mim, será necessário verificar se a herança foi julgada como sendo minha ou sua. 

Se foi decidido ser meu, a excepção com base no caso julgado funcionará como uma barra contra si; porque, precisamente 

pela razão de que o julgamento foi proferido a meu favor, e a herança que se verificou pertencer-me, foi decidido não ser sua. 

Se, no entanto, se descobrir que não me pertence, nada se entende que tenha sido determinado com referência ao seu título, 

porque pode ser que a herança não pertença a nenhum de nós. 

 

16. Julianus, Digest, Livro LI. 

 

Pois seria extremamente injusto que uma excepção com base no caso julgado beneficiasse a parte contra a qual a sentença foi 

proferida. 

 

(17) Gaius, On the Provincial Edict, Livro XXX. 

 

Se eu intento uma acção contra vós para recuperar bens que me pertencem, e sois exonerado de toda a responsabilidade 

porque provastes que deixastes de possuir tais bens, sem qualquer fraude da vossa parte; e então, depois de terdes obtido a 

posse dos referidos bens uma segunda vez, volto a intentar uma acção contra vós, uma excepção com fundamento em caso 

julgado não pode efectivamente ser interposta contra mim. 

 

18. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXX. 
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Quando alguém intenta uma acção para a produção de bens e o seu adversário é exonerado de responsabilidade por não ter 

estado na posse, e tendo depois recuperado a posse, o proprietário intenta uma segunda vez uma acção, uma excepção com 

base no caso julgado não pode ser devidamente invocada, porque a condição do caso é diferente. 

 

(19) Marcellus, Digest, Livro XIX. 

 

Um certo homem deu o mesmo bem em penhor em duas ocasiões diferentes, o segundo credor intentou uma acção em penhor 

contra o primeiro, e ganhou a causa, e o primeiro depois intentou uma acção semelhante contra o segundo. Colocou-se a 

questão de saber se uma excepção com base no caso julgado funcionaria como uma barra. Se o segundo credor tivesse 

invocado a excepção antes de a propriedade lhe ter sido penhorada, e não pudesse avançar nada que fosse novo e válido, a 

excepção seria sem dúvida uma barra, pois traz à tona o mesmo ponto que já tinha sido decidido. 

 

20. Pomponius, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Onde o processo foi intentado contra o herdeiro por uma pessoa a quem tinha sido legada toda a prata da família, e que 

pensava que apenas certas mesas lhe tinham sido deixadas, e levou a tribunal apenas a questão da avaliação das referidas 

mesas, e depois processou para recuperar o dinheiro que lhe tinha sido deixado, Trebatius diz que não será barrado por uma 

excepção, pelo facto de não ter trazido processo por isso em primeiro lugar, e não tencionava fazê-lo, nem o juiz proferiu 

qualquer decisão com referência a isso. 

 

21. The Same, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

Se a placa de prata me foi legada por vontade, e eu intento uma acção contra o herdeiro para a recuperar, e deve depois 

verificar-se que o testador também me legou o seu guarda-roupa por um codicilo, o último legado não será afectado pela 

primeira decisão, porque nem as partes no processo, nem o juiz, entenderam que algo estava em disputa, excepto a placa de 

prata. 

 

1. Se eu trago um processo para recuperar um rebanho de ovelhas, e sou derrotado, e o rebanho ou aumenta ou diminui em 

número, e volto a trazer uma acção para recuperar o mesmo rebanho, uma excepção pode efectivamente ser interposta contra 

mim. Se eu trouxer fato para qualquer um dos animais que compõem o rebanho, e ele estiver presente como parte do mesmo, 

penso que a excepção ainda funcionará como uma barra. 

 

2. Se intentares uma acção contra alguém para recuperar Stichus e Pamphilus, que alegas serem teus escravos, e o teu 

adversário for exonerado de responsabilidade, e voltares a intentar uma acção contra ele, alegando Stichus como teu escravo, 

fica estabelecido que serás barrado por uma excepção. 
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3. Se eu intentar uma acção por um pedaço de terra que alego ser meu, e depois levar um para recuperar o usufruto do 

mesmo, no terreno que, como o terreno me pertence, o seu usufruto também é meu, serei impedido por uma excepção, porque 

qualquer pessoa que possua um terreno não pode intentar uma acção para recuperar o usufruto do mesmo. Se, no entanto, eu 

intentar uma acção para recuperar o usufruto, como sendo meu, e depois, tendo obtido a propriedade da terra, eu voltar a 

processar pelo usufruto, pode dizer-se que o caso é diferente; como, depois de ter obtido a terra em si, o usufruto de que 

desfrutei anteriormente deixa de ser meu como uma servidão, e volta a ser minha propriedade pelo direito de propriedade, e, 

por assim dizer, por um título diferente. 

 

4. Se se tornar fiador do meu escravo, e for intentada uma acção contra mim por causa da sua peculiaridade, e eu ganhar o 

caso, e depois for intentada uma acção contra si pela mesma causa, uma excepção com base no caso julgado pode ser 

efectivamente invocada. 

 

(22) Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

Se uma acção em depósito for intentada contra um herdeiro, e perdida, o queixoso pode intentar uma contra os outros 

herdeiros que não possam invocar uma excepção com fundamento em caso de trânsito em julgado. Pois embora a mesma 

questão esteja envolvida em acções diferentes, a mudança das partes contra as quais a acção é intentada individualmente dá 

ao caso um aspecto diferente. Se for intentada uma acção contra o herdeiro por fraude cometida pelo falecido, e depois for 

intentada uma acção contra ele por algum acto fraudulento próprio, uma excepção com base no caso julgado não funcionará 

como uma barra, porque está envolvida uma questão diferente. 

 

23. Ulpianus, Disputations, Livro III. 

 

Quando é intentada uma acção apenas para a recuperação de juros perdidos, não há necessidade de apreensão de que uma 

excepção com base no caso julgado funcionará como uma barra num processo para o mandante, pois, como é vantagem das 

costelas, nem, por outro lado, será qualquer impedimento. A mesma regra aplicar-se-á quando, num contrato de boa-fé, o 

queixoso deseja apenas cobrar os juros, pois os juros continuam a correr, porque enquanto o contrato de boa-fé se mantiver. 

 

24. Julianus, Digest, Livro IX. 

 

Quando alguém compra propriedade a uma pessoa que não é seu proprietário, e é posteriormente exonerado de 

responsabilidade quando o próprio proprietário traz um processo para a recuperar, e o comprador perde então a posse da 

propriedade, e institui um processo para a recuperar do proprietário que obteve a posse da mesma, este último pode recorrer a 
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uma excepção com o fundamento de que a propriedade lhe pertence, e o outro pode responder que não foi decidido que fosse 

sua. 

 

(25) The Same, Digest, Book LI. 

 

Se alguém que não seja herdeiro deve intentar uma acção pela herança e, depois de se ter tornado herdeiro, deve processar 

novamente pela mesma herança, não será barrado por uma excepção com base no caso julgado. 

 

1. Está no poder de um comprador intentar uma acção para obrigar o bem a ser devolvido no prazo de seis meses, quando a 

condição era que se um escravo valesse menos do que foi vendido, o excesso pago deveria ser reembolsado; para esta última 

acção inclui também a cláusula de devolução do dinheiro, quando o escravo tinha um defeito tal que, por causa dele, o 

comprador não o teria comprado se tivesse tido conhecimento disso. Portanto, diz-se muito apropriadamente que se o 

comprador que fez uso de qualquer uma destas acções utilizar posteriormente a outra, pode ser impedido por uma excepção 

com base no caso de força de caso julgado. 

 

2. Se interferir nos meus negócios, e intentar uma acção por um terreno em meu nome, e eu depois não ratificar a 

reivindicação que fez mas ordenar que volte a intentar uma acção para recuperar o mesmo terreno, uma excepção com base 

no caso de trânsito em julgado não actuará como uma barra quando as condições tiverem mudado desde que o mandato foi 

dado. A mesma regra aplicar-se-á quando uma acção pessoal, e não uma acção real, for intentada. 

 

26. Africanus, Perguntas, Livro IX. 

 

Intentei uma acção contra si alegando que tinha o direito de elevar a minha casa três metros mais alto, e perdi-a. Trago agora 

uma contra vós, alegando que tenho o direito de elevar a minha casa vinte pés mais alto. Uma excepção no âmbito do caso 

julgado pode, sem dúvida, ser invocada. Se eu voltar a trazer um processo alegando que tenho o direito de elevar a minha 

casa ainda dez pés mais alto, uma excepção funcionará como uma barra; uma vez que não poderia elevá-la a uma altura 

inferior, não teria certamente o direito de a elevar a uma altura ainda mais alta. 

 

1. Do mesmo modo, se tiver intentado uma acção para recuperar um pedaço de terra, e a tiver perdido, o queixoso traz um 

processo por uma ilha que se formou num rio em frente da referida terra, será barrado por uma excepção. 

 

27. Neratius, Parchments, Livro VII. 

 

Quando, numa segunda acção, se levanta a questão de saber se o bem é o mesmo que foi objecto da primeira, devem ser 

consideradas as seguintes coisas: primeiro, as partes interessadas; segundo, o bem pelo qual a acção foi instaurada; e terceiro, 
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a causa imediata da acção. Por agora, não tem importância se alguém acredita que tem uma boa causa de pedir, tal como se, 

após o julgamento ter sido proferido contra ele, deveria encontrar novos documentos para reforçar o seu caso. 

 

28. Papinianus, Perguntas, Livro XXVII. 

 

Uma excepção com base no caso julgado impedirá aquele que for bem sucedido na propriedade da parte que perdeu o 

processo. 

 

29. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Uma excepção com base no caso julgado não funcionará como uma barra contra um co-herdeiro que não tenha sido parte no 

processo; e um escravo, que ainda não tenha sido manumitido nos termos de um trust, não pode ser. novamente reclamado 

como escravo, após o julgamento ter sido feito a favor da sua liberdade; mas é dever do Pretor fazer com que o julgamento 

seja cumprido neste caso, pois ele não pode decidir a favor da parte que foi derrotada. Pois se foi instaurado um processo 

para declarar uma vontade inofensiva contra um dos co-herdeiros, ou se dois co-herdeiros interpuseram acções 

separadamente, e um deles ganha o seu caso, ficou estabelecido que as concessões de liberdade devem produzir efeitos; ainda 

assim, é dever do juiz prever a indemnização da parte que é bem sucedida, e que deve manumitar o escravo. 

 

1. Se um devedor intentar uma acção para determinar a propriedade de um bem, que tenha prometido sem notificar o credor, 

e o julgamento for proferido contra ele, o credor não será considerado como ocupando o lugar da parte vencida, uma vez que 

o acordo com referência ao penhor precedeu a decisão. 

 

30. Paulus, Perguntas, Livro XIV. 

 

Um certo homem que lhe poderia suceder como herdeiro legal, tendo sido nomeado herdeiro da sexta parte de um 

testamento, contestou a legalidade do testamento, e tendo exigido metade do testamento a um dos herdeiros nomeados, 

perdeu o seu caso. Considera-se que incluiu a sexta parte da herança no seu pedido e, portanto, se intentou uma acção pela 

mesma parte sob o mesmo testamento, uma excepção por força do caso julgado funcionará como uma barra contra ele. 

 

(1) Latinus Largus: Uma transacção teve lugar com referência a uma propriedade que pertencia a Maevius, mas cujo direito a 

ela foi contestado por Titius, e uma transferência da propriedade da propriedade da propriedade foi feita por Titius para 

Maevius, como herdeiro, na qual transferiu uma certa parcela de terra que, vários anos antes, tinha sido hipotecada ao avô de 

Maevius, e depois foi entregue a outra pessoa, em cumprimento do contrato. Tendo estas questões sido resolvidas, o segundo 

credor do Titius intentou uma acção judicial para o seu crédito, e ganhou-a. Após esta sentença, Maevius encontrou entre os 

papéis do seu avô a nota executada pelo Titius, pela qual parecia que a terra que estava incluída na referida transacção 
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também tinha sido sobrecarregada pelo referido Titius ao seu avô. Portanto, como era evidente que as terras anteriormente 

hipotecadas ao avô de Maevius, o herdeiro, eram as mesmas que foram objecto de um julgamento contra Maevius a favor do 

segundo credor, pergunto se o direito do seu avô, do qual ele não tinha conhecimento no momento em que a acção foi 

intentada para recuperar as terras, não poderia ser impedido, invocando uma excepção. Respondi que se a propriedade do 

terreno estivesse em questão, e se fosse proferida uma decisão a favor do referido credor, deveríamos considerar que uma 

excepção com base no caso julgado funcionaria como uma barra contra a parte que perdeu a anterior acção trazendo outra, 

porque como o queixoso tinha sido bem sucedido, a questão parece ser a mesma que estava anteriormente envolvida. Se, no 

entanto, a pessoa em posse deveria ser exonerada de responsabilidade, e, tendo perdido a posse, deveria intentar uma acção 

para a recuperar da mesma parte que não foi bem sucedida em primeiro lugar, não lhe será vedada uma excepção, pois na 

sentença proferida a seu favor, nada foi decidido com referência ao seu título. Contudo, quando a acção em penhor foi 

intentada contra o primeiro credor, não se poderá levantar qualquer questão quanto ao título da parte na posse, porque nas 

controvérsias que têm a ver com a propriedade, o que foi decidido ser meu é ao mesmo tempo decidido não pertencer a outro; 

mas, no caso de uma obrigação, o resultado será que, quando a propriedade está onerada a favor de uma pessoa, não se segue 

que não esteja onerada a outra, se esta última puder provar que este é o facto. Pode dizer-se que é provável que uma excepção 

não funcione como uma barra, pois não havia dúvidas quanto ao direito do possuidor, mas apenas quanto ao ónus. No 

entanto, no caso referido, o ponto que me coloca maior dificuldade é se o direito de penhor se extingue, quando se adquire a 

propriedade da propriedade; pois o direito de penhor não pode continuar a existir quando o credor se torna proprietário da 

propriedade. Uma acção em penhor, porém, mentirá, porque é verdade que a propriedade foi penhorada e o crédito não foi 

satisfeito. Por essa razão, não creio que uma excepção com base no caso julgado funcione como uma barra. 

 

(31) The Same, Opinions, Livro III. 

 

Paulus sustentou que uma excepção com base no caso julgado não poderia ser efectivamente invocada contra alguém que 

tivesse intentado uma acção pessoal para a recuperação de bens, que tivesse anteriormente intentado uma acção pelo mesmo 

bem e o tivesse perdido. 

 

 

Título. 3. Relativo às diferentes excepções temporárias e à união de vários bens. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIV. 

 

Pela razão de que uma discussão surge frequentemente com referência aos dias disponíveis, vejamos em que consiste o poder 

de manter os direitos de cada um. Em primeiro lugar, é necessário que o queixoso tenha poder para intentar uma acção, pois 
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não é suficiente que o réu possa ele próprio fazer uma defesa, ou empregar alguém que o possa fazer devidamente por ele, 

mas o queixoso também não deve ser impedido por qualquer razão legal de intentar uma acção. Assim, se ele estiver nas 

mãos do inimigo, ou ausente em negócios para o Estado, ou se estiver na prisão, ou se estiver detido algures por uma 

tempestade de modo a não poder trazer o processo, ou ordenar que isto seja feito, é detido para não ter poderes para o fazer. É 

evidente que uma pessoa que é impedida por doença, mas que pode dirigir o processo para ser trazida, deve ser considerada 

como tendo o poder para o fazer. Não há ninguém que não tenha consciência de que aquele que não tem a oportunidade de 

comparecer perante o Pretor não tem o poder de instaurar uma acção. Assim, só estão disponíveis os dias em que o Pretor 

dispensa a justiça. 

 

2. Marcellus, Digest, Livro VI. 

 

Coloca-se a questão de saber se o dia intercalar deve ou não ser contado a favor da parte contra a qual foi proferido o 

julgamento, no tempo prescrito para a execução da sentença. Deverá também ser incluído no tempo fixado por lei para a 

extinção do direito de acção? Deve sem dúvida considerar-se que o prazo é prolongado pelo dia intercalar; por exemplo, 

quando se levanta uma questão com referência à usucapião que deve ser completada dentro de um prazo determinado, ou a 

acções que devem ser intentadas dentro de um prazo determinado, como é o caso da maior parte das que têm referência aos 

actos dos Jildiles. Se, no entanto, alguém vender uma parcela de terreno na condição de que, a menos que o preço tenha sido 

pago no prazo de trinta dias, a venda seja nula, o comprador terá direito ao benefício do dia intercalar? Considero que não. 

 

3. Modestinus, Differences, Livro VI. 

 

É evidente que a prescrição baseada na posse prolongada se aplica tanto à terra como aos escravos. 

 

4. Javolenus, Epístolas, Livro VII. 

 

Se um escravo pertencente a uma propriedade, ou a qualquer pessoa que esteja nas mãos do inimigo, deve receber uma 

garantia para o pagamento de uma dívida, o tempo prescrito para essa garantia começa a correr imediatamente; pois temos de 

verificar não se aquele que pôs uma hipoteca sobre a propriedade pode intentar uma acção, mas se a pessoa a favor de quem 

foi onerada tem o direito de o fazer contra a primeira. Caso contrário, seria extremamente injusto se, devido à posição dos 

demandantes, as obrigações dos demandados fossem prolongadas, uma vez que nada pode ser feito por eles para impedir que 

seja intentada uma acção contra eles. 

 

5. Ulpianus, Disputations, Livro III. 
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Vejamos se qualquer defeito no título do queixoso, ou do doador, ou do testador que me legou propriedade, prejudicará os 

meus direitos, se ele não tivesse um bom título de posse. Penso que não será de nenhuma desvantagem nem de nenhum 

benefício para mim, pois posso adquirir por usucapião algo que a parte de quem obtenho a propriedade não pode adquirir 

dessa forma. 

 

1. Foi proposto o seguinte caso. Uma certa mulher vendeu um artigo depois de o ter prometido, e o seu herdeiro redimiu-o. 

Levanta-se a questão de saber se o herdeiro pode fazer uso de uma excepção por posse longa contra o credor que tenta obter a 

posse do penhor. Defendi que este herdeiro que resgatou a penhora de um terceiro pode recorrer à excepção, porque ele 

consegue chegar ao lugar deste último, e não ao daquele que penhorou a propriedade. O caso é o mesmo como se ele tivesse 

resgatado o bem e subsequentemente se tivesse tornado herdeiro. 

 

6. Africanus, Perguntas, Livro IX. 

 

Se vender o mesmo bem, separadamente, a duas pessoas, o comprador a quem foi entregue pela primeira vez será o único a 

lucrar com a posse. Pois se eu lhe vender alguma coisa, e depois a comprar-lhe, e depois a vender ao Titius, ele terá direito ao 

benefício tanto da sua posse como da minha, porque é obrigado a dar-me a posse, e eu sou obrigado a transferi-la para ele. 

 

1. Vendi-lhe um escravo, e foi acordado entre nós que, a menos que o preço fosse pago até uma determinada data, a venda 

deveria ser considerada nula. Uma vez que isto efectivamente ocorreu, levantou-se a questão de saber que opinião deveria ser 

dada em relação ao tempo adicional de detenção do escravo. A resposta foi, que a mesma regra deve ser observada como no 

caso em que a propriedade é devolvida sob uma condição; pois é como se me tivesse vendido o escravo uma segunda vez, e, 

quando o vendedor obteve posteriormente a sua posse, o tempo que precedeu a venda foi adicionado ao tempo durante o qual 

o escravo foi detido pela parte por quem foi devolvido. 

 

7. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Quando alguém pescou durante anos num determinado lugar num rio público, ele exclui outro de gozar do mesmo direito. 

 

8. Ulpianus, Regras, Livro I. 

 

No cálculo da adição do tempo de posse, é verdade que o senhor tem direito ao benefício do tempo durante o qual o escravo 

esteve em voo. 

 

9. Marcianus, Regras, Livro V. 
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É fornecido por certos Rescriptos do Divino Antonino que existe motivo para prescrição, onde a posse de bens móveis há 

muito tempo que existe. 

 

10. Pomponius, Opiniões, Livro XIII. 

 

Um "informador, tendo notificado o Tesouro de certos bens que não tinham tido dono dentro dos quatro anos prescritos, 

desistiu, após ter dado aviso prévio. Depois de decorridos os quatro anos, tendo aparecido um segundo informador, a 

primeira notificação não estará disponível para impedir a posse por lapso de tempo, a menos que a conivência do primeiro 

informador possa ser estabelecida, e tendo isto sido feito, a prescrição, bem como tudo o mais relacionado com o caso, será 

anulada. 

 

(1) O prazo de quatro anos fixado para notificar o Tesouro da existência de bens sem propriedade não é calculado de acordo 

com uma mera opinião, mas com referência ao carácter do bem não ocupado. Os quatro anos são contados a partir do 

momento em que se decide que um testamento não tem qualquer efeito; ou a posse de um bem imóvel no Estado foi rejeitada 

por todos aqueles que tinham o direito de o reivindicar, na ordem regular de sucessão; ou quando o tempo prescrito para cada 

um deles ter expirado. 

 

11. O mesmo, Definições, Livro II. 

 

Quando um herdeiro sucede a todos os direitos do falecido, a sua ignorância não afecta qualquer título defeituoso deste 

último; por exemplo, se o falecido soubesse que o bem pertencia a outro, detinha a posse do mesmo por um título precário. 

Pois, embora tal título não vincule o herdeiro que não tinha conhecimento dele, e os procedimentos sob interdição não podem 

ser devidamente instaurados contra ele, ainda assim, ele não pode adquirir o bem por usucapião, uma vez que o falecido não 

o podia fazer. A mesma regra de direito aplica-se quando a propriedade é reclamada com base na posse de longa duração, 

pois uma acção não pode ser legalmente defendida quando, no início, não foi fundada sobre um título de boa fé. 

 

12. Paulus, Opiniões, Livro XVI. 

 

Um credor, que poderia ter sido impedido de possuir o seu penhor por lapso de tempo, vendeu o penhor. Pergunto se o 

possuidor poderia legalmente recorrer a uma excepção contra o comprador. Paulus respondeu que esta excepção também 

poderia ser invocada contra o comprador. 

 

13. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 
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Em todos os assuntos em que o Tesouro está interessado, a prescrição está disponível durante vinte anos, excepto nos casos 

em que um prazo mais curto tenha sido expressamente previsto pelas Constituições Imperiais. 

 

(1) Quaisquer contas que tenham sido devidamente atribuídas e canceladas não podem ser apresentadas contra a pessoa 

responsável pelas mesmas, após vinte anos, ou contra o seu herdeiro, após dez anos. 

 

14. Scaevola, Perguntas discutidas publicamente, Livro II. 

 

Não podemos estabelecer quaisquer regras de aplicação geral ou perpétua com referência à união de um bem a outro, pois 

isso depende apenas da equidade. 

 

1. É evidente que tal união é concedida àqueles que nos sucedem, mesmo em virtude de um contrato, ou sob uma vontade. A 

adição do tempo em que a propriedade foi possuída por um testador é concedida aos herdeiros, e àqueles que ocupam o lugar 

dos seus sucessores. 

 

2. Portanto, se me venderem um escravo, posso acrescentar o tempo durante o qual ele esteve na sua posse. 

 

3. Se me tiverdes dado um artigo em penhor, e eu próprio o tiver dado em penhor a outra pessoa, o meu credor terá direito à 

adição do tempo durante o qual o possuístes, não só contra um terceiro, mas também contra vós próprios, desde que não me 

tenhais pago; pois quando alguém tem preferência sobre mim, como eu tenho sobre vós, há muito mais razões para sustentar 

que ele deve ser preferido a vós. Se, no entanto, me pagar o dinheiro, ele não pode, em tais circunstâncias, beneficiar do 

tempo em que a propriedade permaneceu nas suas mãos. 

 

4. Do mesmo modo, se, durante a sua ausência, alguém que é considerado responsável pelo seu negócio me vender um 

escravo, e você ratificar o seu acto após o seu regresso, posso certamente lucrar com o tempo em que ele esteve na sua posse. 

Mais uma vez, se me der propriedade em penhor, e for acordado entre nós que, se não pagar o dinheiro, posso vender o 

penhor ao abrigo do contrato, e vendo-o, o comprador terá direito ao acréscimo do tempo em que a propriedade esteve na sua 

posse, mesmo que o penhor tenha sido vendido sem a sua autorização, pois quando fez o contrato é considerado que 

consentiu na venda, se não deve pagar o dinheiro. 

 

15. Venuleius, Interdicts, Livro V. 

 

No caso de usucapião, é observada a regra de que se o imóvel estiver na posse apenas por um momento durante o último dia, 

a usucapião é, no entanto, concluída; para o dia inteiro não é necessário o cumprimento do prazo prescrito. 
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1. A adição do tempo de posse inclui não só o tempo durante o qual o imóvel permaneceu nas mãos do vendedor, mas 

também o tempo que o comprador o deteve, onde este último também o alienou. Se, no entanto, um dos vendedores não era 

um possuidor de boa-fé, a posse daqueles que o precederam não terá qualquer vantagem, porque a posse não é contínua, tal 

como a posse de um vendedor não pode ser acrescentada à de alguém que não esteja na posse. 

 

2. Deve também acrescentar-se que, se foi o próprio proprietário a comprar o imóvel, ou se ordenou a outra pessoa que o 

fizesse, e ele também ordenou que fosse vendido a um terceiro, é necessária a continuidade da posse. Se, no entanto, aquele 

que é instruído a vender o imóvel, deve instruir outro a vendê-lo, Labeo diz que a adição da posse daquele que deu o segundo 

mandato não deve ser permitida, a menos que o proprietário consinta que isso seja feito. 

 

3. Mas se eu comprar propriedade a um filho sob controlo paterno, ou a um escravo, a adição do tempo durante o qual esteve 

na posse do pai, ou do senhor, deve ser-me concedida, se a propriedade foi vendida ou com o consentimento do pai ou do 

senhor, ou como parte da peculiaridade do escravo a quem foi confiada a sua administração. 

 

4. O tempo de posse por um guarda é também adicionado ao tempo de uma pessoa que comprou o bem ao seu tutor. A 

mesma regra deve ser observada no caso de alguém que compre bens ao curador de um menor ou de uma pessoa insana. Se a 

venda tiver sido feita em nome de uma criança por nascer, ou porque a posse do bem foi obtida para efeitos da sua 

conservação, ou se for diminuída por causa de um dote, esta adição do tempo de posse será também permitida. 

 

5. Estas regras relativas ao aditamento do tempo de posse não são entendidas como sendo tão completas como a sua língua 

indica; pois, mesmo que o bem permaneça nas mãos do vendedor após a sua venda e entrega, o comprador só terá direito ao 

benefício do tempo que precedeu a venda, mesmo que o vendedor não tivesse o bem na sua posse quando foi vendido. 

 

6. Quando um herdeiro vender a alguém um bem pertencente à herança, este último terá direito ao benefício do tempo que 

permaneceu nas mãos do herdeiro, bem como àquele durante o qual esteve na posse do falecido. 

 

16. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Qualquer período de posse a que a nossa própria posse não possa ser acrescentada não terá qualquer benefício para nós. 

 

 

Título. 4. Sobre a excepção fundada na fraude e no medo. 
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1. Paulus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Para que esta excepção possa ser mais claramente entendida, consideremos primeiro a razão pela qual foi introduzida, e 

depois verifiquemos como pode ser cometida a fraude. Por este meio, aprenderemos quando esta excepção funcionar como 

uma barra, e também contra que pessoas pode ser empregada. Finalmente, examinaremos dentro de que prazo deve ser 

invocada. 

 

1. O Pretor introduziu esta excepção para que ninguém pudesse, por meio do Direito Civil, lucrar com a sua própria fraude 

contra as regras da equidade natural. 

 

2. A fim de verificar se foi cometido um acto fraudulento, os factos do caso devem ser tomados em consideração. 

 

3. A fraude é cometida em contratos, em testamentos, e na execução das leis. 

 

2. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

É evidente que esta excepção foi formulada pela mesma razão que a acção com base na má fé foi introduzida. 

 

1. No lugar seguinte, vejamos em que casos há fundamento para esta excepção, e contra quem ela pode ser invocada. E, de 

facto, deve notar-se que aquele de quem se queixa de um acto fraudulento deve ser expressamente mencionado, e que a 

fórmula in rem, "Se algum acto fraudulento foi cometido com referência ao assunto", não deve ser utilizada, mas sim a 

seguinte, nomeadamente, "Se nenhuma fraude foi cometida por si como queixoso". Portanto, a parte que invoca a excepção 

deve provar que o queixoso foi culpado de fraude, e não será suficiente para ele demonstrar que a fraude foi meramente 

cometida com referência ao caso; ou, se ele alegar que foi cometida por certas pessoas, deve enumerá-las especificamente; 

desde que sejam as partes responsáveis pelo acto pelo qual ele alega ter sido lesado. 

 

2. É evidente que a excepção é utilizada num processo real, se tivermos em conta a pessoa que a invoca, pois não há dúvida 

contra quem a fraude foi cometida, mas há uma quanto a saber se o queixoso a cometeu ou não. 

 

3. As seguintes questões podem ser discutidas com referência à Primeira Secção, onde são enumeradas as causas que dão 

origem à excepção. Se alguém estipula com outro sem qualquer consideração, e depois instaura procedimentos em virtude 

deste acordo, uma excepção com base na fraude pode ser devidamente invocada contra ele; pois embora, no momento em que 

a estipulação foi feita, ele possa não ter sido culpado de qualquer acto fraudulento, ainda assim deve ser dito que ele cometeu 

fraude quando se juntou à questão no caso, e persistiu em afirmar o seu pedido ao abrigo da referida estipulação. E mesmo 

que, na altura em que a estipulação foi feita, ele tivesse uma causa justa de acção, ainda assim considera-se que não existia 
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uma no momento da junção da questão. Assim, se alguém prestes a emprestar dinheiro entra numa estipulação, e o dinheiro 

não é emprestado, embora houvesse uma boa contrapartida pelo contrato, ainda assim, como não foi executado, ou foi 

rescindido, deve ser dito que a excepção pode ser devidamente invocada. 

 

4. Também se pergunta, se alguém deve estipular absolutamente o pagamento de uma determinada soma de dinheiro, pelo 

facto de ser essa a intenção das partes; mas, após a estipulação ter sido feita, foi acordado que o dinheiro não deve ser exigido 

até uma determinada altura, irá uma excepção com base na fraude funcionar como uma barra. E, de facto, não restam dúvidas 

de que uma excepção pode ser invocada com base num contrato informal, pois qualquer pessoa que deseje fazer uso desta 

excepção pode fazê-lo; pois não se pode negar que aquele que faz uma exigência em violação de um contrato que celebrou é 

culpado de fraude. 

 

5. De um modo geral, é de notar que, em todos os casos em que existem excepções de facto, uma excepção com base na 

fraude pode ser invocada em tribunal, porque qualquer pessoa culpada de fraude faz uma exigência que pode ser combatida 

com sucesso por qualquer excepção; pois se não cometeu fraude no início, ainda assim, ao fazer a reclamação agora está a 

agir fraudulentamente, a menos que ignorasse de tal forma os factos que não fosse culpado de má fé. 

 

6. Não foi perguntado de forma imprópria, se um credor aceita antecipadamente os juros de um empréstimo, e persiste em 

exigir o pagamento do capital antes do tempo para o qual cobrou os juros, se pode ser impedido por uma excepção com base 

em fraude. Pode dizer-se que ele é culpado de fraude, pois ao aceitar os juros é entendido como tendo adiado a cobrança da 

dívida até ao fim do tempo para o qual os juros foram pagos, e que concordou tacitamente em não exigir o pagamento 

entretanto. 

 

7. Levanta-se também a questão, se alguém deveria comprar um escravo que fosse livre na condição de pagar a aurei da 

posse, e o comprador, ignorando este facto, estipulou que, em caso de despejo do escravo, deveria ter o direito de duplicar o 

seu preço, e depois receber a aurei da posse do escravo, e como este último tinha sido despejado, e tinha obtido a sua 

liberdade, se o comprador poderia intentar uma acção pelo dobro da quantia em virtude da estipulação. Ele seria impedido 

por uma excepção, a menos que deduzisse a posse de aurei que recebeu com o objectivo de cumprir a condição. Isto também 

foi declarado por Julianus. Se, contudo, o escravo tivesse pago o dinheiro da propriedade do comprador, ou da sua 

peculiaridade que pertencia a este último, pode dizer-se que uma excepção não podia ser devidamente invocada, porque não 

era culpado de fraude. 

 

3. Paulus, On the Edict, Book LXXI. 
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Mas se, antes que a propriedade do escravo fosse transferida para mim, ele deveria pagar a posse da aurei ao vendedor, e eu 

deveria intentar uma acção de compra a fim de recuperar a posse da aurei, penso que teria direito a esta acção, se estivesse 

disposto a libertá-lo da estipulação de pagar o dobro do montante do preço. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

A questão é colocada por Celsus, se os credores de uma herança, com uma única excepção, deveriam instruir o Titius a entrar 

nela, e este fê-lo com o propósito de o enganar, mas também o teria instruído a aceitar, se soubesse que o Titius não teria 

consentido em fazê-lo, e se depois intentar uma acção, será que será impedido por uma excepção? Celsus diz que ele será 

barrado. 

 

(1) Julianus pergunta, se um homem que está doente promete cem aurei ao primo da sua esposa, com o entendimento de que 

o dinheiro chegará às mãos da sua esposa, e ele recupera depois, se pode alegar uma excepção com base na má fé quando um 

processo é instaurado contra ele. Julianus diz que foi considerado por Labeo que ele poderia interpor uma excepção com base 

em fraude. 

 

(2) Se consentirmos num compromisso, e nomearmos um árbitro, "e eu não aparecer no momento designado, por motivo de 

má saúde, e a pena se tornar devida, poderei eu recorrer a uma excepção com base na má fé? Pomponius diz que terei direito 

ao benefício de tal excepção. 

 

(3) Também se pergunta, que curso deve seguir se se comprometer com um devedor que lhe deve a soma de sessenta aurei, e 

por erro estipular para a pena de cem? Labeo sustenta que é dever do árbitro ordenar tanto a ser pago como efectivamente 

devido, e se isto não for feito, não há razão para que o excesso não deva ser cobrado. Mas diz também, que mesmo que o 

árbitro não declare o montante que deve ser cobrado, e a sanção deve ser exigida, pode ser invocada uma excepção com base 

em fraude. 

 

(4) Se um devedor pagar a uma ala o que lhe deve, sem a autoridade do seu tutor, e a ala ficar enriquecida nessa medida por 

este pagamento, é muito correctamente considerado que se tentar cobrar o montante uma segunda vez, será barrado por uma 

excepção. Pois se ele foi beneficiado pecuniariamente por ter emprestado dinheiro, ou por tê-lo obtido através de algum outro 

contrato, deve ser concedida uma excepção. A mesma regra deve ser aplicada a todos os outros casos em que o pagamento 

seja efectuado ilegalmente, pois se as partes forem beneficiadas pecuniariamente, haverá motivo para uma excepção. 

 

(5) Labeo também diz que se alguém comprar um escravo sabendo que tinha o hábito de fugir, e estipulou com o vendedor 

que não era esse o caso, e que depois interpõe uma acção com base na estipulação, não pode ser impedido por uma excepção, 
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uma vez que foi este o acordo, embora não tenha direito a uma acção de compra. Se, no entanto, tal acordo não tiver sido 

feito, ele será impedido por uma excepção. 

 

(6) Um certo homem a quem o dinheiro era devido liquidou a conta com o seu devedor, e vendeu o seu crédito à Seius, a 

quem o devedor tinha instruído para o comprar, e o comprador celebrou uma estipulação com referência à transacção, e o 

credor retém então o dinheiro que tinha obtido através de uma sentença. Pode o comprador intentar uma acção ao abrigo da 

estipulação? Ofilius defende que se o vendedor do crédito não estava disposto a pagar a totalidade do montante que recebeu 

do comprador, uma excepção por fraude não pode ser devidamente invocada contra ele. Penso que a opinião de Ofilius é 

correcta. 

 

(7) Labeo diz que, se tiver sido intentada uma acção por um escravo, e o julgamento for feito a favor do queixoso, e tiver sido 

estipulada uma penalidade para o escravo, se este não for entregue, o queixoso será impedido por uma excepção se reclamar 

tanto o escravo como a penalidade; para manter a posse do escravo e também para exigir a penalidade seria injusto. 

 

(8) Se eu lhe der pérolas valiosas em penhor, e for acordado entre nós que elas serão devolvidas quando a dívida for paga, e 

as pérolas forem perdidas devido à sua negligência, coloca-se a questão de saber se pode cobrar o dinheiro. Existe uma 

opinião de Nerva e Atilicinus, que sustentam que eu tenho direito a uma excepção, como se segue: "Se não houver acordo 

entre nós, que as pérolas me sejam devolvidas se o dinheiro for pago". A melhor opinião, porém, é que uma excepção com 

base em fraude pode ser invocada em tribunal. 

 

(9) Se um menor me der um jovem escravo, e depois intentar uma acção para o recuperar, ele pode ser barrado por uma 

excepção com base na fraude, a menos que reembolse a quantia fornecida pelo seu apoio, e quaisquer outras despesas 

razoáveis incorridas por causa do referido escravo. 

 

(10) Além disso, deve notar-se que se alguém intentar uma acção por vontade própria, contra a vontade do falecido, pode ser 

impedido por uma excepção com fundamento em fraude. Assim, um herdeiro pode ser barrado por uma excepção deste tipo, 

se agir contrariamente à vontade do falecido. 

 

(11) Quando um herdeiro foi nomeado para o décimo segundo de uma herança, que pode valer duzentos aureis, mas preferiu 

receber um legado, que valia apenas cem, e o fez para evitar ser incomodado pela liquidação da herança, e intentou uma 

acção para recuperar o legado, pode ele ser impedido por uma excepção com base em fraude? Julianus diz que não pode. Mas 

se ele recebeu o montante, ou o que poderia ser considerado equivalente, de um herdeiro substituído, a fim de evitar aceitar a 

herança, e depois intenta uma acção para recuperar o legado, Julianus diz que é considerado culpado de fraude, e que pode 

ser impedido por uma excepção com base neste motivo. 
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(12) Onde tenho o usufruto de um terreno, árido que me vendam o terreno com o meu consentimento, levanta-se a questão de 

saber se posso ser combatido por uma excepção se eu levar uma acção para recuperar o usufruto? É nossa prática que esta 

excepção, que se baseia na má fé, funciona como um bar. 

 

(13) Marcelo diz que uma réplica com base na má fé não deve ser concedida contra uma excepção com o mesmo 

fundamento. Labeo concorda com esta opinião, pois diz que, como ambas as partes são culpadas de má fé, seria injusto que 

uma vantagem fosse obtida pelo queixoso e uma pena imposta ao réu, pois é muito mais justo que o queixoso não colha 

qualquer benefício de um assunto em que tenha agido de forma enganosa. 

 

(14) Não há dúvida de que uma réplica por má fé pode ser concedida contra a excepção do decreto macedónio do Senado, e é 

também previsto pelas Constituições Imperiais e estabelecido nos pareceres de várias autoridades que tal réplica tem o efeito 

de um fundamento em tribunal. 

 

(15) Labeo diz que, embora uma acção baseada numa estipulação se baseie em virtude da cláusula relativa à fraude que 

contém, ainda assim pode ser devidamente invocada uma excepção por fraude, se, como ele diz, alguma coisa tiver sido feita 

contrariamente aos termos do acordo; pois pode ser que o queixoso, antes da estipulação ter sido feita, não tenha cometido 

qualquer acto fraudulento, mas que o tenha feito na altura em que afirmou a alegação em virtude da qual era necessária uma 

excepção. 

 

(16) Nem uma excepção com base em fraude, nem qualquer outra que possa afectar desfavoravelmente a reputação de um 

mecenas ou de um parente na linha ascendente, pode ser invocada contra eles. Ainda assim, uma excepção pode ser invocada, 

por exemplo, se for alegado que o dinheiro que constitui a base do crédito não foi pago, pode ser interposta uma excepção 

com este fundamento. No entanto, não faz diferença se um mecenas é processado com base no seu próprio contrato, ou num 

contrato feito por outro, pois deve sempre ser-lhe demonstrado respeito vivo ou morto. Se, contudo, um mecenas intentar 

uma acção contra o herdeiro do seu libertado, penso que este último pode interpor uma excepção baseada na má fé do 

mecenas. O próprio libertado, contudo, não pode, de forma alguma, invocar uma excepção baseada na má fé do seu patrono, 

mesmo que seja processado pelo herdeiro deste último, pois é próprio que a honra seja demonstrada por um libertado ao seu 

patrono não só enquanto estiver vivo, mas também após a sua morte. É evidente que uma cláusula relativa à conduta 

fraudulenta não deve ser omitida da estipulação, porque uma acção sobre fraude decorrente de tal cláusula não é intentada, 

mas uma é intentada em virtude da estipulação. 

 

(17) Podemos fazer uso desta excepção tanto por causa da conduta fraudulenta de um escravo, ou de qualquer outra pessoa 

sujeita à nossa autoridade, como daqueles por cujos actos fraudulentos adquirimos qualquer coisa. No que diz respeito à 

conduta fraudulenta de escravos e crianças, se for intentada qualquer acção com referência à sua peculiaridade, esta excepção 

deve ser invocada em todos os casos. Se, contudo, o peculiar não estiver envolvido, uma excepção com base na má fé só deve 
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ser interposta com referência ao assunto em questão, e não onde alguma fraude foi cometida posteriormente; pois não seria 

apenas para os actos fraudulentos do escravo prejudicar mais o seu senhor do que onde fez uso dos seus serviços. 

 

(18) Colocou-se a questão de saber se uma excepção por má fé pode ser invocada no caso de um agente que só foi nomeado 

para intentar a acção. Penso que se o referido agente foi nomeado com o objectivo de agir em seu próprio nome (ou seja, se 

deveria cometer qualquer acto fraudulento antes de a questão ter sido juntada), pode ser interposta uma excepção com este 

fundamento. Se, contudo, ele não estava a agir em seu próprio nome, uma excepção só pode ser invocada com referência à 

fraude cometida desde que o processo foi iniciado. Mas quando o agente é aquele a quem foi confiada a administração de 

todos os negócios do comitente, Neratius diz que uma excepção pode ser invocada em virtude de qualquer acto fraudulento 

que ele possa ter cometido. 

 

(19) Ordenei ao Titius que fizesse uma estipulação para si, o Titius ordenou depois à Seius que o fizesse, e a Seius estipulou 

para si, e intentou uma acção. Labeo diz que você pode efectivamente interpor uma excepção baseada no meu acto 

fraudulento, bem como no da Seius. 

 

(20) É também perguntado, se o meu devedor deve enganá-lo, e nomeá-lo no seu lugar, e tendo eu feito uma estipulação 

consigo, intentar uma acção para o executar, funcionará uma excepção com base na fraude como uma barra? A melhor 

opinião é que não lhe será permitido invocar uma excepção contra mim com base na má fé do meu devedor, uma vez que não 

o enganei, mas pode intentar uma acção com base nesse fundamento contra o meu devedor. 

 

(21) Se, no entanto, uma mulher deve delegar o seu devedor no seu marido, pelo seu dote, depois de ter sido culpada de 

fraude, a mesma regra deve ser adoptada, e o devedor não deve ser autorizado a invocar uma excepção baseada na conduta 

fraudulenta da mulher, por medo de que ela possa ficar sem dote. 

 

(22) Num caso em que o herdeiro de um sogro é processado para recuperar um dote, e invoca uma excepção baseada na 

fraude do marido e da mulher para cujo benefício o dinheiro é reclamado, a questão foi colocada por Julianus se a excepção 

funcionará como um bar, no que diz respeito à mulher pessoalmente afectada. Julianus diz que se o marido processar o 

herdeiro do seu sogro pelo dote, e este último invoca uma excepção com base na fraude cometida pela filha, por quem o 

dinheiro seria obtido, a excepção será efectiva como uma barra; pois ele sustenta que o dote que o marido exige do herdeiro 

do sogro é entendido como sendo adquirido pela filha que, por meio dele, obterá o seu dote. Ele não declara se o herdeiro 

também pode invocar uma excepção com base na conduta fraudulenta do marido. Penso, no entanto, que ele era também da 

opinião que uma excepção baseada na fraude do marido funcionaria como um bar, embora neste_ caso, como ele diz, não se 

pudesse considerar que um dote tenha sido adquirido pela filha. 
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(23) A questão de saber se uma excepção baseada na fraude de um tutor pode ser efectivamente invocada contra uma ala que 

intenta uma acção foi discutida por várias autoridades. Penso que, embora o interesse das alas seja favorecido por essas 

pessoas, deve ainda assim considerar-se que, quando alguém compra fraudulentamente os bens de uma ala ao seu tutor, ou 

faz um contrato fraudulento com ele relativamente aos bens da sua ala, ou quando o tutor é culpado de qualquer outra 

conduta fraudulenta, e a ala é beneficiada pecuniariamente, esta última deve ser barrada por uma excepção. Também não é 

necessário investigar se foi ou não dada segurança à ala, ou se o seu tutor é solvente ou insolvente, desde que esteja a 

administrar os assuntos da tutela; pois como pode aquele que celebra um contrato com um tutor divinizar estas coisas? Se 

sugerir que alguém entrou em conluio com o tutor, é evidente que ele será ferido pelo seu próprio acto. 

 

(24) Se alguém que não foi o tutor, mas agiu como tal, é culpado de fraude, vejamos se isso irá ferir a ala. Não creio que o 

faça, pois quando uma pessoa que está a fazer o negócio de um tutor vende qualquer propriedade pertencente à ala, e esta é 

obtida por usucapião, a ala não será impedida de seguir os seus próprios bens por uma excepção, mesmo que lhe tenha sido 

fornecida segurança, porque a administração dos seus negócios não foi concedida a este indivíduo. De acordo com isto, penso 

que uma excepção baseada na fraude do tutor pode ser invocada contra a ala. 

 

(25), o que declarámos com referência a um tutor também pode ser aplicado ao curador de uma pessoa insana, bem como ao 

caso de um gastador, e de um menor com menos de vinte e cinco anos de idade. 

 

26. Uma excepção baseada em fraude cometida por um menor de vinte e cinco anos de idade pode também ser invocada, pois 

por vezes tal excepção pode sem dúvida ser interposta se o menor tiver uma idade em que possa ser legalmente culpado de 

um acto fraudulento. Julianus afirmou muito frequentemente que os menores que estão próximos da idade da puberdade são 

capazes de cometer fraude. Mas e se o devedor de uma ala pagar a um credor desta última, a quem tinha sido delegado? Ele 

diz que se deve supor que a ala chegou à puberdade, para evitar que o devedor seja obrigado a pagar o dinheiro duas vezes, 

sob o pretexto de que a ala não sabe o que é fraude. A mesma regra deve ser observada no caso de uma pessoa louca, se, 

quando se presumiu que ele estava de mente sã, deveria ordenar ao seu devedor que pagasse a um dos seus credores, ou se ele 

deveria ter em sua casa o dinheiro de uma dívida que cobrou. 

 

27. Uma excepção baseada na fraude do vendedor não pode ser invocada contra o comprador. Se, no entanto, este último 

deve aproveitar a adição do tempo que o bem esteve na posse do vendedor, parece ser perfeitamente justo que ele seja 

responsável pela fraude do vendedor, uma vez que ele lucra com a sua posse desta forma. E, do mesmo modo, considera-se 

que uma excepção que tenha como referência o bem barrará o comprador, mas que se baseie numa infracção cometida pela 

pessoa não o fará. 

 

28. Se a herança de Gaius Seius vier nas vossas mãos como herdeiro legal, e eu for nomeado herdeiro, e vós me 

convencerdes fraudulentamente a não aceitar a herança, e eu depois rejeitá-la, e vós cederdes os vossos direitos a Sempronius 
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depois de terdes sido pago por ele, e ele intentar uma acção contra mim para recuperar a herança, uma excepção com base na 

fraude cometida pela pessoa que lhe cedeu os seus direitos não pode ser invocada por mim contra Sempronius. 

 

29. No entanto, se alguém reclamar uma herança em virtude de um legado, ou aquele a quem foi dada propriedade por 

doação o fizer, pode ser invocada contra ele uma excepção com base na fraude cometida pela parte a quem ele conseguiu? 

Pomponius pensa que seria impedido de beneficiar de tal excepção. Penso também que aqueles que são beneficiados 

pecuniariamente pela obtenção desses direitos deveriam ser impedidos de o fazer, pois uma coisa é comprá-los, e outra é 

suceder-lhes. 

 

30. Pomponius discute a mesma questão com referência a qualquer pessoa que receba bens em penhor, onde a Acção Sérvia 

ou Hipotecária é intentada, pois sustenta que deveria ser barrado porque de outra forma o bem reverteria para a pessoa 

culpada de fraude. 

 

31. A má fé do vendedor, porém, como já declarámos, não pode ser invocada contra o comprador. Observamos esta regra 

apenas com referência aos compradores, e àqueles que trocaram os bens, ou que os receberam em pagamento, bem como aos 

que ocupam a posição de compradores. Se, contudo, um escravo tiver sido entregue a título de reparação por danos, 

Pomponius pensa que a pessoa que exige o escravo, bem como aquele que o entregou, pode ter a excepção invocada contra 

ele. Assim, quando alguém é pecuniariamente beneficiado pela aquisição de bens de qualquer forma, uma excepção com base 

na fraude cometida pela pessoa a cujos direitos ele sucede pode ser invocada contra ele. Pois é suficiente que aquele que 

pagou o preço, ou algo em vez dele, e é um comprador de boa-fé, não sofra pela má fé do vendedor, desde que ele próprio 

não seja culpado de fraude. Se, no entanto, ele próprio não estiver livre de fraude, será responsável pela excepção por esse 

motivo, e deverá sofrer pelo seu próprio acto fraudulento. 

 

32. Se comprar um terreno ao Titius, que pertence ao Sempronius, e este lhe for entregue quando pagar o preço, e o Titius se 

tornar depois herdeiro do Sempronius, e vender e entregar o mesmo terreno a Maevius, Julianus diz que o Pretor deve 

protegê-lo nos seus direitos* porque se o próprio Titius o processar para recuperar o terreno, será barrado por uma excepção 

de facto, com base em fraude. Se o próprio Tício estiver na posse da terra, e o senhor deve processá-lo pela Acção da Editora, 

e ele deve invocar uma excepção contra si com o fundamento de que a propriedade é sua, o senhor pode recorrer a uma 

réplica, uma vez que a partir daí é evidente que ele, uma segunda vez, vendeu terra que não lhe pertencia. 

 

33. Cassius não introduziu uma excepção com base no medo, mas contentou-se com a excepção baseada na fraude, que é de 

aplicação geral. No entanto, parece mais adequado estabelecer uma excepção com base no medo como um apelo em tribunal; 

uma vez que isto, em alguns aspectos, difere de um baseado na fraude, porque este último inclui a pessoa da parte que 

cometeu a fraude, pois uma excepção com base na fraude é um procedimento real; como, por exemplo, "onde nenhum acto 

foi cometido por medo", para que não se examine se a parte que instaurou a acção fez alguma coisa para causar medo, mas se 
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alguma coisa foi feita na transacção por qualquer pessoa, e não apenas pelo queixoso, com o objectivo de intimidar o arguido. 

E, embora uma excepção com base na fraude do vendedor não possa ser invocada contra o comprador, ainda assim, é nossa 

prática considerar que uma excepção pode ser invocada em tribunal, onde o medo foi causado não só pelo vendedor, mas por 

quem quer que seja. 

 

34. É de notar que esta excepção por medo não deve ser invocada quando um filho tenha sido intimidado pelo seu pai, 

enquanto estava sob o seu controlo. O pai, contudo, é autorizado a diminuir a quantidade da peculiaridade do filho, mas se 

este último rejeitar a herança paterna, deve ser-lhe concedido alívio, como é normalmente feito. 

 

5. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Deve-me incondicionalmente a posse de aurei. Deixo-vos essa soma sob uma condição. Se, entretanto, o meu herdeiro 

interpuser uma acção para cobrar a quantia que deve à herança, não poderá ser impedido por uma excepção com base na má 

fé, uma vez que a condição pode não ser cumprida, pelo que deve estipular o pagamento da herança. Se, no entanto, o 

herdeiro Joes não der garantias, será barrado por uma excepção por má fé; pois é do interesse do legatário reter a quantia nas 

suas mãos em vez de ser colocado na posse da propriedade da herança. 

 

1. Se um direito de passagem for legado a alguém, e se a Lei Falcidiana for aplicável, ele deverá intentar uma acção para 

recuperar todo o direito de passagem, sem apresentar o valor avaliado da quarta parte do mesmo, Marcelo diz que pode ser 

impedido por uma excepção com base na má-fé, uma vez que o herdeiro tem de prover ao seu próprio interesse. 

 

2. Onde eu dei um terreno a alguém, mas não o entreguei, e a pessoa a quem o entreguei sem a entrega da posse deve 

construir sobre esse terreno com o meu conhecimento, e depois de o ter feito eu devo obter a posse, e ele deve intentar uma 

acção contra mim por aquilo que lhe dei; e eu devo interpor a excepção de que a doação excede o limite prescrito por lei, 

pode ser invocada uma réplica com base na má-fé? Isto pode ser feito, pois agi de má fé quando lhe permiti construir, e não o 

reembolsei das suas despesas. 

 

3. Sempre que um escravo tenha sido nomeado para a recolha de dinheiro devido, qualquer acto de má-fé posteriormente 

cometido por ele prejudicará o seu senhor. 

 

4. Se um escravo for vendido por alguém a quem foi permitido pelo seu senhor, e depois for devolvido ao seu senhor, uma 

excepção baseada na sua devolução pode ser invocada contra o vendedor, se este intentar uma acção para recuperar o preço 

do escravo, mesmo que aquele que o vendeu tenha pago o dinheiro da compra ao seu senhor. Ele também será barrado por 

uma excepção baseada na não entrega da mercadoria que já tenha pago o dinheiro ao proprietário da mesma, e portanto, 
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aquele que vendeu a mercadoria pode intentar uma acção contra o proprietário. Pedius diz que a regra é a mesma onde 

qualquer pessoa que transaccione os nossos negócios faz uma venda. 

 

5. Se eu delegar no meu credor alguém que pretenda doar-me bens para além da quantia prescrita por lei, ele não pode fazer 

uso de uma excepção contra o credor, se este último intentar uma acção, porque ele só reclama aquilo a que tem direito. A 

mesma regra aplica-se a um marido, pois ele não deve ser barrado por uma excepção que actue em seu próprio nome. 

Portanto, não se pode também dizer que uma excepção com base na fraude de uma esposa não pode ser invocada contra o 

marido, quando este processa pelo dote dela, pois ele não teria casado com a mulher sem um dote, a menos que já tivesse 

havido uma separação? Assim, o doador, ou uma mulher que tenha delegado, ou libertado um devedor, é responsável por 

uma acção pessoal intentada por este último, quer para obter a sua libertação, quer, se tiver pago o que lhe era devido, para 

que o dinheiro lhe possa ser reembolsado. 

 

6. O caso não é o mesmo quando é concedida uma excepção por fraude, pois é quando um direito de acção é extinto dentro 

de um certo tempo; pois a excepção é perpétua, pois o requerente tem o poder de fazer uso do seu privilégio sempre que o 

desejar, mas o requerido só pode invocar a excepção depois de ter sido processado. 

 

6. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXX. 

 

Se, através da agência de um credor, o seu devedor perder por acaso o dinheiro que estava prestes a pagar-lhe, o credor será 

barrado por uma excepção com base em fraude. A mesma regra aplicar-se-á quando o credor não ratificar o pagamento de 

dinheiro pelo seu devedor ao seu próprio credor. 

 

7. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

Julianus diz que se eu achar que lhe devo dinheiro, e pela sua ordem prometo pagá-lo a alguém a quem deseja doá-lo, posso 

proteger-me por uma excepção com base na má fé; e, além disso, terei direito a uma acção contra o estipulador para o obrigar 

a libertar-me. 

 

(1) Julianus também diz que, se pensa que uma certa pessoa é seu credor, e por sua orientação prometo-lhe pagar-lhe uma 

quantia de dinheiro que acredito que lhe devo, e ele traz um processo para a recuperar, deve ser impedido por uma excepção 

com base em fraude; e ainda, se eu instaurar um processo contra o estipulador, posso obrigá-lo a libertar-me do acordo. Esta 

opinião de Julianus é equitativa, para que eu possa fazer uso de uma excepção, bem como intentar uma acção pessoal contra a 

pessoa a quem me obriguei. 

 

8. Paulus, On Plautius, Livro VI. 
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Ele é culpado de fraude que exige algo que deveria devolver. 

 

1. Se um herdeiro tiver sido acusado de não cobrar nada a um devedor da herança, este último pode recorrer a uma excepção 

com fundamento em fraude, e pode também intentar uma acção nos termos do testamento. 

 

(9) The Same, On the Edict, Livro XXXII. 

 

Se o agente de um réu sofrer uma sentença a ser proferida contra ele, depois de o dinheiro ter sido pago, e se tiver sido 

instaurado um processo para executar a sentença contra o seu mandante, este último pode proteger-se invocando uma 

excepção com base em fraude. Nem pode ser obrigado a renunciar ao que confiou ao seu agente, pois é mais justo permitir 

que o dinheiro que foi obtido de forma desonrosa permaneça nas mãos da pessoa que foi enganada do que sob o controlo da 

pessoa que foi responsável pelo engano. 

 

10. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Quando um marido ou uma esposa constrói sobre uma terra que um deles deu ao outro, é opinião de várias autoridades que 

podem deter a propriedade por meio de uma excepção por fraude. 

 

11. Neratius, Parchments, Livro IV. 

 

Quando um agente intenta uma acção, uma excepção baseada na sua má fé não deve ser interposta contra ele, porque o 

processo é o de outro, e ele é um estranho a ele, e a má fé de uma pessoa não deve prejudicar outra. Se ele cometer um acto 

fraudulento depois de a questão ter sido apensada, pode ser duvidoso que uma excepção com este fundamento possa ser 

invocada; porque, pelo julgamento do caso, ela torna-se a do agente, e ele a conduz, até certo ponto, em seu próprio nome. 

Foi decidido que uma excepção pode ser invocada devido a fraude cometida pelo agente. A mesma regra aplicar-se-á ao caso 

de um tutor que instaure uma acção em nome da sua ala. 

 

1. Em geral, no entanto, deve ser observada a seguinte regra em matérias deste tipo, ou seja, que a fraude deve ser sempre 

punida, mesmo que não prejudique ninguém a não ser a pessoa que a cometeu. 

 

(12) Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Sempre que a justiça da defesa proporcionar meios para a destituição de uma acção, o arguido pode ser protegido por uma 

excepção com base na fraude. 
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13. Paulus, Perguntas, Livro XIV. 

 

Quando uma vontade é quebrada, os direitos das crianças que foram deserdadas e que não receberam nada da vontade do seu 

pai devem ser preservados, e uma excepção com base na má fé não pode ser invocada contra elas. Isto aplica-se não só a eles 

pessoalmente, mas também aos seus herdeiros e descendentes. 

 

14. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Paulus deu como sua opinião que quando um homem constrói uma casa sobre a terra de outro, não pode recuperar as 

despesas em que incorreu a menos que estivesse na posse, e o proprietário intenta uma acção contra ele para recuperar a terra, 

caso em que pode opor-se-lhe por uma excepção com base em fraude. 

 

(15) Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Uma garantia que tinha sido julgada por despejo estava pronta a devolver o terreno do qual o comprador foi despejado, e tudo 

o resto que estava incluído no contrato de venda. Se o comprador invoca a excepção baseada no caso julgado, pergunto se 

pode ser barrado por um com fundamento em fraude. A resposta foi que a excepção pode ser invocada contra ele, mas que o 

juiz verá que ele satisfez o comprador por todos os danos que este último sofreu. 

 

16. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

Se um devedor delegado por uma pessoa insana, a quem supostamente deveria estar de mente sã, pagar ao credor deste 

último, e por este motivo deveria ser processado, pode proteger-se por uma excepção baseada na fraude, com o fundamento 

de que a pessoa insana lucrou com a transacção. 

 

17. Scaevola, Digest, Livro XXVII. 

 

Um pai prometeu um dote para a sua filha, e celebrou um acordo que iria apoiá-la e a toda a sua família. Este homem tolo fez 

uma nota pagável ao seu genro em vez dos juros devidos sobre a promessa de doar um dote. Como ele tinha sustentado a sua 

filha, e o marido dela não tinha sido pago por este motivo, levantou-se a questão de saber se uma excepção por má fé poderia 

ser invocada em tribunal contra o genro, se ele intentou uma acção judicial ao abrigo da estipulação para efeitos de recolha da 

nota? A resposta foi que se o seu pai a tivesse apoiado, como foi dito, e tivesse feito a promessa por engano, então poderia ser 

interposta uma excepção com base na má-fé. 
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(1) Um avô legou cem sestércios a cada um dos seus netos pela sua filha, e acrescentou as seguintes palavras: "Peço-vos que 

me perdoeis, pois poderia ter-vos deixado muito mais se o vosso pai Fronto não me tivesse tratado mal, pois emprestei-lhe 

quinze aurei-que não pude recolher, e por fim, o inimigo privou-me de quase todos os meus bens". Se o herdeiro do avô 

devesse intentar uma acção para recolher os quinze aurei dos referidos netos, que eram os herdeiros do seu pai, a questão 

levantada, seria ele considerado como tendo agido contra a vontade do falecido, e poderia ser impedido por uma excepção 

com base em fraude? A resposta foi que a excepção funcionaria como uma barra. 

 

(2) Um herdeiro que foi nomeado para o quarto de uma herança adquiriu por uma certa quantia de dinheiro a parte do seu co-

herdeiro que tinha sido nomeado herdeiro de três quartos da mesma, executou notas promissórias para os pagamentos 

diferidos, e vinculou-se a si próprio por uma estipulação. O vendedor do espólio morreu; Septitius atacou o testamento como 

sendo forjado, e depois de ter interposto um processo para recuperar o espólio do comprador, obteve uma ordem do tribunal 

para o impedir de dispor de qualquer parte do mesmo. Levantou-se a questão de saber se os herdeiros que interpuseram uma 

acção judicial ao abrigo da estipulação, enquanto um caso envolvendo a genuinidade do testamento estava pendente, poderia 

ser impedido por uma excepção com base em fraude. A resposta foi que os herdeiros do vendedor poderiam ser barrados por 

uma excepção por fraude se persistissem em exigir o pagamento das notas antes que o caso relativo ao testamento fosse 

decidido. 

 

(3) Uma mulher, tendo nomeado o seu marido e o seu filho herdeiros para partes iguais dos seus bens, nomeou também uma 

filha que tinha tido por um antigo casamento o seu herdeiro, como se segue: "Que a minha filha, Maevia, seja herdeira de seis 

duodécimos dos meus bens, se ela prestar contas aos seus co-herdeiros pelo que lhe devo no momento da minha morte, 

crescendo das contas da sua tutela, que o meu pai, Titius, o seu avô, administrou". Como esta filha tinha sido nomeada sob 

uma condição, se ela deveria rejeitar a herança a fim de preservar o direito de acção sobre a tutela, levantou-se a questão de 

saber se ela poderia reclamar o legado que lhe tinha sido legado pela sua mãe. A resposta foi que, de acordo com os factos 

declarados, ela fez a reclamação em questão contrariamente à vontade da sua mãe, e por isso seria impedida por uma 

excepção com base na má fé. 

 

 

Título. 5. Em que circunstâncias uma acção não será concedida. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

Um juramento feito em tribunal tem o mesmo efeito que um julgamento, e isto não é irrazoável, pois quando uma parte faz 

um juramento ao seu adversário, ele nomeia-o juiz no seu próprio caso. 
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(1) Se uma ala fizer um juramento sem a autoridade do seu tutor, consideramos que esta excepção não funcionará como uma 

barra, a menos que tenha sido feita em tribunal pela autoridade do tutor. 

 

(2) Se um litigante que reivindicar um tracto de terra fizer o juramento ao seu adversário, e disser que se a pessoa de quem 

obteve a terra estiver disposta a jurar que lha entregou, abandonará o caso, será concedida uma excepção à parte na posse da 

terra. 

 

(3) Se um fiador prestar juramento em tribunal apenas com referência a si próprio, ou seja, que não é responsável, isso não 

será vantajoso para o devedor principal; e se ele prestar juramento com referência ao imóvel, será concedida uma excepção 

ao devedor principal. 

 

(4) Se eu manumitei um escravo que, enquanto em servidão, estava habituado a transaccionar o meu negócio, e depois 

estipulo com ele o pagamento de tudo o que ele teria sido obrigado a pagar-me, se ele tivesse sido livre no momento em que 

transaccionou o meu negócio, e eu trago processo sob a estipulação, não serei impedido por uma excepção, pois um libertado 

não pode queixar-se de que é oprimido, porque não lhe foi permitido lucrar pecuniariamente através do uso dos bens do seu 

patrono. 

 

(5) Se eu fizer uma estipulação com o objectivo de colocar restrições à liberdade, não a poderei impor contra o meu libertado. 

As restrições à liberdade foram muito correctamente definidas para serem impostas de tal forma que, se um libertado ofender 

o seu padroeiro, elas podem ser-lhe impostas, de modo a que ele permaneça continuamente sob a apreensão de que elas serão 

exigidas, e, devido a esta apreensão, ele submeter-se-á a tudo o que o seu padroeiro exigir. 

 

(6) Numa palavra, se for imposta alguma obrigação a um libertado, para que produza efeito no momento em que obtiver a sua 

liberdade, deve ser dito que haverá motivo para uma excepção. Se, contudo, isto for feito após um intervalo, a questão admite 

a dúvida, pois ninguém poderia forçá-lo a fazer tal promessa. Ainda assim, neste caso, deve chegar-se à mesma conclusão se, 

após uma investigação, for evidente que o libertado se submeteu ao seu patrono de modo a ser sujeito a uma sanção ao abrigo 

da estipulação, quer apenas por medo, quer devido a um respeito excessivo por ele. 

 

(7) Se um libertado deve formar uma parceria com o seu protector em consideração da obtenção da sua liberdade, e o seu 

protector deve intentar uma acção de parceria contra ele, será esta excepção necessária? Penso que o libertado será libertado 

das exacções do seu mecenas apenas por mera operação de direito. 

 

(8) É preciso lembrar que uma excepção permitida devido a condições opressivas impostas à liberdade, tal como outras 

excepções, não deve ser recusada uma caução, nem a quem, a pedido de um libertado, se tenha tornado responsável; nem será 
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negada ao próprio libertado se este for nomeado advogado do devedor principal para defender a sua causa, ou se se tornar seu 

herdeiro. Pois, como a intenção do Pretor, em obrigações deste tipo, é assistir o devedor principal, o seu desígnio não seria 

realizado a menos que o libertado devesse defender a caução, ou aquele que se tivesse tornado responsável a pedido do 

libertado contra o seu patrono. Pois faz pouca diferença se o libertado é obrigado a pagar directamente ao padroeiro, ou a 

fazê-lo através da intervenção da caução, ou através de alguém que se tenha tornado responsável por sua conta. 

 

(9) Quer a promessa tenha sido feita em benefício do próprio mecenas, ou de outro com o consentimento do primeiro, será 

considerada como tendo sido feita com a intenção de colocar restrições à liberdade, e por isso haverá fundamento para esta 

excepção. 

 

(10) Se, no entanto, um patrono deve delegar o seu libertado no seu credor, vejamos se o primeiro pode recorrer a esta 

excepção contra o credor a quem, tendo sido delegado, fez uma promessa que teve o efeito de colocar restrições à sua 

liberdade. Cassius diz ser opinião de Urseius que o credor não podia, de forma alguma, ser impedido pela excepção, porque 

apenas recebia aquilo a que tinha direito; mas que o libertado podia recuperar do seu patrono o que tinha pago, se não o 

tivesse feito com o objectivo de resolver a controvérsia que tinha surgido com referência à sua manumissão. 

 

(11) Mais uma vez, se um libertado delegar o seu próprio devedor no seu protector, este último não pode ser impedido por 

uma excepção, mas o libertado pode recuperar o montante da dívida do seu protector por meio de uma acção pessoal. 

 

(12) Esta excepção deve ser concedida não só ao próprio libertado, mas também aos seus sucessores; e, por outro lado, deve 

notar-se que o herdeiro do padroeiro pode ser barrado se ele tentar cobrar o dinheiro. 

 

2. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

Se o juramento for feito a um filho sob controlo paterno, e ele jurar que o seu pai não deve nada, a excepção deve ser 

concedida ao pai. 

 

(1) Se, onde estiver a ser realizado um jogo de azar, eu vender algo para poder jogar, e o imóvel tiver sido despejado, é 

instaurado um processo contra mim, o comprador será barrado por uma excepção. 

 

(2) Se um escravo promete uma soma de dinheiro ao seu patrão para que este possa ser manumitido, e o seu patrão não o teria 

manumitido de outra forma, e, tendo-se tornado livre, renova a sua promessa, considera-se que o seu patrão não será barrado 

por uma excepção se processar para recuperar o dinheiro, pois esta soma não foi prometida com o objectivo de colocar 

restrições à liberdade; caso contrário, seria injusto que o patrão fosse privado do escravo, bem como do seu preço. Portanto, o 

dinheiro é prometido com o propósito de impor restrições à liberdade sempre que um senhor manuma voluntariamente o seu 
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escravo, e depois deseja que ele prometa uma soma de dinheiro, não com a intenção de a exigir dele, mas para que os seus 

libertados possam temer e obedecer-lhe. 

 

 

Título. 6. Relativo à propriedade em litígio. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

Quando o aviso é feito com o objectivo de impedir uma venda, isto não torna o bem em questão sujeito a litígio. 

 

1. Quando o título de propriedade estiver em controvérsia entre duas pessoas, e eu o comprar a uma terceira, cuja 

reivindicação não seja passível de litígio, vejamos se haverá fundamento para uma excepção. Penso que terei direito a uma 

excepção, porque aquele que me vendeu o bem não estava envolvido em nenhum processo judicial, e pode acontecer que 

outros dois tenham acordado um com o outro em disputar o título do bem com o objectivo de o ferir, uma vez que não 

puderam envolvê-lo em litígio. Se, no entanto, tiverem sido instaurados processos contra o agente, tutor ou curador de 

qualquer pessoa, pode dizer-se que foram instaurados contra o comitente e, portanto, que ele terá direito a uma excepção. 

 

2. The Same, Trusts, Livro VI. 

 

Se, quando um escravo comprou uma propriedade, sabia que esta estava em litígio, mas o seu dono não tinha conhecimento 

disso, ou vice-versa, vejamos quem deveria ter conhecimento do facto. A melhor opinião é que o conhecimento daquele que 

comprou a propriedade, e não aquele por quem a adquiriu, deve ser considerado. Assim, a pena associada à compra da 

propriedade acima referida, que está em litígio, pode ser cobrada, desde que o escravo não a tenha comprado sob a direcção 

do seu senhor, pois se o fizesse, mesmo sabendo que o título estava em disputa, e o seu senhor ignorasse o facto, o 

conhecimento do escravo não o prejudicaria. Isto também foi declarado por Julianus com referência à propriedade em litígio. 

 

3. Gaius, On the Law of the Twelve Tables, Livro VI. 

 

Proibimos que a propriedade que se encontre em litígio seja dedicada a fins sagrados, caso contrário será aplicada uma dupla 

penalização, o que não é irrazoável, pois desta forma a condição de um adversário é impedida de se tornar mais opressiva. No 

entanto, não é indicado se a dupla penalização deve ser paga ao Tesouro, ou à parte contrária. Talvez devesse ser paga a este 

último, a fim de o consolar por ser entregue a um adversário mais poderoso. 
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Título. 7. No que diz respeito a obrigações e acções. 

 

 

 

1. Gaius, Golden Matters, Livro II. 

 

As obrigações decorrem do contrato, do crime, ou de várias outras causas por operação da lei. 

 

(1) As obrigações decorrem dos contratos, quer por palavras, quer por consentimento. 

 

(2) No caso de um empréstimo para consumo, a obrigação é contratada com referência ao bem emprestado. Tal empréstimo 

consiste em artigos que podem ser pesados, contados, ou medidos; como, por exemplo, vinho, azeite, cereais, e dinheiro; 

também emprestamos coisas de tal forma que os seus direitos de propriedade são adquiridos pela pessoa que os recebe com a 

expectativa de que outros artigos do mesmo tipo e qualidade nos sejam entregues em troca. 

 

(3) Aquele a quem emprestamos qualquer coisa para uso é-nos responsável por causa da transferência da propriedade, mas é 

também obrigado a restaurar a mesma coisa que recebeu. 

 

(4) Aquele, contudo, que tenha recebido um empréstimo para consumo, continua a ser responsável se perder o que recebeu 

por qualquer acidente; mas qualquer pessoa que receba um artigo para uso fica isento de responsabilidade se perder o que 

recebeu por um acidente contra o qual a fraqueza humana não pôde prover (como, por exemplo, por incêndio, pela queda de 

um edifício, ou por um naufrágio). É, no entanto, tido o mais estrito cuidado em cuidar do artigo emprestado; nem será 

suficiente se perder o que recebeu por um acidente que a fraqueza humana tenha causado à sua própria propriedade, desde 

que outro pudesse ter exercido uma maior vigilância na sua preservação. Também é responsável por ocorrências que não 

puderam ser evitadas quando foi por sua culpa que a propriedade foi perdida; por exemplo, se alguém, tendo convidado os 

seus amigos para jantar, deveria pedir emprestados talheres de prata para esse fim e depois, tendo ido numa viagem e levado 

os talheres com ele, deveria perdê-los, seja por naufrágio ou por um ataque de assaltantes ou inimigos. 

 

(5) Ele, também, com quem depositamos a propriedade é responsável por ela, e é obrigado a devolver o mesmo artigo que ele 

próprio recebeu. Se, contudo, por negligência, perder o que lhe foi confiado, ficará livre de responsabilidade, uma vez que 

não o recebeu em seu próprio benefício, mas em benefício da pessoa de quem o obteve, e só será responsável se algum deles 

tiver sido perdido por fraude. Ele, no entanto, não será responsável por negligência, que confiou os seus bens a um amigo 

seu, que foi descuidado, pois só a ele próprio cabe a culpa. Ainda assim, foi decidido que a negligência grosseira está incluída 

no delito de fraude. 
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(6) Um credor que tenha recebido bens em penhor também é responsável por este motivo, e é obrigado a devolver o mesmo 

artigo que recebeu. 

 

(7) Uma obrigação é verbalmente contraída por pergunta e resposta; como quando estipulamos que algo deve ser pago ou 

feito por nós. 

 

(8) Qualquer pessoa pode ser vinculada em seu próprio nome ou em nome de outro. Quando uma pessoa está vinculada em 

nome de outra, é chamada de fiadora, e nós frequentemente vinculamos um homem em seu próprio nome, e recebemos 

outros que estão vinculados pela mesma obrigação, de que forma prevemos o melhor cumprimento de uma obrigação que é 

contratada em nosso benefício. 

 

(9) Se estipularmos que algo nos seja dado, que é de tal natureza que não pode ser feito, é evidente que tal estipulação é nula 

por lei natural; como, por exemplo, se for celebrado um acordo para a entrega de um homem livre, ou para a entrega de um 

escravo morto, ou para uma casa que foi queimada, e isto é feito entre partes que não sabiam que o homem em questão não 

era livre, ou que o escravo estava morto, ou que a casa tinha sido destruída pelo fogo. A regra é a mesma se alguém deve 

estipular a transferência de um lugar sagrado ou religioso para si próprio. 

 

(10) Uma estipulação também é nula se uma pessoa contratar bens que lhe pertencem, não sabendo que é esse o caso. 

 

(11) É igualmente estabelecido que uma estipulação feita sob uma condição impossível é nula. 

 

(12) É evidente, por lei natural, que o acto de uma pessoa insana que faz uma estipulação ou uma promessa não tem qualquer 

efeito. 

 

(13) Ele assemelha-se a uma criança com uma idade tão tenra que ainda não compreende o que está a fazer. A lei, porém, é-

lhe mais indulgente, pois acredita-se que qualquer pessoa que possa falar é capaz de fazer uma estipulação ou promessa 

válida. 

 

(14) É perfeitamente claro que um mudo não pode contrair uma obrigação verbal. 

 

(15) A mesma regra aplica-se também a uma pessoa que é surda, pois, se pode falar ou prometer, deve ouvir as palavras do 

estipulador; mas se estipula, deve ouvir as palavras do promotor. Assim, é evidente que não estamos a falar de alguém que 

ouve com dificuldade, mas de alguém que não ouve de todo. 
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2. The Same, Institutes, Livro III. 

 

As obrigações são contratadas por consentimento no caso de compras, vendas, contratações, arrendamentos, parcerias, e 

mandatos. 

 

(1) Dizemos que as obrigações são contratadas por consentimento destas formas, porque a formalidade das palavras ou da 

escrita não é essencial; mas é suficiente que aqueles que transaccionam o negócio consintam. 

 

(2) Daí que tais obrigações possam ser contratadas entre as partes ausentes, como, por exemplo, por carta ou por mensageiro. 

 

(3) Além disso, nos contratos desta descrição, cada uma das partes está vinculada às outras pelo que quer que seja que deva 

ser feito, de acordo com a justiça e a boa fé. 

 

3. Paulus, Institutos, Livro II. 

 

A natureza das obrigações não consiste no facto de que elas nos tornam alguma propriedade ou alguma servidão, mas que nos 

obrigam a dar algo, a fazer algo, ou a ser responsáveis por algo. 

 

1. No caso de um empréstimo para que a obrigação seja contraída, não é suficiente que o dinheiro seja meramente dado e 

recebido, mas deve ser dado e recebido com o entendimento de que será esse o caso. Portanto, se alguém me der o seu 

dinheiro como doação, embora pertença ao doador, e passar para as minhas mãos, ainda assim não sou responsável perante 

ele por isso, porque não era essa a nossa intenção. 

 

2. Uma obrigação verbal também é contraída, se foi essa a intenção das partes; por exemplo, se eu lhe disser por brincadeira, 

ou com o propósito de explicar o que é uma estipulação, "Você promete-me So-and-So?" e responder, "Eu prometo," uma 

obrigação não surgirá. 

 

4. Gaius, Diurnal ou Golden Matters, Livro III. 

 

As obrigações também decorrem de actos criminosos, por exemplo, de roubo, dano, roubo, ferimentos, todos eles do mesmo 

tipo, pois todos eles derivam da própria matéria, ou seja, da infracção; enquanto, por outro lado, as obrigações decorrentes do 

contrato não derivam apenas da transferência da propriedade, mas também das palavras e do consentimento das partes. 

 

5. The Same, Golden Matters, Livro III. 
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Quando alguém que transacciona o negócio de uma pessoa ausente realiza algum acto em virtude de um mandato, é evidente 

que, a partir do contrato que é feito, as acções por mandato recairão entre as partes, em que cada uma delas pode provar como 

uma deve agir em relação à outra em conformidade com as regras da boa fé. Se, contudo, o agente actuar sem mandato, foi 

decidido que as partes serão mutuamente responsáveis; e, por este motivo, foram introduzidos procedimentos que 

designamos acções com base em voluntariado, através dos quais podemos obrigar-nos mutuamente a fazer tudo o que a 

justiça e a boa fé exigem. Acções deste tipo, contudo, não decorrem nem de contratos nem de crimes, pois acredita-se que 

aquele que transacciona os negócios de outro durante a sua ausência tenha feito previamente um acordo com ele; e não é 

violação da lei comprometer-se a transaccionar os negócios de outro sem um mandato. Assim, ainda se pode dizer que aquele 

cujo negócio foi transaccionado sem o seu conhecimento fez um contrato ou cometeu uma infracção penal; mas por motivos 

de conveniência foi estabelecido que as partes são responsáveis umas pelas outras. Esta regra foi adoptada pela razão de os 

homens partirem frequentemente para países estrangeiros com a intenção de regressar rapidamente, e, por este motivo, não se 

comprometerem a cuidar dos seus negócios a ninguém; e depois, através da ocorrência de acontecimentos imprevistos, estão 

necessariamente ausentes por mais tempo do que esperavam, e é injusto que os seus negócios sofram o que, de facto, 

aconteceria se a pessoa que se ofereceu para tratar dos seus assuntos não tivesse direito a uma acção para recuperar qualquer 

despesa que tivesse pago devidamente da sua própria bolsa; ou se aquele cujos negócios tivessem sido tratados não tivesse 

direito de acção contra aquele que se encarregou dos seus negócios sem autoridade. 

 

1. Aqueles que são responsáveis por uma acção de tutela não são, propriamente falando, considerados como estando 

vinculados por contratos, uma vez que nenhum acordo é celebrado entre tutela e guarda. Mas, pela razão de não poderem ser 

responsabilizados por uma infracção penal, são considerados como responsáveis ao abrigo de um quase contrato. Neste caso, 

também, as acções são recíprocas. Pois não só a ala pode intentar uma acção contra o seu tutor, mas, por outro lado, o tutor 

tem direito a uma acção contra a sua ala, se tiver despendido alguma coisa com os bens desta última, ou se se tornar 

responsável por ele, ou sobrecarregar os seus próprios bens com um dos seus credores. 

 

2. Um herdeiro que deve um legado não é entendido como responsável por um contrato ou um crime, pois um legatário não é 

entendido como tendo feito qualquer contrato com o falecido, ou com o seu herdeiro, e é perfeitamente claro que nenhuma 

infracção penal foi cometida num caso deste tipo. 

 

3. Ele, também, que, por erro da pessoa que efectuou o pagamento, recebeu algo a que não tinha direito, está vinculado como 

no caso de um empréstimo, e é responsável pela mesma acção a que um devedor é responsável perante o seu credor. Não se 

deve, contudo, entender que aquele que é responsável num caso deste tipo está vinculado por um contrato; pois quem paga 

dinheiro por engano fá-lo antes com a intenção de cumprir uma obrigação do que de a contratar. 
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4. Se um juiz deve proferir uma decisão imprópria, não é, estritamente falando, considerado responsável por um crime, nem 

está vinculado em virtude de um contrato; ainda assim, como cometeu uma falta, mesmo que tal tenha sido feito por 

ignorância, é considerado responsável por uma quase infracção. 

 

5. Também é considerado responsável por uma quase infracção, se, de um apartamento que lhe pertence, ou que arrendou, ou 

que ocupa gratuitamente, deitar abaixo, ou despejar qualquer coisa de modo a ferir um transeunte. Assim, não pode ser 

devidamente entendido como responsável por ter cometido um delito, porque muito frequentemente é responsável pelo 

descuido de outro, por exemplo, pelo de um escravo, ou de uma criança. Ele assemelha-se a alguém que coloca ou pendura 

algo numa parte da casa por baixo da qual as pessoas estão habituadas a passar, e que pode ferir alguém, se este cair. 

Portanto, se um filho sob controlo paternal, que vive separadamente do pai, deve deitar abaixo ou despejar qualquer coisa do 

seu apartamento, ou deve colocar ou pendurar qualquer coisa acima da rua que ameace ferir os transeuntes, é opinião de 

Julianus que uma acção deve ser concedida contra o próprio filho, e que nem uma acção De peculia nem uma acção noxal 

devem ser concedidas contra o pai. 

 

6. Do mesmo modo, o comandante de um navio, ou o proprietário de uma taberna ou estalagem, é considerado responsável 

por uma infracção quase penal por qualquer dano ou roubo que possa ser cometido a bordo do navio, ou na taberna ou 

estalagem, desde que ele próprio não cometa a infracção, mas alguém o faça a quem ele emprega no navio, ou na taberna ou 

estalagem; pois como esta acção não pode ser intentada contra ele por causa de um contrato, e como ele é, em certa medida, 

culpado de negligência por fazer uso dos serviços de homens maus, é considerado responsável por causa da infracção quase 

penal. 

 

(6) Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Em todas as acções temporárias, a minha responsabilidade não termina até que o último dia tenha expirado completamente. 

 

7. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

As acções não podem ser concedidas a um filho contra o seu pai enquanto este permanecer sob o seu controlo. 

 

8. The Same, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Uma obrigação contraída sob a seguinte condição, "Se eu quiser", é nula; pois quando não se pode ser obrigado a dar nada, a 

menos que se deseje fazê-lo, é como se nada tivesse sido dito. O herdeiro de quem faz uma promessa, e que nunca espera 

cumpri-la, não é responsável, porque esta condição nunca foi cumprida, no que diz respeito ao próprio promotor. 
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9. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Um filho sob controlo paterno não tem direito a uma acção em seu próprio nome, excepto para a reparação dos danos 

sofridos, e quando tenha sido privado de bens por violência ou clandestinamente, ou para recuperar bens que tenha 

depositado ou emprestado; que é a opinião de Julianus. 

 

10. The Same, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

As obrigações naturais não devem ser consideradas apenas porque nenhuma acção pode ser intentada por causa delas, mas 

também pela razão de que, nos casos em que tenha sido pago dinheiro que não era devido, este não pode ser recuperado. 

 

11. The Same, On Sabinus, Livro XII. 

 

Quaisquer actos que realizemos que derivem da sua origem dos nossos contratos são nulos, a menos que o início da 

obrigação seja nosso pessoalmente; e, portanto, não podemos estipular, comprar, vender, ou contratar de tal forma que outra 

pessoa possa intentar uma acção neste sentido em seu próprio nome. 

 

(12) Pomponius, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Um herdeiro é totalmente responsável quando a fraude tenha sido cometida pelo falecido em contratos de depósito, 

empréstimo para uso, mandato, tutela, e agência voluntária. 

 

13. Ulpianus, Disputas, Livro I. 

 

As acções de facto podem mesmo ser intentadas por um filho que esteja sob controlo paterno. 

 

14. The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Os escravos são responsáveis pelos seus crimes, e continuam a sê-lo mesmo depois da sua manumissão; no entanto, não são 

civilmente responsáveis pelos seus contratos, ainda assim, estão vinculados, e obrigam outros de acordo com a lei natural. 

Finalmente, ficarei isento de responsabilidade se, após a manumissão de um escravo, lhe pagar uma soma de dinheiro que ele 

me emprestou. 

 

(15) Julianus, Digest, Livro IV. 
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Um certo homem que intentou uma acção contra um herdeiro foi barrado por uma excepção com o fundamento de que o 

testamento estava prestes a ser posto de lado pela razão de que a posse da herança podia ser concedida a um filho 

emancipado. Tendo o referido filho emancipado deixado de exigir a posse da herança, o credor podia muito apropriadamente 

pedir que o seu direito de acção contra o herdeiro nomeado lhe fosse restituído, enquanto a posse da herança pudesse ser 

concedida ao filho contrariamente às disposições do testamento, o herdeiro, em certa medida, não era um devedor. 

 

16. The Same, Digest, Livro XIII. 

 

Um homem pediu emprestado uma soma de dinheiro a um escravo que fazia parte de uma propriedade, e deu-lhe em penhora 

uma terra ou um escravo, e tendo solicitado que a terra ou o escravo fosse retido por ele sob um título precário, ele manteve a 

posse sob tal título. Fê-lo porque um escravo pertencente a uma propriedade adquirida por ela, ao aceitar a entrega da mesma; 

e ao conceder uma propriedade sob um título precário, o resultado é que esta não pode ser adquirida por usucapião. Pois se 

ele tivesse emprestado a propriedade para uso, ou depositada, e esta tivesse feito parte da sua peculiaridade, teria o direito de 

intentar uma acção de empréstimo ou depósito em benefício da propriedade. Isto ocorre quando o contrato foi feito com 

referência à sua peculiaridade, pois deve ser entendido que a posse de um bem é adquirida em tais circunstâncias. 

 

17. The Same, Digest, Book XLVII. 

 

Todos os devedores que devem bens por uma contraprestação válida são libertados quando os bens chegam às mãos dos 

credores de alguma outra forma, da qual obtêm um benefício pecuniário. 

 

(18) The Same, Digest, Book LIV. 

 

Se alguém, que tenha estipulado dar ao Stichus, se tornar herdeiro de uma pessoa que tenha direito ao referido Stichus nos 

termos de um testamento, e ele intentar uma acção para recuperar o Stichus, ele não anula a estipulação. No outro Rand, se 

ele intentar uma acção para recuperar o Stichus sob a estipulação, ainda terá direito a uma sob a estipulação; porque no início, 

estas duas obrigações foram contraídas de tal forma que se uma delas fosse levada a tribunal, a outra, não obstante, 

permaneceria intacta. 

 

19. The Same, Digest, Book LXXIII. 

 

Um título lucrativo não é considerado como surgindo da promessa de um dote, pela razão de que quem reclama o dote é 

entendido como sendo, em certa medida, um credor ou um comprador. No entanto, quando um credor ou um comprador 

obtém um bem por algum título lucrativo, ainda conserva o direito à acção para o recuperar; tal como, por outro lado, uma 

pessoa que não obtém o bem por um título lucrativo não é impedida de intentar uma acção para o recuperar por esta razão. 



3000 

 

 

20. Alfenus, Digest, Livro II. 

 

Um escravo não deve, em todas as circunstâncias, ficar impune, onde ouviu as ordens do seu senhor; por exemplo, quando 

este último lhe ordenou que matasse alguém, ou que cometesse um roubo. Portanto, embora um escravo possa cometer 

pirataria por ordem do seu senhor, deve ser processado por o ter feito depois de ter obtido a sua liberdade; e qualquer acto de 

violência que possa ter cometido, que seja criminoso, torná-lo-á passível de punição. Se, no entanto, surgiu uma discussão 

devido a uma controvérsia ou disputa, ou se foi utilizada força com o objectivo de manter um direito a que o seu senhor tinha 

direito, e nenhum crime foi perpetrado, então o Pretor não deve conceder uma acção por este motivo contra um libertado, 

que, quando escravo, tinha obedecido às ordens do seu senhor. 

 

(21) Julianus, On Minicius, Livro V. 

 

Considera-se que cada um fez um contrato no local onde se obrigou a pagar. 

 

22. Africanus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando alguém estipula a mercadoria, e aceita uma caução a ser fornecida num determinado dia, a hora deve ser calculada a 

partir do dia em que recebeu a caução. 

 

23. The Same, Questões, Livro VII. 

 

Foi feita uma estipulação com referência ao dinheiro a ser empregado no comércio, e como é habitual, foi aí inserida uma 

penalização com o objectivo de indemnizar a pessoa que forneceu o dinheiro, caso este não deva ser pago até à hora 

especificada. Este último exigiu o dinheiro, e uma parte do mesmo tendo sido paga, negligenciou então a exigência do 

restante, mas, após o lapso de algum tempo, exigiu-o. Um jurista, tendo sido consultado, deu como sua opinião que a pena 

poderia ser cobrada pelo tempo durante o qual o devedor não tivesse sido notificado para pagar, e que isto poderia mesmo ser 

feito se ele não tivesse sido notificado de todo; e que a estipulação se tornaria inoperante apenas quando o devedor fosse 

responsável pelo não pagamento. Caso contrário, deve ser dito que, se aquele que tinha começado a empurrar o crédito 

deixasse de o fazer por ter sido impedido por doença, a pena não seria aplicada. Assim, pode surgir uma dúvida, se o 

devedor, tendo sido notificado para pagar, deveria ele próprio estar em falta, se a multa não seria aplicada, mesmo que depois 

tivesse oferecido o dinheiro. Pode dizer-se que isto é mais equitativo, pois se um árbitro nomeado para organizar um acordo 

ordenar que o dinheiro seja pago até um determinado momento, e aquele a quem ele ordenou que o pagasse não estiver em 

falta, considera-se que a pena não será aplicada; e portanto, Servius muito apropriadamente retido, se o dia em que o dinheiro 

devia ser pago não foi incluído na decisão do árbitro, deve considerar-se que foi concedido um prazo razoável. A mesma 
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regra aplicar-se-á quando qualquer coisa tiver sido vendida sob a condição de que, a menos que o preço seja pago até um 

determinado momento, a transacção será nula. 

 

(24) Pomponius, Regras. 

 

Se eu pedir emprestado uma soma de dinheiro a uma pessoa insana, acreditando que ela é de mente sã, e eu empregar esse 

dinheiro em meu próprio benefício, a pessoa insana terá direito a uma acção para a recuperar. Pois, como os direitos de acção 

são adquiridos por nós em determinadas circunstâncias, quando não temos conhecimento do facto, assim, em circunstâncias 

semelhantes, as acções podem ser intentadas em nome de pessoas insanas; por exemplo, se o escravo de tal pessoa entrar 

numa estipulação, ou se lhe for roubada propriedade, ou se for ferido de tal forma que a acção possa ser intentada ao abrigo 

da Lei Aquiliana; ou se for um credor, e o seu devedor deve transmitir propriedade a alguém com a intenção de o defraudar. 

A mesma regra é aplicável quando um legado é legado a uma pessoa insana, ou quando lhe são deixados bens sob os termos 

de um trust. 

 

1. Do mesmo modo, se alguém que emprestou dinheiro ao escravo de outro depois se torna insano, e o escravo emprega o 

dinheiro emprestado em benefício do seu senhor, a pessoa insana terá direito a uma acção para o recuperar. 

 

2. Mais uma vez, se alguém que emprestou dinheiro pertencente a outro se tornar depois louco, e o dinheiro for gasto, uma 

acção para o recuperar será adquirida pela pessoa louca. 

 

3. Qualquer pessoa que transaccione o negócio de uma pessoa insana é responsável perante ela numa acção no âmbito de uma 

agência voluntária. 

 

(25) Ulpianus, Regras, Livro V. 

 

Há dois tipos de acções, uma verdadeira, que tem um estilo vindictio, e a outra pessoal, que se chama condictio. A verdadeira 

acção é aquela pela qual processamos por bens que nos pertencem e que estão na posse de outro, e é sempre instaurada contra 

a parte que está na posse. A acção pessoal é aquela que instauramos contra uma pessoa que é obrigada a fazer algo por, ou a 

dar-nos algo, e é sempre contra ela que a acção é instaurada. 

 

1. Algumas acções são baseadas no contrato, outras num acto, e outras ainda são de factoum. Uma acção baseia-se num 

contrato sempre que uma pessoa tenha celebrado um acordo com outra em seu próprio benefício; como, por exemplo, por 

uma compra, uma venda, uma contratação, um arrendamento, e outras transacções deste tipo. Uma acção baseada num acto é 

quando alguém é responsável por alguma ofensa que ele próprio cometeu; por exemplo, um roubo ou um ferimento, ou por 
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algum dano que tenha causado. Uma acção de facto é, por exemplo, uma acção que é concedida a um mecenas contra o seu 

libertado, pelo qual foi levado a tribunal em violação do Édito Pretoriano. 

 

2. Todas as acções são ditas civis ou pretorianas. 

 

26. The Same, On Taxes, Book V. 

 

Todas as acções penais passam aos herdeiros, depois de terem sido instaurados processos judiciais. 

 

27. Papinianus, Perguntas, Livro XXVII. 

 

As obrigações que não são válidas em si mesmas não podem ser dadas nem pela decisão do juiz, nem pela ordem do Pretor, 

nem pelo poder da lei. 

 

28. The Same, Definitions, Livro I. 

 

A reclamação feita contra uma pessoa é designada "acção"; a reclamação feita contra uma coisa é designada "petição", o 

termo "perseguição", instituído com o objectivo de recuperar a propriedade, é empregue tanto contra coisas como contra 

pessoas. 

 

29. Paulus, Opiniões, Livro IV. 

 

Uma certa soma de dinheiro era devida a Lucius Titius sob um julgamento. Ele emprestou ao mesmo devedor outra soma de 

dinheiro, e ao tomar caução para o seu pagamento, não mencionou que a quantia devida ao abrigo da sentença também lhe 

devia ser dada. Pergunto se Lucius Titius tem direito a ambas as acções. Paulus respondeu que não havia nada no caso em 

apreço que explicasse por que razão ambos os direitos de acção não deveriam permanecer intactos. 

 

30. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Quando um homem foi reduzido à escravatura, e depois obtém a sua liberdade através da indulgência do Imperador, não se 

pode, por esta razão, dizer que assume as suas obrigações para com os seus credores. 

 

31. Marcianus, Trusts, Livro II. 
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Não só as estipulações, mas também quaisquer outros contratos que tenham sido feitos em condições impossíveis são 

considerados como não tendo força ou efeito; como, por exemplo, vendas ou arrendamentos, quando dependem de 

acontecimentos impossíveis, também são nulos; porque quando um acordo é feito entre duas ou mais pessoas, a intenção de 

todas elas é tida em conta, e não há dúvida de que pensam que um contrato deste tipo não pode ser executado, se for imposta 

uma condição que sabem ser impossível. 

 

32. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Quando várias acções surgem de um único crime, como acontece quando se diz que as árvores são cortadas furtivamente, 

estabeleceu-se, após muitas divergências de opinião, que poderia ser instaurado um processo contra todas as partes. 

 

33. Paulus, Decretos, Livro III. 

 

Embora tenha sido estabelecido em certas Constituições Imperiais que os herdeiros, em geral, não são passíveis de pena, 

decidiu-se, no entanto, que se o falecido tivesse sido processado durante a sua vida, os seus herdeiros ficariam sujeitos à 

pena, com base no princípio de que a questão tinha sido juntada ao falecido. 

 

34. O mesmo, em acções simultâneas. 

 

Qualquer pessoa que atinja o escravo de outro de forma a feri-lo torna-se responsável pelo seu acto a um processo ao abrigo 

da Lei Aquiliana, bem como a um processo de reparação de danos, pois os danos são intencionalmente cometidos, e os danos 

são causados por negligência; por conseguinte, ambas as acções mentirão. Há, contudo, certas autoridades que sustentam que 

quando uma destas acções é escolhida, a outra é perdida; e outras são de opinião que se a acção ao abrigo do Direito de 

Aquiliano for seleccionada, a acção de reparação de danos será perdida; uma vez que deixa de ser adequado e equitativo que 

o julgamento seja feito contra aquele que pagou o montante dos danos avaliados. Se, no entanto, a acção de reparação de 

danos já tiver sido intentada, a parte continuará a ser responsável nos termos da Lei de Aquilian. Esta opinião deve ser 

restringida pelo Pretor, a menos que seja intentada uma acção pelo excesso que possa ser obtido ao abrigo da Lei de Aquilian. 

Por conseguinte, é mais razoável admitir que o queixoso pode fazer a sua escolha das acções, e depois empregar o outro para 

recolher qualquer coisa mais do que pode obter com o primeiro. 

 

(1) Se alguém roubar um artigo que lhe emprestei para seu próprio uso, será responsável tanto por uma acção de empréstimo, 

como por uma acção pessoal para recuperar o bem, mas qualquer um destes procedimentos anula o outro, quer por aplicação 

da lei, quer pela invocação de uma excepção; o que é a melhor opinião. 
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(2) Assim, foi considerado, com referência ao arrendatário que tinha roubado algo pertencente ao terreno, que este era 

responsável tanto por uma acção de recuperação do imóvel, como por uma acção de furto, e por uma acção de arrendamento. 

A pena de roubo não é fundida, mas as outras duas acções são. Isto é aplicável ao processo ao abrigo da Lei Aquiliana; pois 

se eu lhe emprestar roupa, e você a rasgar, ambas as acções mentirão para recuperar a propriedade. Depois de instaurada a 

acção ao abrigo da Lei de Aquiliano, o direito de processar o empréstimo é extinto; e depois de instaurada a acção sobre o 

empréstimo, existe alguma dúvida sobre se a acção ao abrigo da Lei de Aquiliano não pode ser instaurada no prazo de trinta 

dias, pela razão de que é mais vantajosa. A melhor opinião é que o direito de o trazer é retido, porque acrescenta ao simples 

valor do imóvel, e se o simples valor tiver sido pago, não haverá motivo para o trazer. 

 

35. The Same, On the Principal Edict, Book I. 

 

Com referência a acções pretorianas, Cassius diz que se deve considerar que tal como permitir a perseguição do imóvel pode 

ser concedido após um ano ter expirado, e os outros dentro do mesmo ano. As acções pretorianas, contudo, que não são 

concedidas após o fim do ano, não estão disponíveis contra um herdeiro; ainda assim, qualquer lucro que tenha adquirido 

pode ser-lhe exigido, tal como acontece numa acção com base em fraude, no interdito Unde vi, e noutros procedimentos 

desta descrição. Estes incluem a perseguição da propriedade, pela qual nos esforçamos por recuperar qualquer coisa que 

tenha sido retirada do nosso património, e quando procedemos contra o possuidor da propriedade do nosso devedor. A Acção 

da Editora, que é concedida para efeitos de recuperação dos bens, é também do mesmo tipo. No entanto, quando esta acção é 

concedida com base na interrupção da usucapião, o direito é extinto no prazo de um ano, porque é concedido contrariamente 

aos princípios do Direito Civil. 

 

(1) Uma acção relativa a um contrato, feita por magistrados municipais, é concedida contra os duumvirs e a autarquia após 

um ano. 

 

36. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Nos processos pessoais de recuperação de bens, uma sentença nem sempre implica vergonha, mesmo que possa ser proferida 

em casos que envolvam infâmia. 

 

37. The Same, On the Edict of the Praetor, Livro IV. 

 

No termo "acção" estão incluídas acções reais, pessoais, directas, equitativas e prejudiciais, como diz Pomponius, e também 

estipulações pretorianas, porque tomam o lugar de acções, bem como processos para providenciar contra danos ameaçados, 

para assegurar o pagamento de legados, e outros deste tipo. Os presos também são abraçados no termo "acção". 
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(1) As acções mistas são aquelas em que ambas as partes são requerentes; como, por exemplo, as que são instituídas para o 

estabelecimento de fronteiras, as acções em partição, e para a divisão de bens pertencentes em comum, e os interditos Uti 

possidetis e Utrubi. 

 

38. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Não estamos vinculados pela forma das letras, mas pelo significado que elas expressam, pois foi decidido que a escrita não 

terá menos validade do que o significado das palavras pronunciadas pela língua. 

 

39. Gaius, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Um filho sob controlo paterno, como o chefe de família, está vinculado por todo o tipo de títulos, e pode ser processado por 

este motivo, tal como pode ser feito contra uma pessoa que é independente. 

 

40. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Os legados são considerados como reclamações contra uma herança, embora comecem a ser pagos pelo herdeiro. 

 

41. The Same, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Sempre que a lei introduz uma obrigação, a menos que se preveja especialmente que só faremos uso de uma acção, mesmo as 

acções antigas mentirão para este fim. 

 

(1) Se duas acções pela mesma causa puderem ser intentadas, e o queixoso pudesse ter recuperado uma quantia maior 

recorrendo à outra, que não apresentou, será dever do tribunal proferir uma decisão a seu favor por essa quantia; mas se só 

pudesse ter recuperado a mesma quantia, ou menos, a segunda acção não lhe traria qualquer vantagem. 

 

42. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Uma pessoa, a quem foi legado um legado sob uma condição não é credor da herança enquanto a condição estiver pendente, 

mas apenas depois de a mesma ter sido cumprida; embora esteja estabelecido que qualquer pessoa que tenha estipulado sob 

uma condição permanece credor enquanto essa condição estiver em suspensão. 

 

(1) Devemos entender como credores aqueles que têm direito a uma acção civil (desde que não possam ser impedidos por 

uma excepção), ou uma acção pretoriana, ou uma acção de factoum. 
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43. Paulus, On the Edict, Livro LXXII. 

 

O chefe de uma família que chegou à idade da puberdade, que é o seu próprio dono, e de mente sã, pode obrigar-se. Uma ala 

não pode tornar-se responsável perante a Lei Civil sem a autoridade do seu tutor. Um escravo não pode ser vinculado por um 

contrato. 

 

44. The Same, On the Edict of the Praetor, Livro LXXIV. 

 

Existem quatro tipos diferentes de obrigações, pois são contratadas com referência a um determinado tempo, ou sob uma 

determinada condição, ou com referência a uma determinada medida, ou dependentes de certos resultados. 

 

(1) Há duas coisas a ter em consideração com referência ao tempo, pois a obrigação ou começa ou termina numa determinada 

data. Começa numa determinada data, por exemplo, como se segue: "Promete-me pagar-me uma quantia tão boa nos Kalends 

de Março? A natureza desta obrigação é que o montante não pode ser cobrado antes da hora especificada. Quando é feita 

dentro de um determinado prazo, por exemplo, como se segue, "Promete pagar-me entre agora e os Kalends de Março?" é 

estabelecido que nem uma obrigação nem um legado podem ser contratados por um tempo, uma vez que quando algo começa 

a ser devido a outro, deixa de ser devido em determinadas circunstâncias. É evidente que um estipulador pode ser barrado por 

uma excepção com base no seu acordo, ou por causa de fraude, depois de o prazo ter expirado. Do mesmo modo, se alguém, 

ao entregar um terreno, disser que transporta o solo sem o edifício sobre ele, isso não impedirá que o edifício, que por 

natureza está ligado ao solo, passe com ele. 

 

(2) Uma condição é efectiva que foi inserida na obrigação no momento em que foi contratada, e não depois de ter sido 

aperfeiçoada; como, por exemplo, "Promete pagar-me cem aurei se um navio não chegar da Ásia"? Neste caso, porém, se a 

condição fosse cumprida, haveria motivo para uma excepção baseada num acordo informal, ou em fraude. 

 

(3) A medida de uma obrigação torna-se aparente quando estipulamos para a posse de aurei ou de um escravo, uma vez que a 

entrega de qualquer um destes dispõe da totalidade do contrato, e um deles não pode ser exigido enquanto ambos existirem. 

 

(4) O resultado de uma obrigação tem referência a uma pessoa ou a uma coisa; a uma pessoa em que estipulo que o 

pagamento será feito a mim ou ao Titius; a uma coisa em que estipulo que me será pago mais do que a propriedade de aurei, 

ou um escravo será entregue ao Titius; e, neste caso, coloca-se a questão se, quando o escravo é entregue ao Titius, ele se 

torna livre por força da lei. 
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(5) Quando estipulo como se segue: "Se não me deres um pedaço de terra, prometes pagar-me cem aurei?" apenas a soma de 

cem aurei é o objecto da estipulação, mas a transferência da terra é uma forma de cumprir a obrigação. 

 

(6) Se eu estipular para a construção de um navio, e se não o construírem, que me devem pagar uma centena de aurei, vamos 

ver se há ou não duas estipulações, uma absoluta, e outra condicional; e se a condição da segunda se cumprir, se não anulará 

a primeira; ou se não a incorporará em si mesma, e se se tornará, por assim dizer, uma renovação da primeira. A última é a 

melhor opinião. 

 

45. The Same, On Plautius, Livro III. 

 

Quando um homem, que deve a Stichus sob uma estipulação, o manuma antes de estar em falta, e o escravo morre antes que 

o promotor seja processado por não o entregar, este último não será responsável. Pois ele não é considerado culpado por não 

ter entregue o escravo. 

 

46. The Same, On Plautius, Livro VII. 

 

Uma pessoa louca e uma ala são responsáveis sem a autoridade do seu curador ou tutor, quando a obrigação decorre da 

própria propriedade; como, por exemplo, se eu tiver uma parcela de terra em comum com uma delas, e tiver incorrido em 

alguma despesa com referência a ela, ou a ala a tiver danificado de alguma forma, ele será responsável por uma acção de 

partilha. 

 

47. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Arianus diz que existe uma grande diferença entre a questão de saber se alguém é responsável ou se foi libertado. Quando é 

feita uma investigação com referência à existência de responsabilidade, devemos estar mais inclinados a negar que seja esse o 

caso, se tivermos alguma ocasião para o fazer. Quando, por outro lado, a pergunta é feita com referência à existência de 

responsabilidade, a tendência deve ser a favor da mesma. 

 

48. The Same, On Plautius, Livro XVI. 

 

Em quaisquer transacções em que a fala não seja necessária, o consentimento será suficiente; e em assuntos deste tipo uma 

pessoa surda pode participar, pela razão de poder compreender e dar o seu consentimento, como em contratações, 

arrendamentos, compras, e outros contratos semelhantes. 

 

49. The Same, On Plautius, Livro XVIII. 
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As acções decorrentes de contratos são concedidas contra herdeiros, mesmo quando algum crime está envolvido; como, por 

exemplo, quando um tutor foi culpado de má fé na administração da sua confiança, ou quando alguém com quem foram 

depositados bens cometeu fraude. Neste caso, mesmo que um filho sob controlo paterno ou um escravo tenha cometido um 

acto fraudulento deste tipo, será concedida uma acção De peculio, e não uma acção noxal. 

 

50. Pomponius, On Plautius, Livro VII. 

 

Quando alguém promete pagar uma soma de dinheiro no prazo de um ano, ou tem um julgamento contra ele que o obriga a 

fazê-lo, pode pagá-lo em qualquer dia do ano. 

 

51. Celsus, Digest, Livro III. 

 

Uma acção não é mais do que o direito de recuperar aquilo a que temos direito através de um processo judicial. 

 

52. Modestinus, Regras, Livro II. 

 

Contraímos uma obrigação com referência à própria propriedade, ou por palavras, ou por ambas ao mesmo tempo, ou por 

consentimento, ou pelo Direito Comum, ou pelo Direito Pretoriano, ou por necessidade, ou por infracção penal. 

 

(1) Contraímos uma obrigação por conta do bem, quando este nos é entregue. 

 

(2) Contraímos uma por palavras, quando é feita uma pergunta, e é dada uma resposta adequada. 

 

(3) Contraímos uma obrigação por causa do bem e por palavras, quando o bem é entregue, e as respostas às perguntas são 

dadas ao mesmo tempo. 

 

(4) Quando consentimos em qualquer coisa, somos necessariamente responsáveis por causa da nossa aquiescência voluntária. 

 

(5) Contraímos uma obrigação pelo Direito Comum, quando obedecemos às leis de acordo com o que elas prescrevem, ou as 

violamos. 

 

(6) Contraímos uma obrigação pela Lei Pretoriana quando algo é ordenado ou proibido pelo Édito Perpétuo, ou pelo 

magistrado. 
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(7) Contraímos uma obrigação por necessidade, que não pode fazer outra coisa que não seja aquilo para o qual é mandado. 

Isto acontece no caso de um herdeiro necessário, 

 

(8) Contraímos uma obrigação por causa de uma infracção penal, em que a parte principal do inquérito tem como referência o 

acto ilegal cometido. 

 

(9) Mesmo o simples consentimento será suficiente para estabelecer uma obrigação, embora possa ser expresso por palavras. 

 

(10) Muitas obrigações são contraídas apenas por sinais de consentimento. 

 

53. The Same, Rules, Book III. 

Várias infracções cometidas com referência a uma mesma coisa dão origem a diferentes acções; mas está estabelecido que 

todas elas não podem ser empregadas, e se várias causas de acção decorrem de uma obrigação, uma só, e não todas, devem 

ser utilizadas. 

 

(1) Quando fazemos a afirmação geral numa obrigação, "Ou em benefício daquele a quem o bem deve pertencer", incluímos 

não só pessoas que foram arrogadas, mas também outras que nos podem suceder por qualquer outro direito. 

 

54. The Same, Regras, Livro V. 

Os contratos fictícios não são juridicamente vinculativos, mesmo no caso de vendas, pelo facto de serem apenas simulados, e 

não se basearem na verdade. 

 

55. Javolenus, Epístolas, Livro XII. 

Em todos os assuntos com referência à transferência de propriedade, deve existir a concordância e a intenção de ambas as 

partes contratantes; pois nas vendas, doações, arrendamentos, ou qualquer outro tipo de contratos, a menos que ambas as 

partes concordem, tudo o que tenha sido iniciado não terá qualquer efeito. 

 

56. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XX. 

Quaisquer acções a que eu possa ter direito através da agência do meu escravo, sejam elas derivadas da Lei das Doze 

Tabelas, ou da Lei de Aquiliano, ou que possam ser trazidas por causa de ferimentos ou roubos cometidos, continuarão a 

existir, mesmo que o escravo deva depois ser manumitido ou alienado, ou deva morrer. Uma acção pessoal para a 

recuperação de propriedade que tenha sido roubada pelo referido escravo também mentirá, a menos que eu, tendo obtido a 

sua posse, o aliene ou o manumite. 

 

57. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXXVI. 
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Em todos os acordos que foram feitos, quer tenham sido celebrados de boa fé ou não, se algum erro tiver surgido devido a um 

mal-entendido das partes, ou seja, se aquele que comprou ou alugou o imóvel divergiu na opinião daquele com quem fez o 

contrato, a transacção será nula. A mesma regra deve ser adoptada na formação de uma parceria, de modo que se os sócios 

pensarem de forma diferente, um tendo uma opinião e outro, a parceria não será válida, pois depende do consentimento das 

partes. 

 

58. Callistratus, The Minority Edict, Livro I. 

Deve lembrar-se que, nos casos em que a questão tenha sido juntada num caso, ela passa contra o herdeiro e outras pessoas 

deste tipo. 

 

59. Licinius Rufinus, Regras, Livro VIII. 

Uma ala, através do empréstimo de dinheiro, não se torna responsável por lei natural. 

 

60. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVII. 

Quando acções penais relacionadas com a mesma soma de dinheiro são simultâneas, uma delas nunca anula a outra. 

 

61. Scaevola, Digest, Livro XXVIII. 

O agente da Seius enviou uma nota a um ourives, na parte inferior da qual estavam as seguintes palavras: "Eu, Lucius 

Kalendius, aprovei o que foi escrito acima, e um balanço de tanto é devido por nós a So-e-So". Pergunto-me se isto ligaria 

Gaius Seius? A resposta foi que se Seius não estivesse vinculado de outra forma, ele não seria responsável pelo que foi 

declarado neste documento. 

 

(1) Seia, desejando pagar um salário a Lucius Titius, enviou-lhe a seguinte carta: "A Lucius Titius, Saudação. Se é da mesma 

opinião, e entretém o afecto por mim que sempre me tem feito, venda a sua propriedade e venha ter comigo assim que 

receber esta carta. Pagar-te-ei aurei todos os anos, enquanto eu viver, pois sei o quanto me amas". Se Lucius Titius vender a 

sua propriedade e ir ter com ela, pergunto se o salário anual mencionado na carta poderia ser cobrado por ele. A resposta foi, 

que deve ser feita uma investigação com referência à posição das pessoas, e aos seus motivos, a fim de determinar se uma 

acção deve ser concedida... 
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            Livro XLV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente às obrigações verbais. 

 

2. Relativamente à responsabilidade de dois ou mais promissores. 

 

3. Relativamente às estipulações dos escravos. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo às obrigações verbais. 
 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Uma estipulação não pode ser feita excepto pelas palavras das duas partes contratantes, e por conseguinte, nem quem é mudo 

ou surdo, nem uma criança, pode entrar numa estipulação; nem uma pessoa ausente o pode fazer, porque as partes devem 

entender-se reciprocamente. Portanto, se qualquer uma destas pessoas desejar fazer uma estipulação, que o faça através de 

um escravo que esteja presente na altura, e este último adquirirá para ele a acção baseada na estipulação. Do mesmo modo, se 

alguém desejar obrigar-se, deixe-o ordenar que isso seja feito, e ele ficará vinculado à sua ordem. 

 

(0) Quando uma das partes presentes faz uma pergunta, e parte antes de lhe ser dada uma resposta, ele torna a estipulação 

nula. Se, contudo, fizer a pergunta enquanto presente, e partir, e no seu regresso for respondido, ele ligar-se-á, pois o tempo 

intermédio não viciou a obrigação. 
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(1) Se alguém fizer uma pergunta como se segue: "Vai pagar?" e a outra resposta "Porque não?" esta última liga-se a si 

própria. Este não será o caso se ele concordar sem falar, pois quem concordar desta forma está vinculado não só civilmente 

mas naturalmente; e por isso diz-se muito apropriadamente que mesmo a sua garantia não se torna responsável por ele. 

 

(2) Se alguém, tendo sido simplesmente interrogado, deve responder: "Se se fizer tal coisa, eu pagarei", é certo que não ficará 

vinculado. E se lhe perguntarem: "Pagará antes do quinto kalends" e ele responder: "Pagarei sobre os ides", também não 

ficará vinculado, pois não respondeu com referência ao que lhe foi perguntado; e vice-versa, se lhe perguntarem sob uma 

condição e responder absolutamente, deve ser dito que ele não será responsável. Se algo for acrescentado ou retirado da 

obrigação, deve sempre considerar-se que foi viciado, a menos que o estipulador aceite imediatamente a diferença na 

resposta; pois então uma nova estipulação será considerada como tendo sido feita. 

 

(3) Se quando estipulo para a duração do contrato, e o senhor responde vinte, é certo que uma obrigação só é contratada por 

dez. Por outro lado, se eu estipular vinte, e o senhor responder dez, a obrigação só será contratada por dez; pois embora os 

montantes devam estar de acordo, ainda assim é perfeitamente claro que vinte e dez estão envolvidos. 

 

(4) Se eu estipular para Pamphilus, e o senhor prometer tanto a Pamphilus como a Stichus, penso que a adição de Stichus 

deve ser considerada supérflua. Pois quando há tantas estipulações como objectos, há, por assim dizer, duas estipulações, 

uma das quais é útil e a outra inútil, e a útil não é viciada por aquilo que não tem valor. 

 

(5) Não faz diferença se a resposta for dada numa língua diferente. Assim, se alguém interrogar em latim e for respondido em 

grego, a obrigação é contraída, desde que a resposta seja adequada. A mesma regra rege-se num caso oposto. Mas existe 

alguma dúvida sobre se devemos aplicar isto apenas ao grego, ou também a outras línguas; por exemplo, ao púnico, assírio, 

ou a qualquer outra língua? Sabinus escreveu sobre este ponto, mas a verdade é que qualquer tipo de discurso pode dar 

origem a uma obrigação, se, no entanto, cada uma das partes compreender a língua da outra, quer ela própria, quer através de 

um intérprete fiel. 

 

2. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Algumas estipulações dizem respeito a dar, e outras têm referência a actos a serem realizados. 

 

3. De todos estes exemplos, alguns admitem o pagamento parcial, como, por exemplo, onde estipulamos o pagamento da 

posse aurei. Outros não o admitem, e na sua natureza não são susceptíveis de divisão; por exemplo, quando estipulamos um 

direito de passagem, um direito de passagem, ou um direito de conduzir. Alguns, pela sua natureza, são susceptíveis de 

divisão, mas, a menos que seja dado tudo, a estipulação não é cumprida; por exemplo, quando estipulo em termos gerais para 
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um escravo, um prato, ou qualquer tipo de vaso. Pois se uma parte de Stichus for fornecida, não há, por enquanto, qualquer 

descarga de qualquer parte da estipulação, e pode ser imediatamente exigida, ou permanecer em suspenso até que outro 

escravo seja fornecido. A estipulação de fornecimento de Stichus ou Pamphilus é do mesmo tipo. 

 

4. Portanto, em estipulações desta descrição, os herdeiros não podem ser libertados apenas dando uma parte, desde que todos 

eles não dêem, a mesma coisa; pois a condição da obrigação não é alterada pela pessoa dos herdeiros. Portanto, se o que é 

prometido não for susceptível de divisão, como, por exemplo, um direito de passagem, cada um dos herdeiros do promotor 

será responsável por tudo isto. Mas no caso em que um dos herdeiros tenha pago na totalidade, ele tem recurso contra o seu 

co-herdeiro através de uma acção de divisão. Assim acontece, como diz Pomponius, que cada um dos herdeiros de uma 

pessoa que tenha estipulado um direito de passagem, ou um direito de passagem, tem direito a uma acção para o todo. 

Algumas autoridades, contudo, pensam que neste caso a estipulação se extingue, porque uma servidão não pode ser adquirida 

por cada um deles separadamente, mas a dificuldade de entrega não torna o acordo nulo. 

 

5. Se, no entanto, tendo estipulado para um escravo, intento uma acção contra um dos herdeiros do promotor, resta apenas o 

pagamento da parte dos outros devidos por força da obrigação. - Este é também o caso quando é concedida uma libertação a 

um dos herdeiros. 

 

6. A mesma regra que mencionámos, como afectando os herdeiros, é aplicável ao próprio promotor e às suas fianças. 

 

7. Mais uma vez, se a estipulação tiver referência a um acto a ser executado, por exemplo, se eu estipular que nada será feito, 

nem por si nem pelo seu herdeiro, para me impedir de passar ou conduzir, e um dos vários herdeiros me impedir, o seu co-

herdeiro também será responsável; mas eles podem recuperar o que lhe deram através de uma acção em partição. Julianus e 

Pomponius também adoptam esta opinião. 

 

8. Por outro lado, se o estipulador morrer depois de ter providenciado que ele e o seu herdeiro gozem de um direito de 

passagem, e um dos seus herdeiros for impedido de o fazer, dizemos que faz diferença se a estipulação é totalmente violada, 

ou isto é feito apenas com referência à parte dele cujo direito foi interferido. Pois se à estipulação for acrescentada uma 

penalidade, esta será integralmente cumprida; mas aqueles - que não tiverem sido impedidos serão impedidos por uma 

excepção com base em fraude. Se, no entanto, não tiver sido imposta qualquer sanção, então a estipulação só será violada no 

que diz respeito à parte daquele a quem foi impedido. 

 

(0) Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIX. 

 

A mesma regra aplica-se à estipulação, "Prometes que eu e o meu herdeiro podemos ter mais ou menos"? 
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4. A razão desta diferença é que, quando um dos herdeiros é impedido, o co-herdeiro, que não tem qualquer interesse na 

matéria, não pode intentar uma acção ao abrigo da estipulação, a menos que tenha sido imposta uma sanção que cause a 

violação da estipulação por todos; porque, neste caso, não perguntamos quem está interessado. Mas quando um dos 

herdeiros, interfere, todos eles são responsáveis, pois é do interesse dele que não seja impedido de ser impedido por ninguém. 

 

5. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Dizemos a mesma coisa, se estipulei que nenhuma fraude deve ser cometida por si, ou pelo seu herdeiro; e ou o promotor ou 

estipulador deve morrer, deixando vários herdeiros. 

 

2. Catão diz, no Livro XV, que quando a pena de uma determinada soma de dinheiro for prometida, se algo mais tiver de ser 

feito, e o promotor estiver morto, e um dos vários herdeiros tiver de cometer o acto contra o qual é previsto, a pena será 

incorrida por todos os herdeiros, cada um na proporção da sua parte da herança, ou será incorrida apenas por um, de acordo 

com o montante da sua parte. Se o acto contra o qual o acto foi previsto for cometido por todos os herdeiros, e o objecto da 

estipulação for indivisível, como, por exemplo, quando é concedido um direito de passagem pelo facto de não poder ser 

dividido, o acto é considerado, até certo ponto, como tendo sido feito por todos. Mas quando se prevê algo que é susceptível 

de divisão, por exemplo, que o processo judicial já não pode ser processado, então o herdeiro que violou a estipulação 

incorrerá sozinho na pena proporcional à sua parte. A razão para esta diferença é porque, em primeira instância, todos os 

herdeiros são considerados como tendo cometido o acto, uma vez que o acordo segundo o qual nada se deve fazer pelo qual 

eu possa ser impedido de passar ou conduzir não pode ser violado, excepto na sua totalidade. Mas vejamos se o que aparece 

na estipulação seguinte não é a mesma coisa, mas sim algo que se lhe assemelha, nomeadamente "Promete que Titius e o seu 

herdeiro irão ratificar isto?" Pois nesta estipulação só ele será responsável quem não ratificar o acto, e só ele pode intentar 

uma acção pelo que foi exigido. Esta opinião também foi defendida por Marcelo, embora o próprio mestre não possa fazer 

uma ratificação parcial. 

 

3. Se aquele que estipulou pelo dobro da quantia deve morrer, deixando vários herdeiros, cada um deles pode intentar uma 

acção proporcional à sua parte da herança, por causa do despejo daquilo a que tem direito. A mesma regra aplicar-se-á 

também a uma estipulação relativa a um usufruto, para a prevenção de ferimentos ameaçados, e à notificação para a 

interrupção de uma nova obra. Após aviso prévio de cessação de uma nova obra, não poderá ser feita a restituição parcial à 

sua condição anterior. Esta regra foi adoptada pelos estipuladores devido à sua conveniência. A restituição parcial não pode 

ser feita por um promotor, nem uma defesa parcial pode ser instituída por ele. 

 

4. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVI. 
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Algumas estipulações são judiciais, algumas são pretorianas, outras convencionais, e outras comuns, ou seja, tanto 

pretorianas como judiciais. As estipulações judiciais são tais que são prescritas oficialmente pelo tribunal, como, por 

exemplo, a prestação de segurança contra a fraude. As estipulações pretorianas são tais como são prescritas oficialmente pelo 

Pretor, por exemplo, as que se opõem à ameaça de ferimentos. As estipulações pretorianas devem ser entendidas como 

incluindo as que têm referência aos deveres da Milha, pois estas também procedem da autoridade de jurisdição. As 

estipulações convencionais decorrem do acordo das partes, e sou tentado a dizer que há tantos tipos delas como há de 

objectos a serem contratados, uma vez que são empregados nas mesmas obrigações verbais, e dependem da natureza do 

negócio a ser transaccionado. As estipulações são comuns, por exemplo, quando é acordado que os bens de uma ala devem 

ser tornados seguros; pois o Pretor ordena que seja dada uma caução para proteger os bens da ala, e por vezes o juiz faz isso, 

se não puder ser feito de outra forma. Da mesma forma, a estipulação do dobro do montante provém quer do juiz quer do 

Édito dos diles. 

 

5. A estipulação é uma certa forma de palavras pelas quais a parte que é questionada responde que dará ou fará o que quer 

que seja que seja objecto do interrogatório. 

 

6. O acordo a satisfazer é uma estipulação que vincula o promotor de que as fianças serão fornecidas por ele, ou seja, pessoas 

que prometerão a mesma coisa. 

 

7. O acordo a satisfazer é um termo que é usado da mesma forma que para garantir. Pois quando alguém se contenta com o 

que lhe é fornecido, chama-se satisfação; e, da mesma forma, quando são fornecidas garantias que se ligam verbalmente e 

aquele a quem são oferecidas se contenta com elas, isto é designado dando segurança suficiente. 

 

8. Se prometer uma certa quantia de dinheiro como principal, e também uma penalidade se não for paga, e um dos seus 

herdeiros pagar uma parte do principal, será, no entanto, responsável pela penalidade até que o que for devido pelo seu co-

herdeiro tenha sido pago. A mesma regra aplica-se a uma pena no caso de referência à arbitragem, em que uma das partes 

cumpre a decisão do juiz, e a outra não. O herdeiro deve ser reembolsado pelo seu co-herdeiro, pois em estipulações deste 

tipo, nenhuma outra decisão pode ser tomada sem ferir o estipulador. 

 

9. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Quando alguém foi proibido de gerir os seus próprios bens, é beneficiado por uma estipulação, mas não pode entregar nada, 

ou vincular-se a si próprio fazendo uma promessa. Assim, uma garantia não pode intervir em seu nome, tal como não pode 

intervir em nome de uma pessoa louca. 

 

10. The Same, On Sabinus, Livro VI. 
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Quando uma condição impossível foi prescrita, e tem referência à execução de algum acto, é um impedimento à estipulação. 

O caso é, no entanto, diferente se uma condição como a seguinte, nomeadamente, "Se ele não subir ao céu", for inserida na 

estipulação; pois está disponível e efectiva, e aplica-se ao dinheiro que foi emprestado. 

 

11. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Na estipulação seguinte, "Se não entregar Stichus sobre os kalends, promete pagar a ten aurei"! tendo o escravo morrido, 

coloca-se a questão de saber se a acção pode ser intentada imediatamente antes dos kalends? Sabinus e Proculus sustentam 

que o queixoso deve esperar até ao dia, que é a melhor opinião, pois cada obrigação tem referência a uma condição e a uma 

hora marcada, e embora a condição pareça ter sido cumprida, ainda não chegou o momento da execução. Mas com referência 

a alguém que promete o seguinte: "Se não tocar no céu com o dedo antes das kalends", podemos proceder imediatamente. 

Esta opinião foi também adoptada por Marcelo. 

 

12. Pomponius, On Sabinus, Livro II. 

 

Se Titius e Seius estipularem separadamente, como se segue, "Se não transmitirdes a So-e-So um pedaço de terra, prometeis 

pagar-me?" o tempo de pagamento de um deles não terminará até que o julgamento seja proferido, e portanto o direito de 

acção pertencerá àquele que manifestar a maior diligência. 

 

13. The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

Numa estipulação como a seguinte, "Se Lucius Titius não entrar em Itália antes dos Kalends de Maio, promete pagar o ten 

aurei!" é nossa prática que o processo não pode ser instaurado antes de se verificar que Titius não pode entrar em Itália antes 

dessa data, e que ele não veio, nem vivo nem morto. 

 

14. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Se um filho, enquanto em casa, entra numa estipulação, é considerado como tendo adquirido para benefício do seu pai, no 

regresso deste último das mãos do inimigo. 

 

15. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro V. 

 

Se estipular como segue: "Prometes pagar dez, ou cinco aurei?", cinco serão devidos. E também, "Promete pagar nos Kalends 

de Janeiro, ou Fevereiro?" isto é o mesmo que se eu tivesse estipulado para pagamento nos Kalends de Fevereiro. 
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16. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Aquele que entra numa estipulação para pagamento antes dos próximos kalends está na mesma posição que aquele que 

estipula para pagamento sobre os kalends. 

 

17. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Se eu estipular convosco que uma casa deve ser construída, ou se eu tiver acusado o meu herdeiro de construir uma casa, 

Celsus considera que uma acção não pode ser intentada neste caso até que expire o tempo em que a casa poderia ter sido 

construída, nem os fiadores serão responsáveis antes desse tempo. 

 

18. The Same, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Assim, surgem dúvidas, se uma parte da casa que foi construída deve ser posteriormente destruída pelo fogo, se todo o tempo 

de reconstrução deve ser calculado, ou se apenas o tempo restante deve ser tomado em consideração. A melhor opinião é que 

todo o tempo para a sua reconstrução deve ser concedido. 

 

19. The Same, On Sabinus, Livro VI. 

 

Se me deves Stichus ou Pamphilus, e um deles deve tornar-se minha propriedade de alguma forma, ficarás a dever-me o 

outro. 

 

20. Uma estipulação deste tipo, "Para cada ano", é simultaneamente incerta e perpétua, e não se assemelha a um legado, que 

se extingue com a morte do legatário. 

 

21. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Uma estipulação não é válida quando a condição imposta depende da vontade da pessoa que faz a promessa. 

 

22. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro X. 

 

Quem prometer a mesma coisa duas vezes não é legalmente responsável por ela mais do que uma vez. 

 

23. The Same, On Sabinus, Livro XV. 
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Quando uma estipulação é feita da seguinte forma: "Se um divórcio ocorrer por culpa sua, promete pagar?" a estipulação é 

nula, porque devemos contentar-nos com as sanções impostas pelas leis, a menos que a estipulação imponha a mesma pena 

que a prescrita por lei. 

 

24. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Estipulações como as seguintes não são nulas, nomeadamente, "Prometes pagar o que Titius te deve quando ele deixar de ser 

teu devedor?", pois esta estipulação é tão válida como se tivesse sido feita sob qualquer outra condição. 

 

25. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

Se, após o divórcio, a mulher que não deve nada como dote estipula que deve receber cem aureis como dote, ou uma que só 

tem direito a cem aureis estipula que lhe devem ser dados duzentos a título de dote, Proculus diz que se ela que tem direito a 

cem estipula por duzentos, não há dúvida de que a estipulação exigirá cem; e que as outras cem podem ser cobradas através 

de uma acção sobre o dote. Portanto, deve ser dito que se não houver nada devido como dote, uma centena de aurei pode ser 

recolhida sob a estipulação; tal como quando um legado é legado por meio de dote a uma filha, uma mãe, uma irmã, ou 

qualquer outra pessoa a quem quer que seja, será válido. 

 

26. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se eu estipular convosco pelo que eu acreditava ser ouro, quando, de facto, era latão, ser-me-eis responsáveis pelo latão, 

como acordámos sobre o objecto; mas posso intentar uma acção contra vós por fraude, se me enganardes conscientemente. 

 

27. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se me deves um certo escravo por causa de um legado, ou uma estipulação, não serás responsável por mim após a sua morte; 

a menos que fosses o culpado por não o teres entregue a mim enquanto ele estava vivo. Este seria o caso, se, após ter sido 

notificado para o entregar, não o fizesse, ou o matasse. 

 

28. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se um menor deve a Stichus sob uma estipulação, ele não é considerado como estando em falta, e ser responsável, se Stichus 

morrer, a menos que uma exigência tenha sido feita a ele com o consentimento do seu tutor, ou que tenha sido feita apenas ao 

seu tutor. 
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29. Pomponius, On Sabinus, Livro XX. 

 

Se eu estipular o que já me é devido ao abrigo de uma estipulação, e o promotor puder proteger-se contra esta estipulação 

invocando uma excepção, ele ficará vinculado pelo acordo subsequente, porque o primeiro não tem qualquer efeito ao 

invocar a excepção. 

 

30. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Sabemos que, de um modo geral, as estipulações desonrosas não têm qualquer força ou efeito: 

 

31. Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Por exemplo, se alguém prometer cometer homicídio, ou sacrilégio. É, contudo, o dever do Pretor recusar uma acção em 

todas as obrigações deste tipo. 

 

32. Se eu estipular o seguinte: "Prometes pagar se não ascenderes ao Capitólio dentro de dois anos"? Não posso legalmente 

intentar uma acção contra si até que o prazo de dois anos tenha expirado. 

 

33. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Se estipularmos a entrega dos bens, não entendemos que a sua propriedade será transferida para o estipulador, mas apenas 

que o artigo em si será entregue. 

 

34. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVI. 

 

Devemos recordar que, nas estipulações, há tantos acordos como. há somas em dinheiro, e tantas estipulações como os 

artigos envolvidos. O resultado disto é que quando uma soma de dinheiro ou um artigo que não estava incluído na estipulação 

anterior é misturado com outro, uma renovação não tem lugar, mas duas estipulações são feitas. E embora tenha sido 

decidido que há tantas estipulações como somas de dinheiro, e tantas estipulações como artigos; ainda assim, se alguém 

estipula para uma determinada soma ou pilha de dinheiro que está à vista, não há tantas estipulações como há peças de 

dinheiro separadas, mas apenas uma única estipulação; pois é absurdo que haja uma estipulação separada para cada moeda. É 

também certo que existe apenas uma estipulação para um legado, embora vários objectos possam ser incluídos num legado, 

ou podem existir vários legados. Além disso, há apenas uma estipulação, onde se refere ao corpo inteiro de escravos, ou a 

todos os escravos de um agregado familiar. Do mesmo modo, uma estipulação que faz referência a uma equipa de quatro 
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cavalos, ou a vários portadores de ninhadas, é apenas uma. Se, no entanto, alguém estipula "este artigo e isso", há tantas 

estipulações como objectos. 

 

35. Se estipular com um ladrão para um escravo, coloca-se a questão de saber se a estipulação será válida. O que causa a 

dificuldade é que, tendo estipulado para um escravo, sou geralmente considerado como tendo contratado para a minha 

própria propriedade, e uma estipulação deste tipo não é válida quando alguém faz um acordo com referência ao que é bis 

próprio. Se eu estipular o seguinte: "Prometes dar o que deve ser dado no âmbito de uma acção pessoal de recuperação?", não 

há dúvida de que a estipulação será válida. Se, no entanto, devo simplesmente estipular para "um escravo", a estipulação não 

terá força ou efeito. Se o escravo morrer depois, sem que o ladrão esteja em falta, Marcelo diz que este último não será 

responsável por uma acção pessoal, enquanto o escravo tiver vivido, poderia ter sido recuperado por tal processo. Mas se 

supomos que ele morreu, é colocado numa posição tal que o direito de intentar uma acção pessoal para a sua recuperação 

com base na estipulação será extinto. 

 

36. The Same, On Sabinus, Book XLVII. 

 

Deve entender-se geralmente que, se alguém declarar por escrito que se tornou fiador, todas as formalidades legais são 

consideradas cumpridas. 

 

37. Pomponius, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Se estipular para o meu próprio bem sob uma condição, a estipulação será válida se o bem não me pertencer no momento em 

que a condição for cumprida. 

 

38. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Se nos enganarmos no nome do escravo que estipulamos que nos será entregue, foi decidido que a estipulação será válida 

desde que não tenha sido cometido qualquer erro com referência ao seu objecto. 

 

39. Pomponius, On Sabinus, Livro XXV. 

 

Se for prometido que o Stichus será entregue num determinado dia, e morrer antes desse dia chegar, o promotor não será 

responsável. 

 

40. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVIII. 
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Faz uma grande diferença se estipulo para bens que não posso utilizar no comércio, ou se alguém me promete isso. Se 

estipulo para algo que não tenho o direito de dispor no comércio, fica estabelecido que a estipulação é nula. Se alguém me 

promete algo de que não pode dispor comercialmente, fere a si próprio, e não a mim. 

 

41. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Se estipulo a realização de um acto que a Natureza não permite, a obrigação não se torna operativa, tal como não estipulo que 

seja dado algo que não é possível, a menos que seja culpa de alguém que isso não possa ser feito. 

 

42. Mais uma vez, uma obrigação não surge, se o objecto da estipulação for algo que é proibido por lei, onde a causa da 

proibição é perpétua; por exemplo, se alguém deve estipular casar com a sua própria irmã. E mesmo que a causa não deva ser 

perpétua, como acontece no caso de uma irmã adoptada, aplica-se a mesma regra, porque uma ofensa é imediatamente 

cometida contra a boa moral. 

 

43. Se na contratação, aluguer, venda e compra, a outra parte não responde ao interrogatório, mas, no entanto, consente com 

o que foi respondido, o acordo será válido; para contratos deste tipo não são confirmados tanto por palavras como por 

consentimento. 

 

44. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Se alguém que aceitou vincular-se de uma forma está fraudulentamente vinculado de outra, será responsável sob a estrita 

construção da lei; mas pode recorrer a uma excepção com base na fraude, porque qualquer pessoa que tenha sido 

responsabilizada por fraude tem direito a uma excepção. A mesma regra aplica-se se nenhuma fraude tiver sido cometida 

pelo estipulador, mesmo que a coisa em si seja fraudulenta, para qualquer pessoa que intente uma acção ao abrigo de tal 

estipulação comete fraude ao fazê-lo. 

 

45. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Se estipular por uma certa quantia de dinheiro, por exemplo, o que está numa arca, e se perder sem a culpa do promotor, nada 

nos será devido. 

 

46. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIX. 

 

A seguinte estipulação, "Prometes que eu posso ter uma coisa assim?" contém a disposição de que me será permitido tê-la, e 

que nada será feito por ninguém para nos impedir de a termos. O efeito disto é que se considera que a outra parte contratante 
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concorda que lhe será permitido por todas as pessoas, no futuro, ter o que lhe foi prometido. Por conseguinte, parece ter 

garantido os actos dos outros. Ninguém, contudo, será responsável se prometer que outros farão algo, e esta é a nossa prática. 

Mas ele obriga-se a não fazer nada para impedir que a outra parte tenha a propriedade, e obriga-se também a que nem o seu 

herdeiro, nem nenhum dos seus outros sucessores, faça nada para impedir que o estipulador tenha o que lhe prometeu. 

 

 

47. Se, no entanto, ele promete que não haverá interferência através da agência de ninguém excepto do seu herdeiro, deve ser 

dito que a sua promessa do acto de outro é nula. 

 

48. Se ele desejar garantir o acto de outrem, pode prometer uma penalidade, ou o valor do bem. Mas em que medida será ele 

considerado para garantir a posse do bem? Isto refere-se a casos em que ninguém levanta controvérsia, ou seja, nem o próprio 

promotor, nem os seus herdeiros, nem os seus sucessores. 

 

49. Se alguém levantar uma questão, não em relação à propriedade do bem, mas meramente à sua posse, ou ao usufruto ou 

uso do mesmo, ou a qualquer direito ligado ao que foi vendido, é evidente que a estipulação se torna operativa, pois não tem 

o direito irrestrito a nada onde o que tem seja diminuído de alguma forma. 

 

50. Levantou-se a questão de saber se a promessa de deter propriedade só se aplica ao que pertence à própria pessoa, ou se 

também se aplica aos bens pertencentes a outros. A melhor opinião é que uma promessa deste tipo pode ser feita com 

referência aos bens alheios, se depois deve chegar às mãos do promotor. Assim, se continuar a pertencer a outra pessoa, deve 

ser dito que a estipulação não se torna operativa, a menos que tenha sido acrescentada uma penalidade, embora nada possa ter 

sido feito pela própria pessoa ou pelo seu sucessor. 

 

51. Assim como quem faz a promessa e os seus sucessores são responsáveis, também a estipulação se torna operativa em 

benefício do próprio estipulador e do seu sucessor, se não lhe for permitido ter o bem. Se, contudo, não for permitido a outro 

ficar com ele, é certo que a estipulação não se torna operacional; e não faz diferença se estipulo "que lhe seja permitido ficar 

com ele" ou "que me seja permitido ficar com ele". 

 

52. Aqueles que estão sob o controlo de outros podem estipular com estes últimos que lhes será permitido deter o bem, pela 

mesma razão que podem estipular para outras coisas em seu benefício. Se, no entanto, um escravo deve estipular que ele 

próprio terá o direito de possuir o bem, coloca-se a questão de saber se deve ser considerado como tendo entrado numa 

estipulação legal? Julianus, no Livro Cinquentenário do Digest, diz que se um escravo estipula que lhe será permitido ter 

determinada propriedade, ou promete que nada será feito por ele para impedir o estipulador de a ter, a estipulação não se 

torna operacional, embora ele possa ser privado da propriedade, e ele próprio a possa retirar; pois numa estipulação deste tipo 

não está envolvido um facto, mas um direito. Portanto, se ele estipula que nada deve ser feito pelo promotor para o impedir 
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de fazer uso de um direito de passagem, Julianus diz que não está envolvido o direito de estipulação, mas sim um facto. 

Parece-me, contudo, que embora a estipulação de que lhe deve ser permitido ter a propriedade inclua a declaração de um 

direito, ainda assim, no caso de um escravo e de um filho sob controlo paterno, deve entender-se que se aplica à retenção, e 

não à privação da posse, e a estipulação será válida. 

 

53. Esta estipulação também, "Prometes que eu terei a posse?" é válida. Vamos ver se um escravo pode fazer uso adequado 

de tal estipulação para seu benefício pessoal. Mas embora um escravo não possa deter a posse ao abrigo da Lei Civil, ainda 

assim esta tem referência à posse natural, e por isso não pode haver dúvida de que o escravo fez uma estipulação válida. 

 

54. Está definitivamente estabelecido que se um escravo tiver estipulado que lhe será permitida a posse de propriedade, a 

estipulação é válida. Pois embora os escravos não possam deter a posse civilmente, ainda assim não há dúvida de que a 

podem deter. 

 

55. O termo "ter" é susceptível de dois significados diferentes, pois dizemos que uma pessoa que é o proprietário da 

propriedade a tem, e que aquele que não é o proprietário a detém. Finalmente, estamos habituados a dizer que "temos" 

propriedade que tenha sido depositada connosco. 

 

56. Se alguém deve estipular que lhe será permitido usufruir de qualquer coisa, este acordo não afecta o herdeiro. 

 

57. E se ele não acrescentou "para si próprio", não acredito que esta estipulação para o usufruto passe para o herdeiro. Esta é 

a nossa prática. 

 

58. Se alguém estipula que ele e o seu herdeiro poderão gozar de algum direito, vamos ver se o herdeiro pode intentar uma 

acção ao abrigo da estipulação. Penso que o pode fazer, embora os usufrutos sejam diferentes; pois se a estipulação se 

referisse a um direito de passagem para ele e para o seu herdeiro, deveríamos adoptar a mesma opinião. 

 

59. Se alguém desejar prover contra a fraude de um promotor e do seu herdeiro, bastar-lhe-á estipular que não há fraude, e 

que não haverá nenhuma. Se, no entanto, ele desejar prover contra a fraude de todos os outros, será necessário que ele 

acrescente: "Se existir qualquer fraude nesta transacção, ou se vier a surgir no futuro, promete pagar uma soma igual ao valor 

do bem?". 

 

60. Qualquer pessoa pode acrescentar à sua própria pessoa a do seu herdeiro. 

 

61. A pessoa de um pai adoptivo também pode ser acrescentada. 
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62. Existe uma distinção entre um dia que é incerto e um dia que é certo; e, portanto, é evidente que tudo o que é prometido 

num determinado momento pode ser pago imediatamente, pois todo o tempo intermédio é deixado ao promotor para 

pagamento. E quando alguém promete que "se algo deve ser feito, ou quando algo deve ser feito", e não faz o pagamento 

quando a coisa é feita, não será considerado como tendo cumprido a sua promessa. 

 

63. Ninguém pode estipular para outro, excepto um escravo para o seu senhor, e um filho para o seu pai, uma vez que as 

obrigações desta descrição foram concebidas para que cada um possa adquirir para si qualquer coisa em que possa estar 

interessado, mas não tenho qualquer interesse no que é dado a outro. É claro que se eu quiser fazer isto, uma penalização 

deve ser incluída na estipulação, para que, se o que foi acordado não for feito, a estipulação se torne operacional, mesmo em 

favor de uma pessoa que não tenha interesse na transacção. Pois quando alguém estipula uma sanção, o seu interesse não é 

tido em conta, mas apenas a quantidade e a diferença da estipulação, seja ela qual for. 

 

64. Quando a intenção de uma estipulação é examinada, a língua deve ser interpretada contra a estipuladora. 

 

65. Quando alguém diz: "Dez para mim e dez para o Titius", entende-se que significa os mesmos dez, e não duas dezenas. 

 

66. Se eu estipular por outro, quando estiver interessado em fazê-lo, vamos ver se a estipulação se torna operacional. Marcelo 

diz que, num caso deste tipo, a estipulação é válida. Quando alguém se encarrega da administração da tutela de uma ala, e a 

entrega ao seu companheiro de guarda, estipulando que os bens da ala serão assegurados, diz Marcelo, que a estipulação pode 

ser mantida para ser válida, pois é do interesse do estipulador que o que ele concordou seja feito, pois ele seria responsável 

perante a a ala se não fosse este o caso. 

 

67. Se alguém prometer construir ou arrendar uma casa, e depois estipular com outro que uma casa será construída para o 

estipulador; ou se alguém prometer que Maevius transmitirá um terreno ao Titius, e se não o fizer, que pagará uma multa; ou 

se estipular com Maevius a transferência de um terreno para o Titius, tal como se alguém devesse arrendar algo a fazer que 

ele próprio tinha empreendido; é certo que terá direito a uma acção equitativa baseada no arrendamento. 

 

68. Assim, se alguém deve estipular quando é do seu interesse que algo deve ser dado, está numa posição tal que a 

estipulação será válida. 

 

69. Portanto, se estipular que algo deve ser dado ao meu agente, e, da mesma forma, se estipular que deve ser dado aos meus 

credores, a estipulação será válida, porque é do meu interesse que nenhuma penalidade deve ser aplicada, nem qualquer 

terreno que tenha sido hipotecado deve ser vendido. 
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70. Se alguém estipular o seguinte: "Prometes apresentá-lo em tribunal?", não há razão para que esta obrigação não seja 

válida. 

 

71. Podemos estipular para a construção de um edifício sagrado ou religioso, caso contrário não podemos intentar uma acção 

ao abrigo de um contrato de arrendamento. 

 

72. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Um mestre, ao estipular para o seu escravo, adquire para si próprio, como um pai também adquire, se estipular para o seu 

filho; na medida em que tal seja permitido pelas leis. 

 

73. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Se o meu filho estipular para o meu escravo, a aquisição é obtida em meu benefício. 

 

74. Ulpianus, On Sabinus, Livro L. 

 

É evidente que sem dúvida pode surgir onde alguém estipula para pagamento sobre os Kalends de Janeiro, e acrescenta sobre 

"o primeiro" ou "o próximo". E, também, se menciona o segundo ou o terceiro, ou qualquer outro, também fixa a data para 

além de qualquer contestação. Se, contudo, não mencionar o mês de Janeiro, introduz uma questão de facto quanto à sua 

intenção; ou seja, o que foi acordado entre as partes; pois examinamos qual era a intenção, e decidimos em conformidade. 

Quando a intenção não é evidente, devemos adoptar o parecer do Sabinus, e sustentar que se tratava dos primeiros Kalends 

de Janeiro. Mas se alguém fizer uma estipulação no próprio dia dos kalends, que regra devemos seguir? Penso que a intenção 

deve ser considerada para se referir aos seguintes kalends. 

 

 

75. Sempre que o dia não for estipulado numa obrigação, o dinheiro é considerado como devido de imediato; a menos que 

seja mencionado um lugar que exija um certo tempo para lá chegar. No entanto, quando um dia é fixado, o efeito é que o 

dinheiro não será imediatamente devido, do qual é claro que a menção da hora é a favor do promotor, e não do estipulador. 

 

76. Esta regra aplica-se também aos ides, e aos nones, e, de um modo geral, a todas as datas. 

 

77. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVII. 
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Quando alguém estipula para pagamento este ano, ou este mês, não pode trazer o processo propriamente dito até que todo o 

ano, ou todo o mês, tenha expirado. 

 

78. Ulpianus, On Sabinus, Livro L. 

 

Se alguém estipular que a restituição lhe será feita, por exemplo, pela arbitragem de Lucius Titius, e então o próprio 

estipulador deve fazer com que o Titius demore a dar a sua sentença, o promotor não será responsável por estar em falta. Mas 

e se aquele que deve decidir o assunto deve causar atraso? Será melhor considerar que o caso não deve ser retirado da 

jurisdição daquele a cuja arbitragem foi submetido. 

 

79. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

E, portanto, se nada for decidido, a estipulação será nula, de modo que, se tiver sido acrescentada uma sanção, esta não 

poderá ser executada. 

 

80. Ulpianus, On Sabinus, Livro XL. 

 

Tudo o que uma pessoa estipula em favor de outra que tenha controlo sobre ela será considerado como se esta última tivesse 

feito ela própria a estipulação. 

 

81. Tal como qualquer pessoa pode estipular para algo "quando morre", assim também aqueles que estão sujeitos à 

autoridade de outros podem estipular de tal forma que o que eles fornecem terá efeito no momento da sua morte. 

 

82. Quando alguém estipula como segue: "Prometes pagar à minha filha após a minha morte?" ou, "Prometes pagar-me após 

a morte da minha filha?" a estipulação será válida; mas, no primeiro caso, a filha terá direito a uma acção equitativa, embora 

possa não ser herdeira do seu pai. 

 

83. Podemos estipular não só, "Quando morrer", mas também, "Se morrer", pois não há diferença entre "Quando vier", ou, 

"Se vier", da mesma forma não há diferença entre, "Se morrer", e "Quando morrer". 

 

84. Entende-se que um filho estipula para pagamento ao seu pai, mesmo que ele não o diga. 

 

85. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 
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Podemos estipular legalmente para pagamento no centésimo kalends, porque a obrigação está presente, e o pagamento é 

adiado até que chegue o tempo prescrito. 

 

86. Qualquer coisa que consista num acto não pode ser adiada até à morte da pessoa, como por exemplo: "Promete vir a 

Alexandria quando morrer? 

 

87. Se eu estipular como se segue, "Quando quiser", algumas autoridades dizem que a estipulação é nula; outras sustentam 

que é nula se morrer antes de se decidir; o que é verdade. 

 

88. Esta estipulação, contudo, "Se estiver disposto a pagar", é considerada inválida. 

 

89. Ulpianus, On Sabinus, Livro XL. 

 

Qualquer pessoa que estipula o seguinte: "Prometes pagar o que deves pagar por estes kalendsl" é entendido como estipulado 

não para o dia de hoje, mas para o tempo acordado, ou seja, para os kalends. 

 

 

 

Parte 2. Relativamente às obrigações verbais. 

 

 

 

90. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Se eu estipular o pagamento da posse aurei a pedido, a estipulação contém um aviso para o pagamento da quantia mais 

rapidamente, e, por assim dizer, sem demora, em vez de condicionalmente; e, portanto, mesmo que eu morra antes de fazer o 

pedido, a condição não será considerada como tendo falhado. 

 

91. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Quando um filho sob controlo paterno promete entregar Stichus, e foi por sua culpa que não foi entregue, e Stichus deve 

morrer, será concedida uma acção De peculia contra o pai pelo montante pelo qual o filho foi responsável sob a obrigação. 

Se, contudo, o pai estava em falta, o filho não será responsável, mas uma acção pretoriana deverá ser concedida contra o pai. 

Diz-se que todas estas coisas são aplicáveis a uma garantia. 
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92. Se eu estipular que nada será feito por vós para me impedir de gozar de um direito de passagem, e eu aceitar uma fiança 

vossa, e deve ser culpa da fiança que eu não goze da servidão, nenhuma das partes será responsável; mas se o promotor for o 

culpado, ambos serão. 

 

93. Na estipulação seguinte, "Não será feito nem por si nem pelo seu herdeiro", o acto é considerado como tendo sido 

executado pelo herdeiro, ainda que este possa ter estado ausente, e ignorante do facto, e por isso não fez o que era exigido 

pelos termos da estipulação. Um menor, contudo, não é considerado responsável por uma estipulação deste tipo, mesmo que 

seja o herdeiro. 

 

94. Se o promotor de um escravo for obrigado a entregá-lo antes do tempo acordado, e o escravo morrer, ele não será 

responsabilizado. 

 

95. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Na estipulação seguinte, as palavras "Nada será feito por si", não significam que não fará nada para impedir a realização de 

algum acto, mas que envidará os seus maiores esforços para o realizar. 

 

96. Mais uma vez, numa estipulação com referência à compra de uma propriedade, e que está nos seguintes termos: "Todo o 

dinheiro que lhe chega às mãos; ou que tenha impedido de lhe chegar às mãos; ou que possa, no futuro, impedir de o fazer", 

não há dúvida de que aquele que impediu que algo lhe chegasse às mãos será responsável. 

 

97. The Same, On the Edict, Book LI. 

 

Um homem que prometeu um escravo pertencente a outro não será responsável por uma acção ao abrigo da estipulação, se o 

escravo obtiver a sua liberdade; pois é suficiente para que não seja culpado de fraude ou negligência. 

 

98. The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Nas estipulações convencionais as partes contratantes prescrevem a forma do acordo; mas as estipulações pretorianas são 

regidas pela intenção do Pretor que as introduziu. Finalmente, não é permitido alterar nada nas estipulações pretorianas, nem 

acrescentar, nem retirar nada delas. 

 

99. Se alguém prometer entregar um bem vago, esta estipulação, não inclui um facto nu, mas também tem referência ao 

estado do bem. 
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100. Julianus, Digest, Livro LXII. 

 

É muito conveniente elaborar estipulações de modo a que contenham tudo o que nelas possa ser expressamente incluído, e 

para que também a cláusula com referência à fraude se aplique a assuntos que não possam ser recordados na altura, bem 

como a acontecimentos futuros incertos. 

 

101. The Same, Digest, Livro XXII. 

 

Nas estipulações, as espécies e os géneros são distribuídos de forma diferente. Quando estipulamos para espécies, é 

necessário que a estipulação seja tão dividida entre proprietários e seus herdeiros que uma parte de cada artigo será devida a 

cada um deles. Sempre que estipulamos para os géneros, a divisão é feita entre eles por número. Por exemplo, se alguém que 

estipula para Stichus e Pamphilus deixar dois herdeiros com direito a partes iguais dos seus bens, é necessário que metade de 

Stichus e Pamphilus seja devida a cada um deles. Se a mesma pessoa tiver estipulado para dois escravos, um escravo será 

devido a cada um dos seus herdeiros. 

 

102. Uma estipulação para os serviços assemelha-se àquelas em que os géneros são incluídos, e por isso é feita uma 

estipulação desta descrição, não com referência às partes dos serviços, mas ao número dos que a eles têm direito. Se um 

escravo detido em comum estipula para um tipo de serviço, é necessário que cada um dos seus proprietários exija uma parte 

do serviço na proporção do seu interesse no referido escravo. O cumprimento de uma obrigação deste tipo é muito fácil, se o 

libertado preferir oferecer o valor avaliado dos seus serviços, ou se os seus patrões consentirem que o seu trabalho seja 

realizado em benefício comum. 

 

103. The Same, Digest, Livro XXXVI. 

 

Quando alguém estipula que o pagamento deve ser feito a si próprio pelo Titius, o pagamento pode ser devidamente feito ao 

Titius, mas não aos seus herdeiros. 

 

104. The Same, Digest, Livro LII. 

 

Quando alguém faz a seguinte estipulação: "Prometes pagar aurei a Titius e a mim próprio?", é provável que tenha estipulado 

que apenas aurei a ser pago a Titius e a si próprio em conjunto; tal como quando alguém faz um legado a Titius e 

Sempronius, só se entende que deixou aurei a eles em conjunto. 

 

105. "Promete que você e Titius, o seu herdeiro, pagarão aurei de tenra idade"! Foi supérfluo incluir Titius, pois, se ele for o 

único herdeiro, ele será responsável na totalidade; e se ele for o herdeiro de apenas uma parte da propriedade, será 
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responsável na mesma medida que os restantes co-herdeiros; e embora pareça ter sido acordado que o processo só poderia ser 

intentado contra Titius, e não contra os seus co-herdeiros, ainda assim, este acordo informal que foi celebrado não será 

benéfico para os seus co-herdeiros. 

 

106. Qualquer pessoa que estipula para pagamento a si próprio ou ao seu filho inclui claramente o seu filho na estipulação, a 

fim de que ele possa ser legalmente pago. Também não faz qualquer diferença se ele estipula para si próprio e para um 

estranho, ou para si próprio e para o seu filho. Por conseguinte, o pagamento pode ser devidamente efectuado ao filho, quer 

enquanto ele estiver sob o controlo do pai, quer após a sua emancipação; nem importa que uma parte que estipula que o 

pagamento seja efectuado ao seu filho adquira para si próprio, porque o estipulador, ao incluir-se a si próprio, faz com que se 

compreenda que o seu filho se junta a ele, não com o objectivo de adquirir uma obrigação, mas para tornar o pagamento mais 

fácil. 

 

107. Quando alguém tiver estipulado que o pagamento deve ser feito apenas ao seu filho, que está sob o seu controlo, não 

pode ser legalmente feito a este último; porque o seu filho é mencionado no contrato mais por causa da obrigação do que para 

efeitos de pagamento. 

 

108. Quando uma pessoa estipula o seguinte: "Promete pagar a aurei enquanto eu viver?", pode legalmente exigir a aurei 

imediatamente, mas o seu herdeiro pode ser barrado por uma excepção com base num acordo informal; pois é evidente que o 

estipulador fez isto para impedir o seu herdeiro de fazer a reclamação; tal como aquele que estipula que o dinheiro lhe será 

pago "até ao tempo dos kalends", pode, de facto, trazer o processo após os kalends terem chegado, mas será barrado por uma 

excepção com base no contrato. Para o herdeiro, também, de alguém a quem tenha sido concedida uma servidão ligada a uma 

parcela de terra durante a sua vida, terá direito ao direito de passagem, mas poderá ser impedido por uma excepção baseada 

no acordo informal. 

 

109. Aquele que estipula o seguinte: "Promete pagar antes dos próximos kalends?" não difere daquele que estipula o 

pagamento dos kalends. 

 

110. Uma pessoa que tem a propriedade da propriedade sem o usufruto pode estipular legalmente que o usufruto lhe seja 

transferido; pois insere na obrigação algo que não tem na altura, mas que pode ter posteriormente. 

 

111. Se eu estipular consigo para a Propriedade Semproniana, e depois estipular com outro para a mesma propriedade, sem o 

seu usufruto, a primeira estipulação não será renovada porque não será libertado transferindo-me o terreno sem o seu 

usufruto; mas posso ainda assim intentar uma acção contra si para recuperar o usufruto do referido terreno. O que deverá 

então ser feito? Ao transferir o terreno para mim, também aquele com quem estipulei para o terreno sem o usufruto será 

exonerado de responsabilidade. 
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112. Se Seius me prometer, sob uma condição, o mesmo escravo pelo qual estipulei absolutamente com Titius, e enquanto a 

condição estiver pendente, e depois de Titius estar em falta, o escravo deve morrer, posso imediatamente intentar uma acção 

contra Titius, e tendo a condição sido cumprida, Seius não será responsável. Se, no entanto, eu der a libertação a Titius, a 

Seius ficará vinculada, se a condição tiver de ser cumprida. Existe, portanto, esta diferença, nomeadamente, após a morte do 

escravo, a propriedade pela qual a Seius era responsável deixa de existir, mas tendo sido dada a libertação, o escravo que a 

Seius prometeu ainda permanece. 

 

113. The Same, Digest, Book LIII. 

 

Quando alguém promete pagar a aurei se Titius se tornar Cônsul, mesmo que o promotor morra enquanto a condição está 

pendente, ele deixará o seu herdeiro responsável. 

 

114. The Same, Digest, Book LIV. 

 

Aquele que estipula para o usufruto da terra, e depois para a própria terra, assemelha-se a alguém que estipula para uma 

parte, da terra e depois para a totalidade da mesma, porque a terra não é entendida como sendo transmitida se o usufruto for 

reservado. E, por outro lado, quando alguém estipula para a terra, e depois para o usufruto, assemelha-se a alguém que 

estipula para toda a terra, e depois para uma parte. Quando uma pessoa estipula para um direito de condução, e depois para 

um caminho pedestre, a estipulação subsequente é nula, tal como quando a estipulação de qualquer pessoa para o direito de 

condução, e depois para cinco, é nula. Do mesmo modo, se alguém estipula para as culturas, e depois para o uso da terra, a 

estipulação é nula; a menos que, em todos estes casos, declare expressamente que o faz com a intenção de fazer uma nova 

estipulação, pois depois de a primeira obrigação ter sido extinta, o direito de acção surgirá da segunda, e o direito de 

passagem, e o uso da terra, bem como os cinco aurei, podem ser estipulados. 

 

115. The Same, Digest, Book LXXXVIII. 

 

Sempre que alguém estipular a entrega de petróleo num determinado dia, ou sob alguma condição, o seu valor deve ser 

estimado no dia em que a obrigação se torna devida, pois então pode ser exigido; caso contrário, será tirada uma vantagem do 

promotor. 

 

116. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XX. 
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A mesma regra será aplicada se alguém estipular a entrega de um determinado peso de petróleo em Cápua, para uma 

estimativa deve ser feita no momento em que a mesma possa ser reclamada, ou seja, logo que uma pessoa possa chegar ao 

local designado. 

 

117. Julianus, On Urseius Per boi, Livro II. 

 

Uma estipulação formulada da seguinte forma: "Prometes pagar-me uma soma de dinheiro, se não me nomeares teu 

herdeiro?" é nula, pois esta estipulação é contrária à boa moral. 

 

118. The Same, On Minicius, Livro II. 

 

Se um escravo, depois de ter sido proibido pelo seu amo, estipula o pagamento de dinheiro por outro, ele ainda assim tornará 

o promotor responsável perante o seu amo. 

 

119. Africanus, Perguntas, Livro VI. 

 

Quando alguém estipula como segue: "Se um navio deve vir da Ásia, ou Titius deve ser nomeado Cônsul", 

independentemente da condição que for cumprida primeiro, a estipulação tornar-se-á operativa, mas isto não será feito uma 

segunda vez. Pois quando uma de duas condições distintas falhar, a que for cumprida tornará necessariamente a estipulação 

operativa. 

 

120. O mesmo, Perguntas, Livro VII. 

 

A seguinte estipulação foi introduzida: "Se o Titius deve ser nomeado Cônsul, promete pagar dez sestércios anualmente, a 

partir do dia de hoje"? A condição foi cumprida ao fim de três anos; não será razoável duvidar da possibilidade de ser 

instaurado um processo para obrigar ao pagamento por este período? A resposta foi que a estipulação era válida, e que o 

pagamento devia ser entendido como sendo devido mesmo para os anos que tinham decorrido antes de a condição ser 

cumprida, como o significado era, que se o Titius fosse nomeado Cônsul, dez sestércios deviam ser pagos todos os anos, e 

que mesmo o tempo que tinha decorrido devia ser incluído. 

 

121. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

Qualquer coisa que possa acrescentar que seja estranha à estipulação e que não tenha qualquer referência ao presente contrato 

será considerada supérflua, mas não viciará a obrigação; por exemplo, se disser: "Canto de armas e o homem, prometo", a 

estipulação será válida. 



3033 

 

 

122. No entanto, quando é feita qualquer alteração na designação do bem, ou da pessoa em causa na transacção, considera-se 

que tal não representará qualquer obstáculo. Pois se ele estipula para o denarii, estará vinculado, se prometer aurei ao mesmo 

montante. E se um escravo estipula para Lucius, o seu senhor, e você promete pagar a Titius, que é a mesma pessoa, você 

será responsável. 

 

123. Paulus, Sobre a Lex Aelia Sentia, Livro III. 

 

Se um menor de vinte anos estipular com o seu devedor a manumissão de um escravo, a execução da estipulação não deve 

ser concedida. Se, contudo, o menor tiver vinte e cinco anos de idade, a manumissão não será impedida, porque a lei 

menciona um menor dessa idade. 

 

124. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

A seguinte estipulação, "Promete garantir o pagamento de dez mil sestércios" é válida. 

 

125. Uma pessoa que estipula que alguém verá que lhe é pago o ten aurei não pode trazer processo para recuperar essa soma, 

uma vez que a promessa pode ser libertada dando uma garantia solvente, como diz Labeo, e Celsus também declara no Sexto 

Livro do Digest. 

 

126. Paulus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Quando estipulo uma pena se não me emprestar uma soma de dinheiro, é certo _ que a estipulação é válida. Se, contudo, 

estipular o seguinte: "Prometes emprestar-me uma certa quantia de dinheiro?" a estipulação é vaga, porque o que é do meu 

interesse está incluído nela, 

 

127. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Quando um homem morto não pode ser apresentado em tribunal, a pena por algo que é impossível não é incorrida; tal como 

quando alguém, tendo estipulado entregar Stichus, que está morto, prevê uma pena se ele não deve ser entregue. 

 

128. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XI. 
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Uma mulher que deu um dote ao meu compatriota, Glabrio-Isidor, obrigou-o a prometer este dote a uma criança se ela 

morresse durante o casamento, o que ela fez. Foi decidido que uma acção ao abrigo da estipulação não mentiria, pois uma 

pessoa incapaz de falar não poderia estipular. 

 

129. The Same, On the Edict, Livro XIII. 

 

Sempre que estipulamos uma sanção para que algum acto possa ser realizado, expressamo-nos correctamente da seguinte 

forma: "Se não for feito desta forma". Se, no entanto, a pena for para que algum acto não seja realizado, devemos exprimir-

nos da seguinte forma: "Se algo contrário a isto for feito". 

 

130. The Same, On the Edict, Livro XX. 

 

As estipulações não são divididas quando se referem a coisas que não são susceptíveis de divisão; como, por exemplo, os 

direitos de passagem de cada descrição, o privilégio de conduzir a água, e outras servidões. Penso que a mesma regra será 

aplicável quando alguém estipula para a realização de algum acto, por exemplo, a entrega de terreno, a escavação de uma 

vala, a construção de uma casa; ou para certos serviços, ou para qualquer outra coisa deste tipo, uma vez que a sua divisão 

anula a estipulação. Celsus, contudo, no Trigésimo Oitavo Livro do Digest, diz que foi a opinião de Tubero que onde 

estipulamos que algo deve ser feito, e não é feito, uma soma de dinheiro deve ser paga, e que mesmo neste tipo de transacção 

a estipulação é dividida; de acordo com a qual, Celsus diz que se pode considerar que uma acção deve ser concedida, 

dependendo das circunstâncias do caso. 

 

131. Quando alguém estipula o seguinte: "Se o trabalho não for concluído antes dos Kalends de Março próximo, promete 

pagar uma soma de dinheiro igual ao valor do trabalho?" a promessa não datará do dia em que o trabalho foi iniciado, mas 

após os Kalends de Março, porque a pessoa que faz a promessa não pode ser processada antes dos Kalends de Março. 

 

132. É evidente que se alguém tiver estipulado a sustentação de uma casa, não será necessário esperar até que a casa caia 

antes de trazer fato; nem, onde uma casa vai ser construída, esperar até que tenha passado o tempo em que poderia ser 

construída; mas assim que a promessa estiver em falta na construção da casa, então o fato pode ser trazido, uma vez que o 

tempo fixado para o cumprimento da obrigação já decorreu. 

 

133. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Por vezes a execução de uma estipulação absoluta é atrasada pela própria natureza da coisa; por exemplo, quando alguém 

estipulou com referência a uma criança por nascer, ou culturas futuras, ou uma casa a ser construída, para então o direito de 

acção surge sempre que a entrega pode ser feita, de acordo com a natureza da propriedade. Mais uma vez, se alguém estipular 
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que o pagamento seja feito em Cartago, enquanto estiver em Roma, o tempo é tacitamente entendido como sendo necessário 

para consumir a fim de ir para Cartago. Da mesma forma, se alguém estipula com um libertado pelos seus serviços, o seu 

tempo não expirará antes de ter sido definido e não executado. 

 

134. Quando um escravo pertencente a uma propriedade faz uma estipulação, esta não terá força ou efeito, a menos que a 

propriedade tenha sido inscrita, tal como se tivesse sido feita sob uma condição. A mesma regra aplica-se a um escravo que 

está nas mãos do inimigo. 

 

135. O promotor de Stichus, ao oferecer-lhe uma oferta depois de estar em falta, purga-se a si próprio da falta. Pois é certo 

que uma excepção por fraude impedirá qualquer pessoa que se recuse a receber dinheiro que lhe tenha sido oferecido. 

 

136. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VIII. 

 

Algumas estipulações são certas, e outras são incertas. 

 

137. Uma estipulação é certa quando, pela sua simples menção, a sua natureza e o seu montante são predispostos, como por 

exemplo, o ten aurei, o Tusculan Estate, o escravo Stichus, uma centena de medidas do melhor trigo africano, uma centena de 

frascos do melhor vinho de Campania. 

 

138. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Quando, no entanto, não é aparente o que está estipulado, e a sua natureza ou quantidade é indeterminada, deve dizer-se que a 

estipulação é incerta. 

 

139. Portanto, quando alguém estipula para um tracto de terra sem qualquer designação específica, ou para um escravo em 

termos gerais, sem mencionar o seu nome, ou para vinho ou trigo sem declarar a sua espécie, ele incluiu algo incerto na 

obrigação. 

 

140. Isto é tão verdade que se alguém estipular o seguinte: "Prometes dar-me uma centena de medidas de bom trigo africano, 

e uma centena de frascos de bom vinho de companhia?" ele será considerado como tendo estipulado para artigos que são 

incertos, porque algo melhor do que algo bom pode ser encontrado, por isso a denominação "bom" não especifica nenhum 

determinado artigo, pois qualquer coisa que seja melhor do que bom também é bom em si mesmo. Mas quando alguém 

estipula para "o melhor", entende-se que estipula para um artigo cuja excelência ocupa a primeira posição, cujo resultado é 

que esta designação se refere a algo que é certo. 
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141. Se alguém estipula para o usufruto de um determinado tracto de terra, entende-se que inseriu algo de vago na sua 

obrigação. Esta é a prática actual. 

 

142. Quando uma pessoa estipula que qualquer criança que nasça para a escrava, Arethusa, ou qualquer cultura cultivada na 

Quinta Toscana lhe será dada, é duvidoso que seja considerado como tendo estipulado para algum objecto que é certo. É, 

contudo, pela natureza do caso, perfeitamente claro que esta estipulação se destina a um objecto incerto. 

 

143. Mas quando alguém estipula para o vinho, o azeite, ou o trigo que se encontra num determinado armazém, entende-se 

que estipular para algo que é certo. 

 

144. Quando, no entanto, alguém estipula com o Titius como se segue: "Prometes pagar-me o que Seius me deve" e também 

aquele que estipula o seguinte: "Prometes pagar-me o que me deves, sob a tua vontade", insere algo que é incerto na sua 

obrigação, mesmo que Seius deva uma certa quantia, ou uma certa quantia lhe seja devida sob a vontade, embora estes casos 

dificilmente possam ser distinguidos daqueles que mencionámos com referência ao vinho, ao azeite, ou ao trigo armazenado 

no armazém. Por outro lado, as fianças são consideradas como tendo prometido algo certo, desde que aquele a quem se 

obrigaram deva algo certo; embora também se lhes possa perguntar: "Consideram-se responsáveis por isto? 

 

145. Considera-se que qualquer pessoa que estipula que algo deve ou não deve ser feito, estipula o que é incerto: que algo 

deve ser feito, como, por exemplo, "a escavação de uma vala, a construção de uma casa, a entrega de posse livre"; que algo 

não deve ser feito, por exemplo, "que nada deve ser feito por vós para me impedir de andar e conduzir sobre as vossas terras, 

ou que não tomareis medidas para me impedir de ter o escravo Eros". 

 

146. Quando alguém estipula para uma coisa ou outra, por exemplo, para o tenente aurei ou o escravo Stichus, não é 

irrazoável perguntar se incluiu algo que era certo ou incerto na sua obrigação. Pois estes objectos são especificamente 

designados, e só existe incerteza quanto a qual deles deve ser entregue. Ainda assim, aquele que reservou para si a escolha, 

acrescentando as seguintes palavras: "O que eu desejar", pode ser considerado como tendo estipulado para algo que é certo, 

uma vez que pode afirmar que tem o direito de dar apenas o escravo, ou a aurei da posse. No entanto, quem não reservar a 

escolha para si próprio, estipula para algo que é incerto. 

 

147. Aquele que estipula para o principal e para qualquer interesse o que se considera ter estipulado para algo que é 

simultaneamente certo e incerto; e há tantas estipulações como há coisas. 

 

148. A seguinte estipulação, "Prometes transferir a Propriedade Tusculana?" mostra que o objecto é certo, e contém a 

disposição de que toda a propriedade da propriedade será transmitida ao estipulador de uma forma ou de outra. 
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149. Paulus, On the Edict, Livro XVIII. 

 

Quando estipulo para uma coisa ou outra, seja o que for que possa seleccionar, a escolha é pessoal e, portanto, uma selecção 

deste tipo prende-se a um escravo ou a um filho sob controlo paterno. Se, contudo, o estipulador morrer antes de fazer a sua 

escolha, a obrigação passará para os herdeiros. 

 

150. Quando estipulamos que deve dar ou fazer alguma coisa, o que é devido no momento presente só está incluído na 

estipulação, e não o que pode ser devido no futuro, por exemplo, em julgamentos. Por conseguinte, as palavras "o que deve 

pagar", "agora, ou dentro de um determinado prazo" são inseridas na estipulação. Isto é feito porque uma pessoa que estipula 

para si o pagamento de algo tem referência a dinheiro que já é devido. Se, no entanto, desejar designar a totalidade da dívida, 

diz: "O que deve pagar agora ou dentro de um certo tempo". 

 

151. The Same, On the Edict, Book LVIII. 

 

Quando o dinheiro é prometido num determinado dia, sob uma penalidade, e o promotor morre antes do dia chegar, a 

penalidade será incorrida, mesmo que a propriedade possa não ter sido aceite. 

 

152. The Same, On the Edict, Book LXII. 

 

Se um filho sob controlo paterno, tendo estipulado sob uma condição, deve ser emancipado, e depois a condição deve ser 

cumprida, o seu pai terá direito à acção; porque, em estipulações, o momento em que fazemos o contrato é considerado. 

 

153. Quando estipulamos para uma parcela de terra, as culturas que existem no momento da estipulação não são incluídas. 

 

154. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Se for fornecida segurança ao agente de uma pessoa que estava presente, não há dúvida de que uma acção sobre a estipulação 

será a favor do comitente. 

 

155. O mesmo, Sobre o Édito, Livro LXXIV. 

 

Sempre que a linguagem de uma estipulação for ambígua, é mais conveniente adoptar o significado que é favorável à 

preservação do bem em questão. 

 

156. The Same, On the Edict, Book LXXVII. 



3038 

 

 

Sempre que alguém promete produzir outro em tribunal, e não prevê uma pena (por exemplo, se promete produzir o seu 

escravo, ou um homem livre), surge a questão de saber se a estipulação se torna operacional. Celsus diz, que mesmo quando 

não foi estipulado que uma pena deve ser paga, se a pessoa não foi produzida, entende-se que aquele que faz a promessa será 

responsável pelo interesse do seu adversário em tê-la produzida. O que Celsus diz é verdade, pois aquele que promete 

produzir outro em tribunal promete que tomará medidas para o fazer. 

 

157. Se um agente prometer apresentar alguém sem penalização, pode ser mantido que ele fez o acordo, não para seu próprio 

benefício, mas para o da pessoa que representa; e pode ser assegurado com mais razão ainda que a estipulação do agente 

inclui o valor dos bens envolvidos. 

 

158. The Same, On the Edict, Book LXXVIII. 

 

Ninguém pode fazer uma estipulação válida para o seu próprio bem, mas ele pode fazer uma pelo seu preço. Posso estipular 

legalmente que os meus próprios bens me sejam restituídos. 

 

159. Se o escravo a ser produzido morrer depois de o promotor estar em falta, este último ainda será responsável, tal como se 

o escravo estivesse vivo. Considera-se que está em falta quem prefere ir a tribunal em vez de fazer a restituição. 

 

160. Paulus, On the Edict, Livro LXXII. 

 

O contrato é feito entre o estipulador e o promotor, e portanto, quando um deles promete por outro que pagará algo, ou 

executará algum acto, ele não será responsável, pois cada um deve prometer por si próprio. E aquele que afirma que não há 

fraude relacionada com a transacção, e que não haverá nenhuma, não faz simplesmente um não consentimento, mas promete 

que verá que nenhuma fraude é cometida. A mesma regra aplica-se às seguintes estipulações, nomeadamente, "que a parte 

interessada será autorizada a ter o bem," e que "nada será feito por si ou pelo seu herdeiro para impedir que isto aconteça". 

 

161. Se, ao estipular para Stichus, eu tiver outro escravo na minha mente, e o senhor ainda tiver outro, a transacção será nula. 

Esta foi também a opinião de Aristo com referência a julgamentos. A melhor opinião, porém, é que ele será considerado 

como sendo exigido a quem o comprador tinha em mente; pois embora a validade da estipulação dependa do consentimento 

de ambas as partes, uma sentença é proferida contra uma delas sem o seu consentimento, pelo que se deve antes acreditar no 

queixoso; caso contrário, o réu negará sempre o seu consentimento. 

 

162. Se, quando estipulo para Stichus ou Pamphilus, promete dar-me uma delas, fica decidido que não será responsável, e 

que nenhuma resposta foi dada ao interrogatório. 
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163. O caso das somas de dinheiro é diferente, como por exemplo: "Promete pagar dez, ou vinte aurei? Pois, neste caso, 

embora prometa dez, a resposta foi devidamente dada, porque se considera que uma pessoa prometeu a menor de duas somas 

de dinheiro. 

 

164. Mais uma vez, se estipular por várias coisas, por exemplo, para Stichus e Pamphilus, embora possa ter prometido uma 

delas, será responsável, pois considera-se que respondeu numa destas duas estipulações. 

 

165. Não posso estipular legalmente nada que seja sagrado ou religioso, ou que tenha sido perpetuamente destinado ao uso do 

público, como um mercado ou um templo, ou um homem livre; embora o que é sagrado possa tornar-se profano, e qualquer 

coisa que tenha sido destinada ao serviço público possa reverter para usos privados, e um homem livre possa tornar-se 

escravo. Pois quando alguém promete que dará algo que é profano, ou Stichus, ficará livre de responsabilidade se a 

propriedade se tornar sagrada, ou Stichus obtém a sua liberdade, sem qualquer acto seu. Nem estas coisas voltarão a ser 

objecto da obrigação, se por alguma lei, a propriedade se tornar novamente profana, e Stichus, de ser livre, deve ser 

novamente reduzido à servidão; pois o que é a consideração tanto da libertação como da obrigação não pode ser entregue ou 

não pode ser entregue. Pois se o proprietário de um navio, que o prometeu, o desmonta e o reconstrói com os mesmos 

materiais, a obrigação é renovada, porque é o mesmo navio. Daí Pedius afirmar que se eu estipular por cem jarros de vinho, 

de uma certa propriedade, devo esperar até que seja feito, e se foi feito e depois foi consumido sem culpa do promotor, devo 

esperar novamente até que mais seja feito, e possa ser entregue; e durante estas mudanças, a estipulação ou permanecerá em 

suspensão ou tornar-se-á operativa. Estes casos, porém, são diferentes, pois quando um homem livre é prometido, não é 

necessário esperar até ao momento da sua servidão, pois uma estipulação deste tipo com referência a um homem livre não 

deve ser aprovada; por exemplo, "Prometes entregar So-e-So, quando ele se tornar escravo? " e também, "Promete transferir 

esse terreno quando, de sagrado e religioso, se tornar profano?" porque tal estipulação não inclui a obrigação do tempo 

presente, e só as coisas que pela sua natureza são possíveis podem ser introduzidas numa obrigação. Considera-se que 

estipulamos não para uma espécie mas para um género de vinho; e, neste caso, o tempo é tacitamente incluído. Um homem 

livre pertence a uma determinada espécie, e não está de acordo com a lei civil ou natural esperar que um acidente ou fortuna 

adversa aconteça a um homem livre, pois nós transacionamos muito apropriadamente os nossos assuntos com referência a tal 

propriedade que pode ser imediatamente sujeita ao nosso uso e propriedade. Se um navio for desmontado com a intenção de 

utilizar as suas tábuas para algum outro fim, embora o proprietário possa mudar de ideias, deve dizer-se que o navio original 

foi destruído, e que este é um navio diferente. Se, no entanto, todas as tábuas tiverem sido removidas com a intenção de 

reparar o navio, o navio original não é considerado como tendo sido destruído, e quando os materiais são novamente 

colocados juntos, torna-se novamente o mesmo; tal como quando as vigas são retiradas de uma casa com a intenção de serem 

substituídas, elas continuam a pertencer à casa. Se, no entanto, a casa for levada até ao nível do solo, mesmo que os mesmos 

materiais sejam substituídos, será um edifício diferente. Esta discussão faz referência a estipulações pretorianas pelas quais se 

prevê a restauração da propriedade, e levanta-se a questão de saber se se trata da mesma propriedade. 
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166. Se estipulei para algo sob um título lucrativo, e o obtiver por tal título, a estipulação extingue-se. Quando me torno 

herdeiro, a estipulação extingue-se com a propriedade. Se, no entanto, sendo eu o herdeiro, o falecido me acusou de um 

legado da propriedade, uma acção pode ser intentada ao abrigo da estipulação. A mesma regra aplica-se se o legado foi 

legado condicionalmente, porque se o próprio devedor legar o bem sob uma condição, ele não será libertado. Se, no entanto, 

a condição não for cumprida, e o bem permanecer na posse do herdeiro, não haveria mais fundamentos para o crédito. 

 

167. Se eu estipular para Stichus, que está morto, apesar de ser este o caso, e uma acção pessoal para a sua recuperação puder 

ser intentada, tal como pode ser feito por um ladrão, Sabinus diz que eu fiz uma estipulação válida. Mas quando uma 

estipulação é feita noutras circunstâncias, ela será nula; pois mesmo que o escravo possa ser devido, o promotor é libertado 

da sua responsabilidade pela sua morte. Por conseguinte, ele teria a mesma opinião se eu estipulasse para o escravo morto, 

quando o devedor estava em falta. 

 

168. Quando alguém promete produzir uma escrava, que está grávida, num determinado lugar, embora possa produzi-la sem 

o seu filho, entende-se que a produz no mesmo estado. 

 

169. The Same, On the Edict, Book LXXIV. 

 

Se eu estipular para a construção de uma casa, e o tempo em que a poderá construir, desde que eu não leve o caso a tribunal, 

fica estabelecido que será libertado se construir a casa. Se, no entanto, eu já tiver trazido o processo, não terá qualquer 

vantagem para si se o construir. 

 

170. The Same, On the Edict, Book LXXV. 

 

No cumprimento de uma obrigação, deve ser lembrado que há quatro coisas a considerar: porque por vezes podemos 

recuperar algo de cada herdeiro individual; e por vezes é necessário intentar uma acção judicial para todo o imóvel, que não 

pode ser dividido; e mais uma vez, uma acção judicial pode ser intentada para uma parte do imóvel, enquanto a dívida não 

pode ser paga a não ser na sua totalidade; e há casos em que uma acção judicial deve ser intentada para todo o imóvel, 

embora o crédito possa admitir uma divisão do pagamento. 

 

171. O primeiro caso tem referência ao promotor de uma determinada soma de dinheiro, pois tanto a demanda como o 

pagamento dependem das quotas hereditárias do bem. 
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172. O segundo caso aplica-se a algum trabalho que o testador ordenou que fosse feito. Todos os herdeiros são responsáveis 

em conjunto, porque o efeito da obra não pode ser dividido em partes separadas. 

 

173. Se eu estipular que nada deve ser feito por si ou pelo seu herdeiro para me impedir de usar o direito de passagem, e que, 

se o fizer, pagará uma quantia especificada, e um dos vários herdeiros do promotor me impedir de usar o direito de passagem, 

a opinião das melhores autoridades é que todos os herdeiros ficarão vinculados pelo acto de um deles, porque, embora eu seja 

impedido por um só, ainda não estou parcialmente impedido, mas os outros podem ser indemnizados por uma acção em 

partilha. 

 

174. A reclamação pode ser exigida em parte, onde tudo deve ser pago, como, por exemplo, onde estipulo para um escravo 

que não é especificamente designado, pois a reclamação é dividida, mas não pode ser exonerada a não ser na totalidade; caso 

contrário, isto poderia ser feito pela transferência de partes de diferentes escravos, o que o falecido não poderia ter feito, para 

me impedir de obter o que estipulei. Aplicar-se-á a mesma regra, se alguém prometer dez mil sestércios ou um escravo. 

 

175. Uma acção pode ser intentada pela totalidade da quantia, e o pagamento de uma parte dará lugar a uma libertação, 

quando instaurarmos um processo de despejo; pois os herdeiros do vendedor devem ser todos notificados em conjunto, e 

todos eles devem defender o caso, e se um deles não o fizer, todos serão responsáveis, mas cada um só será obrigado a pagar 

proporcionalmente à sua parte da herança. 

 

176. Do mesmo modo, se for estipulado o seguinte: "Se a propriedade do Titian não for transferida, promete pagar uma 

centena de aurei?", a penalidade de cem aurei não será incorrida, a menos que a totalidade da propriedade seja transferida, e 

não tem qualquer vantagem em transmitir as restantes partes da terra, se uma das partes se recusar a transmitir a sua parte; tal 

como o pagamento de uma parte de uma dívida a um credor não é suficiente para libertar a propriedade penhorada. 

 

177. Se alguém, que se torne responsável sob uma determinada condição, impedir que a condição seja cumprida, será, no 

entanto, responsável. 

 

178. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

Quando se diz que há tantas estipulações como há coisas, isto só se aplica quando as coisas são mencionadas na estipulação, 

mas se não forem numeradas, há apenas uma estipulação. 

 

179. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

Ninguém pode estipular legalmente algo que é dele, no caso de lhe pertencer. 
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180. The Same, On Plautius, Livro VI. 

 

O incumprimento do devedor principal também prejudica a caução, mas se a caução deve oferecer um escravo, e o devedor 

principal está em falta, e o escravo deve morrer, a caução deve ser concedida. Se, no entanto, a caução deve matar o escravo, 

o devedor principal será libertado, mas uma acção baseada na estipulação pode ser intentada contra a caução. 

 

181. The Same, On Plautius, Livro IX. 

 

Se eu alugar um terreno a um inquilino durante cinco anos, e, decorridos três anos, estipulo o seguinte: "Prometes tudo o que 

és obrigado a pagar, ou fazes?" nada mais é abraçado nesta estipulação do que o que deveria ser feito naquele momento; pois 

ao fazer uma estipulação nada está incluído senão o que já é devido. Se, no entanto, se acrescentar, "O que será obrigado a 

pagar, ou a fazer", a obrigação terá referência ao futuro. 

 

182. Pomponius, On Plautius, Livro III. 

 

Quando estipulamos que se o capital não for pago, será devida uma penalidade todos os meses, em vez dos juros legais, 

mesmo que se possa obter uma sentença para o capital, a penalidade continuará a aumentar, porque é certo que o capital não 

foi pago. 

 

183. Paulus, On Plautius, Livro XVII. 

 

Se eu estipular para um escravo, e ele deve morrer sem que ninguém esteja em falta, mesmo que o promotor deva matá-lo, 

pode ser instaurado um processo legal. Onde, porém, o promotor o negligencia quando ele está doente, será ele responsável? 

Quando consideramos se este é o caso, quando uma acção é intentada para recuperar um escravo, e ele foi negligenciado pela 

pessoa que o possui, esta última será responsável por negligência; tal como quando alguém que prometeu entregar o escravo 

a quem a estipulação tem referência é presumido negligente em fazer algo, e não por se abster de fazer algo. Esta última 

opinião deve ser aprovada, porque aquele que promete pagar é responsável pelo pagamento, e não pela execução de algum 

acto específico. 

 

184. Se, contudo, a propriedade existir, mas não puder ser entregue, como, por exemplo, um pedaço de terra que se tenha 

tornado religioso, ou sagrado, ou um escravo que tenha sido manumitido, ou mesmo capturado pelo inimigo, a negligência é 

determinada da seguinte forma: se a propriedade pertencia ao promotor no momento da estipulação, ou se se tornou sua 

posteriormente, e se qualquer das ocorrências acima mencionadas teve lugar, ele continuará a ser responsável. O mesmo 

acontecerá se isto tiver ocorrido através da agência de outro, depois de o escravo ter sido alienado pelo promotor. No entanto, 
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quando o escravo pertencia a outra pessoa, e algo deste tipo ocorreu através da agência de outro, o promotor não será 

responsável, porque não fez nada, a menos que algo deste tipo tenha ocorrido depois de ter atrasado o pagamento. Julianus 

aceita esta distinção. Mais uma vez, se um escravo que pertencia ao promotor lhe fosse tirado, pelo facto de ser livre sob uma 

certa condição, deveria ser considerado na mesma posição que se tivesse prometido o escravo de outro, porque o escravo 

deixou de lhe pertencer sem qualquer acto da sua parte. 

 

185. A questão é se, não tendo consciência de que devia ao escravo, deveria matá-lo, será que ele será responsável? Julianus 

pensa que este é o caso quando um, não sabendo que foi acusado por um codicilo de entregar um escravo, o manuma. 

 

186. No lugar seguinte, consideremos a regra estabelecida pelos antigos, ou seja, sempre que o devedor for culpado de 

negligência, a obrigação continuará a existir. Como deve isto ser entendido? E, de facto, se o promotor agir de tal forma que 

se torne incapaz de pagar, a constituição torna-se fácil de compreender. No entanto, se ele só estiver em falta, pode surgir 

uma dúvida se, se ele não atrasar posteriormente, a falta anterior será descartada. Celsus diz, que aquele que está em falta na 

entrega de Stichus, a quem prometeu, pode livrar-se da falta através da posterior adjudicação do escravo; pois esta é uma 

questão que se refere ao que é correcto e equitativo, e, num caso deste tipo, são frequentemente cometidos erros perniciosos, 

confiando demasiado na autoridade da ciência da lei. Esta opinião é provavelmente correcta, e é adoptada por Julianus. Pois 

quando a questão dos danos se coloca, e o caso de ambas as partes é o mesmo, porque não deveria a posição daquele que 

detém o bem ser preferível à daquele que o tenta obter? 

 

187. Vejamos agora a que pessoas se aplica esta constituição. Há duas coisas a ter em conta: em primeiro lugar, temos de 

perguntar que pessoas são responsáveis pela continuação da obrigação; e em segundo lugar, por quem fazem com que ela 

seja continuada. O devedor principal perpetua certamente a obrigação, mas haverá alguma dúvida de que os outros devedores 

também a perpetuam? É a opinião de Pomponius que o fazem, pois por que razão deveria uma caução extinguir a sua 

obrigação pelo seu próprio acto? Esta opinião é correcta, portanto a obrigação é perpetuada tanto nas suas pessoas como nas 

dos seus sucessores, assim como nas dos seus acessórios, ou seja, as suas fianças; pela razão de terem dado a sua promessa 

com referência a ela em todas as circunstâncias. 

 

188. Vejamos se um filho sob controlo paterno, que fez uma promessa por ordem do seu pai, pode prolongar a obrigação 

deste último, matando o escravo. Pomponius pensa que o pode fazer, porque compreendemos a pessoa que dá a ordem para 

ser cúmplice. 

 

189. O efeito deste regulamento é que o escravo ainda pode ser reclamado, mas considera-se que uma libertação pode ser 

concedida, ou que uma garantia pode ser aceite por causa da obrigação. Existe alguma dúvida sobre se esta obrigação pode 

ser renovada, pela razão de que não podemos estipular para um escravo que não existe, ou por dinheiro que não é devido. 

Penso que uma renovação pode ser feita se for acordada entre as partes; que é também a opinião de Julianus. 
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190. The Same, On Plautius, Livro XVIII. 

 

Se eu estipular o seguinte: "Prometes que nada será feito por ti para me impedir, ou ao meu herdeiro, de retirar a minha 

colheita?" a acção também será concedida ao meu herdeiro. 

 

191. The Same, On Vitellius, Livro III. 

 

Se eu estipular o seguinte: "Prometes que nada farás para me impedir de tomar um dos escravos que tens?". Eu terei direito à 

escolha. 

 

192. Marcellus, Digest, Livro III. 

 

Um homem estipulado para que o trigo lhe seja entregue. Isto é uma questão de facto, e não de lei. Portanto, se ele tivesse em 

mente um certo tipo de trigo, ou seja, trigo de uma certa qualidade, ou de uma certa quantidade, isto é considerado como 

tendo sido declarado. Caso contrário, se ele pretendia designar o tipo de trigo e a quantidade, e não o fez, considera-se que 

não estipulou nada, pelo que a outra parte não é obrigada a entregar uma única medida de trigo. 

 

193. The Same, Digest, Livro V. 

 

Quando alguém estipula para a construção de uma casa, só adquire a obrigação quando é evidente em que lugar desejava que 

a casa fosse construída, e se estiver interessado em tê-la construída ali. 

 

194. The Same, Digest, Livro XII. 

 

Quando alguém me deve um escravo nos termos de uma estipulação e o surpreende no acto de cometer um crime, e o mata 

impunemente, uma acção pretoriana não pode ser intentada contra ele. 

 

195. Celsus, Digest, Livro XXVI. 

 

Se estipular como se segue: "Vai comparecer em tribunal? E se não o fizer, irá entregar um centauro?" a estipulação será a 

mesma como se eu tivesse meramente prometido comparecer em tribunal. 

 

196. Posso estipular legalmente convosco o seguinte: "Promete pagar em nome do Titius?" Pois isto não é semelhante à 

estipulação de que "Titius dará algo", mas sob esta estipulação posso intentar uma acção, se tiver algum interesse; e portanto 
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se Titius for solvente, não posso recuperar nada sob esta estipulação, pois que interesse tenho em induzir-vos a fazer algo, 

enquanto que se não o fizerem, terei a mesma certeza do meu dinheiro? 

 

197. "Prometes pagar-me aurei, se eu casar contigo?" Penso que, neste caso, após ter sido demonstrada uma causa adequada, 

a acção pode ser recusada; ainda assim, não é raro que haja motivo para uma estipulação deste tipo. A mesma regra aplica-se 

quando um marido estipula com a sua mulher desta forma, quando não há qualquer referência a um dote. 

 

198. Marcellus, Digest, Livro XX. 

 

Penso que a propriedade que me pertence pode ser estipulada sob uma condição, como eu posso estipular para um direito de 

passagem para uma parcela de terra, embora a terra possa não me pertencer na altura. Se, no entanto, não for esse o caso, e eu 

estipular para um terreno pertencente a outro, sob uma condição, e o terreno se tornar depois meu por um título lucrativo, a 

estipulação é imediatamente anulada. Se o proprietário do terreno estipular um direito de passagem sob uma condição, a 

estipulação será anulada assim que o terreno for alienado; e este é certamente o caso, na opinião das autoridades que 

sustentam que as obrigações que foram legalmente contraídas se extinguem, quando as condições em que elas existem se 

tornam tais que não poderiam ter sido estabelecidas sob elas. 

 

 

199. A questão coloca-se quando a acção pode ser intentada sob a seguinte estipulação: "Promete sustentar uma casa assim?". 

Não é necessário esperar até que a casa caia, pois é do interesse do estipulador que ela seja sustentada, e não que não o seja; 

mesmo assim, o processo não pode ser devidamente instaurado, se não tiver decorrido tempo suficiente para que a pessoa que 

o pretende sustentar o faça. 

 

200. Celsus, Digest, Livro XXXVIII. 

 

O que quer que seja necessário para tornar uma obrigação vinculativa é entendido como tendo sido omitido, se não for 

claramente expresso em palavras; e quase sempre interpretamo-lo a favor do promotor, porque o estipulador era livre de dar 

um significado mais amplo aos termos; mas, por outro lado, o promotor não deve ser ouvido se for do seu interesse que o 

acordo deva ser considerado como tendo referência a certas embarcações, ou a certos escravos. 

 

201. Se estipular o seguinte: "Prometes pagar se não ascenderes ao Capitólio dentro de dois anos"? Não posso legalmente 

intentar uma acção antes do termo dos dois anos; pois embora estas palavras sejam ambíguas, ainda assim entende-se que 

têm este significado: "Se é absolutamente verdade que não ascendeu ao Capitólio". 

 

202. Modestinus, Regras, Livro VIII. 
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Uma condição que tem referência ao passado, bem como ao tempo presente, ou anula a obrigação imediatamente, ou não 

adia, em circunstância alguma, o seu cumprimento. 

 

203. The Same, On Prescriptions, Livro IV. 

 

As pessoas que tenham chegado à idade da puberdade podem ligar-se sob uma estipulação sem os seus curadores. 

 

204. The Same, Opiniões, Livro V. 

 

Os vendedores forneceram segurança contra despejo a um comprador na medida do seu interesse, e também prometeram 

especialmente que seriam responsáveis por todas as despesas que pudessem ser incorridas pelo comprador, que era o 

estipulador, se o assunto fosse levado a tribunal. Após a morte do comprador, um dos vendedores intentou uma acção, 

alegando que o preço lhe era devido; e os herdeiros do comprador, que provaram que o preço tinha sido pago, exigiram, nos 

termos da estipulação, que fossem reembolsados pelas despesas incorridas na defesa do caso. Modestinus considerou que se 

os vendedores prometessem pagar as despesas incorridas numa acção intentada para determinar a propriedade do imóvel, tais 

despesas não poderiam, de forma alguma, ser cobradas nos termos da estipulação, quando um dos vendedores processasse 

para recuperar o preço que já tinha sido pago. 

 

205. The Same, Pandects, Livro V. 

 

Um homem livre não pode ser objecto de uma estipulação, pois não se pode exigir a sua entrega, nem o seu valor avaliado 

pode ser pago, tal como não se uma pessoa deve estipular para um escravo morto, ou para terras nas mãos do inimigo. 

 

206. Javolenus, On Cassius, Livro XI. 

 

Quando um escravo aceitou pagar uma soma de dinheiro pela sua liberdade, e deu uma garantia para esse fim, mesmo que 

possa ser manumitido por outra pessoa, a garantia será, no entanto, legalmente vinculada, pela razão de que o inquérito não 

foi feito para apurar por quem foi manumitido, mas apenas para saber se foi manumitido. 

 

207. The Same, Epistles, Livro II. 

 

Estipulava que ou Damas ou Eros deveriam ser-me dados. Quando me deu Damas, eu estava em falta ao recebê-lo. As 

Damas estão mortas. Pensa que tenho direito a uma acção ao abrigo da estipulação? A resposta foi que, segundo a opinião de 
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Massurius Sabinus, penso que não pode intentar uma acção ao abrigo da estipulação; pois ele sustentou muito correctamente 

que se o devedor não estivesse em falta no pagamento do que devia, ficaria imediatamente isento de responsabilidade. 

 

208. The Same, Epistles, Livro VI. 

 

Quando alguém estipula para uma de várias parcelas de terra, que têm o mesmo nome, e a referida parcela não tem 

designação especificada, estipula para algo que é incerto; ou seja, estipula para a parcela de terra que o promotor pode 

escolher dar-lhe. A vontade do promotor, porém, está em suspenso, até que o que foi prometido seja entregue. 

 

209. The Same, Epistles, Livro VIII. 

 

Pergunto se pensa ou não que a seguinte estipulação é desonrosa. Um pai natural nomeou, como seu herdeiro, o seu filho, que 

Titius tinha adoptado sob a condição de ser libertado do controlo paterno. O seu pai adoptivo recusou-se a emancipá-lo, a 

menos que estivesse disposto a estipular o pagamento de uma soma de dinheiro por um terceiro em contrapartida da sua 

manumissão. Após a sua emancipação, o filho entrou na propriedade, e depois o pai, nos termos da estipulação acima 

mencionada, exigiu o dinheiro. A resposta foi, não creio que o fundamento desta estipulação seja desonroso, pois caso 

contrário não teria emancipado o seu filho. Nem podem os termos da estipulação ser considerados injustos, se o pai adoptivo 

desejasse obter alguma vantagem, por causa da qual o seu filho teria mais estima por ele após a sua emancipação. 

 

210. The Same, Epistles, Livro X. 

 

Estipulava com Tício o seguinte: "Se alguma mulher casar comigo, promete dar-me aurei a título de dote? Colocou-se a 

questão de saber se tal estipulação era válida. A resposta foi que se o dote me fosse prometido, estipulando o seguinte: 

"Promete-me pagar-me aurei a título de dote, independentemente da mulher com quem casar?" não há razão para que o 

dinheiro não seja devido, se a condição foi cumprida. Pois quando uma condição dependente do acto de alguma pessoa que é 

incerta pode criar uma obrigação, como por exemplo: "Promete-me pagar a minha propriedade se alguém subir ao 

Capitólio?" ou, "Se alguém exigir a minha propriedade, promete pagar tantas?" não há razão para que não seja dada a mesma 

resposta como no caso em que foi prometido um dote. 

 

211. Nenhuma promessa é válida, o que depende da vontade da pessoa que a faz. 109. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, 

Livro III. 

 

Se estipular o seguinte: "Vai pagar-me dez, ou quinze aurei?", dez serão devidos. Mais uma vez, se estipular como se segue, 

"Pagar-me-á ao fim de um, ou dois anos?" o dinheiro será devido ao fim de dois anos; porque nas estipulações, a menor 

quantia de dinheiro, e o maior período de tempo, são considerados como sendo inseridos na obrigação. 
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212. The Same, On Quintus Mucius, Livro IV. 

 

Se eu estipular para mim e para Titius, quando não estiver sob o seu controlo, a minha parte não me será devida, mas apenas 

cinco, pois a outra metade será deduzida; pois quando estipular indevidamente para benefício de um estranho, a minha parte 

não será aumentada nessa medida. 

 

213. Se estipular convosco o seguinte: "Prometes dar-me alguma roupa de mulher que te pertença?" a intenção do estipulador 

em vez da do promotor deve ser tida em conta, e deve ser dada atenção ao que quer que existisse, e não ao que o promotor 

tinha na sua mente na altura. Portanto, se o promotor estava habituado a usar uma peça de roupa de mulher, ainda assim será 

devido. 

 

214. The Same, On Quintus Mucius, Livro V. 

 

Se eu estipular que nada deve fazer para me impedir de fazer uso de uma determinada casa, e não me impedir, mas impedir a 

minha mulher de o fazer; ou, por outro lado, se a minha mulher deve fazer a estipulação, e você deve impedir-me de fazer 

uso da casa, será que a estipulação se torna operacional? Estas palavras devem ser entendidas no seu significado mais amplo; 

pois mesmo que eu estipule que nada me impeça de fazer uso de qualquer tipo de direito de passagem, e não me impeça de o 

fazer, mas interfira com outro que entre em meu nome, deve considerar-se que a estipulação se torna operativa. 

 

215. The Same, On Quintus Mucius, Livro XV. 

 

Se alguém estipular "Stichus ou Pamphilus, o que lhe apetecer", pode exigir qualquer um dos dois que ele seleccionar, e só 

ele será incluído na obrigação. Se, contudo, se lhe perguntar se pode mudar de opinião, e exigir o outro, os termos da 

estipulação devem ser examinados a fim de verificar se os seus termos são expressos da seguinte forma: "Aquele que eu teria 

escolhido", ou "Aquele que eu posso escolher". Se o primeiro destes foi empregado, o estipulador não pode mudar de opinião 

depois de ter feito a sua selecção; mas se as palavras admitem discussão, e são: "Aquele que eu posso escolher", ele pode 

mudar de opinião até que tenha tomado a sua decisão final. 

 

216. Se alguém estipular o seguinte: "Vai dar-me segurança por cem aurei? " e ele dá uma caução por esta quantia; Proculus 

diz que o interesse do estipulador é sempre considerado no contrato de garantia, pois por vezes isto estende-se a todo o 

capital, como, por exemplo, onde o promotor não é solvente, e por vezes a menos, onde o devedor é apenas parcialmente 

solvente; e mais uma vez, não é nada, se o devedor é tão rico que não temos qualquer interesse em exigir-lhe segurança; mas 

ao estimar a solvência das pessoas, a sua integridade, e não o valor dos seus bens, deve ser tomada em consideração. 
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217. Próculus, Epístolas, Livro II. 

 

Quando estipulo para mim próprio o seguinte: "Proculus, se a obra não estiver concluída, como eu desejo que esteja, antes 

dos Kalends de Junho, promete pagar uma soma tão grande a título de penalidade?" e eu prolongo o tempo; pensa que se 

pode dizer que a obra não foi concluída, como eu desejava, antes dos Kalends de Junho, quando eu próprio, voluntariamente, 

dei mais tempo para a sua conclusão? Proculus respondeu que não é sem razão que se deve distinguir se o promotor estava 

em falta ao não concluir a obra antes dos Kalends de Junho, como foi acordado na estipulação; ou, se, como a obra não pôde 

ser concluída antes dessa data, o estipulador alargou o tempo aos Kalends de Agosto. Pois se o estipulador prorrogasse o 

tempo em que a obra não podia ser concluída antes dos Kalends de Junho, penso que a penalização seria aplicada; pois não 

faz diferença se tivesse passado algum tempo antes dos Kalends de Junho, durante o qual o estipulador não desejava que a 

obra fosse concluída antes dessa data; ou seja, que não esperava que algo que não pudesse ser feito fosse feito. Ou, se esta 

opinião for incorrecta, mesmo que o estipulador morresse antes dos Kalends de Junho, a pena não seria incorrida; como 

morto, não poderia significar os seus desejos, e algum tempo permaneceria após a sua morte para a conclusão da obra. E 

estou quase inclinado a acreditar que a pena seria incorrida, mesmo que não tivesse restado tempo suficiente para completar a 

obra antes dos Kalends de Junho. 

 

218. Quando alguém vende algo, e promete fornecer fianças ao comprador, e garante que o imóvel vendido está livre de 

qualquer ónus, e o comprador deseja que o imóvel esteja livre de todos os ónus, e aquele que prometeu que deveria estar sob 

a estipulação está em falta; eu pergunto, qual é a lei? Proculus respondeu que o vendedor será responsável na medida dos 

interesses do queixoso, de acordo com o montante dos danos avaliados em tribunal. 

 

219. Ulpianus, On Sabinus, Livro XVII. 

 

Se eu estipular a transferência de uma determinada parcela de terreno, num determinado dia, e o promotor for responsável 

por não ter sido transferida nesse dia, posso recuperar os danos no montante do meu interesse em não ter o atraso. 

 

220. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

Eu estipulei o seguinte: "Prometes aparecer num determinado lugar, e se não o fizeres, pagar cinquenta aurei?" Se, por 

engano, o tempo foi omitido na estipulação, quando foi acordado que deveria comparecer num determinado dia, a estipulação 

será imperfeita. É como se algo que pudesse ser pesado, contado, ou medido tivesse sido estipulado por mim, sem adicionar o 

peso, a quantidade, ou a medida; ou onde uma casa seria construída, e o lugar não fosse mencionado; ou um tracto de terreno 

fosse transportado, sem dar a sua descrição. Se, no entanto, se entendesse desde o início que poderia aparecer em qualquer 

dia, e, se não o fizesse, que deveria pagar uma determinada quantia de dinheiro, esta estipulação seria válida, tal como 
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qualquer outra feita sob uma condição, e não se tornaria operacional antes de se estabelecer que a pessoa que fez a promessa 

não poderia aparecer. 

 

221. Se, contudo, eu estipular como segue: "Promete pagar cem aurei, se não ascender ao Capitólio, ou ir para Alexandria?" a 

estipulação não se torna imediatamente operacional, mesmo que possa ascender ao Capitólio, ou ir para Alexandria; mas 

apenas quando se torna certo que não pode ascender ao Capitólio, ou ir para Alexandria. 

 

222. Mais uma vez, se alguém estipula o seguinte: "Promete pagar cem aurei se não entregar Pamphilus"? Pégaso diz que a 

estipulação não entra em vigor antes de se tornar impossível a entrega de Pamphilus. Sabinus, contudo, pensa que, de acordo 

com a intenção das partes contratantes, uma acção pode ser intentada depois de o escravo poder ter sido entregue; mas que o 

processo não pode ser iniciado sob a estipulação, desde que não tenha sido culpa do promotor que ele não tenha sido 

entregue. Ele sustenta esta opinião, dando o exemplo de um legado deixado para manutenção. Pois Mucius declarou que se 

um herdeiro pudesse fornecer a manutenção, e não o fizesse, tornar-se-ia imediatamente responsável pelo dinheiro legado. 

Esta regra foi adoptada devido à sua utilidade, bem como devido aos desejos do falecido, e à natureza da coisa em si. Daí que 

a opinião do Sabinus possa ser adoptada, se a estipulação não começar com uma condição, por exemplo: "Promete pagar uma 

quantia tão grande, se não entregar o Pamphilus? Mas e se a estipulação fosse expressa da seguinte forma: "Prometes 

entregar Pamphilus, e se não o fizeres, prometes pagar uma quantia tão grande? Isto seria sem dúvida verdade, se se provasse 

ser a intenção que se o escravo não fosse libertado, tanto o escravo como o dinheiro seriam devidos. Se, contudo, fosse 

prometido que só o dinheiro seria devido se o escravo não fosse entregue, a mesma opinião poderia ser mantida; uma vez que 

ficou estabelecido que a intenção das partes era que o escravo fosse entregue, ou que o dinheiro fosse pago. 

 

223. The Same, Questions, Book IV. 

 

Se, depois de ter estipulado aurei de Titius, estipular com Maevius tudo o que não pode obter de Titius, não há dúvida de que 

Maevius pode ser obrigado a assumir a responsabilidade pelo pagamento da totalidade da quantia. Se, no entanto, intentar 

uma acção contra Titius pelo mandato de aurei, Maevius não será exonerada de responsabilidade até que Titius tenha pago a 

sentença. Paulus diz que Maevius e Titius não são responsáveis sob a mesma obrigação, mas que Maevius é responsável na 

condição de que não possa cobrar o montante ao Titius. Portanto, depois de Titius ter sido processado, Maevius não será 

exonerado de responsabilidade, porque é incerto se ele deve ou não o dinheiro; e se Titius tiver de pagar, Maevius não será 

libertado, pois não era responsável; pela condição da qual a estipulação dependia falhou; e Maevius não pode ser 

devidamente processado, enquanto a condição da estipulação ainda estiver pendente, pois nada lhe pode ser legalmente 

exigido até que Titius tenha sido esgotado. 

 

224. The Same, Questions, Book XII. 
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Se, depois de ter estipulado que cem escravos sejam escolhidos por mim e pelo meu herdeiro, eu deixar dois herdeiros antes 

de fazer a minha escolha, a estipulação será dividida pelo número. No entanto, será diferente se o herdeiro tiver êxito depois 

de os escravos terem sido escolhidos. 

 

225. The Same, Perguntas, Livro XXVII. 

 

Um homem que é livre e que me serve de boa fé como escravo faz-me uma promessa como estipulador; e esta estipulação é 

quase inteiramente válida em todos os aspectos, mesmo que ele possa prometer-me algo que é propriedade minha. Pois que 

mais pode ser dito para mostrar que um homem livre não é responsável? E ainda assim, se eu prometer a mesma pessoa como 

estipulador, em circunstâncias semelhantes, serei responsável. Pois como terá ele direito a uma acção contra mim que teria 

adquirido em meu benefício, se tivesse estipulado com um terceiro? Portanto, a este respeito, ele deve ser comparado a um 

escravo em quem alguém goza do usufruto, ou ao escravo de outro que está a servir de boa fé. Mas quando um escravo 

promete o usufruto, ou o escravo de outro que serve um comprador de boa-fé, com referência à propriedade que pertence a 

qualquer um deles, uma acção De peculia não será concedida contra o senhor; porque, em casos deste tipo, tais pessoas são 

consideradas como senhores. 

 

226. "Promete pagar a propriedade aurei hoje?". Eu disse que o dinheiro poderia ser exigido neste mesmo dia, e que o 

reclamante não poderia ser considerado como tendo procedido demasiado cedo, mesmo que o dia da estipulação não tivesse 

terminado, o que seria a lei noutras circunstâncias. Pois o que não deve ser exigido dentro de um determinado prazo não pode 

ser pago dentro desse prazo; e no caso indicado o dia é considerado inserido, não com o objectivo de adiar a acção, mas para 

mostrar que pode ser iniciado de imediato. 

 

227. "Promete-me pagar-me o ten aurei, ou ao Titius, qualquer que seja a minha escolha? No que me diz respeito ao 

pagamento, a estipulação é certa, mas com referência ao pagamento a ele, é incerta. Pois suponhamos que é do meu interesse 

que o pagamento seja feito ao Titius, e não a mim próprio, pois prometi uma penalização se o pagamento não for feito ao 

Titius? 

 

228. The Same, Questions, Book XXXVI. 

 

A cláusula de prevenção de fraude que é colocada no final de uma estipulação não se refere às partes do acordo relativamente 

às quais é expressamente prevista uma disposição. 

 

229. The Same, Questões, Livro XXXVII. 
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Se estipular como segue: "Prometes pagar esta soma de cem aurei?" embora a cláusula, "Desde que haja cem aurei", seja 

entendida, este aditamento não estabelece uma condição, pois se não houver cem aurei, a estipulação é nula; e foi decidido 

que uma cláusula que não se refere ao futuro, mas ao presente, não é condicional, mesmo que as partes contratantes possam 

ignorar a verdade da questão. 

 

230. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Quando ambas as partes da estipulação concordam com a disposição de que nenhuma fraude foi, ou será cometida na 

transacção, pode ser intentada uma acção por um montante incerto, a fim de que a estipulação possa ser expressa de forma 

mais adequada. 

 

231. Uma mulher que vivia na mesma casa com um homem com a intenção de casar com ele estipulado para o pagamento de 

duzentos aurei, se, durante o tempo do casamento, ele retomar o seu costume de manter uma concubina. Dei como minha 

opinião que não havia razão para que a mulher não pudesse recuperar o dinheiro sob a estipulação, se a condição fosse 

cumprida, pois o acordo estava de acordo com a boa moral. 

 

232. Um homem, tendo sido banido para uma ilha, fez uma promessa, sendo a estipulação expressa da seguinte forma: 

"Promete pagar quando morrer?" a estipulação não se tornará operacional a menos que o promotor morra. 

 

233. Uma estipulação com referência à fraude vinculará o herdeiro que faz a promessa pelo mero acto deste último; tal como 

acontece noutros contratos, por exemplo, os de mandato e depósito. 

 

234. Scaevola, Digest, Livro XXVIII. 

 

Um homem que pediu dinheiro emprestado em Roma, que deveria ser pago dentro de três meses numa província distante, 

prometeu ao estipulador pagá-lo lá; e, alguns dias depois, disse ao seu credor, na presença de testemunhas, que estava pronto 

a pagar o dinheiro em Roma, se o montante que lhe tinha pago como juros fosse deduzido. Levantou-se a questão se, depois 

de ter proposto a totalidade do montante a que ele era responsável nos termos da estipulação, poderia ser-lhe exigido, quando 

fosse devido, no local em que ele prometeu pagá-lo. A resposta foi que o estipulador poderia exigi-lo no dia em que se 

tornasse exigível, e no local em que concordou que deveria ser pago. 

 

235. Callimachus pediu dinheiro emprestado a Stichus, o escravo de Seius, na província da Síria, para ser utilizado no 

comércio marítimo desde a cidade de Beritus até Brindisi. O empréstimo era para os duzentos dias necessários para a viagem, 

era garantido pelo penhor e hipoteca da mercadoria comprada em Beritus, a ser levada para Brindisi, e incluía também a que 

seria comprada em Brindisi, e transportada para Beritus; e foi acordado entre as partes que quando Callimachus chegasse a 
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Brindisi, deveria partir de lá por mar, antes dos próximos Idos de Setembro, com a outra mercadoria que tinha comprado e 

colocado a bordo do navio; ou se, antes do tempo acima mencionado, não comprasse a mercadoria ou deixasse a referida 

cidade, que pagaria imediatamente a totalidade da quantia, tal como se a viagem tivesse sido concluída; e que pagaria a quem 

exigisse o dinheiro todas as despesas incorridas para o levar para Roma; e Callimachus prometeu a Stichus, o escravo de 

Lucius Titius, como estipulador, pagar e executar tudo isto fielmente. E quando, em conformidade com o -acordo, antes dos 

ides acima mencionados, a mercadoria tinha sido colocada a bordo do navio, Callimachus embarcou com Eros, o 

companheiro escravo de Stichus, com a intenção de regressar à província da Síria; e tendo o navio sido perdido, e tendo 

Callimachus, como tinha sido acordado, colocado a mercadoria no navio deixando Beritus no momento em que deveria ter 

reembolsado o dinheiro a ser levado para Roma, levantou-se a questão de saber se poderia lucrar com o consentimento de 

Eros, que tinha estado com ele, e a quem o seu amo não tinha permitido, nem ordenado nada mais a ser feito com referência 

ao dinheiro, após o dia acordado para o seu pagamento, do que levá-lo para Roma assim que o tivesse recebido; e se 

Callimachus continuaria a ser responsável numa acção sobre a estipulação da entrega do dinheiro ao mestre de Stichus. A 

resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ele seria responsável. Pergunto também, como Callimachus tinha 

navegado após o dia acima mencionado, com o consentimento de Eros, o referido escravo, se este último poderia privar o seu 

senhor do direito de acção depois de o ter adquirido. A resposta foi que ele não o podia fazer, mas que haveria fundamento 

para uma excepção, se tivesse sido deixado ao critério do escravo se o dinheiro deveria ser pago em qualquer altura, e em 

qualquer lugar que ele pudesse seleccionar. 

 

236. Flavius Hermes doou o escravo Stichus, a fim de que ele pudesse ser manumitido, e fez a seguinte estipulação com 

referência a ele: "Se o referido escravo, Stichus, que hoje vos entreguei como doação para a sua manumissão, não deve ser 

manumitido, e libertado de forma adequada por vós e pelo vosso herdeiro (desde que isto não seja impedido por alguma 

fraude da minha parte), Flavius Hermes estipulou o pagamento de cinquenta aurei a título de penalidade, e Cláudio prometeu 

pagar esta quantia". Eu perguntei se Flavius Hermes pode intentar uma acção contra Cláudio pela liberdade de Stichus. A 

resposta foi que não há nada nos factos declarados que o impeça de o fazer. Também perguntei, se o herdeiro de Flávio 

Hermes desejava cobrar a pena ao herdeiro de Cláudio, se este último poderia dar a Stichus a sua liberdade, a fim de ser 

libertado da pena. A resposta foi que ele podia. Pergunto também, se o herdeiro de Flávio Hermes não desejava intentar uma 

acção contra o herdeiro de Cláudio pelo motivo acima referido, se a liberdade a que Stichus tinha direito em conformidade 

com o acordo celebrado por Hermes e Cláudio, como evidenciado pela estipulação acima referida, ainda deveria ser 

concedida pelo herdeiro de Cláudio. A resposta foi que devia ser feito. 

 

237. Certos co-herdeiros, tendo dividido as terras de uma propriedade, deixaram um trato em comum, sob a condição de que 

se alguém quisesse alienar a sua parte do mesmo, deveria vendê-la ou aos seus co-herdeiros ou ao sucessor destes últimos, 

pela soma de cento e vinte e cinco aurei. As partes estipularam mutuamente o pagamento de uma centena de aurei a título de 

sanção, se alguma delas violar o presente contrato. Uma mulher que era um dos co-herdeiros, tendo frequentemente 

notificado os tutores dos filhos do seu co-herdeiro, na presença de testemunhas, e solicitado que comprassem ou vendessem o 
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referido terreno, em conformidade com o acordo, e os tutores nada tendo feito, pergunto se, se a mulher vender o terreno a 

um estranho, a pena de cem aurei poderia ser cobrada a ela. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, ela 

poderia, em tais circunstâncias, interpor uma excepção com base na má fé. 

 

238. Agerius, um filho sob controlo paterno, prometeu ao escravo de Publius Maevius, como estipulador, que lhe pagaria 

qualquer quantia que se decidisse que o seu pai devia a Publius Maevius. Levantou-se a questão de saber quanto devia, tendo 

o seu pai morrido antes de o montante ser apurado; e, se fosse instaurado um processo contra o seu herdeiro, ou algum outro 

sucessor, e uma decisão tomada com respeito ao endividamento, se Agerius seria responsável. A resposta foi, que se a 

condição não fosse cumprida, a estipulação não se tornaria operativa. 

 

239. Seia, herdeiro de um único tutor, tendo feito um acordo baseado num acordo com o herdeiro de uma ala feminina, pagou 

a maior parte da dívida, e deu garantias para o restante; o referido herdeiro, contudo, recusou-se imediatamente a cumprir o 

acordo, interpôs uma acção sobre a tutela, e, tendo perdido o seu caso, recorreu a um juiz competente, e depois dele ao 

Imperador; e este recurso foi decidido com base em fundamentos insuficientes. Como o herdeiro da guarda estava em falta ao 

receber o dinheiro mencionado na estipulação do herdeiro da tutela, nunca o tendo sequer exigido, levantou-se a questão de 

saber se agora seriam devidos juros por parte do herdeiro da tutela. A resposta foi, que se Seia não tivesse estado em falta na 

adjudicação do dinheiro previsto na estipulação, os juros não seriam legalmente devidos. 

 

240. Dois irmãos dividiram uma herança entre eles, e obrigaram-se mutuamente a nada fazer contra a divisão, e se um deles 

violasse o acordo, que pagaria uma penalidade ao outro. Após a morte de um deles, o sobrevivente intentou uma acção pela 

herança contra os seus herdeiros, alegando que lhe era devida nos termos de um fideicomisso legado pelo seu pai; e o 

julgamento foi feito contra ele com o fundamento de que ele tinha feito um compromisso com referência ao assunto. 

Colocou-se a questão de saber se a pena tinha sido aplicada. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, a pena 

seria devida. 

 

 

 

Parte 3. Relativamente às obrigações verbais. 

 

 

241. Papinianus, Definitions, Livro I. 

 

Uma estipulação introduzida relativamente a um crime que tenha sido ou venha a ser cometido, é nula desde o início. 

 

242. The Same, Definitions, Livro II. 
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"Promete construir uma casa em tal lugar dentro de dois anos?" A estipulação não se tornará operacional antes do fim de dois 

anos, embora a pessoa que faz a promessa não a deva construir, e não resta tempo suficiente para a sua conclusão; pois as 

disposições da estipulação, cujo tempo foi fixado no início, não podem ser alteradas por algo que possa ocorrer 

posteriormente, e isto foi inserido no acordo com o objectivo de obrigar alguém a comparecer em tribunal; ou seja, a 

estipulação não se tornará operacional antes da data prescrita, mesmo que seja certo que não resta tempo suficiente para 

cumprir o contrato. 

 

243. Paulus, Perguntas, Livro II. 

 

Quando estipulamos o seguinte: "O que quer que tenha de dar, ou pagar, ou fazer", nada mais está incluído em tal estipulação 

do que o que é devido no momento presente, pois não prevê mais nada. 

 

244. The Same, Questions, Book III. 

 

Onde estipulo o seguinte: "Se o Titius se tornar cônsul, promete então, a partir desse dia, pagar aurei todos os anos"? Se a 

condição for cumprida após três anos, trinta aureis podem ser exigidos. 

 

245. Titius estipulou com Maevius para uma parcela de terra, com a reserva do seu usufruto, e também para o usufruto da 

mesma terra. Há duas estipulações, e há menos no usufruto que alguém promete por si mesmo do que há no que acompanha a 

propriedade. Finalmente, se o promotor der o usufruto, e o estipulador o perder por não-utilizador, e depois transmitir o 

terreno com a reserva do usufruto, será exonerado de responsabilidade. O mesmo não acontece, porém, no caso de quem 

promete o terreno sem qualquer reserva, e transmite o usufruto, e depois, tendo perdido o usufruto, transmite a propriedade 

do terreno sem ele; pois, em primeiro lugar, será libertado pela transferência do usufruto, mas, em segundo lugar, será 

exonerado de nenhuma parte da obrigação, a menos que transmita o terreno, com todos os direitos inerentes, ao estipulador. 

 

246. "Eu, Cristógono, escravo de Flavius Candidus, e o seu agente, declarei por escrito, na presença do meu senhor, que 

também subscreveu e selou este instrumento, que, tendo recebido mil denários como empréstimo de Julius Zosa, o agente de 

Julius Quintillianus, que está ausente, o referido Zosa, liberto e agente do referido Quintillianus estipulou que o referido 

dinheiro será pago a Quintillianus, ou ao seu herdeiro, com direito ao mesmo, no próximo Kalends de Novembro; e o meu 

mestre, Candidus, prometeu, e Julius Zosa estipulou, que se o dinheiro não for pago no dia acima referido, serão devidos 

juros à taxa de oito denários durante o período em que a soma permanecer por pagar. Flavius Candidus, o meu mestre, deu 

esta promessa, e assinou este instrumento". Dei como minha opinião que não podemos adquirir qualquer obrigação através de 

qualquer pessoa livre que não esteja sujeita à nossa autoridade, ou que não nos sirva de boa fé como escravo. É evidente que 

se um homem livre paga uma soma de dinheiro em nosso nome, que lhe pertence, ou a nós, para nos ser paga, ele adquire 



3056 

 

para nós a obrigação de um empréstimo; mas o que um homem livre estipula para ser pago ao seu patrono é nulo, para que 

ele não beneficie uma pessoa ausente e que se destine a ser o credor principal, mesmo ao ponto de receber o pagamento. 

Resta saber se, após a contagem do dinheiro, a parte contratante pode cobrar a quantia que foi emprestada; pois sempre que 

emprestamos dinheiro, e estipulamos para o mesmo dinheiro, duas obrigações não são criadas, mas apenas uma única verbal. 

É evidente que se as moedas foram contadas primeiro, e a estipulação seguida, não se pode dizer que a obrigação natural foi 

afastada. Quando a estipulação se segue, e os juros são acordados sem mencionar o nome da pessoa com direito a ela, isto 

não tem o mesmo defeito; mas não deve ser considerado em detrimento do mecenas, o facto de se considerar que o libertado 

estipulou por juros em benefício daquele que tem direito ao capital; e, portanto, a estipulação por juros beneficiará o 

libertado, mas este será obrigado a entregá-la ao seu mecenas; pois, em regra, nas estipulações, as palavras de onde a 

obrigação surge devem ser consideradas. Raramente a intenção parece incluir um tempo ou condição, e nunca inclui uma 

pessoa, a menos que isto seja expressamente declarado. 

 

247. Se eu estipular que compareça em tribunal, e, se não o fizer, que dê algo que é impossível ao promotor fornecer; a 

segunda estipulação é omitida, e a primeira permanece válida, e será exactamente a mesma como se eu tivesse meramente 

estipulado que compareça em tribunal. 

 

248. Scaevola, Perguntas, Livro V. 

 

Se uma ala, sem a autoridade do seu tutor, promete a Stichus dar uma caução, e o escravo morre após a ala ter estado em 

falta, a caução não será responsável por isso; pois nenhuma falta pode ser entendida como tendo lugar onde não existe o 

direito de fazer uma exigência. A caução, contudo, será responsável na medida em que possa ser processada durante a vida 

do escravo, ou posteriormente, se ele próprio estiver em falta. 

 

249. Paulus, Perguntas, Livro X. 

 

Quando existem duas partes contratantes, e uma delas estipula para algo que é válido, e a outra para algo que é nulo, o 

pagamento não pode ser devidamente feito a quem o promotor não é responsável; porque o pagamento não é feito a ele em 

nome de outro, mas por causa de uma obrigação própria que não tem força ou efeito. Pela mesma razão, quando alguém 

estipula para Stichus ou Pamphilus, e a obrigação só é válida com referência a um deles, porque o outro pertence ao 

estipulador, e mesmo que ele deva deixar de lhe pertencer, a entrega não pode ser feita legalmente, porque ambos os objectos 

da estipulação têm referência à obrigação e não ao pagamento. 

 

250. Scaevola, Perguntas, Livro XII. 
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Quando alguém estipula como se segue: "Pagará o ten aurei se um navio chegar, e o Titius se tornar Cônsul?" o dinheiro não 

será devido, a menos que ambos os eventos tenham lugar. A mesma regra aplica-se ao caso oposto: "Promete se um navio 

não chegar, e Titius não se tornar Cônsul", pois é essencial que nenhuma destas coisas ocorra. O seguinte acordo escrito 

assemelha-se a isto, nomeadamente, "Se um navio não chegar, e o Titius não se tornar Cônsul". Quando, contudo, a 

estipulação é nos seguintes termos: "Pagará se um navio chegar, ou o Titius se tornar Cônsul?" é suficiente que um destes 

eventos tenha lugar. Por outro lado, se for expresso da seguinte forma: "Pagará se um navio não chegar, ou o Titius não se 

tornar Cônsul?", será suficiente se apenas uma destas coisas não ocorrer. 

 

251. Paulus, Perguntas, Livro XV. 

 

Quando se diz que um pai estipula legalmente para o seu filho tal como estipula para si próprio, isto é verdade no que diz 

respeito a assuntos que podem ser adquiridos pelo pai sob o seu direito de autoridade paterna. Caso contrário, a estipulação 

será yoid se o acto fizer referência ao filho pessoalmente; como, por exemplo, se previr que lhe seja permitido deter 

propriedade, ou gozar de um direito de passagem. Por outro lado, o filho, ao estipular que o seu pai goze de um direito de 

passagem, adquire-o para ele; e não mais, adquire para o seu pai o que ele próprio não pode obter individualmente. 

 

252. Scaevola, Perguntas, Livro XIII. 

 

Julianus diz: "Se eu estipular que nada será feito por vós ou por Titius, vosso herdeiro, para me impedir de usar o direito de 

passagem", não só Titius será responsável, se fizer alguma coisa para o impedir, mas também os seus co-herdeiros. 

 

253. Uma pessoa que estipula que uma parcela de terra lhe será transmitida, ou Titius, mesmo que a terra possa ser 

transmitida a Titius, pode ainda reclamá-la, para que lhe seja garantido contra o despejo; pois está interessado, uma vez que 

pode recuperar a terra de Titius numa acção de mandato. No entanto, se ele meramente interpôs Titius com o objectivo de 

fazer uma doação, pode dizer-se que o devedor principal é imediatamente libertado pela sua entrega. 

 

254. Paulus, Perguntas, Livro XV. 

 

Quando alguém assume os cuidados do filho de outro, e promete à pessoa que o coloca a seu cargo que pagará uma certa 

soma de dinheiro se o tratar de outra forma que não como filho, e, depois de o ter expulsado de casa, ou, no momento da sua 

morte, não lhe ter deixado nada pela sua vontade, pergunto se a estipulação se tornará operativa, e se faz alguma diferença se 

o jovem referido é o filho, o filho adoptivo, ou um parente do estipulador. Pergunto, além disso, se alguém deveria 

legalmente dar o seu filho em adopção, e se a estipulação deveria ter sido feita como acima mencionado, e o seu pai adoptivo 

deveria deserdá-lo ou emancipá-lo, se a estipulação se tornará operativa? Respondi que a estipulação é válida em ambos os 

casos. Portanto, se algo for feito em violação do acordo, a estipulação entrará em vigor. Mas no caso em que tenha havido 
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uma adopção legal, consideremos primeiro se a acção pode ser intentada se o indivíduo deserdado ou emancipado for um 

filho adoptado, pois um pai está habituado a fazer estas coisas com referência ao seu filho, e por isso não o tratou de outra 

forma que não fosse o que poderia ter feito ao seu próprio filho. Portanto, aquele que foi deserdado pode intentar uma acção 

por inofensividade. Mas o que diremos se ele mereceu ser deserdado? É evidente que um filho emancipado não tem direito a 

este recurso, daí que o pai adoptivo deva concordar em pagar uma quantia específica se ele o emancipava, ou o deserdou. 

Ainda assim, neste caso, se a estipulação se tornasse operacional, poderia perguntar-se se o filho deserdado deveria ser 

autorizado a alegar que o acto foi inofensivo; especialmente se ele era o herdeiro natural do seu pai, e se deveria perder o seu 

caso, se uma acção ao abrigo da estipulação poderia ser-lhe recusada. Se, no entanto, o estipulador não deve ser recusado, e o 

filho deve perder o seu caso, não lhe deve ser negado o direito de cobrar o dinheiro que lhe era devido. Com referência a 

alguém que não o adoptou, não vejo como deve ser entendida a seguinte cláusula: "Se ele deve tratá-lo de outra forma que 

não como um filho". Devemos, neste caso, exigir a deserdação ou emancipação, actos que não podem ser realizados por um 

estranho? Se aquele que adoptou o filho de acordo com a lei não faz nada contrário aos termos da estipulação, quando faz uso 

do seu direito como pai, não fala de propósito quando se refere a alguém que não o faz. Ainda assim, pode dizer-se que a 

estipulação se torna operativa. 

 

255. Quando um filho sob controlo paterno estipula o seguinte: "Será o senhor responsável por todo o dinheiro que eu 

emprestarei ao Titius?" e, depois de ter sido emancipado, empresta-lhe dinheiro, a sua garantia não lhe deve nada ao pai, 

porque o devedor principal não é responsável perante ele. 

 

256. Scaevola, Perguntas, Livro XIII. 

 

Se eu estipular o seguinte: "Prometes que a força não será empregada por ti, ou pelo teu herdeiro?" e eu intento uma acção 

contra ti porque usaste de violência contra mim, qualquer acto deste tipo cometido pelo herdeiro continuará devidamente 

sujeito aos termos da estipulação; pois pode ter efeito, mesmo que a força seja subsequentemente empregada pelo herdeiro, 

uma vez que não é feita apenas referência a um único acto de violência. Pois, tal como a pessoa do herdeiro está incluída, o 

mesmo acontece com qualquer acto ou actos de violência por ele cometidos, a fim de que o julgamento possa ser feito contra 

ele até ao montante do interesse da outra parte. Ou, se desejarmos que a estipulação seja a seguinte: "Promete que nada será 

feito por si ou pelo seu herdeiro?", de modo a que só possa ser relacionado com o primeiro acto de violência cometido, e se 

isto ocorrer, a estipulação não terá efeito uma segunda vez, devido a qualquer acto do herdeiro. Por conseguinte, se uma 

acção baseada neste acto de violência for intentada, nada mais poderá ser feito ao abrigo da estipulação. Isto não é verdade. 

 

257. Paulus, Opiniões, Livro XV. 

 

Titia, que teve um filho de um ex-marido, casou com Gaio Seius, que teve uma filha; e, na altura do casamento, fizeram um 

acordo para que a filha de Gaio Seius fosse noiva do filho de Titia, e foi elaborado um instrumento para o efeito com uma 
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penalização acrescida, se alguma das partes colocasse qualquer impedimento no caminho do casamento. Gaio Seius morreu 

depois durante o seu casamento, e a sua filha recusou-se a casar com o seu noivo. Pergunto se os herdeiros de Gaius Seius 

são responsáveis nos termos da estipulação. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, como de acordo com a 

boa moral, não poderia ser instaurado um processo ao abrigo da estipulação, uma excepção por má fé poderia ser invocada 

contra a parte que instaurou o processo, porque é considerada desonrosa para os casamentos que irão ter lugar no futuro, ou 

onde já tenham sido contratados, serem dificultados pela imposição de sanções. 

 

258. A mesma autoridade deu a entender que, em geral, os assuntos que são inseridos nos preliminares são também 

entendidos como tendo sido repetidos na estipulação, para que o acordo não se torne nulo por causa de uma repetição deste 

tipo. 

 

259. A mesma autoridade considerou que Septicius, tendo previsto o pagamento de dinheiro através de instrumentos escritos, 

bem como o pagamento de juros a 6%, que foi depositado junto de Sempronius, e tendo esta transacção ocorrido entre 

pessoas presentes, deve entender-se que, mesmo no que diz respeito a Lucius Titius, as disposições da estipulação já tinham 

sido aceites. 

 

260. A mesma autoridade foi da opinião de que, quando vários contratos diferentes tinham sido celebrados, e uma única 

estipulação foi subsequentemente feita com referência a todos eles, embora houvesse apenas um interrogatório, e uma 

resposta, ainda assim era a mesma como se cada acordo constituísse uma estipulação separada. 

 

261. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Se alguém fizer a seguinte promessa, "pagar-lhe-ei aurei no dia em que os exigir, e juros sobre o mesmo de trinta em trinta 

dias", pergunto se os juros serão devidos a partir da data da estipulação, ou a partir do momento em que o principal foi 

exigido. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, os juros serão devidos a partir do dia da estipulação, a 

menos que se prove claramente que a intenção era outra. 

 

262. Foi também perguntado se deveria pagar o dinheiro assim que fosse exigido. A resposta foi que, de acordo com os 

factos declarados, os juros começaram a ser devidos a partir do dia em que a estipulação foi feita. 

 

263. Seia celebrou um contrato com Lucius Titius que, como ele lhe tinha ordenado que comprasse um jardim para ele, 

quando ela tivesse recebido todo o preço do mesmo com juros, ela transferiria a propriedade do jardim para ele. Foi acordado 

entre eles imediatamente a seguir que ele lhe pagaria a totalidade da quantia antes do primeiro Kalends de Abril, e receberia o 

jardim. Como toda a compra-money com juros não foi paga por Lucius Titius a Seia antes dos Kalends de Abril, mas ele 

estava pronto a pagar o saldo, juntamente com os juros, dentro de um prazo razoável, e se Seia se recusasse a aceitá-lo, não 
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era culpa sua que o saldo não fosse pago, levanta-se a questão, se Lucius Titius ainda está pronto a pagar a totalidade do 

montante a Seia, se ele pode fazer valer o seu direito ao abrigo da estipulação. A resposta foi que ele poderia, se entregasse o 

dinheiro não muito depois, e se a mulher não sofresse qualquer dano por causa do atraso; tudo isto deveria ser remetido para 

a decisão do tribunal. 

 

264. Titius declarou por escrito num instrumento que um escravo lhe tinha sido dado e entregue por Seia, sob a condição de 

que ele não fosse entregue nas mãos do seu irmão, do seu filho, da sua mulher, ou do seu cunhado. Tendo Seia estipulado 

isto, Titius concordou com ele, e após o lapso de dois anos, deixando dois herdeiros, Seia e o seu irmão, a quem tinha sido 

expressamente estipulado que o escravo não deveria pertencer. Levantou-se a questão de saber se Seia poderia intentar uma 

acção contra este irmão, que era seu co-herdeiro. A resposta foi que ela o podia fazer, na medida do seu interesse. 

 

265. Uma filha, que instaurou um processo contra um testamento como sendo inofensivo, e depois comprometeu-se com os 

herdeiros através de uma estipulação, na qual foi inserida a cláusula relativa à fraude, intentou uma acção perante o Prefeito 

atacando o testamento como forjado, mas não conseguiu provar isto. Pergunto se ela poderia ser processada ao abrigo da 

cláusula que prevê contra a fraude. Respondi que o que quer que fosse feito depois não tinha nada a ver com a estipulação. 

 

266. Paulus, Opiniões, Livro V. 

 

Quando o bem com referência ao qual a estipulação é feita tem nomes diferentes com o mesmo significado, a validade da 

obrigação não é afectada, se uma parte utiliza um nome e a outra a outro. 

 

267. Se alguém deve estipular um direito de passagem que lhe permita chegar à sua terra, e depois, antes da servidão ser 

estabelecida, alienar a terra ou uma parte da mesma, a estipulação será anulada. 

 

268. Venuleius, Estipulações, Livro I. 

 

O acto do estipulador e do promotor deve ser contínuo, de modo a que qualquer intervalo curto possa ser permitido intervir, e 

o estipulador possa ser respondido com muito pouco atraso. Se, contudo, depois de o interrogatório ter sido colocado, algo 

mais deve ser feito, a estipulação será nula; embora o promotor tenha respondido no mesmo dia. 

 

269. Se eu estipular para um escravo, e eu tiver um escravo na minha mente, e vocês tiverem outro, a transacção será nula; 

pois uma estipulação é aperfeiçoada pelo consentimento de ambas as partes. 

 

270. Quando estipulo o seguinte: "Promete pagar em Éfeso?" está implícito um certo tempo. Levanta-se a questão, que tempo 

deve ser compreendido? A melhor opinião é remeter todo o assunto para um tribunal, ou seja, para um árbitro, que estimará 
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quanto tempo o diligente chefe de família necessitaria para poder cumprir o que prometeu fazer; para que onde alguém 

concordasse em pagar em Éfeso, não fosse obrigado a viajar a grande velocidade dia e noite, e continuar a sua viagem 

independentemente de qualquer tipo de tempo; nem deveria viajar com tanta folga a ponto de parecer digno de culpa; mas a 

época, bem como a idade, sexo e estado de saúde do promotor, deveriam ser tidos em conta, para que ele pudesse agir de 

modo a chegar rapidamente, ou seja, dentro do tempo que a maioria dos homens da sua categoria normalmente consumiria ao 

fazer a viagem. Tendo isto decorrido, mesmo que permanecesse em Roma, não poderia pagar o dinheiro em Éfeso; mesmo 

assim, poderia ser devidamente processado, ou porque era culpa sua não ter feito o pagamento em Éfeso, ou porque podia 

pagá-lo lá por outro, ou porque podia pagá-lo em qualquer lugar. Por tudo o que é devido num determinado momento pode 

ser pago antes desse momento, embora não possa ser exigido. No entanto, se, tendo utilizado o correio, ou tendo tido uma 

viagem marítima invulgarmente favorável, ele deveria chegar a Éfeso mais cedo do que qualquer outra pessoa normalmente 

poderia ter feito, ele tornar-se-á imediatamente responsável, porque quando qualquer coisa é determinada pelo tempo, ou pela 

execução de um acto, já não há fundamento para conjecturas. 

 

271. Mais uma vez, quando alguém promete construir uma casa, não há necessidade de procurar trabalhadores em todo o 

lado, e apressando-se a obter o maior número possível; nem, por outro lado, o promotor deve ficar satisfeito com apenas um 

ou dois, mas um número moderado deve ser obtido de acordo com a conduta de um construtor diligente, sendo o tempo e o 

lugar também tidos em consideração. Do mesmo modo, se a obra não for iniciada, isso só será estimado que poderia ter sido 

concluída durante o intervalo, e se, depois de decorrido o tempo que teria sido necessário para terminar a casa, esta for 

posteriormente construída, o empreiteiro será exonerado de responsabilidade, tal como será exonerado uma pessoa que 

promete entregar-se, se o fizer a qualquer momento posterior. 

 

272. Deve ser considerado se alguém que prometeu pagar cem aurei se torna imediatamente responsável, ou se a obrigação 

permanece em suspenso até que ele possa recolher o dinheiro. Mas e se ele não tiver dinheiro em casa, e não conseguir 

encontrar o seu credor? Estes assuntos, porém, diferem dos obstáculos naturais, e envolvem a capacidade de pagar. Esta 

capacidade, contudo, é representada pela facilidade ou dificuldade da pessoa, e não se refere ao que é prometido; caso 

contrário, se alguém concordar em entregar Stichus, verificamos onde está Stichus; ou se faz muita diferença quando a 

entrega é feita em Éfeso, ou onde a pessoa, estando em Roma, promete entregar algo que está em Éfeso; pois isto também 

tem referência à capacidade de dar, porque há algo em comum no pagamento do dinheiro, e na entrega do escravo, e isto é, 

que o promotor também não pode fazer imediatamente. E, de um modo geral, a causa da dificuldade tem referência à 

inconveniência do promotor, e não à interferência do estipulador; para que não se possa alegar que aquele que prometeu dar 

um escravo pertencente a outro não o possa fazer porque o seu senhor não está disposto a vendê-lo. 

 

273. Se estipular com alguém que não pode fazer o que é possível para outro cumprir, Sabinus diz que a obrigação é 

legalmente contraída. 
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274. Quando alguém estipula sob a seguinte condição: "Se o Titius deve vender um lugar sagrado ou religioso, ou um 

mercado, ou um templo", ou qualquer coisa deste tipo, que tenha sido perpetuamente separada para uso do público, e a 

condição não possa, em circunstância alguma, ser legalmente cumprida, ou se o promotor não puder fazer o que for acordado, 

a estipulação não terá força ou efeito, tal como se uma condição que era impossível por natureza tivesse sido inserida nela. 

Também não faz qualquer diferença se a lei pode ser alterada, e o que é agora impossível pode tornar-se possível no futuro, 

pois a estipulação deve ser interpretada, não de acordo com a lei do futuro, mas de acordo com a do tempo presente. 

 

275. Quando estipulamos que algo deve ser feito, Labeo diz que é costume, e mais aconselhável, acrescentar uma cláusula 

penal, como se segue: "Se isto não for feito desta forma". Mas quando estipulamos contra algo a ser feito, providenciamos o 

seguinte: "Se algo contrário a isto deve ser feito". E quando estipulamos em conjunto, que algumas coisas devem ser feitas, e 

outras não, deve ser inserida a seguinte disposição, nomeadamente: "Se não o fizerem, ou se fizerem algo contrário a isto". 

 

276. Além disso, deve ser lembrado que o que estipulamos não pode ser adquirido apenas por um dos nossos herdeiros, mas 

deve ser adquirido por todos eles. Mas quando estipulamos que algo deve ser feito, apenas um deles pode ser legalmente 

incluído. 

 

277. The Same, Stipulations, Livro IV. 

 

Quando alguém estipula que algo lhe seja dado em certos dias de mercado, Sabinus diz que pode exigi-lo após o primeiro dia. 

Proculus, contudo, e outras autoridades da escola rival, pensam que pode ser exigido desde que a menor parte do dia de 

mercado especificada permaneça. Concordo com Proculus. 

 

278. Quando estipulo absolutamente, como se segue, "Prometes dar isto, ou aquilo?" podes mudar de ideias com referência 

ao que tens para dar, tantas vezes quantas quiseres; porque há uma diferença entre uma intenção que é expressa, e uma que 

está implícita. 

 

279. The Same, Stipulations, Livro VI. 

 

Quando tentamos obter algo em virtude de uma dupla estipulação, os herdeiros do vendedor devem ser todos processados 

pela quantia total, e todos eles devem defender o caso; e se um deles não o fizer, não será vantajoso para os outros fazer uma 

defesa, porque a venda deve ser defendida na sua totalidade, uma vez que a sua natureza é indivisível. No entanto, quando 

um deles está em falta, todos são considerados como tal; e portanto todos eles serão responsáveis, e cada um será obrigado a 

pagar na proporção da sua parte do património. 

 

280. Paulus, Sobre Neratius, Livro III. 
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Depois de várias coisas terem sido propostas, foi acordada a seguinte estipulação: "Promete que tudo acima mencionado será 

dado"? A melhor opinião é que há tantas estipulações como há coisas. 

 

281. Com referência à seguinte estipulação, "Promete pagar este dinheiro no dia designado em um, dois, e três anos?" existia 

uma diversidade de opiniões entre os antigos. Paulus: Considero que, neste caso, existem três estipulações para três somas 

diferentes de dinheiro. 

 

282. Embora se estabeleça que uma obrigação se extingue se as condições forem tais que não possa começar, isto não é 

verdade em todos os casos. Por exemplo, um sócio não pode estipular um direito de passagem de qualquer tipo em benefício 

de terras de propriedade comum; e ainda assim, se quem estipulou deixar dois herdeiros, a estipulação não se extinguirá. 

Mais uma vez, uma servidão não pode ser adquirida por alguns dos proprietários, mas o que é adquirido pode ser preservado 

em benefício da co-propriedade. Isto ocorre quando uma parte da propriedade servidora, ou daquilo a que a servidão é 

devida, se torna propriedade de outro proprietário. 

 

283. Gaius, Sobre Obrigações Orais. 

 

Se um escravo, ou um filho sob controlo paterno, estipula o seguinte: "Promete dar este artigo ou que, o que eu desejar?" nem 

o pai nem o patrão, mas apenas o filho ou o escravo, podem decidir quanto à selecção de um dos artigos. 

 

284. Se um estranho for incluído pessoalmente na estipulação, por exemplo, como se segue, "Qualquer que seja o Titius a 

escolher", o estipulador não tem o direito de exigir qualquer dos artigos, a menos que o Titius o tenha seleccionado. 

 

285. Embora uma ala possa estipular legalmente desde o momento em que possa falar por si própria, ainda assim, se estiver 

sob o controlo do seu pai, não será responsável, a não ser com a sua autoridade; mas uma criança que chegou à puberdade, e 

está sob controlo paterno, é geralmente responsável como se fosse o chefe de família. O que observámos em relação a um 

menor pode também ser dito que se aplica a um filho sob controlo paterno que ainda não atingiu a idade da puberdade. 

 

286. Se eu estipular o seguinte: "Prometes pagar-me a mim ou ao Titius?" e responderes que me vais pagar; é opinião de 

todas as autoridades que respondeste devidamente ao interrogatório, pela razão de estar estabelecido que o direito de 

obrigação foi adquirido apenas por mim, mas apenas o Titius deve ser pago. 

 

287. Se a seguinte estipulação deve ser feita entre pessoas que se encontram em Roma, nomeadamente, "Prometes pagar hoje 

em Cartago?", algumas autoridades sustentam que tal estipulação nem sempre inclui o que é impossível; porque pode 

acontecer que tanto o estipulador como o promotor possam ter, algum tempo antes, notificado o seu agente de que uma 
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estipulação seria feita num determinado dia, e o promotor pode ter instruído o seu administrador a fazer o pagamento, e o 

estipulador a recebê-lo; porque, se fosse feita desta forma, a estipulação seria válida. 

 

288. Quando estipulo para mim ou para o Titius, diz-se que não posso estipular uma coisa para mim e outra para ele, como, 

por exemplo, um aurei para mim, ou um escravo para o Titius. Se, contudo, o que foi especificamente designado para Titius 

lhe for dado, embora o promotor não seja libertado por operação de lei, ele ainda pode invocar uma excepção a título de 

defesa. 

 

289. No entanto, podem ser fixadas datas diferentes, por exemplo, "Prometes pagar-me nos Kalends de Janeiro, ou Titius nos 

Kalends de Fevereiro?" e, mais uma vez, pode ser acordada uma data mais próxima com referência a Titius, da seguinte 

forma: "Estás a estipular pagar-me nos Kalends de Fevereiro, e Titius nos Kalends de Janeiro? Neste caso, entendemos a 

estipulação de significar: "Se não pagar Titius nos Kalends de Janeiro, promete pagar-me nos Kalends de Fevereiro"? 

 

290. Além disso, posso estipular absolutamente para mim mesmo, ou para o Titius sob uma condição. Por outro lado, se 

estipular para mim próprio sob uma condição, e para Titius absolutamente, toda a estipulação será nula, a menos que a 

condição relativa a mim pessoalmente não deva ser cumprida: ou seja, a obrigação adicional não será válida a menos que a 

que só tem referência a mim individualmente produza efeito. Isto, porém, só pode ser determinado desta forma, se se tornar 

evidente que o Titius foi adicionado incondicionalmente; caso contrário, se eu estipular o seguinte: "Se um navio chegar de 

África, promete pagar-me, ou o Titius? O Titius é considerado como tendo sido adicionado sob a mesma condição. 

 

291. Daí resulta que se uma condição for imposta com referência a mim, e outra com referência ao Titius, e a que tem 

referência a mim não deve ser cumprida, toda a estipulação não terá força ou efeito; mas se a minha condição, bem como a 

do Titius, for cumprida, o pagamento pode ser feito ao Titius, ainda assim, se a condição falhar com referência a ele, será 

considerada como não tendo sido acrescentada. 

 

292. De tudo isto, é evidente que embora outra pessoa não possa ser devidamente adicionada, a estipulação é, no entanto, 

válida, no que nos diz respeito. 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre a responsabilidade de dois ou mais promissores. 
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293. Modestinus, Regras, Livro II. 

 

A pessoa que estipula é chamada o contratante da estipulação; aquele que promete é considerado o contratante da promessa. 

 

294. Javolenus, On Plautius, Livro III. 

 

Quando duas pessoas prometeram ou estipularam pela mesma soma de dinheiro, cada uma delas vincula e está vinculada pelo 

montante total por operação de lei. Portanto, tendo feito a exigência, toda a obrigação é cumprida com a libertação de uma 

delas. 

 

295. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

A novação não tem efeito quando existem dois promissores. Pois embora um possa responder primeiro, e o outro se vincule 

após um intervalo, o resultado será que temos de manter que a primeira obrigação continua a existir, e que a segunda é 

acessória. Faz pouca diferença se as partes responderam em conjunto, ou separadamente, quando é sua intenção que haja dois 

devedores em conjunto, e que uma novação não tenha lugar. 

 

296. Quando existem dois co-devedores, pode ser exigida a totalidade da quantia de um deles. Pois é da natureza da 

obrigação contraída por dois co-prometidos que cada um deles será obrigado a pagar a totalidade do montante, e que pode ser 

exigido a qualquer um deles; e não há dúvida de que metade pode ser exigida a cada um deles, tal como pode ser exigido ao 

devedor principal e ao fiador. Pois, como existe apenas uma obrigação, apenas uma soma de dinheiro é devida, e se uma 

delas a pagar, ambas serão exoneradas de responsabilidade; ou se for paga pela outra, também resultará exoneração de 

responsabilidade. 

 

297. Pomponius, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Dois co-promissores são legalmente responsáveis se lhes for perguntado: "Prometes?" e eles respondem: "Prometo" ou "Nós 

prometemos", ou se lhes for perguntado: "Prometes como indivíduos?" e eles respondem: "Nós prometemos". 

 

298. Julianus, Digest, Livro XXII. 

 

Não há ninguém que não esteja ciente de que os serviços dos outros podem ser prometidos, e.que uma garantia pode ser 

prestada numa obrigação deste tipo, e, portanto, que nada impede que o contrato de dois estipuladores ou dois promissores 

seja celebrado em tais circunstâncias; como, por exemplo, quando dois articuladores fazem um acordo para que o mesmo 
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trabalho seja realizado pelo mesmo artesão; e, por outro lado, quando dois artesãos, qualificados no mesmo ofício, prometem 

realizar o mesmo trabalho, e tornam-se co-promissores. 

 

299. The Same, Digest, Book LII. 

 

Se eu espero ter dois co-promissores, e interrogar ambos mas apenas uma resposta, penso que a melhor opinião é que aquele 

que responde é responsável; pois o interrogatório não é colocado a ambos sob a condição de que nenhuma obrigação será 

assumida se apenas um responder. 

 

300. Quando existem dois co-promissores, não tenho dúvidas de que o estipulador tem liberdade para receber uma garantia 

de ambos, ou apenas de um deles. 

 

301. Quando alguém que for interrogado por dois co-promissores responde a um deles que promete, será responsável apenas 

perante ele. 

 

302. Dois co-promissores podem sem dúvida ser ligados de tal forma que o tempo em que cada um deles dá a sua resposta 

deve ser tomado em consideração. Um intervalo de tempo razoável, bem como uma transacção normal (desde que não seja 

contrária à obrigação), não impede dois co-promissores de se tornarem responsáveis. Uma garantia, também, que tendo sido 

interrogada, responde entre as duas respostas do co-promisor, não é considerada como tendo interferido com a sua 

responsabilidade, porque um longo período de tempo não interveio, e nenhum acto que contrarie os termos da obrigação foi 

realizado. 

 

303. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

Um de dois co-promissores pode ser obrigado a partir de um dia especificado, ou condicionalmente, pois nem o dia nem a 

condição apresentarão qualquer obstáculo para impedir que aquele que é absolutamente responsável seja processado. 

 

304. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

A intenção das partes contratantes deve ser determinada a partir das seguintes palavras: "O que prometemos fornecer-lhe, 

como estipulador", pois se ambos se tiverem tornado co-promisores, e um estiver ausente, ele não será obrigado, mas aquele 

que estiver presente será responsável pela totalidade da quantia; ou se não forem co-promisores, ele só será responsável pela 

sua parte. 

 

305. Papinianus, Perguntas, Livro XXVII. 
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Se eu depositar o mesmo artigo, ao mesmo tempo, com duas pessoas, confiando na boa fé de ambas, pelo seu valor total: ou 

se eu emprestar o mesmo artigo, da mesma forma, a duas pessoas, elas tornam-se co-promissores; pela razão de que a 

responsabilidade é incorrida não só nos termos da estipulação, mas também noutros contratos, por exemplo, compra, venda, 

aluguer, arrendamento, depósito, empréstimo, ou testamento; tal como se, por exemplo, um testador, depois de ter nomeado 

vários herdeiros, tivesse dito: "Que Titius e Maevius paguem aurei de posse a Sempronius". " 

 

306. Se alguém, enquanto deposita bens com duas pessoas, prevê que apenas uma delas será responsável por negligência, é 

perfeitamente evidente que não são co-promissores, uma vez que lhes foram impostas obrigações diferentes. A mesma 

opinião não deve, contudo, ser adoptada quando ambas prometeram ser responsáveis por negligência, se posteriormente, ao 

abrigo de um acordo, uma delas foi exonerada de responsabilidade por negligência; porque o acordo subsequente feito com 

uma delas não pode alterar a posição legal e a obrigação natural que os tornou ambos co-promissores no início. Portanto, se 

ambos forem parceiros, e ambos forem culpados de negligência, o acordo feito com um deles também beneficiará o outro. 

 

307. Quando estipulo com dois co-promissores que o dinheiro me será pago em locais diferentes em Cápua, o tempo tendo 

referência a cada um deles deve ser tomado em consideração. Pois embora tenham assumido o que de facto é uma obrigação 

única, ainda é susceptível de modificação, no que diz respeito a cada um dos promotores. 

 

308. O mesmo, Perguntas, Livro XXXVII. 

 

Se dois co-promissores não forem parceiros, o facto de o estipulador dever uma soma de dinheiro a um deles não terá 

qualquer vantagem para o outro. 

 

309. The Same, Opiniões, Livro XI. 

 

Está estabelecido que a aceitação de co-promissores, que se tenham tornado fiadores um do outro, não é ilegal. Portanto, se o 

estipulador desejar dividir a sua acção (pois não é obrigado a dividi-la), pode processar a mesma pessoa tanto como devedor 

principal, como como fiador da outra, para recuperar diferentes partes do montante devido; tal como se procedesse através de 

acções separadas contra os dois co-promissores principais. 

 

310. Quando foi declarado num contrato escrito que So-and-So e So-and-So estipularam para uma centena de aurei, e não foi 

acrescentado que estipularam em conjunto, foi considerado que cada um deles apenas estipulara para a sua parte. 
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311. Por outro lado, onde é fornecido da seguinte forma, "Julius Carpus estipula pagar tantos aurei, e nós, Antoninus Aquiles, 

e Cornelius Dius, prometemos pagá-los", cada um dos promissores deverá a sua respectiva parte; porque não foi acrescentado 

que cada um tinha prometido ser responsável na totalidade, de modo a torná-los todos co-responsáveis. 

 

312. Venuleius, Estipulações, Livro II. 

 

Se, de duas pessoas que estão prestes a se vincular por uma promessa, uma responde ao dia, e a outra no dia seguinte, não 

serão co-responsáveis, e aquele que respondeu no dia seguinte nem sequer é considerado como responsável de todo - como 

estipulador, ou o promotor se afastou da transacção de outros negócios - embora tenha dado a sua resposta após a referida 

transacção ter sido concluída. 

 

313. Se eu estipular para a posse de aurei com Titius e uma ala sem a autoridade do seu tutor, ou com um escravo, e os tiver 

aceite como dois promotores co-responsáveis, Julianus diz que só Titius será obrigado; embora se um escravo prometer, a 

mesma regra deve ser observada numa acção pela sua peculiaridade, como se ele tivesse sido livre. 

 

314. The Same, Stipulations, Livro III. 

 

Se um promotor deve tornar-se o herdeiro da pessoa co-responsável com ele, deve ser dito que está vinculado por duas 

obrigações; pois quando existe alguma diferença entre as obrigações, como no caso de uma caução e do devedor principal, é 

estabelecido que uma obrigação é anulada pela outra. Quando, no entanto, as obrigações são da mesma natureza, não se pode 

determinar por que razão uma delas deve ser eliminada e não a outra. Assim, se um co-titular se tornar herdeiro do outro, ele 

terá direito a duas obrigações distintas. 

 

315. Paulus, Manuais, Livro II, 

 

E, mesmo em estipulações pretorianas, podem existir dois articuladores. 

 

316. Gaius, Sobre Obrigações Orais. 

 

Se o Titius e eu estipularmos para qualquer coisa, e se se entender que se faz referência a um de nós em particular, não 

podemos agir como co-puladores para a totalidade da quantia; como, por exemplo, onde estipulamos para um usufruto, ou 

que a propriedade nos será dada por meio de dote, e isto foi declarado por Julianus. Ele também diz que se Titius e Seius 

estipularem aurei, ou Stichus, que pertence a Titius, eles não devem ser considerados como dois co-puladores, pois apenas a 

aurei será devida a Titius, e Stichus, ou a aurei será devida a Seius. O resultado desta opinião é que, quer pague a um dos 
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estipuladores aurei, quer entregue Stichus à Seius, ele continuará a ser responsável perante o outro; mas deve considerar-se 

que se pagar a aurei a um deles, ficará isento de responsabilidade, no que diz respeito ao outro. 

 

317. The Same, On Oral Obligations, Livro III. 

 

Se apenas um de dois institutos conjuntos de agrimensor de cada vez, o promotor não será libertado por meio de concurso 

financeiro ao outro. 

 

318. Paulus, On Plautius, Livro VIII. 

 

Quando certos herdeiros são especificamente acusados de um legado, ou todos são acusados excepto um, Atilicinus, Sabinus 

e Cassius dizem que todos eles são responsáveis pelo legado na proporção das suas respectivas quotas da herança, porque a 

herança os vincula. A mesma regra aplica-se quando todos os herdeiros são mencionados. 

 

319. Pomponius, On Plautius, Livro V. 

 

Quando dois co-promissores são obrigados a entregar o mesmo escravo, o acto de um prejudica o outro. 

 

320. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXXVII. 

 

Quando dois co-prometidos devem a mesma soma de dinheiro, e um deles é libertado da sua obrigação por ter perdido os 

seus direitos civis, o outro não será libertado. Pois faz uma grande diferença se o dinheiro em si é pago, ou se a pessoa é 

libertada; uma vez que quando um é libertado e a obrigação continua a existir, o outro continuará a ser responsável; portanto, 

se um deles foi excluído da água e do fogo, a garantia do outro será posteriormente responsável. 

 

 

 

 

 

Título. 3. Sobre as estipulações dos escravos. 

 

 

 

321. Julianus, Digest, Livro LII. 
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Quando um escravo estipula, não faz diferença se ele o faz para si próprio, ou para o seu senhor; ou se ele concorda em fazer 

o pagamento, sem mencionar nenhuma das partes interessadas.1 

 

322. Se o seu escravo, que me serve de boa fé, tiver um peculiar que lhe pertence, e eu fizer um empréstimo ao Titius, o 

dinheiro continuará a ser seu; e se o escravo estipular que o mesmo dinheiro me será pago, ele não realizará um acto válido. 

Por conseguinte, pode recuperar o dinheiro através de uma acção. 

 

323. Se um escravo, que é propriedade comum a mim e a si, emprestar dinheiro a partir da sua peculiaridade, que lhe 

pertence apenas a si, ele adquirirá uma obrigação para consigo; e se ele estipular que o mesmo dinheiro me seja pago, não 

libertará o devedor, no que lhe diz respeito, mas ambos teremos direito a acções; eu, por causa da estipulação, e você, porque 

o seu dinheiro foi emprestado; o devedor, no entanto, não me pode barrar, excepto por uma excepção com fundamento em 

fraude. 

 

324. O que o meu escravo estipula ser pago ao meu escravo é considerado o mesmo que se ele tivesse estipulado em meu 

benefício. Do mesmo modo, tudo o que ele estipula para o seu escravo é o mesmo que se ele tivesse estipulado em seu 

benefício; de modo que a primeira estipulação cria uma obrigação, mas a segunda não tem qualquer força ou efeito. 

 

325. Um escravo possuído em comum sustenta a parte de dois escravos; portanto, se o meu próprio escravo estipular em 

benefício de outro escravo possuído conjuntamente por mim e por si, a mesma regra será aplicada num contrato verbal deste 

tipo, como se duas estipulações tivessem sido feitas, uma para o meu escravo individualmente, e a outra para o seu da mesma 

forma. E não devemos pensar que apenas metade é adquirida em meu benefício, e que a outra metade não é de todo 

adquirida, porque a posição de um escravo possuído em comum é tal que onde um co-proprietário pode adquirir pela sua 

agência, e o outro não pode, é exactamente o mesmo como se o primeiro tivesse apenas o poder de aquisição. 

 

326. Quando um escravo, sujeito a um usufruto, estipula para o usufrutuário, ou o proprietário; por exemplo, se ele estipula 

apenas para o interesse do usufrutuário, a estipulação será nula, porque ele teria podido adquirir um direito de acção para 

ambas as partes através da propriedade do usufrutuário. Se, no entanto, ele estipular para outra coisa, o proprietário pode 

intentar a acção, e se o promotor pagar ao usufrutuário, ele será exonerado de responsabilidade. 

 

327. Quando um escravo, propriedade conjunta de Titius e Maevius, estipula o seguinte: "Promete pagar a Titius ten aurei, 

sobre os kalends, e se não lhe pagar a ten aurei sobre os kalends, promete pagar vinte a Maevius?" parece haver duas 

estipulações. Se o ten ten ten aurei não deve ser pago sobre os kalends, qualquer um dos co-proprietários pode trazer 

processo sob a estipulação; mas, por causa da segunda obrigação prometida por Maevius, Titius será barrado por uma 

excepção com base em fraude. 
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328. Ulpianus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Um escravo, propriedade conjunta de duas pessoas, não pode estipular para si próprio, embora esteja bem estabelecido que o 

pode fazer para o seu senhor, pois não adquire directamente para o seu senhor, mas adquire uma obrigação através de si 

próprio em seu benefício. 

 

329. The Same, On Sabinus, Livro V. 

 

Se um escravo pertencente ao povo romano, a um município, ou a uma colónia, estipula, penso que a estipulação será válida. 

 

330. The Same, On Sabinus, Livro XXI. 

 

Se um escravo pertencente em comum estipula para si e para um dos seus senhores, é o mesmo que estipula para todos os 

seus senhores, e um deles; como, por exemplo, se estipula para Titius e Maevius, e para Maevius, pode considerar-se que três 

quartos são devidos a Titius, e um quarto a Maevius. 

 

331. The Same, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Um escravo possuído em comum é propriedade de todos os seus senhores, e não pertence, por assim dizer, inteiramente a 

nenhum deles, mas pertence a cada um na proporção dos seus interesses indivisíveis; de modo que eles detêm as suas acções 

mais por uma compreensão mútua do que corpórea. Assim, se ele estipula para alguma coisa, ou faz uma aquisição de outra 

forma, adquire para todos os seus proprietários na proporção do interesse que têm nele. No entanto, é-lhe permitido estipular 

especificamente para qualquer um dos seus donos, ou receber a propriedade entregue a fim de a adquirir apenas para ele. Se, 

contudo, ele não estipular especificamente para um dos seus senhores, mas, por ordem de um deles, é nossa prática 

considerar que ele adquire o imóvel apenas para aquele por cuja ordem fez a estipulação. 

 

332. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Ofilius diz muito correctamente que, na recepção por entrega, no depósito para guarda segura, e no empréstimo para uso, a 

aquisição só é feita em benefício da pessoa que a dirige. Esta opinião é também defendida por Cassius e Sabinus. 

 

333. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Assim, se um escravo tiver quatro senhores, e estipula pela ordem de dois deles, só adquirirá em benefício daqueles que 

deram a ordem; e a melhor opinião é que ele não adquire para eles igualmente, mas em proporção à sua propriedade. Tenho a 
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mesma opinião, se for declarado que ele estipulou para eles pelo nome. Pois se ele não estipulou por ordem de todos, ou para 

cada um deles pelo nome, não devemos ter dúvidas de que ele adquiriu para todos na proporção da sua propriedade, e não em 

partes iguais. 

 

334. Se um escravo possuído em comum estipula com um de dois parceiros especificamente em benefício do outro, o 

pagamento ser-lhe-á devido apenas a ele. Se, no entanto, ele estipular absolutamente, sem acrescentar nada, o escravo 

adquirirá as acções para os outros parceiros, excepto aquele de que o promotor é o proprietário. Quando ele estipula por 

ordem de um dos parceiros, a regra será a mesma como se ele tivesse estipulado especificamente que o pagamento deve ser 

feito ao referido parceiro. Por vezes, embora ele não possa estipular especificamente em benefício de qualquer um dos seus 

senhores, ou por sua ordem, ainda assim, é detido por Julianus que ele adquirirá para ele sozinho; tal como quando ele 

estipula para algo que não pode ser adquirido por ambos, como, por exemplo, uma servidão ligada à Quinta da Cornelia que 

pertence a Sempronius, um dos seus dois senhores, ele também a adquire para ele sozinho. 

 

335. Gaius, On Cases. 

 

O mesmo se aplicará, se um dos seus senhores se casar, e lhe for prometido um dote por este escravo. 

 

336. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Do mesmo modo, se o escravo de dois senhores, Titius e Maevius, estipula para um escravo de Titius, ele adquire-o apenas 

para aquele a quem não pertence. Se, no entanto, ele estipula para Stichus o seguinte: "Prometes entregá-lo a Maevius e a 

Titius?" ele adquire-o inteiramente para Maevius, pois o que ele não pode adquirir para um dos seus senhores, pertence 

inteiramente ao outro que está interessado na obrigação. 

 

337. Se, quando um escravo tem dois senhores, e estipula para "um ou outro" deles; surge a questão de saber se a estipulação 

é válida. Cassius diz que ela é nula, e Julianus adopta a sua opinião, que é a nossa prática. 

 

338. Julianus, Digest, Livro LII. 

 

Onde, no entanto, é feita a seguinte estipulação: "Pronuncia-se ise a pagar Titius ten aurei, ou transferir um tracto de terra 

para Maevius?" pela razão de ser incerto para qual deles adquire o direito de acção, a estipulação é considerada nula. 

 

339. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVIII. 
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Se ele estipula para "ele próprio", ou para "um ou outro dos seus senhores", neste caso, a declaração de Julianus de que a 

estipulação é nula, deve ser aceite. Mas é a adição que é nula, ou é toda a estipulação de nenhuma força ou efeito? Penso que 

só a adição é nula, pois quando ele pronuncia as palavras "para mim", adquire um direito de acção sob a estipulação para 

todos os seus senhores; mas pode o pagamento ser feito a outros, por exemplo, a um estranho? Penso que o pagamento pode 

ser feito a eles, tal como quando eu estipulo para mim, ou para o Titius. Portanto, quando uma estipulação é feita para "um ou 

outro dos seus senhores", porque é que não é válida, ou porque é que o pagamento não será válido? A razão para isto é que 

não podemos determinar a pessoa a quem a estipulação se refere, e quem tem direito ao pagamento. 

 

340. Paulus, Perguntas, Livro X. 

 

Pois quando ambas as partes são capazes de assumir a obrigação, não podemos descobrir qual delas foi acrescentada, porque 

não há ninguém que possa trazer o processo. 

 

341. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Quando um escravo estipula para o seu senhor, ou um estranho, ambas as partes do contrato existem, a estipulação em 

benefício do senhor, e o pagamento com referência ao estranho; mas, neste caso, a igualdade anula tanto a estipulação como 

o pagamento. 

 

342. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro III. 

 

O meu escravo, estando nas mãos de um ladrão, estipulou que lhe devia ser dado. Sabinus nega que é devido a este último, 

porque quando fez a estipulação, não estava a servi-lo como escravo. Eu, no entanto, não posso fazer um processo em virtude 

deste acordo, porque na altura em que o escravo o fez, ele não me estava a servir. Mas se ele fez uma estipulação sem 

mencionar pessoalmente o ladrão, o direito de acção será adquirido por mim, mas nem um processo por mandato, nem 

qualquer outro, deverá ser concedido ao ladrão contra mim. 

 

343. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

Se o meu escravo estipula que a propriedade será dada a mim, a si próprio, ou a um companheiro-escravo, ou não designa 

nenhuma pessoa em particular, ele adquirirá em meu benefício. 

 

344. Paulus, Regras, Livro IV. 
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Um escravo pertencente a uma propriedade, que estipula especificamente que o pagamento será feito a um futuro herdeiro, 

não cria qualquer obrigação, porque, no momento em que a estipulação foi feita, o herdeiro não era seu proprietário. 

 

345. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se um escravo, de propriedade comum a mim e a si, estipula um direito de passagem de qualquer descrição, sem mencionar 

os nossos nomes, e só eu tenho a terra adjacente, ele adquirirá o direito de passagem apenas para mim. Se você, também, 

tiver um pedaço de terra, a servidão também será adquirida para mim na sua totalidade. 

 

346. Papinianus, Perguntas, Livro XXVII. 

 

Quando um escravo é propriedade conjunta de Maevius e de um peculiar castrense, e o filho sob controlo paterno a quem o 

peculiar pertence morre enquanto está no exército, e, antes de o herdeiro nomeado entrar na herdade, o referido escravo 

estipula, toda a estipulação será em benefício do sócio que, entretanto, é o único proprietário do escravo; porque a herdade, 

ainda não existindo, não é susceptível de divisão. Pois se alguém se aventurasse a alegar que o filho sob controlo paterno tem 

um herdeiro, a herança não seria, em consequência, considerada já existente, uma vez que o benefício da Constituição 

Imperial permite a um filho sob controlo paterno dispor da sua peculiaridade por vontade própria. Este privilégio permanece 

em suspenso, antes de o testamento ser confirmado pela aceitação da herança. 

 

347. Se o escravo de Titius e Maevius estipular que a parte de Maevius lhe será dada, a estipulação será nula; mas se ele 

estipular que deve ser dada a Titius, ela será adquirida por Titius. Se a estipulação for formulada simplesmente, por exemplo, 

"Prometes dar a parte que pertence a Maevius?" sem acrescentar as palavras "a mim", é provavelmente verdade que, como a 

estipulação não era de modo algum defeituosa, beneficiará a pessoa que tem direito ao benefício do mesmo. 

 

348. Um escravo, cujo senhor foi levado pelo inimigo, estipulou que algo fosse dado ao seu senhor. Embora o que ele 

simplesmente estipulou ou recebeu de outro pertencesse ao herdeiro do cativo, a regra é diferente com referência ao filho 

pessoalmente, porque ele não estava sob controlo paterno no momento em que fez a estipulação, e não foi, como o escravo, 

posteriormente incluído na propriedade da propriedade. Ainda assim, no caso referido, pode perguntar-se se, ao abrigo desta 

estipulação, ele será considerado como não tendo adquirido nada para o herdeiro, tal como se um escravo pertencente a uma 

propriedade tivesse estipulado para o falecido, ou mesmo para os seus futuros herdeiros. Mas, neste caso, o escravo estará em 

pé de igualdade com o filho, pois se este último estipular que ele seja entregue ao seu pai, que era um cativo, a questão 

permanecerá em suspenso, e se o pai morrer nas mãos do inimigo, a estipulação será considerada como não tendo força ou 

efeito, como o filho estipulou para outro, e não para si próprio. 
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349. Quando um escravo, que é objecto de um usufruto, contrata os seus próprios serviços, e por esta razão estipula o 

pagamento de dinheiro todos os anos, Julian diz que, no termo do usufruto, a estipulação para o resto do tempo será adquirida 

pelo proprietário da propriedade. Esta opinião parece-me ser apoiada pela melhor das razões. Pois, se o acordo para os seus 

serviços fosse feito, por exemplo, por cinco anos; como é incerto quanto tempo o usufruto continuará a existir, então, no 

início de cada ano, o dinheiro devido na altura pertenceria ao usufrutuário. Assim, a estipulação não passa para outra, mas 

apenas é adquirida para cada pessoa na medida em que a lei o permita. Pois, se um escravo estipular o seguinte: "Prometes 

pagar-me tanto dinheiro como eu te paguei até essa altura?", permanece indeterminado quem terá direito a uma acção ao 

abrigo da estipulação, uma vez que se eu pagar o dinheiro da propriedade pertencente ao usufrutuário, ou o que foi obtido 

pelo trabalho do escravo, pertencerá ao usufrutuário; mas se for derivado de alguma outra fonte, será adquirido em benefício 

do proprietário. 

 

350. Scaevola, Perguntas, Livro XIII. 

 

Se o escravo de outro que serve dois senhores de boa fé faz uma aquisição por meio da propriedade de um deles, a razão dita 

que a adquire inteiramente em benefício daquele cuja propriedade foi empregada, quer estivesse a servir um ou ambos os 

seus senhores na altura; pois no caso dos senhores genuínos, sempre que algo é adquirido em benefício de ambos, é adquirido 

para cada um na proporção da sua parte, mas se não for adquirido apenas para um deles, o outro terá direito a tudo. Portanto, 

a mesma regra aplicar-se-á ao caso declarado e o escravo que pertence a outro, e que serve a si e a mim de boa-fé, adquirirá 

para mim só o que for obtido pelo uso da minha propriedade, e não pode adquirir para si, porque o lucro não foi derivado de 

nada que fosse seu. 

 

351. Paulus, Perguntas, Livro XV. 

 

Um homem livre que me serve de boa fé faz uma estipulação com referência à minha propriedade, ou ao seu próprio 

trabalho, em benefício de Stichus, que lhe pertence. A melhor opinião é que ele adquire para mim, porque se ele fosse meu 

escravo ele adquiriria em meu benefício, e não deve ser dito que ele está, por assim dizer, incluído na sua própria 

peculiaridade. Se, no entanto, ele estipular para Stichus, que me pertence, com referência à minha propriedade, ele adquirirá 

para si próprio. 

 

352. O seguinte caso foi declarado por Labeo. Um pai, moribundo no estado, deixou um filho e uma filha que estavam sob o 

seu controlo. A filha sempre supôs que não obteria nada dos bens do seu pai e, depois, o seu irmão teve uma filha, e, 

morrendo, deixou-a na infância. Os tutores ordenaram a um escravo que tinha pertencido ao seu avô que estipulasse com um 

homem que tivesse vendido a propriedade da propriedade do avô todo o dinheiro que lhe chegasse às mãos. Peço-lhe que me 

dê a sua opinião por escrito sobre se alguma coisa foi adquirida para a ala feminina, nos termos desta estipulação. Paulus: É 

verdade que um escravo que é possuído de boa fé e estipula com referência à propriedade do senhor a quem serve adquire 
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para o seu possuidor. Se, no entanto, a propriedade derivada da propriedade do avô fosse propriedade comum, e fizesse parte 

da propriedade que foi vendida, o escravo não será considerado como tendo estipulado para a totalidade da propriedade 

pertencente à ala, e, portanto, adquirirá para ambos os proprietários. 

 

353. Venuleius, Stipulations, Livro I. 

 

Se um escravo possuído em comum estipula o seguinte: "Promete pagar nos Kalends de Janeiro aurei a Titius ou Maevius, 

qualquer um deles que esteja a viver na altura? Julianus diz que o acordo é nulo, porque uma estipulação não pode 

permanecer em suspenso, e não aparece por qual das duas pessoas o dinheiro será adquirido. 

 

354. Neratius, Opiniões, Livro II. 

 

Um escravo, sujeito a um usufruto, não pode, ao empregar a propriedade do seu senhor, fazer uma estipulação válida em 

benefício do usufrutuário, mas pode fazer uma estipulação válida em benefício do seu proprietário, ao -empregar propriedade 

pertencente ao usufrutuário. 

 

355. Paulus, On Plautius, Livro IX. 

 

A mesma regra aplica-se a um caso em que a utilização de bens tenha sido legada a alguém. 

 

356. Neratius, Opiniões, Livro II. 

 

Se o usufruto pertence a duas pessoas, e o escravo estipula pelos seus serviços com uma delas, esta última adquirirá apenas 

na medida da sua participação no usufruto. 

 

357. Venuleius, Estipulações, Livro XII. 

 

Quando um escravo que faz parte de uma propriedade estipula e recebe fianças, e após a entrada da propriedade, surge a 

dúvida se o tempo começa a correr a partir da data em que a estipulação foi feita, ou a partir do momento em que a 

propriedade foi aceite, tal como quando um escravo cujo senhor está nas mãos do inimigo recebeu fianças, Cassius pensa que 

o tempo deve ser contado a partir da data em que o processo pode ser instaurado contra as partes; ou seja, após a entrada da 

propriedade, ou o senhor regressa do cativeiro sob o direito de postliminium. 

 

358. Paulus, Manuais, Livro I. 
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Um usufruto não pode existir sem uma pessoa, e portanto um escravo pertencente a uma propriedade não pode estipular 

legalmente um usufruto. No entanto, diz-se que um usufruto pode ser-lhe legado, pela razão de que o seu tempo não começa 

imediatamente, enquanto uma estipulação incondicional não pode permanecer em suspensão. Mas e se a estipulação tiver 

sido feita sob uma condição? Não será válida, mesmo neste caso, porque uma estipulação recebe o seu poder a partir do 

momento presente, embora o direito de acção a que dá origem possa permanecer em suspenso. 

 

359. The Same, Manuais, Livro II. 

 

Um escravo que tenha em comum, quer faça uma compra, quer estipule, ainda que possa pagar o dinheiro da sua 

peculiaridade que pertence a um dos seus senhores, adquirirá, no entanto, para ambos. O caso de um escravo sujeito a um 

usufruto é, no entanto, diferente. 

 

360. Gaius, On Oral Obligations, Livro III. 

 

Se um escravo estipula para o seu senhor, ou para o seu usufrutuário, com referência a bens pertencentes ao seu senhor, 

Julianus diz que adquire a obrigação em benefício do seu senhor, e que o usufrutuário pode ser pago tal como qualquer 

pessoa que tenha sido inscrita. 

 

361. Se um escravo possuído em comum deve estipular com referência a bens pertencentes a um dos seus senhores, a melhor 

opinião é que a estipulação é adquirida para ambos; mas aquele cujos bens foram utilizados na estipulação pode valer-se 

devidamente de uma acção em partilha, ou da acção em parceria, para recuperar a sua parte. A mesma regra aplica-se, se um 

escravo adquire para um dos seus senhores através do seu trabalho. 

 

362. Se cada um dos seus dois senhores estipular que a mesma propriedade aurei será dada a um escravo, de propriedade 

conjunta, e apenas uma resposta for dada, haverá dois estipuladores conjuntos, uma vez que se estabelece que um senhor 

pode estipular para pagamento ao seu escravo. 

 

363. Tal como um escravo adquire apenas para um dos seus senhores, se ele o estipular pelo seu nome, assim se decide que 

se ele comprar propriedade em nome de um dos seus senhores, ele a adquirirá apenas para ele. Da mesma forma, se 

emprestar dinheiro para ser pago a um dos seus senhores, ou transaccionar qualquer outro negócio, pode prever 

expressamente que a propriedade seja restaurada, ou que o pagamento seja feito a um só deles. 

 

364. Colocou-se a questão de saber se um escravo que faz parte de uma propriedade pode estipular em benefício do futuro 

herdeiro. Proculus diz que não pode, porque na altura era um estranho. Cassius é de opinião que pode, uma vez que aquele 

que depois se torna herdeiro é considerado como tendo sucedido ao falecido no momento da sua morte. Esta razão é apoiada 
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pelo facto de se entender que todo o corpo de escravos representa o falecido no momento da sua morte, embora o herdeiro 

possa não aparecer durante algum tempo. Assim, é evidente que o benefício da estipulação do escravo é adquirido para o 

herdeiro. 

 

365. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXII. 

 

Se um escravo possuído em comum estipula o seguinte: "Prometes pagar dez aurei ao meu senhor e os mesmos dez a outro?", 

dizemos que existem dois co-puladores. 

 

366. The Same, On Plautius, Book I. 

 

O escravo de outro, ao estipular expressamente para um terceiro, não adquire para o seu amo. 

 

367. The Same, On Plautius, Livro VIII. 

 

Se um escravo estipula por ordem de um usufrutuário, ou um possuidor de boa fé, em circunstâncias tais que ele não pode 

adquirir para eles, ele adquirirá para o seu senhor. A mesma regra não se aplica se os seus nomes forem inseridos na 

estipulação. 

 

368. The Same, On Plautius, Livro IX. 

 

Se duas pessoas têm um usufruto de um escravo, e o referido escravo estipula expressamente para uma delas, com referência 

a bens pertencentes a ambas, Sabinus diz que embora só seja responsável por uma, deve ser considerado como o outro 

usufrutuário pode obter a parte a que tem direito, uma vez que não existe nenhuma comunidade de direito entre elas. A 

melhor opinião é a de que uma acção pretoriana em partilha pode ser intentada. 

 

369. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Se um homem que é livre, ou um escravo que pertence a outro e serve de boa fé, estipula com referência à propriedade de um 

terceiro, pela ordem da pessoa que o tem em sua posse, Julianus diz que o homem livre adquirirá para si, mas o escravo 

adquirirá para o seu senhor, porque o direito à ordem só é conferido ao seu senhor. 

 

370. Se dois co-puladores tiverem um usufruto num escravo, ou se ele os estiver a servir de boa fé, e por ordem de um deles 

fizer uma estipulação com o seu devedor, ele adquirirá apenas para benefício desse senhor. 
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371. Javolenus, On Plautius, Livro II. 

 

Se um escravo que tenha sido manumitido por vontade, mas não tem conhecimento de que é livre, permanece como parte da 

herança, e estipula por dinheiro para o herdeiro, os herdeiros não terão direito a nada, desde que soubessem que ele tinha sido 

manumitido por vontade, porque a sua servidão não pode ser considerada legal onde ele serve aqueles que sabiam que ele era 

livre. Este caso difere do de um homem livre que, tendo sido comprado, serve de boa fé como escravo; porque, neste caso, a 

opinião de si próprio e do comprador concordam quanto à sua condição. Contudo, aquele que conhece um homem para ser 

livre, embora possa ser ignorante da sua condição, não pode ser considerado como possuidor. 

 

372. Modestinus, Regras, Livro VII. 

 

Um escravo pertencente a uma propriedade pode estipular legalmente em benefício do futuro herdeiro, bem como em 

benefício da propriedade. 

 

373. Javolenus, Epístolas, Livro XIV. 

 

Quando um escravo, que o seu senhor considerou como abandonado por ele, estipula por algo, o seu acto é nulo; porque 

qualquer pessoa que olhe para a propriedade como abandonada rejeita-a por completo, e não pode fazer uso dos serviços de 

qualquer pessoa que não queira, pertencerá a ele. Se, no entanto, tiver sido apreendido por outro, pode adquirir em seu 

benefício por meio de uma estipulação, pois trata-se de uma espécie de doação. Existe uma grande diferença entre um 

escravo que faz parte de uma propriedade e aquele que é considerado abandonado; pois um deles é retido por direito 

hereditário, e não pode ser considerado abandonado que está sujeito a todo o direito de herança, enquanto o outro, tendo sido 

abandonado intencionalmente pelo seu senhor, não pode ser considerado disponível para o uso daquele por quem foi 

rejeitado. 

 

374. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro III. 

 

Quando um escravo possuído em comum estipula o seguinte: "Prometes pagar a Lucius Titius, e a Gaius Seius? (que são os 

seus senhores), eles terão direito a partes iguais nos termos do acordo. Se, no entanto, ele estipular o seguinte: "Prometem 

pagar ao meu senhor?" eles terão direito a partilhar na proporção da sua respectiva propriedade. Mas quando ele estipula o 

seguinte: "Promete pagar Lucius Titius, e Gaius Seius?" pode ser duvidado se terão direito a quotas iguais, ou apenas na 

proporção do montante dos juros de cada um. É também importante verificar o que foi acrescentado apenas para fins de 

explicação, e o que a outra parte da estipulação, que é a principal, fornece. Mas como os nomes são mencionados pela 

primeira vez, parece ser mais razoável que a estipulação tenha sido adquirida em seu benefício igualmente, porque os nomes 

dos mestres são dados para efeitos de designação. 
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375. The Same, On Quintus Mucius, Livro V. 

 

Se o meu escravo estipula com o meu libertado para "serviços a prestar-lhe", Celsus diz que a estipulação é nula. Seria, no 

entanto, de outra forma se ele tivesse estipulado sem acrescentar a palavra "ele". 

 

376. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXII. 

 

Quando um escravo em quem temos o usufruto estipula expressamente em benefício do proprietário, para que algo seja 

derivado da propriedade do usufrutuário, ou dos seus próprios serviços, ele é adquirido em benefício do proprietário da 

propriedade. Devem, no entanto, ser tomadas medidas para determinar através de que acção o usufrutuário pode recuperá-lo 

do proprietário do bem. Mais uma vez, se um escravo nos serve de boa fé, e estipula expressamente em benefício do seu 

senhor por algo que ele pode adquirir para nós, ele irá adquiri-lo para ele. Devemos examinar através de que acção podemos 

recuperá-la dele, e o que o nosso Gaio afirmou sobre este ponto não é irrazoável, nomeadamente: que, em ambos os casos, a 

propriedade pode ser recuperada do proprietário através de uma acção pessoal. 

 

377. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXXIII. 

 

Qualquer obrigação que um escravo tenha contraído enquanto esteve ao nosso serviço, embora o efeito da estipulação possa 

ter sido adiado até ao momento da sua alienação ou manumissão, ele continuará a adquirir em nosso benefício; porque 

quando ele fez o contrato o seu poder para o fazer era nosso. A mesma regra aplica-se quando um filho sob controlo paterno 

celebra um acordo, pois mesmo que ele deva adiar a sua realização até ao momento da sua emancipação, teremos direito ao 

benefício do mesmo; desde que, no entanto, ele tenha agido de forma fraudulenta. 
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            Livro XLVI 
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente a fianças e mandatários. 

 

2. Relativamente a novações e delegações. 

 

3. Relativamente a pagamentos e libertações. 

 

4. Relativamente à libertação. 

 

5. Relativamente às estipulações pretoriana. 

 

6. Relativamente à segurança dos bens de uma ala ou menor. 

 

7. Relativamente à segurança para o pagamento de uma sentença. 

 

8. Relativamente à segurança para a ratificação. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativamente a fianças e mandatários. 
 

 

 

Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIX. 
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Uma caução pode ser acrescentada a qualquer obrigação. 

 

(1) Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Uma caução pode ser tomada para bens que foram emprestados para uso, ou depositados, e ele será responsável; mesmo que 

o depósito ou o empréstimo tenha sido colocado nas mãos de um escravo, ou de uma ala, mas apenas quando aqueles para 

quem a caução foi dada tenham sido culpados de fraude ou negligência. 

 

2. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Aquele que prometeu fornecer segurança é considerado como tendo cumprido a estipulação, se der a alguém para este fim 

que possa ser responsabilizado e ser processado. Se, no entanto, der um escravo, ou um filho sujeito à autoridade paterna, em 

circunstâncias em que uma acção De peculia não possa ser concedida, ou uma mulher, que possa recorrer à ajuda do Decreto 

do Senado, deve ser dito que não cumpriu a estipulação de fornecer segurança. Se der uma garantia que não seja solvente, é 

evidente que deve ser considerada como tendo cumprido o acordo, porque aquele que aceitou a garantia o aprovou como 

solvente. 

 

3. The Same, On Sabinus, Book XLV. 

 

A caução pode ser tomada numa acção por mandato, ou numa acção por negócio transaccionado, que estou prestes a intentar 

contra a pessoa por quem fiquei fiador. 

 

(1) Uma fiança não só é ele próprio responsável, como também deixa o seu herdeiro responsável, porque ocupa a posição de 

devedor. 

 

0. The Same, On Sabinus, Livro XLVI. 

 

Julianus diz que, de um modo geral, aquele que se torna herdeiro de uma pessoa por quem apareceu como fiador é libertado 

no que diz respeito a esta última, e só é responsável como herdeiro do devedor principal. Finalmente, diz que se a caução se 

tornar herdeiro daquele por quem se fez responsável, ele será responsável como devedor principal, mas será libertado como 

caução; ainda assim, um devedor principal que sucede a um devedor principal é responsável por duas obrigações; pois não se 

pode determinar qual delas anula a outra; mas, no caso de uma caução e de um devedor principal, isto pode ser facilmente 

determinado, porque a obrigação do devedor principal é a mais vinculativa. Quando existe qualquer diferença entre as 

obrigações; pode considerar-se que uma é anulada pela outra. No entanto, quando ambas são da mesma força, e não se pode 

determinar por que razão uma delas deve ser anulada e não a outra, remete este assunto para um exemplo em que deseja 
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demonstrar que não há nada de novo no facto de duas obrigações poderem existir na mesma pessoa ao mesmo tempo. Este é 

o seu exemplo. Se um de dois co-promissores se tornar herdeiro do outro, estará sujeito a duas obrigações. Do mesmo modo, 

se um dos co-promissores se tornar herdeiro do outro, ele beneficiará de duas obrigações distintas. É evidente que, se ele 

instaurar um processo sob uma delas, fará uso de ambas; ou seja, porque a natureza das duas obrigações que tinha é tal que, 

se uma delas for levada a tribunal, a outra também será eliminada. 

 

512. The Same, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Estipulo com um devedor, mas não tomo uma caução, e depois desejo que uma caução seja prestada. Se eu acrescentar uma 

caução, ele será responsável. 

 

(1) Pouca diferença faz se eu ligo a caução absolutamente, ou a partir de um certo tempo, ou sob alguma condição. 

 

(2) Uma caução pode, além disso, ser prestada para uma obrigação futura, bem como para uma obrigação passada, desde que 

essa obrigação seja natural. 

 

6. Ulpianus, Digest, Livro LIII. 

 

Pois onde o que foi pago não pode ser recuperado, é apropriado que uma garantia por esta obrigação natural seja recebida. 

 

(0) Ulpianus, On Sabimis, Livro XLVII. 

 

Em grego, uma caução é tomada da seguinte forma: "Na minha boa fé, ordeno, digo, desejo", ou "desejo, com uma certa 

determinação de espírito". Se, contudo, alguém disser "eu afirmo", será o mesmo que se tivesse proferido as palavras "eu 

digo". 

 

13824. Também deve ser lembrado que pode ser prestada uma garantia para todo o tipo de obrigações, seja com referência ao 

bem, verbalmente, ou por consentimento. 

 

13825. Deve também ser lembrado que uma caução pode ser prestada por qualquer pessoa que seja responsável nos termos 

da Lei Pretoriana. 

 

13826. Uma caução pode ser recebida após a emissão do caso, porque a obrigação civil e natural permanece. Isto foi 

admitido por Julianus, e é a nossa prática. Assim, se o devedor principal perder o seu caso, levanta-se a questão de saber se 

pode recorrer a uma excepção, uma vez que não é libertado por operação de lei. Se ele não for aceite para o pagamento da 
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sentença, mas apenas para o processo em tribunal, considera-se muito correctamente que ele pode recorrer a uma excepção. 

Se, no entanto, tiver sido levado para todo o processo, não terá direito a uma excepção. 

 

13827. Quando uma caução é dada por um tutor testamentário, ele será responsável. 

 

13828. Se, no entanto, a acção for derivada de um crime, pensamos que a melhor opinião é que a fiança será responsável. 

 

13829. E, de um modo geral, ninguém duvida que a caução possa ser recebida em todo o tipo de obrigações. 

 

13830. A seguinte regra é aplicável a todos aqueles que são responsáveis por outros: nomeadamente, se forem utilizados para 

lhes impor condições mais severas, foi decidido que não serão de modo algum responsáveis. É evidente que podem ser 

aceites em assuntos de importância inferior, razão pela qual se toma uma garantia muito apropriada por uma pequena quantia. 

Uma vez mais, sendo o devedor principal absolutamente responsável, a fiança pode ser vinculada a partir de um certo tempo, 

ou sob alguma condição. Se, contudo, o devedor principal for responsável sob uma condição, e a caução for absolutamente 

liberada, será libertado. 

 

13831. Se alguém estipular para a Stichus, e receber a seguinte caução, "Promete, de boa fé, entregar a Stichus, ou pagar a 

caução aurei? Julianus diz que a caução não será vinculada, porque a sua condição é dificultada, de modo que se Stichus 

morresse, ele ainda seria responsável. Marcelo, contudo, diz que não é responsável, não só porque a sua condição se torna 

mais onerosa, mas também pelo facto de ter sido aceite antes por outra obrigação. Finalmente, uma caução não pode ser 

recebida por uma pessoa que tenha prometido pagar a sua condição de aurei, como se segue: "Promete pagar a sua condição 

de aurei, ou entregar Stichus?" embora, neste caso, a sua condição não se torne mais onerosa. 

 

13832. Julianus diz também que quando alguém tiver estipulado para um escravo, ou ten ten ten aurei, e tomar a seguinte 

garantia, "Promete entregar um escravo, ou pagar ten aurei, o que eu desejar?" a garantia não será vinculada, porque a sua 

condição é tornada mais onerosa. 

 

13833. Por outro lado, quando alguém estipula para "Um escravo, ou tenente aurei, o que o estipulador desejar", pode tomar 

uma caução devidamente nos seguintes termos, "Ten aurei, ou escravo, o que desejar", pois Julianus diz que desta forma a 

condição da caução é melhorada. 

 

13834. Mas se eu interrogar o devedor principal como se segue, "Stichus e Pamphilus?" e a caução como se segue, "Stichus, 

ou Pamphilus?". colocarei a questão correctamente, porque a condição da caução se torna menos onerosa. 

 

13835. Não há dúvida de que uma fiança pode ser tomada por outra fiança. 
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8. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

As fianças podem ser devidamente tomadas para uma parte do dinheiro, ou para uma parte da propriedade. 

 

9. Ulpianus, Disputations, Livro VII. 

 

Quando um credor duvida se as fianças são solventes, e um deles, que é seleccionado por ele para ser processado, está pronto 

a dar garantias, para que os seus concidadãos possam ser processados pelas suas acções por sua conta e risco, eu sustento que 

ele deve ser ouvido; mas apenas se ele oferecer garantias, e que todos os seus concidadãos que se diz serem solventes estão à 

mão. Pois a compra do crédito nem sempre é fácil quando o pagamento da totalidade da dívida não está livre de dificuldades. 

 

0. A acção é dividida entre os fiadores, onde não negam a sua responsabilidade. Pois, se o negarem, o benefício da divisão 

não deve ser concedido. Um filho sob controlo paterno pode dar segurança ao seu pai, e o seu acto não ficará sem efeito. Em 

primeiro lugar, porque, quando se torna seu próprio dono, pode ser responsabilizado na medida dos seus meios; e, além disso, 

o julgamento pode ser feito contra ele, mesmo que continue sujeito à autoridade do seu pai. Vejamos, contudo, se o seu pai 

será responsável pelo motivo de ter agido segundo a sua ordem. Penso que esta regra é aplicável a todos os contratos; mas se 

ele se tornou fiador do seu pai sem o conhecimento deste último, esta acção não mentirá; ainda assim, pode ser instaurada 

contra o seu pai com o fundamento de que o processo foi em benefício dos seus bens. É evidente que, se o filho emancipado 

tiver pago a dívida, deve ter direito a uma acção equitativa, e a mesma acção pode ser intentada por ele se permanecer sob o 

controlo do seu pai, e tiver pago o dinheiro por este último, a partir do seu castrense peculiar. 

 

23. Julianus, Digest, Livro XII. 

 

Quando alguém emprestou dinheiro a um filho sob controlo paterno em violação do Decreto do Senado, e o filho está morto, 

não pode tomar uma caução do seu pai, porque não tem direito a nenhuma acção, nem civil nem pretoriana, contra o seu pai, 

e não há bens pelos quais as cauções possam ser responsabilizadas. 

 

23. The Same, Digest, Book XLIII. 

 

É evidente que uma fiança pode ser devidamente tomada em conta na acção De peculio, que recairá contra o pai. 

 

23. The Same, Digest, Livro XIV. 
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Se emprestares aurei ao Titius, por minha orientação, e intentares uma acção por mandato contra mim, o Titius não será 

exonerado de responsabilidade; mas eu não deveria ser julgado contra mim em teu favor, a menos que me atribuas os direitos 

de acção que tens contra o Titius. Do mesmo modo, se intentarem uma acção contra o Titius, não serei libertado, mas apenas 

serei responsável perante vós pelo montante que não podeis cobrar ao Titius. 

 

23. The Same, Digest, Book XLVII. 

 

Quando o devedor principal se torna herdeiro da sua caução, a obrigação de caução extingue-se. O que deve, então, ser feito? 

Se o devedor principal for processado pelo crédito, e fizer uso da excepção a que a caução tinha direito, deve ser concedida 

uma réplica de facto, pois o recurso pode ser feito com base em fraude. 

 

23. The Same, Digest, Book LI. 

 

Se estipulou comigo sem qualquer consideração, e eu dei uma caução, e não estou disposto a fazer uso de uma excepção, mas 

prefere que ele pague, para que possa intentar uma acção contra mim, a excepção deve ser-lhe concedida, mesmo contra o 

meu consentimento; pois ele tem mais interesse em manter o seu dinheiro do que em recuperá-lo do devedor principal, depois 

de ter pago o estipulador. Se um de dois fiadores que se tornaram responsáveis perante si por vinte aurei lhe pagar, ou 

prometer pagar-lhe cinco aurei, para o impedir de o processar, o outro não será libertado; e se proceder à cobrança de quinze 

aurei dele, não será impedido por uma excepção. Se tentar recolher os restantes cinco aureis da primeira caução, poderá ser 

impedido por uma excepção por fraude. 

 

(23) The Same, Digest, Book LIII. 

 

Uma caução não pode ser prestada a uma pessoa perante a qual o devedor principal não seja responsável. Por conseguinte, se 

for especificamente estipulado que um escravo pertencente a Titius e Sempronius seja dado a Titius, e a sua caução deve ser 

solicitada, "Prometes dar isto a Titius, ou Sempronius? Titius, de facto, pode exigi-lo da caução, mas Sempronius parece ter 

sido introduzido com o único objectivo de que o pagamento lhe possa ser feito antes da emissão do caso, enquanto Titius não 

tem conhecimento do facto, ou não está disposto a que isso seja feito. 

 

23. Uma pessoa que prometeu pagar num determinado lugar está, até certo ponto, sujeita a uma condição mais severa do que 

se tivesse sido simplesmente interrogada, pois não pode fazer o pagamento em qualquer outro lugar além daquele em que 

aceitou pagar, se o estipulador não estiver disposto a fazê-lo. Portanto, se eu interrogar absolutamente o devedor principal, e 

aceitar a caução com a adição do pagamento num determinado lugar, a caução não será responsável. 
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24. Mesmo que o devedor principal, enquanto estiver em Roma, prometa fazer o pagamento em Cápua, e a caução em Éfeso, 

a caução não será mais responsável do que se o devedor principal tivesse prometido pagar sob uma condição, e a caução 

tivesse concordado em fazê-lo num determinado dia, ou tivesse prometido absolutamente. 

 

25. A caução pode ser aceite sempre que exista qualquer obrigação civil ou natural, que lhe seja aplicável. 

 

26. As obrigações naturais não são estimadas apenas pelo facto de que alguma acção pode ser intentada por causa delas, mas 

também quando o dinheiro, uma vez pago, não pode ser recuperado. Pois embora não se possa dizer que os devedores 

naturais estejam estritamente endividados, ainda assim podem ser considerados como tal, e aqueles que recebem dinheiro 

deles, para terem obtido aquilo a que tinham direito. 

 

27. Sempre que tenha sido introduzida uma estipulação que produza efeitos num determinado momento, e tenha sido aceite 

uma garantia sob uma condição, os direitos desta última permanecerão em suspenso, de modo que, se a condição for 

cumprida antes do tempo prescrito, ele não será responsável; mas se o tempo e a condição forem coincidentes, ou se a 

condição for cumprida depois de decorrido o tempo prescrito, ele será responsável. 

 

28. Quando uma caução é aceite nos termos seguintes, "Será responsável se o devedor principal não pagar os quarenta aurei 

que lhe foram emprestados?" é provável que a intenção fosse a de que se o devedor principal não pagasse quando chamado, a 

caução seria responsável; mas se o devedor principal, antes de ser notificado para pagar, morrer, a caução será responsável, 

porque, mesmo neste caso, é verdade que o devedor principal não fez o pagamento. 

 

(23) The Same, Digest, Book LXXXIX. 

 

É habitual conceder alívio às fianças, obrigando o estipulador a vender quaisquer direitos de acção que possa ter contra os 

outros a quem esteja disposto a pagar a totalidade da dívida. 

 

23. The Same, Digest, Book XC. 

 

Aquele que delega o seu devedor é entendido como pagando tanto dinheiro quanto lhe é devido; e portanto, se uma caução 

delegar o seu devedor, mesmo que ele não seja solvente, uma acção sobre o mandato pode ser imediatamente intentada. 

 

(23) The Same, On Minicius, Livro IV. 

 

Um escravo tornou-se fiador de uma certa pessoa sem o conhecimento do seu senhor, e pagou o dinheiro devido, em seu 

nome. Colocou-se a questão de saber se o senhor podia ou não recuperar o montante da pessoa a quem tinha sido pago. A 
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resposta foi que era importante verificar em cujo nome o escravo se tinha tornado fiador, pois se o tivesse feito com 

referência ao seu peculiar, então o seu senhor não poderia recuperar o que tinha pago do seu peculiar, mas qualquer coisa que 

tivesse pago por conta do seu senhor poderia ser recuperada por ele. No entanto, se ele se tornasse fiador por um montante 

superior ao seu peculiar, qualquer dinheiro pertencente ao seu senhor, que ele tivesse pago, poderia também ser recuperado, e 

o que ele pagou do seu peculiar poderia ser recuperado por uma acção pessoal. 

 

23. Javolenus, Epístolas, Livro XIII. 

 

Mas onde o proprietário do escravo pagou o dinheiro, não o pode recuperar da pessoa por quem se tornou fiador, mas pode 

fazê-lo da pessoa a quem o pagou, uma vez que um escravo não pode tornar-se responsável como fiador. Daí que não possa 

recuperá-lo da pessoa por quem se tornou fiador, uma vez que ele próprio é responsável pela dívida, e não será libertado pelo 

pagamento de dinheiro devido por uma obrigação pela qual o escravo não era responsável. 

 

65536. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Um herdeiro recebeu uma caução do devedor de uma herança, e depois transferiu a herança ao abrigo do Decreto Trebelliano 

do Senado. Considera-se que a obrigação da caução permanece intacta. A mesma regra deve ser observada neste caso, 

aplicável quando um herdeiro, contra o qual um filho emancipado obtém a posse pretoriana de uma herança, aceita uma 

caução. Portanto, em ambos os casos, os direitos de acção passam com a herança. 

 

65536. Não há nada de novo no facto de que uma fiança é responsável sob duas obrigações diferentes pelo pagamento da 

mesma soma de dinheiro; pois se foi aceite a partir de um determinado dia, e depois aceite absolutamente, ficará vinculado a 

ambas as obrigações; e se uma fiança se torna herdeira da sua companheira fiadora, o resultado será o mesmo. 

 

65537. Emprestei dinheiro ao seu escravo, o senhor manumitiu-o, e depois aceitei-o como fiador. Se ele deu garantia pela 

obrigação que lhe é devida no prazo de um ano, diz-se que o escravo é responsável. Se, no entanto, isso foi feito por causa da 

obrigação natural, que é sua, é melhor considerar que o acordo é nulo; pois é incompreensível que uma caução possa tornar-

se responsável por si próprio. Mas se este escravo, após a manumissão, se tornar herdeiro da sua caução, considera-se que a 

obrigação de caução continua a existir, e que a obrigação natural continuará a existir, de modo que, se a obrigação civil se 

extinguir, não poderá recuperar o que foi pago. Também não se pode alegar, em oposição a isto, que quando um devedor 

principal se torna herdeiro da sua caução, a obrigação da caução se extingue; pela razão de que então a dupla obrigação civil 

não pode existir com referência à mesma pessoa. E, por outro lado, se o fiador se tornar herdeiro do escravo manumitted, a 

mesma obrigação contra ele continuará a existir, embora ele seja naturalmente responsável, e ninguém pode tornar-se fiador 

por si próprio. 
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65538. Se o estipulador designar o seu devedor como seu herdeiro, ele anula absolutamente a responsabilidade da caução, 

quer a obrigação do devedor fosse civil ou natural; uma vez que ninguém se pode vincular com referência a um terceiro 

enquanto age em nome deste último. No entanto, quando o mesmo estipulador nomeia a caução do seu herdeiro, não há 

dúvida de que ele, de imediato, anula a única obrigação da caução. A prova disto é que se a posse dos bens do devedor for 

entregue ao credor, deve também ser dito que a caução continuará a ser responsável. 

 

65539. Quando o devedor e o Titius são co-responsáveis pela mesma soma de dinheiro, aquele que se tornou fiador por si 

pode também responder como fiador pelo Titius, embora o mesmo dinheiro seja devido à mesma pessoa; e esta obrigação 

não será nula, no que diz respeito ao credor. De facto, em alguns casos, será produtivo de benefício, por exemplo, se ele se 

tornar o herdeiro daquele por quem anteriormente se tornou fiador; pois então, tendo a primeira obrigação sido extinta através 

de fusão, a segunda continuará a existir. 

 

65540. Quando o fiador se torna herdeiro do estipulador, coloca-se a questão de saber se, como ele próprio exigiu o 

pagamento, por assim dizer, de si próprio, terá direito a uma acção sobre o mandato contra o devedor principal. A resposta foi 

que, como o devedor principal permanece responsável, não se pode entender que o credor tenha cobrado o dinheiro de si 

próprio, como fiador. Por conseguinte, ele deverá intentar uma acção ao abrigo da estipulação, em vez de uma acção por 

mandato. 

 

65536. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

Uma caução pode ser aceite mesmo antes da entrada da herança, se o devedor principal estiver morto, porque a herança 

desempenha a função de uma pessoa da mesma forma que um município, um decurion, e uma sociedade. 

 

65536. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

"Se estipulo aurei para mim, ou para o Titius", Titius não pode tomar uma caução, porque foi acrescentada apenas para 

efeitos de pagamento. 

 

65536. Marcellus, Opiniões. 

 

Lucius Titius, desejando tornar-se fiador de Septicius pelo seu irmão, Seius, escreveu-lhe o seguinte: "Se o meu irmão lhe 

pedir, peço-lhe que lhe pague o dinheiro, à minha responsabilidade, e por minha conta e risco". Depois de ter escrito esta 

carta, Septicius pagou o dinheiro à Seius; e Titius, tendo depois falecido, deixou certos herdeiros, e entre eles o seu irmão, 

Seius, uma terceira parte dos seus bens. Se, porque a acção a que Septicius tinha direito contra o seu irmão Seius foi extinta 

por fusão, por causa da terceira parte da herança a que Seius se tornara herdeiro do seu irmão Titius, perguntei se Septicius 
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poderia intentar uma acção contra os outros herdeiros pelo montante total. Marcelo respondeu que uma acção por mandato 

não poderia ser intentada contra os co-herdeiros da Seius pela maior parte da herança, mas apenas pelas suas acções 

hereditárias. 

 

(65536) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Marcelo diz que se alguém se tornar fiador de uma guarda que tenha incorrido em responsabilidade sem a autoridade do seu 

tutor, ou por um gastador, ou uma pessoa insana, a melhor opinião é que não terá direito à reparação, pois uma acção sobre 

mandato não será a seu favor. 

 

65536. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VIII. 

 

De acordo com uma Rescrição do Divino Adriano, uma obrigação não é dividida entre fianças por operação da lei. Portanto, 

se algum deles morrer, sem ter um herdeiro, antes de pagar a sua parte do endividamento, ou se se tornar pobre, a sua parte 

da responsabilidade será adicionada à dos outros. 

 

65536. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Quando existem várias fianças, e uma delas foi aceite em absoluto, e outra de um certo tempo, ou sob alguma condição, 

aquele que foi aceite em absoluto tem direito a ser indemnizado, desde que a condição possa ser cumprida; ou seja, de tal 

forma que, entretanto, só pode ser processado por uma parte individual. Se, no entanto, aquele que foi aceite sob uma 

condição não deve ser solvente no momento em que a mesma for cumprida, Pomponius diz que o caso deve ser restituído à 

condição anterior de caução absoluta. 

 

131072. Além disso, se uma caução aparecer para outra, ou se houver várias, a mesma regra que foi estabelecida pelo 

Adriano Divino deve ser observada com referência a elas. 

 

131073. Mais uma vez, se houver alguma dúvida se a caução principal é solvente ou não, os meios da seguinte caução devem 

ser acrescentados à sua própria garantia. 

 

131074. Pomponius diz que o alívio deve ser concedido aos herdeiros de uma caução, tal como seria concedido ao próprio 

fiador. 

 

131075. Se houver uma caução que seja imediatamente o devedor principal, e uma caução da caução, a caução original não 

pode pedir que a obrigação seja dividida entre ele e aquele que se tornou responsável por ele, pois a caução original ocupa a 
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posição de devedor, e um devedor não pode pedir que a obrigação seja dividida entre ele e a sua caução. Assim, se uma de 

duas fianças der uma caução, a obrigação não é dividida em relação àquele por quem se tornou responsável; mas a melhor 

opinião é que está dividida no que diz respeito à própria fiança. 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Se um fiador sustenta que os outros são solventes, deve ser-lhe concedida a excepção de que ele pagará, "Se os outros se 

revelarem insolventes". 

 

(23) The Same, On the Edict, Livro XVIII. 

 

Se estipulei sob uma condição impossível, não posso ser obrigado a fornecer uma caução. 

 

23. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

Qualquer um pode tornar-se fiador por outro, mesmo que o promotor não esteja ciente do facto. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

Se uma caução ou qualquer outra pessoa desejar pagar ao credor pelo devedor, antes do momento em que o crédito se torna 

exigível, deve esperar pelo dia em que o pagamento deve ser feito. 

 

30. The Same, On the Edict, Book LXXVI. 

 

A excepção relativa ao devedor principal, e, de facto, onde ele não está disposto, bem como todas as outras vantagens 

inerentes ao caso, estão disponíveis pelo fiador e os outros acessórios que são responsáveis. 

 

23. The Same, On the Edict, Book LXXVII. 

 

Se Titius deve legar a liberdade a um escravo, e nomeá-lo seu herdeiro, e eu já o tinha pedido anteriormente, e tinha recebido 

segurança por sua conta no caso de ele pertencer realmente a Titius, deve ser dito que o direito de acção contra ele deve ser 

transferido, e se isto não for permitido, a estipulação tornar-se-á operativa. Se, no entanto, o escravo me pertencia, o 

queixoso, e ele não deveria entrar na propriedade por minha ordem, as fianças serão responsáveis com base no facto de não 

ter sido feita qualquer defesa. Mas quando o escravo entra na propriedade por minha ordem, a estipulação desaparece. É 

evidente que se o escravo era meu, e eu adiei a aceitação da herança até obter uma decisão favorável em tribunal, e depois 
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ordeno-lhe que a aceite, e, entretanto, desejo instaurar um processo porque o processo não foi defendido, a estipulação não se 

tornará operativa, porque um árbitro não decidiria desta forma. 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXII. 

 

Aqueles que prometem responsabilidade como fiadores podem assumir um fardo mais leve, mas não mais pesado. Portanto, 

se eu estipular para mim próprio com o devedor principal, e fizer uma fiança para mim, ou para Titius, Julianus pensa que a 

condição da fiança é melhor, porque ele pode mesmo pagar Titius. Se estipulei com o devedor principal para pagamento a 

mim próprio, ou ao Titius, e com a caução apenas para pagamento a mim, Julianus diz que a condição da caução é mais 

onerosa. Mas e se eu estipular com o devedor principal para a Stichus, ou Pamphilus, e com a caução apenas para a Stichus? 

Estará a caução em melhor ou pior estado se não tiver o direito de selecção? É verdade que a sua condição será melhor, 

porque será libertado da responsabilidade pela morte da Stichus. 

 

0. The Same, On Plautius, Livro II. 

 

Quando alguém se torna fiador de um escravo, é totalmente responsável, mesmo que não haja nada na peculiaridade do 

escravo. É evidente que se ele se tornar fiador do senhor, contra quem tem o direito de acção De peculia, só será responsável 

pela quantia do peculiar no momento em que o julgamento foi feito. 

 

23. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Quando um credor, que tem um devedor principal e fianças, recebe o dinheiro devido de uma das fianças, e lhe transfere os 

seus direitos de acção, pode dizer-se que estes já não existem, pois recebeu o que lhe era devido, e todos os outros são 

libertados pelo pagamento; mas não é este o caso, pois não o recebeu a título de pagamento, mas, por assim dizer, vendeu o 

crédito sobre o devedor, e ainda tinha o direito de acção, pois era obrigado a ceder estes direitos à pessoa que o pagava. 

 

23. The Same, On Plautius, Livro XVII. 

 

Se alguém que tenha sido libertado após o prazo para a cobrança de uma dívida der uma caução, a caução não será 

responsável, pois a caução dada por engano é nula. 

 

(1) Marcellus, Digest, Livro XX. 
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Se estipular "Para Stichus ou Pamphilus, qualquer que seja a promissória que o promotor possa escolher", não posso aceitar 

uma caução para Stichus ou Pamphilus, qualquer que seja a caução que o devedor principal possa escolher para ser 

responsável; porque estaria em seu poder dar uma diferente daquela que o devedor principal possa escolher. 

 

0. Recebi uma caução de Titius, que me devia aurei condicionalmente sob os termos de um testamento, e tornei-me seu 

herdeiro, e depois a condição da qual o legado dependia foi cumprida, pergunto se a caução é responsável perante mim. A 

resposta foi, se o legado lhe foi legado sob uma condição, e, depois de ter recebido uma caução do testador tornou-se seu 

herdeiro, não pode considerar a caução como responsável, porque não há nenhum devedor pelo qual a caução possa ser 

responsável, e não há nada que lhe seja devido. 

 

(5888) Modestinus, Regras, Livro II. 

 

Não deve ser concedida uma acção para permitir que esta caução prossiga contra o seu co-seguidor; e portanto, se, de duas 

fianças pelo mesmo montante, uma, após ter sido seleccionada pelo credor, fizer o pagamento na totalidade, e os direitos de 

acção não lhe forem cedidos, a outra fiança não pode ser processada nem pelo credor nem pelo seu co-seguidor. 

 

37. The Same, Rules, Book III. 

 

Quando existem dois devedores solidários, e uma garantia é dada por um ou por ambos, ele pode ser devidamente aceite pelo 

montante total da dívida. 

 

38. The Same, Opiniões, Livro XIII. 

 

Se as fianças foram aceites por uma quantia que não pode ser cobrada por um curador, e após o menor ter atingido a 

maioridade, a quantia poderia ter sido cobrada pelo mesmo curador, ou pelos seus herdeiros, e aquele que era menor de idade 

não faz valer os seus direitos e torna-se insolvente, uma acção pretoriana pode ser devidamente intentada contra as fianças. 

 

0. A mesma autoridade deu a sua opinião, que se um dos vários mandatários tiver sentença proferida contra ele na íntegra e 

for notificado para fazer o pagamento, pode requerer que lhe sejam atribuídos todos os direitos de acção disponíveis contra 

aqueles que ordenaram que o mesmo acto fosse realizado. 

 

(23) Javolenus, Epístolas, Livro X. 

 

Se eu aceitar uma caução nos seguintes termos: "Aceita ser responsável pela entrega de mil medidas de trigo, a serem pagas 

com o seu dinheiro, como garantia pela posse do aurei que emprestei?" a caução não será responsável, porque ele não pode 
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tornar-se responsável por algo diferente do que foi emprestado, porque a estimativa do valor do bem que é considerado como 

mercadoria pode ser feita em dinheiro; tal como uma soma de dinheiro pode ser estimada em mercadoria. 

 

23. Pomponius, Várias passagens, Livro VII. 

 

Se, tendo estipulado com Titius, aceito como garantia, e depois estipulo com outro pelo mesmo dinheiro, e recebo outra 

garantia, eles não serão fiadores solidários, pela razão de que são fiadores em duas estipulações diferentes. 

 

23. Javolenus, Epístolas, Livro XI. 

 

estipulou que certos trabalhos deveriam ser feitos a seu contento antes de uma determinada data, e recebeu fianças que, se 

não deveriam ser feitas dentro do tempo prescrito, aceitou ser responsável pelo montante que teria pago por tê-los feito; e 

porque o trabalho não foi executado, deu-o a um empreiteiro, e como este último não forneceu fiança, fez o trabalho você 

mesmo. Pergunto se as fianças serão responsáveis. A resposta foi que, segundo os termos da estipulação mencionada por si, 

as fianças não serão responsáveis, pois não faz o que foi acordado na estipulação, ou seja, não contratou o trabalho a ser 

executado, embora o tenha feito posteriormente; pois o contrato que foi feito posteriormente foi exactamente o mesmo como 

se não tivesse sido celebrado, uma vez que começou imediatamente a fazer o trabalho por si próprio. 

 

(23) Scaevola, Digest, Livro VI. 

 

Uma garantia para o vendedor de dois terrenos, um dos quais foi posteriormente despejado, tendo sido processado pelo 

comprador, teve uma sentença proferida contra ele por um determinado montante. Levantou-se a questão de saber se ele 

poderia intentar uma acção contra o herdeiro do vendedor antes do momento em que poderia ser obrigado a obedecer à 

sentença. A resposta foi que ele podia fazê-lo, mas que havia uma boa razão para o tribunal obrigar o fiador a ser defendido, 

ou a ser exonerado de responsabilidade. 

 

23. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro X. 

 

Sempre que a lei se opõe à venda, a caução também é libertada; e há mais uma razão para isso, porque o devedor principal 

pode ser contactado por um processo deste tipo. 

 

23. Papinianus, Perguntas, Livro IX. 

 

Se a pena de deportação for imposta a um devedor, Julianus diz que uma caução não pode ser aceite por ele, uma vez que 

toda a obrigação contra ele se extingue. 
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23. Se um filho sob controlo paterno aceita uma caução num assunto que tenha a seguinte referência à sua peculiaridade: 

"Torna-se responsável por tanto dinheiro quanto eu possa emprestar?" e, tendo-se tornado emancipado, empresta o dinheiro, 

a caução não será responsável perante o pai se o devedor principal não o for, mas em razão da humanidade ele deve ser 

responsável perante o filho. 

 

23. The Same, Perguntas, Livro X. 

 

Se Titius e Seia se tornarem fiadores de Maevius, tendo a mulher sido dispensada, concederemos uma acção por toda a 

quantia contra Titius, como ele poderia ter sabido, e não deveríamos ignorar o facto de que uma mulher não pode tornar-se 

fiadora. 

 

23. A questão seguinte parece ser semelhante; nomeadamente, se uma fiadora obtém a restituição completa devido à sua 

idade, deverá a outra assumir todo o ónus da obrigação? No entanto, só deve ser encarregada dela, se o menor se tornar 

posteriormente em segurança, devido à incerteza da restituição devido à sua idade. Quando, contudo, o menor foi 

fraudulentamente induzido pelo credor a tornar-se fiador, não deve ser concedida uma franquia ao credor contra a outra 

fiança; da mesma forma que não deve o menor, tendo sido enganado por uma novação, desejar que lhe seja concedida uma 

acção pretoriana contra o seu antigo devedor. 

 

23. The Same, Questions, Book XXVII. 

 

Se um herdeiro, omitindo um devedor que tenha sido libertado por vontade própria, intentar uma acção contra a sua caução, a 

caução pode beneficiar de uma excepção baseada na fraude, por causa do acto desonroso do herdeiro; e a mesma excepção 

também teria beneficiado o devedor principal, se este tivesse sido processado. 

 

23. Se um dos dois herdeiros de uma caução, por erro, pagar a totalidade do montante devido, certas autoridades consideram 

que ele tem direito a uma acção pessoal e, portanto, que a sua co-garantia permanece responsável. Acreditam que a obrigação 

do co-herdeiro continua a existir, mesmo que a acção judicial não deva ser intentada; porque o credor que, pensando que é 

responsável, paga uma parte àquele que quitou a totalidade da dívida, não terá direito a uma acção pessoal para recuperar 

essa parte. No entanto, quando, por exemplo, tiverem sido aceites duas fianças de vinte aurei, e um dos dois herdeiros da 

outra fiança pagar a totalidade da soma devida ao credor, ele terá, de facto, direito a uma acção pessoal para recuperar a posse 

de aurei que não lhe era legalmente devida. Mas, poderia ele recuperar os cinco restantes se a outra caução fosse solvente, é 

uma questão que deve ser considerada. Pois no início, o herdeiro ou herdeiros da caução deve ser ouvido, tal como a própria 

caução deve ser; para que cada uma das caução possa ser processada pela sua respectiva parte. Em ambos os casos, a opinião 

de que o pagamento de uma soma de dinheiro que não era devida não deve ser recuperado é de imediato mais dura e mais 
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conveniente, pois um Rescript do Divino Pio afirma isto no caso de uma caução que tinha pago a totalidade do montante do 

crédito. 

 

24. Quando uma caução, que prometeu em Roma que pagaria uma soma de dinheiro em Cápua, e se o promotor deveria estar 

em Cápua, levantou-se a questão de saber se poderia ser imediatamente processado. Respondi que a caução não seria 

imediatamente responsável mais do que se ele tivesse feito a promessa em Cápua, quando o devedor principal não tivesse 

conseguido chegar àquela cidade, e que não faz diferença se ninguém "duvida que a caução ainda não seria responsável, pela 

razão de que o próprio promotor não o foi". Por outro lado, se alguém disser que porque o devedor está em Cápua, a caução é 

imediatamente responsável, sem ter em consideração o tempo a que tacitamente tinha direito; o resultado seria que, neste 

caso, a caução poderia ser processada numa altura em que o próprio devedor não poderia estar, se estivesse em Roma. 

Portanto, é nossa opinião que a obrigação de caução inclui a condição implícita de tempo necessário a que ambas as partes, 

ou seja, o promotor, bem como a sua caução, têm direito; uma vez que se se chegasse a uma conclusão diferente, isto seria 

entendido para impor uma condição mais pesada à caução, em violação do Estado de direito. 

 

23. The Same, Questions, Book XXXVII. 

 

Um credor, que se tornou herdeiro de uma parte dos bens do seu devedor, aceitou o seu co-herdeiro como fiador. No que diz 

respeito à sua própria parte da herança, a obrigação é extinta por fusão ou (mais correctamente falando) pelo poder de 

pagamento. Mas, no que diz respeito à parte do co-herdeiro, a obrigação permanece intacta, ou seja, não a obrigação do seu 

fiador, mas a obrigação hereditária, uma vez que a maior tornou a menor sem força ou efeito. 

 

(23) The Same, Opinions, Livro III. 

 

A acção deve ser dividida entre os fiadores que se tornaram responsáveis pela totalidade do montante, e as suas próprias 

partes iguais. O caso seria diferente, em que seriam utilizadas as seguintes palavras: "Promete ser responsável pela totalidade 

do montante, ou pela sua respectiva quota-parte da herança", pois então fica estabelecido que cada um só será responsável 

pela sua quota-parte individual. 

 

(23) Um fiador que tenha pago uma parte do montante devido em seu próprio nome, ou no de um promotor, não pode recusar 

que lhe seja instaurado um processo pela divisão do restante. Pelo montante que cada um deles deve individualmente, deve 

ser dividido entre aqueles que estão solventes no momento do julgamento. No entanto, é mais equitativo chegar à reparação 

da parte que pagou por meio de uma excepção se a outra era solvente no momento em que a questão foi juntada. 

 

(24) Dois devedores solidários deram garantias separadas. O credor não é obrigado contra a sua vontade a dividir as acções 

entre todas as fianças, mas apenas entre aqueles que se tornaram responsáveis por cada um dos devedores. É evidente que se 
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ele quiser dividir a sua acção entre todos eles, não pode ser impedido de o fazer, tal como não pode ser impedido de processar 

os dois devedores pelas suas respectivas partes da dívida. 

 

(25) Um credor não é obrigado a vender um penhor, se, tendo abandonado o penhor, desejar processar a pessoa que se tornou 

simplesmente fiadora. 

 

(26) Tendo a acção sido dividida entre as fianças, algumas delas, após a sua emissão, deixaram de ser solventes; mas este 

facto não tem qualquer referência à responsabilidade de quem é solvente, nem o queixoso será protegido no caso da sua 

minoria, pois é considerado como não tendo sido enganado quando recorreu ao Direito Comum. 

 

(27) Quando a propriedade de um fiador contra o qual foi proferido o julgamento for reclamada pelo Tesouro, e a acção for 

posteriormente dividida entre os fiadores, o Tesouro será considerado como ocupando a posição de um herdeiro. 

 

51. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

A perda de uma caução pela ruína de uma casa afecta tanto a caução como o devedor principal. Também não faz qualquer 

diferença se a caução foi aceite da seguinte forma: "Pelo menos tanto quanto possa ser realizado para além do valor do 

penhor, se vendido", pois, por estas palavras é acordado que a totalidade da dívida será incluída. 

 

0. Tendo a acção sido dividida entre as fianças, se a parte contra a qual foi proferida a sentença deixar de ser solvente, a 

fraude ou negligência dos tutores que poderiam ter obtido a execução da sentença irá prejudicá-los. Pois se for estabelecido 

que a acção tendo sido dividida entre os fiadores que não foram solventes, a franquia por meio de restituição completa será 

solicitada em nome da ala. 

 

1. Fica estabelecido que as fianças que tenham sido dadas por arrendatários agrícolas são responsáveis pelo dinheiro gasto no 

cultivo da terra, porque este tipo de acordo atrai para si a obrigação de um arrendamento. Também não faz qualquer diferença 

se se tornam responsáveis imediatamente, ou depois de decorrido algum tempo. 

 

2. Quando existem vários mandatários da mesma soma de dinheiro, e um deles é seleccionado para ser processado, os outros 

não ficam isentos de responsabilidade pela sua quitação, mas todos eles serão libertados pelo pagamento do dinheiro. 

 

53. The Same, Opinions, Livro XV. 

 

As fianças de uma pessoa acusada de um crime capital podem ser devidamente processadas ao abrigo de um contrato, e sem 

poder opor-se a uma excepção invocada pelo credor, que acusou o devedor principal. 
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54. Paulus, Perguntas, Livro III. 

 

Se o credor que recebeu uma caução por dinheiro emprestado for enganado no contrato de penhor, pode intentar a acção 

contrária em penhor; e, nesta acção, todo o seu interesse será incluído. Este procedimento, contudo, não afecta a caução, pois 

ele tornou-se responsável, não pelo penhor, mas pelo dinheiro emprestado. 

 

55. The Same, Perguntas, Livro XI. 

 

Se estipular com a Seius o seguinte: "Promete pagar qualquer quantia de dinheiro que eu possa emprestar ao Titius, em 

qualquer altura?" e eu receberei fianças, e depois muito frequentemente emprestar dinheiro ao Titius, a Seius, assim como as 

suas fianças, será certamente responsável por todas as somas emprestadas, e tudo o que puder ser obtido a partir da sua 

propriedade deverá ser creditado igualmente sobre todas as dívidas. 

 

0. O mesmo, Perguntas, Livro XV. 

 

Se alguém deve jurar que prestará os seus serviços por uma pessoa que não seja um libertado, e se tornar sua fiadora, não será 

responsável. 

 

57. Do mesmo modo, quando um filho estipula com o seu pai, ou um escravo com o seu amo, e uma fiança é aceite, ele não 

será responsável; pois ninguém pode ser ligado à mesma pessoa pela mesma coisa. Por outro lado, quando um mais gordo 

estipula com o seu filho, ou um escravo com o seu patrão, a fiança será responsabilizada. 

 

58. Se emprestar dinheiro pertencente a outro, como se fosse seu, sem qualquer estipulação, Pomponius diz que a caução não 

será responsável. Mas e se o dinheiro tiver sido gasto, o direito de intentar uma acção pessoal de recuperação é estabelecido? 

Penso que a caução será responsável, pois é considerada como tendo sido aceite para ser responsável por tudo o que possa 

resultar do pagamento do dinheiro, 

 

59. Uma garantia pode ser tomada numa acção de roubo, e também para qualquer pessoa que tenha violado a Lei de 

Aquilian. A regra é diferente nas acções populares. 

 

58. Scaevola, Perguntas, Livro XVIII. 

 

Uma fiança não pode ser processada antes de o devedor principal se tornar responsável. 
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0. Paulus, Questões, Livro XXII. 

 

Se, tendo estipulado com um arrendatário, recebi uma caução, a estipulação prevê todos os pagamentos de renda, e portanto a 

caução será responsável por todos os referidos pagamentos. 

 

23. Quando, pelo seu acto, o devedor principal perpetua a obrigação, a da caução também continua a existir; por exemplo, se 

ele estava em falta na entrega do Stichus, e este último morreu. 

 

61. The Same, Opinions, Livro IV. 

 

Paulus deu como sua opinião que uma garantia a quem foram transferidas as penhoras dadas pelos seus concidadãos, não 

parece ser substituída no lugar do comprador, mas apenas no lugar daquele que recebeu as penhoras, e portanto deve ser 

responsável pelas colheitas e pelos juros. 

 

62. Scaevola, Opiniões, Livro I. 

 

Ele também considerou que sempre que o devedor principal fosse dispensado pelo seu credor, de tal forma que uma 

obrigação natural permanecesse, a caução continuava a ser responsável; mas quando a obrigação passava por uma espécie de 

novação, a caução deveria ser libertada ou por lei, ou por meio de uma excepção. 

 

(0) Paulus, Opiniões, Livro XV. 

 

Se, como já foi dito, quando o dinheiro é emprestado foi acordado que deveria ser pago em Itália, deve entender-se que o 

mandatário contratou da mesma forma. 

 

63. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Se a caução tiver notificado o credor para obrigar o devedor a pagar o dinheiro, ou vender o penhor, e ele não tentar cobrar o 

crédito, poderá a caução barrá-lo por uma excepção com base em fraude? A resposta foi que ele não o pode fazer. 

 

64. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Foi acordado entre um credor e o seu devedor, que se as cem aurei que tinha emprestado não fossem pagas logo que fossem 

exigidas, que o credor deveria ser autorizado, dentro de um determinado prazo, a vender certos ornamentos que tinham sido 

dados em penhor, e, se o produto da venda fosse inferior ao que era devido como capital e juros, a diferença deveria ser paga 
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ao credor; e foi fornecida uma caução. Colocou-se a questão de saber se a caução seria responsável pela totalidade do 

montante. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, a caução seria responsável apenas pelo que não fosse 

realizado pela venda do penhor. 

 

65. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Uma caução que tenha oferecido dinheiro a um menor de vinte e cinco anos, e, apreensivo de restituição completa, o tenha 

selado e depositado num local público, pode imediatamente intentar uma acção por mandato. 

 

(1) The Same, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

Tal como o devedor principal não é responsável a menos que faça uma promessa pessoal, também as fianças não estão 

vinculadas a menos que eles próprios concordem em pagar algo ou executar algum acto; pois prometem sem efeito quando 

contratam o devedor principal para pagar, ou fazer algo, porque prometer o acto de outro é nulo. 

 

0. Paulus, Sobre Neratius, Livro I. 

 

Se um escravo pertencente a outro se torna fiador do Titius, e paga a dívida, o Titius será libertado da responsabilidade, se o 

senhor do escravo intentar uma acção por mandato contra ele; pois aquele que intenta tal acção é considerado como tendo 

ratificado o pagamento. 

 

67. The Same, On Neratius, Livro III. 

 

Depois de ter feito uso de uma excepção, que lhe deveria ter beneficiado, foi proferida uma decisão injusta contra si. Não 

pode recuperar nada em virtude do mandato, pelo facto de ser mais equitativo que o erro que lhe foi cometido não seja 

corrigido em vez de ser transferido para outro; desde que, por negligência sua, tenha causado a decisão injusta contra si. 

 

68. O mesmo, Decretos, Livro III. 

 

Foi decidido que as fianças dos magistrados, que não prometeram ser responsáveis por sanções ou multas, não devem ser 

processadas. 

 

0. Petrónio Talo e outras pessoas tornaram-se fiadores de Aurelius Romulus, um agricultor dos rendimentos, pela soma de 

cem aurei anualmente. O Tesouro apreendeu a propriedade de Rómulo como tendo um crédito sobre ela, e processou as 

fianças, tanto de capital como de juros, que se recusaram a pagar. Tendo sido lida a obrigação de as fianças terem sido lidas, 
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e tendo-se limitado a cem aureis por ano, e não pelo montante total do arrendamento, foi decidido que não eram responsáveis 

pelos juros, mas que tudo o que tinha sido cobrado da propriedade de Rómulo deveria ser creditado primeiro sobre os juros, e 

o saldo sobre o capital; e se houvesse algum défice, deveria recorrer-se às fianças, tal como no caso da venda de penhoras por 

um credor. 

 

1. As fianças não podem ser processadas quando o devedor principal tiver sido libertado por um compromisso. 

 

150995204. Tryphoninus, Disputations, Livro IX. 

 

Um tutor nomeado para o filho de um homem a quem ele era responsável como fiador deve cobrar o pagamento de si 

próprio, e mesmo que libertado por lapso de tempo, ele, bem como o seu herdeiro, continuarão a ser responsáveis numa 

acção de tutela, porque o processo é instaurado contra ele por causa da tutela e não como fiador. E se o tutor fizer o 

pagamento, não como fiador, mas na sua capacidade fiduciária, mesmo que tenha sido libertado por lapso de tempo, defendi 

que teria direito a uma acção sobre o mandato contra o promotor principal; pois o direito de cobrar a dívida está ligado a 

ambas as condições; como, por pagamento, libertou o promotor principal da obrigação com referência à qual se tornou fiador 

por ele, e não o título da acção, mas a consideração da dívida deve ser tida em conta. Pois embora o tutor, que também é 

responsável pela sua guarda como fiador, tenha feito o pagamento com a autoridade da sua guarda, porque o promotor 

principal foi libertado, aquele que é ao mesmo tempo tutor e fiador também será libertado da responsabilidade; o que não 

pode ser feito pela sua própria autoridade, mesmo que tenha feito o pagamento, não com a intenção de se libertar, mas 

especialmente com o objectivo de libertar o Titius, e terá direito a uma acção sobre o mandato contra ele. 

 

71. Gaius, On Oral Obligations, Livro I. 

 

Se eu estipular condicionalmente com um devedor principal, posso prestar uma garantia tanto para esta condição como para 

outra, desde que as una; pois, a menos que ambas devam ser cumpridas, ele não será responsável, uma vez que o devedor 

principal está vinculado por uma única condição. Se, no entanto, os separar, a condição da caução tornar-se-á mais onerosa, e 

por isso ele não será responsável; porque, quer uma condição afecte ambas as partes vinculadas, quer apenas uma delas, 

considerar-se-á que o detém; enquanto que o devedor principal não será responsável, a menos que a condição comum seja 

cumprida. Portanto, ou a caução não será de todo responsável, ou, o que é a melhor opinião, ele será responsável se a 

condição comum for previamente satisfeita. 

 

72. Quando as fianças são interrogadas sob condições diferentes, é importante verificar qual delas foi satisfeita pela primeira 

vez. Se foi a imposta ao devedor principal, a garantia também será responsável quando esta condição for cumprida, tal como 

se desde o início o devedor principal estivesse absolutamente vinculado, e a garantia estivesse vinculada sob uma condição. 
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Por outro lado, no entanto, se a condição da caução for cumprida primeiro, ele não será responsável, tal como se tivesse 

estado absolutamente vinculado desde o início, e o devedor principal estivesse apenas vinculado condicionalmente. 

 

73. Quando o devedor principal é responsável por um terreno, e a caução é aceite pelo usufruto, levanta-se a questão de saber 

se a caução é menos responsável, ou, de facto, se é de todo responsável, como se tivesse prometido outra coisa. Parece-nos 

duvidoso que o usufruto seja uma parte da propriedade, ou algo que existe por si só. Mas como o usufruto é um direito ligado 

à terra, seria contrário ao Direito Civil que o fiador não estivesse vinculado à sua promessa. 

 

74. Uma caução pode ser aceite por um escravo, tal como o seu senhor, ele próprio, pode aceitar legalmente uma pela quantia 

que lhe é devida; e não há razão para que a caução não deva ser interrogada pelo próprio escravo. 

 

75. Se deve estipular com uma pessoa insana, é certo que não pode tomar uma caução; pois não só a estipulação em si é nula, 

como também nenhum negócio é entendido como tendo sido transaccionado. Se, no entanto, devo aceitar uma caução por 

uma pessoa insana, que é responsável por lei, a caução também será responsável. 

 

76. Quando se afirma geralmente que uma caução não pode ser recebida por infracções penais, não se deve entender que 

alguém que tenha sido assaltado não possa tomar uma caução para o pagamento da pena por roubo, pois há uma boa razão 

para que as penas incorridas por crimes devam ser pagas; mas sim no sentido de que uma pessoa não pode prestar a caução 

por parte do produto de um roubo, que deseja que lhe seja dada por alguém com quem cometeu a infracção; ou quando, por 

conselho de outra pessoa, foi induzida a cometer um roubo, não pode tomar a caução com referência à pena pelo crime. 

Nestes casos, a caução não se torna responsável, porque não é fornecida numa transacção válida, e a parceria num acto ilegal 

não tem força ou efeito. 

 

73. Paulus, Perguntas, Livro IV. 

 

Uranius Antoninus tornou-se mandatário de Julius Pollio e Julius Rufus, por dinheiro que este último tinha pedido 

emprestado a Aurelius Palma, sendo eles co-devedores deste último. A propriedade de Júlio escapou ao Tesouro, e ao mesmo 

tempo, o Tesouro tornou-se o sucessor do credor. O mandatário alegou que estava isento de responsabilidade pela lei de 

fusão, porque o Tesouro tinha sucedido ao credor, bem como ao devedor. E, de facto, se houvesse apenas um devedor, não 

duvido que a caução, bem como o mandatário, seriam libertados; pois mesmo que houvesse uma acção contra o devedor 

principal, o mandatário não seria libertado, ainda assim, quando o credor sucedesse ao devedor, a obrigação seria, por assim 

dizer, alienada pelo direito de pagamento, e o mandatário também seria libertado, pela razão adicional de que ninguém pode 

ser mandatário da mesma pessoa para a mesma pessoa. Mas quando existem dois co-promissores, e o credor de um deles se 

torna seu herdeiro, há boas razões para duvidar que o outro não seja também libertado; tal como se o dinheiro tivesse sido 

pago, ou se a pessoa tivesse sido removida, se a obrigação foi fundida. Penso que, pela aceitação da herança, o devedor 
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principal é libertado pela fusão da obrigação, e que, por esta razão, as suas fianças também são libertadas, porque não podem 

ser responsáveis perante uma pessoa por si própria, e, como não podem começar a estar nessa posição, por isso não podem 

permanecer nela. Portanto, o outro co-devedor pela mesma soma de dinheiro não é libertado e, por esta razão, nem a sua 

fiança nem o seu mandante podem ser exonerados de responsabilidade. É evidente que, uma vez que aquele que foi julgado 

na acção de mandato pode mesmo seleccionar o seu credor, terá direito a uma excepção por fraude, se lhe for instaurada uma 

acção contra ele. O credor pode proceder contra o outro devedor, quer pelo montante total do crédito, se não existir parceria, 

quer por uma parte, se os devedores forem parceiros. Se, no entanto, o credor se tornar herdeiro da caução, ou o fiador 

herdeiro do credor, penso que está estabelecido que o devedor principal não será libertado pela fusão da obrigação. 

 

74. Se supomos que um de certos co-devedores concordou que a acção não deve ser intentada contra ele, e o mandatário fez 

depois o pagamento, ele pode também intentar uma acção sobre o mandato contra a pessoa com quem fez o acordo, pois o 

acordo do credor não o priva do seu direito de acção contra um terceiro. 

 

75. Fica estabelecido que um mandatário é responsável mesmo que ordene a um credor que empreste dinheiro, o qual está 

prestes a emprestá-lo a título de juros. 

 

75. Gaius, On Oral Obligations, Livro III. 

 

Se uma fiança se vincular sob a condição de um navio chegar da Ásia, e eu aceito-o com o entendimento de que a obrigação 

só o tornará responsável durante a sua vida, e enquanto a condição estiver pendente, ele recebe de mim uma libertação, e a 

fiança morre antes de a condição ser cumprida, posso imediatamente intentar uma acção contra o devedor principal, porque 

mesmo que a condição deva ser cumprida, nunca poderia estabelecer uma obrigação contra alguém que já esteja morto, e não 

poderia confirmar a libertação que eu tinha concedido. 

 

76. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

Um agente intentou uma verdadeira acção, e deu garantias de que o seu mandante ratificaria o que tinha feito. Tendo depois 

perdido o seu caso, o seu mandante, no seu regresso, intentou uma acção pelos mesmos bens, e o réu, estando na posse, 

recusou-se a entregá-la, e por este motivo, foi sentenciado contra ele por uma soma considerável. As fianças já não são 

responsáveis, pois não são culpadas porque a parte na posse pagou uma multa. 
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Tit. 2. sobre as novações e delegações. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVI. 

 

Novação é a transferência e transmissão de uma dívida anterior para outra obrigação civil ou natural; ou seja, quando da 

responsabilidade anterior se cria uma nova de tal forma que a anterior é destruída; para a novação deriva o seu nome do 

termo "nova", e de uma nova obrigação. 

 

77. Não tem importância o carácter da primeira obrigação, seja ela natural, civil, ou pretoriana, ou se é oral, real, ou baseada 

no consentimento. Portanto, seja o que for, pode ser renovada verbalmente, desde que a seguinte obrigação seja civil ou 

natural, por exemplo, quando uma ala promete sem a autoridade do seu tutor. 

 

78. The Same, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Todos os assuntos são susceptíveis de novação, pois cada contrato, verbal ou não, pode ser substituído desta forma, e passar 

de qualquer tipo de obrigação para uma obrigação oral, desde que saibamos que isto é feito de tal forma que a obrigação é 

alterada desta forma. Se, contudo, não for este o caso, haverá duas obrigações. 

 

79. Pomponius, On Sabinus, Livro I. 

 

Uma pessoa que tenha sido privada da gestão dos seus bens não pode renovar a sua obrigação, a menos que melhore a sua 

posição. 

 

80. Ulpianus, On Sabinus, Livro V. 

 

Se eu lhe delegar alguém que me deve um usufruto, a minha obrigação não é alterada pela novação, embora aquele que foi 

delegado possa proteger-se contra mim por uma excepção por má fé, ou por uma de facto; não apenas enquanto o usufruto 

for usufruído pela pessoa a quem o deleguei, mas mesmo após a sua morte, porque, após a minha morte, aquele a quem foi 

delegado o usufruto continuará a tê-lo em desvantagem do devedor. Isto também se aplica a todas as obrigações inerentes à 

pessoa. 
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1. The Same, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Uma obrigação pode ser sujeita a novação num momento prescrito, e mesmo antes de chegar o momento. Em geral, está 

estabelecido que uma estipulação feita para um determinado período pode tornar-se uma novação; mas esse processo não 

pode ser submetido à estipulação antes da chegada do tempo. 

 

(1) The Same, On Sabinus, Livro XLVI. 

 

Se eu estipular o seguinte: "Será responsável por qualquer quantia que eu não possa cobrar ao Titius, meu devedor?" uma 

novação não é criada, porque a transacção não é para esse fim. Quando alguém tiver emprestado dinheiro sem uma 

estipulação e o fizer imediatamente, só há um contrato. O mesmo deve ser dito quando a estipulação foi feita primeiro, e o 

dinheiro é contado depois. 

 

2. Pomponius, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Porque, quando estipulamos para um empréstimo, não penso que a obrigação surge da contagem do dinheiro, e que depois a 

novação é criada pela estipulação; porque a intenção é que haja apenas uma estipulação, e a contagem do dinheiro é 

entendida como sendo feita apenas com o propósito de completar o contrato. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVI. 

 

Se eu estipular a entrega do Stichus a mim, e quando o promotor não o entregar, estipulo novamente para ele, o promotor já 

não é responsável pelo risco, uma vez que a responsabilidade pelo incumprimento foi libertada. 

 

(1) Quando os legados ou trusts são incluídos na estipulação, e a intenção era que fosse sujeito a novação, esta terá lugar; e se 

foram legados em absoluto, ou para ter efeito num determinado momento, a novação ocorre imediatamente. Quando, no 

entanto, foram condicionadas, não terá lugar de imediato, mas quando a condição for cumprida; pois, caso contrário, quando 

alguém estipula por um determinado período de tempo, cria imediatamente uma novação, se tal fosse a intenção, pois é certo 

que a data chegará em algum momento ou outro. Mas quando alguém estipula sob uma condição, a novação não se torna 

imediatamente operacional, a menos que a condição seja cumprida. 

 

(2) Quando alguém estipula com Seius, como se segue, "Promete pagar tudo o que eu estipular com Titius?" e eu estipulo 

depois com Titius, será que uma novação tem lugar para que a Seius seja a única responsável? Celsus diz que uma novação 

tem lugar, desde que fosse essa a intenção, ou seja, que a Seius deveria dever o que Titius prometeu pagar. Pois ele afirma 

que a condição da primeira estipulação é cumprida e que a novação ocorre ao mesmo tempo. Esta é a nossa prática. 
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(3) Celsus diz também que pela estipulação do pagamento da sentença, a acção para executar a sentença não é sujeita a 

novação; e isto é razoável, porque nesta estipulação a única coisa envolvida é que deve ser prestada uma garantia, e que não 

deve haver desvio da obrigação da sentença. 

 

(4) Se eu estipular com um terceiro para o contrato de posse de aurei que o Titius me deve, ou os dez que a Seius me deve, 

Marcelo pensa que nenhum deles é libertado, mas que o terceiro pode seleccioná-lo por quem deseja pagar o contrato de 

posse de aurei. 

 

(5) Quando um marido estipula com a sua mulher um dote que lhe foi prometido por um estranho, o dote não será duplicado, 

mas foi decidido que terá lugar uma novação, se essa fosse a intenção. Para que diferença faz se ela ou outra pessoa faz a 

promessa? Pois se outra pessoa prometer pagar o que eu devo, pode libertar-me da responsabilidade, se isso for feito com o 

propósito de novação. Se, contudo, ele não intervir para fazer uma novação, ambas as partes serão, de facto, responsáveis; 

mas se uma delas pagar, a outra será libertada. Ainda assim, se alguém estipula o que me é devido, não me priva do meu 

direito de acção, a menos que o estipule com o meu consentimento; mas aquele que promete o que eu devo liberta-me de 

responsabilidade, mesmo que eu não esteja disposto a que isso seja feito. 

 

4. The Same, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Se um guarda, tendo estipulado sem a autoridade do seu tutor, chega à puberdade, e ratifica a estipulação com o propósito de 

fazer uma novação, o direito de acção sobre a tutela será extinto. Se não o ratificar, mesmo que traga uma acção sobre a 

tutela, também terá direito a uma sob a estipulação; mas o juiz, que tem jurisdição da acção sobre a tutela, não deve proferir 

uma decisão contra o tutor, sem o libertar da estipulação. 

 

6. Qualquer pessoa que estipula sob uma condição que é certo ser cumprida, é considerada como tendo estipulado 

absolutamente. 

 

7. Quando alguém estipula para uma entrada, e depois para um direito de passagem, o seu acto é nulo. Mais uma vez, quando 

alguém estipula para um usufruto, e também para um uso, o seu acto será nulo. No entanto, quando alguém estipula para um 

direito de passagem, e depois para um direito de passagem, estipula para algo mais, pois um direito de passagem é uma coisa 

e o direito de conduzir é outra. 

 

7. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 
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Aquele a quem o pagamento pode ser feito legalmente também pode fazer uma novação, excepto no caso em que eu estipulo 

para mim, ou para Titius; pois Titius não pode fazer uma novação, embora o pagamento possa ser feito legalmente para ele. 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Delegar é dar outro devedor a um credor, ou a alguém que ele possa dirigir, em vez de a si próprio. 

 

8. A delegação tem lugar ou por estipulação, ou por carta de emissão em tribunal. 

 

12. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXI. 

 

Se alguém delegar um devedor que sabia que podia proteger-se por uma excepção com base em fraude, assemelhar-se-á a 

uma pessoa que faz uma oferta em tais circunstâncias, uma vez que se considera que confia numa excepção para anular o seu 

acto. Se, no entanto, prometer ao seu credor por ignorância, não poderá recorrer a uma excepção contra ele, porque este 

último recebe o que é seu; mas aquele que o delegou será responsável numa acção pessoal de cobrança, ou uma acção por um 

montante incerto, se o dinheiro não foi pago, ou por um determinado montante se foi pago; e por conseguinte, quando o tiver 

pago, poderá intentar uma acção mediante mandato. 

 

9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Se eu delegar no meu credor, como meu devedor, alguém que não me deve, não haverá motivo para uma excepção, mas uma 

acção pessoal será intentada contra a pessoa que o delegou. 

 

(1) The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Sempre que algo que é absolutamente devido é prometido condicionalmente, com o objectivo de criar uma novação, a 

novação não ocorre imediatamente, mas apenas depois de a condição ter sido cumprida. Portanto, se o Stichus for sujeito da 

obrigação, e morrer enquanto a condição estiver pendente, a novação ocorrerá, porque o bem, que era objecto da estipulação, 

não existia no momento em que a condição foi cumprida. Assim, Marcelo pensa que, mesmo que Stichus tenha sido incluído 

na obrigação condicional, após aquele que lhe prometeu estar em falta, a falta será purgada, e Stichus não será incluído na 

obrigação subsequente. 

 

10. Mas quando alguém, com o objectivo de fazer uma novação, estipula absolutamente para algo que é devido sob uma 

condição, não cria imediatamente a novação, embora uma estipulação absoluta pareça produzir algum efeito, mas a novação 

tem lugar quando a condição é cumprida. Para uma condição, uma vez cumprida, torna a primeira estipulação operativa, e 
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transfere-a para a segunda. Portanto, se o promotor deve ser deportado enquanto a condição estiver pendente, Marcelo diz 

que a novação não terá lugar, mesmo que a condição seja cumprida, porque não há ninguém que será responsável quando isto 

ocorrer. 

 

11. Julianus, Digest, Livro XIII. 

 

Quando um credor estipula uma sanção se o pagamento não deve ser efectuado no momento designado, e a novação tem 

lugar, a estipulação não se torna operativa. 

 

(1) Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

Um escravo não pode fazer uma novação sem o consentimento do seu mestre, mesmo quando a obrigação envolve a sua 

peculiaridade, mas antes cria uma nova obrigação em vez de renovar a anterior. 

 

12. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Qualquer pessoa pode delegar o seu devedor, seja por escrito ou por um gesto, quando ele não pode falar. 

 

(1) Paulus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Quando a novação é devidamente feita, todos os penhores e garantias são libertados, e os juros deixam de ser devidos. 

 

13. The Same, On the Edict, Book LXIX. 

 

A excepção por motivo de fraude, que pode ser oposta a qualquer pessoa que delegue o seu devedor, não afecta o credor a 

quem o devedor é delegado. A mesma regra aplica-se a todas as excepções semelhantes, e, de facto, mesmo àquela a que é 

concedido um filho sob controlo paterno pelo Decreto do Senado. Pois ele não pode fazer uso da excepção contra o credor a 

quem foi delegado por alguém que emprestou dinheiro contrário ao Decreto do Senado, porque, fazendo esta promessa, nada 

é feito em violação do Decreto do Senado, e portanto ele não pode recuperar o que pagou, assim como não pode recuperar o 

que pagou em tribunal. O caso é diferente quando uma mulher prometeu pagar ao contrário do Decreto do Senado, pois a 

segurança está incluída na segunda promessa. A mesma regra aplica-se a um menor que, tendo sido enganado, é delegado; 

pois, se ele ainda for menor, é enganado uma segunda vez. Caso contrário, se tiver ultrapassado a idade de vinte e cinco anos, 

embora ainda possa obter a restituição contra o seu primeiro credor. Portanto, são-lhe recusadas excepções contra o seu 

segundo credor; porque em contratos e acordos privados o requerente não pode determinar prontamente que transacções 
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ocorreram entre a pessoa delegada e o seu devedor original; ou, mesmo que ele saiba, deve simular para não parecer 

demasiado inquisitivo; e, portanto, é apenas razoável que a excepção contra o devedor original lhe seja recusada. 

 

(1) The Same, On the Edict, Book LXXII. 

 

Podemos fazer uma novação nós próprios, se formos os nossos próprios mestres, ou por outros que estipulam com o nosso 

consentimento. 

 

14. Uma ala não pode fazer uma novação sem a autoridade do seu tutor; um tutor pode fazê-lo, se for do interesse da sua ala, 

e como agente do mesmo modo, se tiver a seu cargo todos os bens do seu mandante. 

 

15. Pomponius, On Plautius, Livro I. 

 

Se eu ordenar ao meu devedor que lhe pague, não poderá imediatamente, enquanto estiver a estipular, fazer uma novação, 

embora o devedor, ao pagar-lhe, seja libertado. 

 

16. Paulus, On Plautius, Livro XIV. 

 

Se alguém, durante a minha ausência, estipular com o meu devedor para efeitos de fazer uma novação, e eu depois ratificar o 

seu acto, renovo a obrigação. 

 

17. Pomponius, On Plautius, Livro III. 

 

Um filho sob controlo paterno não pode fazer uma novação do acto do seu pai, sem o conhecimento deste último. 

 

1. The Same, On Plautius, Livro V. 

 

Uma novação não pode surgir de uma estipulação que não se torne operativa. Nem se pode afirmar, em oposição a isto, que 

se eu estipular com Titius, com a intenção de renovar a dívida que Sempronius me deve, sob uma condição, e enquanto a 

condição estiver pendente Titius deve morrer, embora a condição possa ter sido cumprida antes da entrada da herança, a 

novação terá lugar; pois, neste caso, a estipulação não se extingue pela morte do promotor, mas passa para o herdeiro que, 

entretanto, representa a herança. 

 

(1) Celsus, Digest, Livro I. 
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Ninguém tem o direito de renovar uma dívida antiga por novação, apenas porque o pagamento pode, por vezes, ser feito 

legalmente a ele. Pois o pagamento pode, por vezes, ser feito correctamente àqueles que estão sob o nosso controlo, quando 

nenhum deles pode, por si só, de acordo com a lei, substituir uma nova obrigação pela antiga. 

 

2. The Same, Digest, Livro III. 

 

Quando um homem a quem Titius deve dez aurei, e Seius quinze, estipula com Ácio que lhe pagará o que um ou outro lhe 

deve, ambas as obrigações não são sujeitas a novação; mas está no poder de Ácio pagar o que quiser, e libertá-lo. 

Suponhamos, contudo, que tinha sido acordado que ele deveria pagar uma ou outra das dívidas; caso contrário, seria 

considerado como tendo estipulado para ambas, e ambas teriam sido sujeitas a novação, se esta tivesse sido intencional. 

 

1. Papinianus, Opiniões, Livro III. 

 

Quando um comprador, tendo sido delegado pelo vendedor, promete dinheiro da seguinte forma: "O que for necessário 

pagar, ou fazer, por causa da venda", a novação tem lugar; e não deve a ninguém juros para o tempo seguinte. 

 

2. O mesmo, Definições, Livro II. 

 

Tendo estipulado para a Quinta da Cornelia, I estipulou depois o valor da terra. Se a segunda estipulação não foi feita com a 

intenção de criar uma novação, a novação não terá lugar; mas a segunda estipulação, cujos termos não são os da terra, mas o 

dinheiro é devido, manter-se-á. Por conseguinte, se o promotor deve transmitir o terreno, a segunda estipulação não se 

extinguirá por aplicação da lei, nem mesmo quando o queixoso instaurar um processo nos termos da primeira. Finalmente, se 

o terreno, sendo melhorado, ou tendo-se deteriorado subsequentemente sem culpa do devedor, for reclamado, a presente 

estimativa pode ser devidamente considerada; e se, por outro lado, o seu valor for reclamado, a avaliação no momento da 

segunda estipulação deve ser aceite. 

 

3. Paulus, Perguntas, Livro XXIV. 

 

Há muitos exemplos que mostram a distinção existente entre" uma novação voluntária, e uma derivada de um julgamento. Os 

privilégios do dote e da tutela perdem-se, se o dote for incluído na estipulação após um divórcio, ou se a acção de tutela for 

renovada por novação após a puberdade; se esta foi a intenção expressa que não foi referida por ninguém quando a questão 

foi juntada. Pois, ao instaurar um processo, não tornamos a nossa posição pior, mas melhor, como se costuma dizer com 

referência a acções que podem ser terminadas por lapso de tempo, ou por morte. 

 

4. The Same, Opinions, Livro V. 
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Paulus deu como sua opinião que se um credor, com a intenção de fazer uma novação, estipulasse com Sempronius de modo 

a abandonar totalmente a primeira obrigação, o mesmo bem não poderia ser onerado pelo segundo devedor sem o 

consentimento do primeiro. 

 

5. Venuleius, Estipulações, Livro III. 

 

Se estipulo que algo me seja dado, e depois estipulo para a mesma coisa com a mesma pessoa sob uma condição, com a 

intenção de fazer uma novação, o bem deve continuar a existir para que haja fundamento para a novação, a menos que o 

promotor tenha sido obrigado a dá-lo. Portanto, se for obrigado a entregar-me um escravo, e estiver em falta ao fazê-lo, será 

responsável mesmo que o escravo morra, e se, antes de morrer, já estiver em falta, e eu estipular consigo para o mesmo 

escravo sob uma condição, e o escravo morrer depois, e então a condição for cumprida, como já é responsável para comigo 

sob a estipulação, a novação também terá lugar. 

 

6. Quando existem dois co-puladores, coloca-se a questão de saber se um deles tem o direito de fazer uma novação, e que 

direito cada um adquire para si próprio. De um modo geral, estabelece-se que o pagamento pode ser devidamente efectuado a 

um, e que se um institui um processo ele traz todo o assunto ao tribunal, tal como no caso de um ser libertado, a obrigação de 

ambos se extingue. A partir disto, pode reunir-se que cada um deles adquire para si próprio, tal como se apenas ele o tivesse 

estipulado; excepto que cada um deles, pelo acto com quem a estipulação foi feita em conjunto, pode perder o seu devedor. 

De acordo com isto, se um dos co-puladores celebrar outro acordo com um terceiro, pode, por novação, libertá-lo da 

responsabilidade para o outro co-pulador, se tal fosse a sua intenção expressa; e há mais uma razão para isto, pois pensamos 

que a estipulação se assemelha ao pagamento. Caso contrário, o que diremos se um deles delegar o devedor comum ao seu 

credor, e este estipula com ele; ou se uma mulher ordenar que lhe seja prometida uma parcela de terra como dote ao seu 

marido; ou, se estivesse prestes a casar com ele, deveria prometer-lhe a terra como dote? A devedora seria libertada, no que 

diz respeito a ambas as partes. 

 

7. Paulus, Sobre Neratius, Livro I. 

 

É obrigado a entregar-me um escravo, e a Seius tem de me pagar aurei da posse. Estipulo, com o objectivo de fazer uma 

novação com um de vós, o seguinte: "O que vós, ou Seius, deveis dar". Ambas as obrigações são sujeitas a novação. Paulus: 

Isto é razoável, porque ambas estão incluídas na última estipulação. 

 

8. Tryphoninus, Disputations, Livro VII. 
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Se Titius, desejando fazer-me uma doação, e tendo sido delegado por mim, promete ao meu credor, que é o estipulador, ele 

não terá o direito de usar a excepção contra ele de forma a ter um julgamento contra ele na medida dos seus meios; mas ele 

pode fazer uma defesa adequada contra mim, porque eu exigi o que ele já lhe tinha dado. O credor, contudo, pode cobrar a 

dívida. 

 

9. Gaius, On Oral Obligations, Livro III. 

 

Não se pode duvidar que um filho sob controlo paterno ou um escravo a quem é permitido gerir o seu próprio peculiar tenha 

também o direito de fazer das dívidas do peculiar o objecto da novação, se as partes assim o estipularem; e isto é por todos os 

meios se a sua condição for melhorada ao fazê-lo. Pois, se ele instrui um terceiro a estipular, faz diferença se isto é feito com 

a intenção de fazer uma doação, ou a fim de que ele possa transacionar o negócio do filho ou do escravo, e por este motivo a 

acção por mandato com referência ao peculiar é adquirida por eles. 

 

10. Não há dúvida de que o parente de um louco, ou o curador de um gastador, tem o direito de novação, se isso for vantajoso 

para o dito louco ou gastador. 

 

11. Numa palavra, devemos lembrar que nada impede a novação de várias obrigações através de um único acordo, como por 

exemplo, se estipularmos o seguinte: "Prometes pagar o que Titius e Seius são obrigados a pagar-me?" pois embora sejam 

responsáveis por razões diferentes, ambos são libertados pelo direito de novação, uma vez que a responsabilidade de ambos 

está unida na pessoa dele com quem agora estipulamos. 

 

 

 

Título. 3. Relativamente a pagamentos e libertações. 

 

 

 

12. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Sempre que um devedor, que deve várias dívidas, paga uma delas, tem o direito de indicar qual a obrigação que prefere 

cumprir, e aquela que selecciona será paga, pois podemos estabelecer uma certa regra com referência ao que pagamos. 

Quando, contudo, não indicamos qual a dívida que é paga, aquele que recebe o dinheiro tem o direito de dizer sobre que 

crédito o creditará, desde que decida que será creditado sobre uma dívida que, se ele próprio a devesse, teria pago, e seria 

exonerado da sua responsabilidade, onde de facto a devia, ou seja, uma obrigação que não está em disputa; ou uma obrigação 

pela qual não foi dada qualquer garantia, ou que ainda não venceu; pois parece perfeitamente justo que o credor trate os bens 
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do devedor como trataria os seus próprios bens. Portanto, o credor é autorizado a seleccionar a dívida que deseja pagar, desde 

que faça a sua selecção como faria com referência aos seus próprios bens; deve, no entanto, decidir imediatamente, isto é, 

assim que o pagamento for efectuado. 

 

13. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

Quando isto for feito, o credor deve ter a liberdade de não receber o dinheiro, ou o devedor de não o pagar, se qualquer um 

deles desejar que seja aplicado na liquidação de algum outro crédito. 

 

14. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Isto, porém, não é permitido, depois de decorrido algum tempo. O resultado é que aquele que o recebe deve ser sempre 

considerado como tendo creditado o pagamento da dívida mais onerosa, pois tê-lo-ia feito com referência a uma obrigação 

própria. 

 

15. Quando nada tiver sido dito por qualquer das partes sobre este ponto com referência a dívidas que são pagáveis numa 

determinada data, ou sob uma condição especificada, essa dívida será considerada como tendo sido liquidada, cujo dia de 

pagamento tenha chegado. 

 

16. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro III. 

 

E isto aplica-se de preferência a uma dívida que devo em meu próprio nome, em vez de uma dívida pela qual dei garantias; e 

em vez de uma dívida que está associada a uma penalidade, em vez de uma dívida em que nenhuma penalidade está 

envolvida; e em vez de uma dívida pela qual foi prestada uma garantia, em vez de uma dívida que foi contratada sem ela. 

 

17. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Com referência às dívidas que são devidas actualmente, é decidido que sempre que qualquer dinheiro é pago sem declarar 

sobre que dívida será creditado, deve ser considerado como tendo sido pago sobre aquele que é mais oneroso. Se, contudo, 

uma não for mais onerosa do que outra, ou seja, se todas as obrigações forem iguais, deverá ser paga sobre a mais antiga. 

Uma dívida que é dada com garantia é considerada mais onerosa do que aquela que foi contraída sem ela. 

 

18. Se alguém tiver dado duas fianças, pode pagar de modo a libertar uma delas. 
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19. O Imperador Antonino, com o seu Pai Divino, declarou num Rescript que quando um credor obtém o seu dinheiro através 

da venda de penhoras, e são devidos juros, alguns deles pelo Direito Civil, e outros pelo Direito Natural, o que quer que seja 

pago a título de juros será creditado em ambos os tipos de obrigações; como, por exemplo, quando alguns juros são devidos 

em virtude de uma estipulação, e outros são devidos naturalmente como resultado de um acordo. Se, contudo, o montante dos 

juros devidos ao abrigo da Lei Civil não for igual ao devido ao abrigo da outra, o que foi pago deve ser creditado em ambos, 

mas não pro rata, como mostram os termos do Rescript. Mas quando não são devidos juros ao abrigo do Direito Civil, e o 

devedor paga simplesmente juros que não foram estipulados, o Imperador Antonino, juntamente com o seu Pai, declarou na 

Rescrição que os mesmos devem ser creditados no capital. No final da Rescrição foi acrescentada a seguinte cláusula, 

nomeadamente, "O que foi geralmente decidido quanto aos juros a serem pagos pela primeira vez parece ter referência a tais 

juros, uma vez que o devedor é obrigado a pagar", e como os juros pagos nos termos de um contrato não podem ser 

recuperados, tal como se não tivessem sido pagos sob esse nome, não serão considerados como pagos a pedido do devedor 

que os recebeu. 

 

20. A questão é colocada por Marcelo, no Livro XX, se alguém concorda com um devedor que o aceitará pelo capital e pelos 

juros, se o pagamento do capital e dos juros será pro rata, ou se os juros devem ser pagos primeiro, e se sobrar alguma coisa, 

deve ser creditada sobre o capital? Não duvido que uma disposição deste tipo com referência ao capital e aos juros exija 

primeiro o pagamento dos juros, e que depois, se houver algum excedente, este deve ser creditado no capital. 

 

21. Paulus, On Plautius, Livro IV. 

 

Pois não é a ordem do instrumento escrito que deve ser considerada, mas o que parece ser a intenção das partes deve ser 

determinado de acordo com a lei. 

 

22. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Quando algo é devido, tanto sobre uma obrigação em que a infâmia está envolvida, como sobre uma obrigação que não é 

dessa natureza, o pagamento é considerado como sendo feito sobre aquilo que envolve vergonha. Assim, se algo é devido por 

causa de uma sentença, ou por causa de um crédito que não foi julgado, penso que o pagamento deve ser aplicado à sentença; 

e Pomponius adopta esta opinião. Por conseguinte, num caso em que a responsabilidade aumenta por negação, ou num caso 

que envolva uma sanção, deve ser dito que o pagamento deve ser considerado como sendo feito em relação a este último, por 

meio de um acordo que permita a libertação da sanção. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro X. 
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Pomponius afirma que foi muito correctamente declarado que quando os termos e os contratos forem os mesmos, o 

pagamento será considerado proporcional a todas as somas em questão. 

 

24. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XXIV. 

 

Estipulo que o pagamento será feito a mim ou a Stichus, o escravo de Sempronius. O pagamento não pode ser feito a 

Sempronius, embora ele seja o senhor do escravo. 

 

25. Um homem que deva dez aurei, mediante o pagamento de metade desta soma será exonerado da responsabilidade por 

metade da sua obrigação, e apenas os cinco aurei restantes serão devidos. Do mesmo modo, quando alguém deve a Stichus e 

entrega uma parte dele, ele é responsável pelo restante. Se, no entanto, ele dever a um escravo, e entregar uma parte de 

Stichus, não deixará, por esse motivo, de dever a um escravo. Finalmente, uma acção pode ser intentada contra ele para 

recuperar o escravo. Mas quando o devedor entregar a parte restante de Stichus, ou o credor for culpado por não o aceitar, o 

primeiro será libertado. 

 

26. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Quando estipulo para mim ou para Titius, Titius não pode trazer um processo, ou fazer uma novação, ou dar uma libertação; 

ele só pode ser pago. 

 

27. Pomponius, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Se eu estipular que o pagamento seja feito a mim ou a uma ala, e o promotor pagar a ala sem a autoridade do seu tutor, ele 

será libertado, no que me diz respeito. 

 

28. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

O pagamento pode ser feito legalmente a um agente genuíno. Devemos considerar um agente genuíno como alguém que 

tenha sido especialmente autorizado, ou a quem tenha sido confiada a gestão de todos os bens do mandante. 

 

29. Por vezes, contudo, o pagamento é legalmente feito a uma pessoa que não é um agente; como, por exemplo, a alguém 

cujo nome está inserido na estipulação, onde alguém estipula para pagamento para si próprio ou para o Titius. 

 

30. Se, contudo, alguém me mandar pagar a Titius, e depois o proibir de receber o dinheiro, e eu, não sabendo que ele tinha 

sido proibido de o receber, pagar-lhe, serei libertado; mas se eu tiver conhecimento disso, não serei libertado. 
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31. O caso é diferente, se se supuser que alguém estipulou para si próprio, ou para o Titius. Pois mesmo que ele me proíba de 

pagar a Titius, serei, no entanto, libertado se lhe pagar; porque a estipulação tem uma certa condição que o estipulador não 

pode alterar. 

 

32. Mas mesmo que eu pague a alguém que não seja um agente genuíno, mas que o comitente ratifique o pagamento, terá 

lugar uma libertação; pois a ratificação é equivalente a um mandato. 

 

33. Julianus, Digest, Livro LIV. 

 

O comitente, contudo, deve ratificar o acto assim que for informado do mesmo, mas com alguma latitude e mesada, e deve 

incluir um determinado período de tempo. Como no caso de um legado, no que diz respeito à sua aceitação ou rejeição, deve 

ser permitido um certo período de tempo, que não é nem demasiado pequeno nem demasiado grande, e que pode ser melhor 

compreendido do que expresso em palavras. 

 

34. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Se alguém deve fazer o pagamento na condição de poder recuperar o dinheiro através de um processo pessoal, se o mandante 

não ratificar o acto do agente, e este não o ratificar, uma acção será a favor daquele que fez o pagamento. 

 

35. Há alguns tutores que são chamados honorários; há outros que são designados com a finalidade de dar informações; 

outros ainda, são designados para fazer negócios; ou o pai prescreve isto, para que, por exemplo, um deles administre a 

tutela, ou a transacção de negócios seja confiada a um único tutor, com o consentimento dos outros; ou o Pretor emita um 

decreto com referência a este efeito. Por conseguinte, digo que não importa que tipo de tutela possa ser feita, mesmo a um 

tutor honorário (por responsabilidade que lhe seja atribuída), ela é devidamente feita; a menos que a administração da tutela 

lhe tenha sido proibida pelo Pretor, pois se for esse o caso, o pagamento não lhe pode ser legalmente feito. Considero que a 

mesma regra se aplica quando alguém paga conscientemente tutores acusados de serem suspeitos, pois a administração da 

tutela é, entretanto, considerada como sendo proibida. 

 

36. Se o pagamento for feito a um tutor que tenha sido removido, o devedor paga a um que deixou de ser tutor, e por esta 

razão não será libertado. 

 

37. Mas e se ele tiver pago a alguém em cujo lugar deveria ser nomeado um curador; por exemplo, um homem que tenha sido 

perpetuamente, ou temporariamente banido? Eu digo que se ele lhe pagar antes de o curador ter sido substituído por ele, 

deverá ser libertado da responsabilidade. 
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38. Mesmo que tenha pago a um tutor que está prestes a ausentar-se em negócios públicos, o pagamento será legal. E, de 

facto, ele pode pagar-lhe durante a sua ausência, desde que não tenha sido nomeado outro em seu lugar. 

 

39. O pagamento pode ser devidamente efectuado a um único tutor, quer os tutores sejam legais ou testamentários, quer 

tenham sido nomeados como resultado de um inquérito judicial. 

 

40. Vejamos se o pagamento pode ser feito legalmente a um tutor nomeado com o objectivo de prestar informações, pois foi 

nomeado para aconselhar o seu companheiro tutor. Mas, como ele é um tutor, e o pagamento a ele não foi proibido, penso 

que, se for feito, terá lugar uma libertação. 

 

41. O pagamento pode ser devidamente feito ao curador de uma pessoa insana, bem como ao curador de alguém que não 

possa cuidar de si próprio, quer por causa da sua idade, quer por qualquer outra boa razão. No entanto, está estabelecido que 

o pagamento pode ser legalmente feito ao curador de uma ala. 

 

42. É evidente que uma ala não pode pagar sem a autoridade do seu tutor. Se ele deve pagar dinheiro, este não se torna 

propriedade daquele que o recebeu, e pode ser recuperado através de uma acção. É evidente que, se tiver sido despendido, a 

ala ficará isenta de responsabilidade. 

 

43. Paulus, On Sabinus, Livro VI. 

 

O pagamento não pode ser feito a uma ala sem a autoridade do seu tutor. Ele não pode delegar um devedor, porque não pode 

alienar nada. Se, no entanto, o devedor o tiver pago, e o dinheiro estiver seguro, a pedido da ala para pagamento uma segunda 

vez, o devedor pode barrá-lo por uma excepção com base em fraude. 

 

44. Pomponius, On Sabinus, Livro XV. 

 

Se uma libertação for concedida a um devedor condicionalmente, e a condição for posteriormente cumprida, ele será 

entendido como tendo sido libertado algum tempo antes. Aristo diz que isto ocorre mesmo se o pagamento for realmente 

efectuado, pois sustenta que se alguém prometer dinheiro sob uma condição, e o pagar com o entendimento de que se a 

condição tiver de ser cumprida, e a condição for cumprida, ele será libertado; e nenhuma objecção pode ser levantada porque 

o dinheiro se tornou anteriormente propriedade do credor. 

 

45. The Same, On Sabinus, Livro XIX. 
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Cassius diz que se eu tiver dado dinheiro a alguém para lhe permitir pagar ao meu credor, e ele o pagar em seu próprio nome, 

nenhuma das partes será libertada. Eu não serei, porque não foi pago em meu nome, e ele não o será, porque pagou o que 

pertencia a outro, mas será responsável nos termos do mandato. Se, no entanto, o credor gastar o dinheiro sem ser culpado de 

fraude, aquele que o pagou em seu próprio nome será libertado, por medo de que, se fosse decidido de outra forma, o credor 

pudesse lucrar com a transacção. 

 

46. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Se alguém pagar um escravo que tenha sido nomeado para receber o dinheiro, após a sua manumissão, se isto estiver de 

acordo com o contrato do seu senhor, será suficiente que não tenha tido conhecimento de que o escravo tinha sido 

manumitido. Se, contudo, o dinheiro foi pago por alguma razão relacionada com o peculiar, embora o senhor soubesse que o 

escravo tinha sido manumitido, ainda assim, se *não soubesse que tinha sido privado do seu peculiar, será exonerado de 

responsabilidade. Em ambos os casos, no entanto, se o escravo manumitted fez isto com o propósito de tirar o dinheiro ao seu 

senhor, ele será culpado de roubo. Pois se eu ordenar ao meu devedor que pague uma soma de dinheiro ao Titius, e depois 

proibir o Titius de a aceitar, e o devedor não tiver conhecimento disso, e pagar ao Titius, que finge ser o agente, o devedor 

será libertado, e o Titius será responsável numa acção de furto. 

 

47. Pomponius, On Sabinus, Livro XXI. 

 

O meu escravo fugitivo, fingindo ser um homem livre, emprestou-lhe dinheiro que ele me tinha roubado. Labeo diz que você 

é responsável perante mim, e se você, acreditando que ele é livre, lhe pagar, será libertado, no que me diz respeito. Se, no 

entanto, pagar outro por sua ordem, ou ratificar tal pagamento, não será libertado; porque, em primeira instância, o dinheiro 

torna-se meu, e entende-se que é pago, por assim dizer, a mim mesmo. Assim, o meu escravo, ao cobrar o que emprestou 

como parte da sua peculiaridade, libertará o devedor, mas se ele o delegar ou fizer uma novação, tal não será o caso. 

 

48. The Same, On Sabinus, Livro XXII. 

 

Se eu lhe pagar dando-lhe um artigo meu que lhe era devido, mas que foi prometido a outro, não serei libertado; porque o 

bem pode ser recuperado de si pela pessoa que o recebeu em penhor. 

 

49. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Se, tendo estipulado com Titius aurei, estipular então com Seius que lhe pague o que não puder cobrar de Titius; mesmo que 

intente uma acção por ten ten aurei contra Titius, Seius não será libertado. Mas e se Titius, depois de ter sido julgado contra 

ele, não puder pagar nada? Mesmo que primeiro intente uma acção contra a Seius, Titius não será, de forma alguma, 
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exonerado de qualquer responsabilidade, pois é incerto se a Seius ficará a dever alguma coisa. Finalmente, se Titius liquidou 

a totalidade da dívida, a Seius não será considerada como devedora, pela razão de que a condição da qual a sua dívida 

dependia não foi cumprida. 

 

50. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLV. 

 

Um filho sob controlo paterno não pode libertar um devedor do seu pai contra o consentimento deste último, uma vez que 

pode adquirir uma obrigação para ele, mas não pode diminuir uma. 

 

51. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XXIV. 

 

Podemos ser exonerados de responsabilidade pelo pagamento, ou pela comparência em tribunal em nosso nome, mesmo 

contra o nosso consentimento, e sem ter conhecimento disso. 

 

52. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Quando um fiador se tornar responsável pela posse de aurei por duas pessoas, ele será responsável por vinte; e quer pague 

vinte por elas em conjunto, ou dez por cada uma, libertará ambos os devedores da responsabilidade. Se, no entanto, pagar 

cinco, vejamos qual dos dois devedores libertará nessa medida. O mencionado na libertação será exonerado de 

responsabilidade por esse montante, ou se este não aparecer, a soma deverá ser creditada sobre a dívida mais antiga. A 

mesma regra aplicar-se-á quando são pagos quinze aurei, se for evidente qual foi a intenção com referência a dez deles, e os 

cinco restantes serão creditados sobre a outra obrigação. Mas quando a intenção não puder ser determinada, a dívida de dez 

aureis será creditada na nota mais antiga, e os cinco restantes serão creditados na outra obrigação. 

 

53. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Quando alguém que tenha sido nomeado herdeiro de uma parte de uma herança paga a totalidade da soma da posse de aurei 

que o falecido tinha prometido, será exonerado da responsabilidade pela parte a que tem direito como herdeiro; e pode 

recuperar o restante através de uma acção pessoal. Se, no entanto, antes de intentar esta acção, o remanescente da herança lhe 

for imputado, também será responsável pelo saldo; e, por conseguinte, se intentar uma acção pessoal para recuperar a 

propriedade que não era devida, penso que pode ser impedido por uma excepção com base em fraude. 

 

54. The Same, On Sabinus, Livro XXXV. 
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Se um credor vender um terreno que lhe tenha sido hipotecado, e cobrar tudo o que lhe era devido, o devedor será libertado. 

Quando o credor dá uma liberação do preço ao comprador, ou estipula com ele para tal, o devedor continuará a ser libertado. 

Se, contudo, um escravo, que tenha sido penhorado, for vendido pelo credor, o devedor não será libertado, desde que o 

escravo possa ser recuperado nos termos de uma venda condicional; como é o caso quando qualquer penhor é vendido sujeito 

a rescisão de contrato. 

 

55. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

O direito de acção decorrente de uma estipulação e de um testamento continua a existir mesmo que a propriedade que era 

devida tenha sido entregue; e embora o título de propriedade possa ser defeituoso, uma acção pode ainda ser intentada para o 

recuperar; como, por exemplo, posso intentar uma acção por um terreno, mesmo que me tenha sido transmitido, desde que 

algum direito garantido pela caução não tenha sido transferido. 

 

56. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Os devedores são libertados mediante pagamento a qualquer pessoa que transaccione o negócio da ala em vez do seu tutor; se 

o dinheiro se tornar uma parte da propriedade da ala. 

 

57. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Quando Stichus e Pamphilus são prometidos a duas pessoas, Stichus não pode ser entregue a uma e Pamphilus à outra, mas a 

metade de cada um deles é devida a cada credor individual. A mesma regra aplica-se quando alguém promete dar dois 

Estichus ou dois Pamphilus, ou dez escravos a outro escravo que pertence a dois senhores. Pois a expressão "dez escravos", 

como "dez denários", é ambígua, e a metade dos dez pode ser entendida de duas maneiras diferentes. Mas com referência ao 

dinheiro, petróleo, trigo e outras coisas deste tipo, que estão incluídas numa espécie comum, a intenção parece ter sido que a 

obrigação deveria ser dividida por um número, quando isto é mais conveniente para o promotor e o estipulador. 

 

58. The Same, On the Edict, Book LI. 

 

Se um devedor oferecer dinheiro que deve, e o seu credor recusar aceitá-lo, o Pretor irá recusar-lhe uma acção. 

 

59. The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Existe uma grande diferença entre artesãos no que diz respeito aos seus talentos, carácter, conhecimento e educação. 

Portanto, se alguém prometer construir um navio, ou uma casa, ou escavar uma vala, e for especialmente acordado que o fará 
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com o seu próprio trabalhador, e o próprio fiador constrói o edifício, ou faz a escavação, sem o consentimento do estipulador, 

o devedor não será exonerado de responsabilidade. Assim, mesmo que a caução deva acrescentar a seguinte cláusula à 

estipulação: "Nada será feito por si para interferir com o meu direito de passagem", e a caução impede-me de passar, ele não 

torna a estipulação operacional; e se ele permitir que a servidão seja usufruída, ele não impede que a estipulação produza 

efeito. 

 

60. Julianus, Digest, Livro XIII. 

 

Se um escravo emprestar dinheiro da sua peculiaridade, e o seu devedor, sem saber que o seu senhor estava morto, pagar ao 

escravo antes da entrada da propriedade, ele será libertado. A mesma regra de direito será aplicável mesmo que o devedor 

pague o dinheiro depois de o escravo ter sido humilhado, desde que não saiba que o seu peculiar não lhe foi legado; nem faz 

qualquer diferença se o dinheiro lhe foi entregue durante a vida ou após a morte do seu senhor, uma vez que, mesmo neste 

último caso, o devedor será libertado, tal como se o devedor tivesse sido ordenado pelo seu credor a pagar uma soma de 

dinheiro ao Titius; pois embora o credor possa estar morto, ainda assim não o paga de forma menos adequada ao Titius, 

desde que não tenha tido conhecimento de que estava morto. 

 

61. The Same, Digest, Book LII. 

 

Quando alguém estipula que uma parcela de terra deve ser-lhe transmitida, ou a Titius, mesmo que a terra deva ser dada a 

Titius, ele ainda terá direito a uma acção, se for posteriormente despejado; tal como se tivesse estipulado para um escravo, e 

o promotor tivesse dado a Titius um que deveria ser livre sob uma condição, e o escravo deveria depois obter a sua liberdade. 

 

62. Quando um homem, que prometeu dar Stichus ou Pamphilus, feriu Stichus, ele não é libertado ao entregá-lo, tal como 

não o era se apenas tivesse prometido a Stichus, e o entregou depois de ter sido ferido por ele. Do mesmo modo, quando 

alguém promete dar um escravo, e o oferece ferido, ele não será libertado da responsabilidade. E quando o caso estiver 

pendente em tribunal, e o réu oferecer um escravo que tenha sido ferido por ele, deverá ser julgado; e mesmo que ofereça um 

escravo que tenha sido ferido por outra pessoa, será julgado contra ele, se puder dar outro escravo. 

 

63. The Same, Digest, Book LIV. 

 

Quando alguém que prometeu dar um escravo, ou pagar-lhe aurei de posse, ou a Titius, entrega a Titius uma parte do 

escravo, e depois lhe paga aurei de posse, ele pode intentar uma acção para recuperar a parte do escravo, não contra Titius, 

mas contra si, tal como se ele tivesse dado a Titius com o seu consentimento, algo que ele não lhe devia. A mesma regra será 

aplicada se ele pagar a parte do escravo após a morte de Titius; uma vez que ele pode recuperar a parte do escravo mais de si 

do que do herdeiro de Titius. 
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64. Se dois co-puladores contraírem que um escravo lhes será entregue, e o promotor entregar a cada um deles quotas 

diferentes de escravos diferentes, não há dúvida que ele não será libertado. Se, no entanto, ele entregar a ambos as partes do 

mesmo escravo, a libertação terá lugar, porque a obrigação comum tem tal efeito que o que é pago a duas pessoas é 

considerado como tendo sido pago a uma. Por outro lado, quando duas fianças prometem que um escravo será entregue, e 

dão partes de escravos diferentes, não serão libertadas, mas se derem partes do mesmo escravo, serão libertadas da 

responsabilidade. 

 

65. Estipulava que me fosse paga a posse de aurei, ou que um escravo fosse entregue ao Titius. Se o escravo for entregue a 

Titius, o promotor será libertado, no que me diz respeito; e antes de ele ser entregue, posso exigir a posse de aurei. 

 

66. Se eu der a Titius a acusação de todos os meus negócios, e depois, sem o conhecimento dos meus devedores, proíbo-o de 

o transaccionar, este último, pagando-lhe, será libertado; pois aquele que der qualquer acusação dos seus negócios é 

entendido como dirigindo os seus devedores para o pagarem como seu agente. 

 

67. Se o meu devedor, sem qualquer autoridade minha, acreditar erroneamente que tem o meu consentimento para pagar 

dinheiro a outra pessoa, não será libertado; e, portanto, ninguém ficará isento de responsabilidade pelo pagamento de um 

agente, que se oferece voluntariamente para transacionar os negócios de outra pessoa. 

 

68. Se um escravo fugitivo que afirma ser livre vende qualquer propriedade, foi decidido que os compradores não estão 

isentos de responsabilidade para com o seu senhor pagando ao escravo fugitivo. 

 

69. Se um genro pagar um dote ao seu sogro, sem o conhecimento da filha deste último, não será libertado, mas pode intentar 

uma acção pessoal de recuperação contra o seu sogro, a não ser que a filha denuncie o que ele fez. O genro, em certa medida, 

assemelha-se a alguém que paga ao agente de uma pessoa ausente, porque, no caso de um dote, a filha participa no dote, e é, 

por assim dizer, um parceiro na obrigação. 

 

70. Se eu, desejando fazer uma doação ao Titius, ordenar ao meu devedor que lhe pague uma quantia em dinheiro, ainda que 

o Titius possa aceitar o dinheiro com a intenção de o tornar meu, o devedor será, no entanto, exonerado de responsabilidade. 

Se, contudo, o Titius me der posteriormente o mesmo dinheiro, este tornar-se-á meu. 

 

71. Um testador nomeou, como seu herdeiro, um filho sob controlo paterno de quem tinha recebido uma caução. Se ele entrar 

na propriedade por ordem do seu pai, coloca-se a questão de saber se este último pode intentar uma acção contra a caução. 

Afirmei que sempre que o devedor principal se tornasse herdeiro daquele que recebesse a caução, as fianças seriam 

libertadas, porque não poderiam ser devidas à mesma pessoa, por conta da mesma pessoa. 
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72. Se um ladrão restituir a alguém que reclama uma propriedade que tenha recebido de devedores da propriedade, estes 

últimos serão libertados. 

 

73. Se eu estipular que a posse de aurei será paga, ou que um escravo será entregue, e eu receber duas fianças, Titius e 

Maevius, e Titius pagar cinco aurei, ele não será libertado até que Maevius também pague cinco. No entanto, se Maevius 

entregar uma parte de um escravo, ambos continuarão a ser responsáveis. 

 

74. Qualquer pessoa que se possa proteger através de uma excepção perpétua pode recuperar o que pagou, e portanto não será 

libertado. Assim, quando um de dois promissores faz um acordo de que nada lhe será exigido, mesmo que deva fazer o 

pagamento, o outro continuará, no entanto, a ser responsável. 

 

75. Alfenus Varus, Epitomes of the Digest of Paulus, Livro II. 

 

O que quer que um escravo tenha emprestado, ou depositado, a partir do seu peculiar, embora possa ser vendido ou 

manumitido posteriormente, pode legalmente ser-lhe pago; a menos que algo se deva fazer a partir do qual se possa inferir 

que o pagamento foi feito contra o consentimento da pessoa a quem o escravo pertencia na altura. No entanto, se alguém lhe 

pedir emprestado, com juros, dinheiro que pertencia ao seu senhor, enquanto o escravo conduzia os negócios do seu senhor 

com a sua permissão, a mesma regra será aplicada. Pois aquele que fez o contrato com o escravo é considerado como tendo 

recebido dele o dinheiro, e pagou-lho, com o consentimento do seu amo. 

 

76. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro I. 

 

Se o meu pai morrer, deixando a sua mulher grávida, e eu, como herdeiro, devo exigir o pagamento de todas as dívidas que 

lhe são devidas; algumas autoridades sustentam que eu ainda conservarei os meus direitos de acção, e se nenhuma criança 

nascer depois, que posso legalmente intentar uma acção, porque é verdade que sou o único herdeiro que existe. Julianus diz 

que a melhor opinião é que toda a propriedade a que eu era herdeiro foi reivindicada por mim antes de ser certo que uma 

criança não nasceria; ou a quarta parte porque três crianças poderiam nascer; ou a sexta, porque cinco poderiam nascer. Pois 

Aristóteles declarou que cinco crianças podem nascer, porque o ventre de uma mulher tem tantos receptáculos, e que havia 

uma mulher em Roma que veio de Alexandria no Egipto, que teve cinco filhos num nascimento, todos eles sobreviveram. 

Obtive confirmação disto no Egipto. 

 

77. The Same, On Urseius Ferox, Livro II. 
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Sempre que uma das várias fianças pagou a sua parte como tendo transaccionado os negócios do devedor principal, isto é 

considerado como se o próprio devedor tivesse pago a parte da dívida pela qual uma das fianças era responsável; mas isto não 

diminui o montante do capital, e apenas a fiança, em cujo nome foi feito o pagamento, é libertada. 

 

78. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Quando alguém estipula que o pagamento lhe será feito, ou ao Titius, a melhor opinião é que o pagamento só será 

devidamente feito ao Titius, quando este permanecer no mesmo estado em que se encontrava quando a estipulação foi feita. 

Se, contudo, ele tiver sido adoptado, ou enviado para o exílio, ou proibido o uso do fogo e da água, ou se se tiver tornado 

escravo, não se pode dizer que tenha sido feito um pagamento legal, pois este acordo, nomeadamente, "se ele permanecer no 

mesmo estado", é entendido como tendo sido tacitamente incluído na estipulação. 

 

79. Se eu ordenar ao meu devedor que pague ao Titius, e, depois, proibir o Titius de receber o dinheiro, e o meu devedor não 

ter conhecimento do facto, pagar-lhe, foi considerado que o devedor foi libertado, se o Titius não recebesse o dinheiro com a 

intenção de lucrar com ele; caso contrário, continuaria a ser propriedade do devedor, tal como se ele estivesse prestes a 

roubá-lo, e, por conseguinte, não pode ser libertado por operação de lei; ainda assim, é justo que lhe seja concedida uma 

excepção, se ele estiver disposto a atribuir-me o direito de acção pessoal, por causa de roubo, a que tem direito contra Titius; 

como se faz quando um marido, desejoso de fazer uma doação à sua esposa, ordena ao seu devedor que lhe pague. Pois, neste 

caso também, porque o dinheiro não se torna propriedade da mulher, o devedor não será libertado, mas pode ser protegido 

contra o marido por uma excepção, se lhe atribuir o direito de acção que tem contra a sua mulher. No caso declarado, uma 

acção por roubo estará a meu favor, após a concessão do divórcio, quando é do meu interesse que o dinheiro não seja 

apropriado. 

 

80. A acção De peculia foi intentada contra um mestre, e tendo sido pronunciada uma sentença contra ele, ele pagou-a. Foi 

dada a opinião de que as fianças recebidas pelo escravo foram libertadas, pois o mesmo dinheiro pode ser utilizado para 

satisfazer vários pedidos, porque quando é dada uma garantia para o pagamento de uma sentença, e a sentença é proferida 

contra o réu, e ele próprio a paga, as fianças são libertadas, não só por causa da satisfação da sentença, mas também ao abrigo 

da estipulação. Este caso é bastante semelhante àquele em que o possuidor de uma herança, acreditando ser ele próprio o 

herdeiro, faz o pagamento, e o herdeiro não é libertado; pois isto acontece porque o possuidor, ao pagar dinheiro que não era 

devido em seu próprio nome, pode recuperá-lo. 

 

81. Quando aquele que prometeu um escravo entrega um que deve ser livre sob uma condição, penso que a melhor opinião é 

que não devemos esperar pelo cumprimento da condição, mas que o credor pode intentar uma acção pessoal de recuperação. 

Se, no entanto, entretanto, a condição não for cumprida, o promotor será libertado, tal como se alguém tivesse feito o 

pagamento por engano, enquanto uma condição estava pendente, e deve ser cumprida antes de ele intentar a acção pessoal. 
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Mas certamente não se pode dizer que se Stichus morresse, e a condição não fosse cumprida, o devedor seria libertado, 

embora se não fosse cumprida durante a sua vida, ficaria livre de responsabilidade, uma vez que, neste caso, em nenhum 

momento, fez absolutamente a mina de escravos. Caso contrário, pode também considerar-se que se me entregar um escravo 

em quem outra pessoa goza do usufruto, e o escravo deve morrer durante a continuação do usufruto, será considerado 

libertado por esta entrega; opinião que não pode, de forma alguma, ser adoptada, tal como se tivesse entregue um escravo de 

propriedade comum, e ele deve morrer. 

 

82. Quando alguém se torna fiador de uma pessoa que regressou depois de ter estado ausente em negócios públicos, e não 

incorre em risco de ser processado por esta razão, será a fiança também libertada após o termo de um ano? Esta opinião não 

foi adoptada por Julianus, mesmo nos casos em que não existia qualquer poder para proceder contra a caução. Neste caso, 

porém, de acordo com os termos do Édito, a restituição deve ser concedida através de uma acção contra a própria fiança, tal 

como é feito contra uma fiança que mata o escravo que tinha sido prometido. 

 

83. Se alguém que se tenha tornado fiador para si a Titius der uma caução para a segurança adicional da sua obrigação, e 

depois o senhor lhe nomear o seu herdeiro, embora não seja responsável em virtude da caução, ainda assim, a caução 

continuará a ser onerada. Se a mesma pessoa der outra caução, e lhe nomear o seu herdeiro, ele diz que é melhor manter 

extinta a obrigação do devedor pelo qual a caução foi tomada, também aquele que se tinha tornado seu fiador será libertado. 

 

84. The Same, Perguntas, Livro VIII. 

 

Se, desejoso de pagar o dinheiro, eu o depositar por sua direcção com um ensaiador a ser testado, Mela, no Décimo Livro, diz 

que o faz por sua conta e risco. Isto é verdade, caso tenha sido culpa sua que as moedas não tenham sido imediatamente 

testadas, pois então será o mesmo que se eu estivesse pronto a pagar, e você, por alguma razão ou outra, se recusasse a aceitar 

o dinheiro. Neste caso, o dinheiro nem sempre está ao seu risco, pois e se eu o puser a concurso num momento ou local 

inoportuno? Penso que o resultado seria que, mesmo que o comprador e o vendedor, tendo pouca confiança um no outro, 

devessem depositar o dinheiro e a mercadoria, o dinheiro correria o risco do comprador, se ele próprio seleccionasse a pessoa 

com quem foi depositado, e a mesma regra será aplicada à mercadoria, porque a venda foi aperfeiçoada. 

 

85. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Se alguém pagar o meu credor por mim, mesmo que eu não tenha conhecimento disso, adquirirei o direito de intentar uma 

acção para recuperar a minha penhora. Do mesmo modo, se alguém pagar legados, os legatários devem renunciar à posse da 

herança; caso contrário, o herdeiro terá direito a um interdito para os obrigar a entregar a herança. 

 

86. Papinianus, On Adultery, Book I. 
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Quando um credor é acusado de um crime, não há nada que impeça o pagamento de dinheiro pelos seus devedores; caso 

contrário, muitas pessoas inocentes seriam privadas dos meios de defesa necessários. 

 

87. Paulus, Sobre o Adultério, Livro III. 

 

Também não se considera proibido que o pagamento seja feito pela parte acusada ao seu credor. 

 

88. Ulpianus, Regras, Livro II. 

 

Em todos os casos em que as pessoas são exoneradas de responsabilidade, os acessórios são também exonerados, por 

exemplo, fianças, e bens hipotecados ou penhorados; excepto nos casos em que tenha havido fusão entre o credor e as 

fianças, o devedor principal não é exonerado. 

 

89. Marcianus, Regras, Livro II. 

 

No pagamento de dinheiro, acontece por vezes que duas obrigações são libertadas por um pagamento, ao mesmo tempo; 

como, por exemplo, quando alguém vende ao seu credor o bem que foi penhorado para garantir a sua dívida; pois acontece 

que, pela venda, a obrigação da dívida também se extingue. Mais uma vez, quando um legado é feito por um credor a uma ala 

que pediu dinheiro emprestado sem a autoridade do seu tutor, sob a condição de que ele pague esse dinheiro, a ala é obrigada 

a tê-lo pago por duas razões: primeiro, para liquidar a sua dívida, uma vez que será creditada na parte falcidiana do herdeiro; 

e segundo, para cumprir a condição que lhe permite obter o legado. Do mesmo modo, se o usufruto de uma soma de dinheiro 

tiver sido legado, acontece que por um pagamento o herdeiro será libertado da obrigação imposta pelo testamento, e 

responsabilizará o legatário a si próprio. O mesmo acontece quando alguém foi ordenado pelo tribunal a vender ou arrendar 

propriedade a outro; pois, quer vendendo ou arrendando, o herdeiro será libertado da responsabilidade sob o testamento, e 

tornará o legatário responsável perante si próprio. 

 

90. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Foi sustentado por Callippus que embora um marido tivesse prometido à sua esposa, que era o estipulador, que no caso de o 

casamento ser dissolvido, a terra que foi hipotecada para o dote deveria ser dada em pagamento, ainda assim seria suficiente 

para oferecer o montante do dote. 

 

91. A mesma autoridade declarou a Fronto, que se um tutor continuasse a administrar os assuntos da tutela, embora tivesse 

sido acusado de um crime capital, poderia ser-lhe pago o que de facto era devido à sua guarda. 
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92. Marcianus, Regras, Livro III. 

 

Se alguém der ao seu credor, com o seu consentimento, a título de pagamento, um tipo de bens em vez de outro, e este deve 

ser despejado, a obrigação anterior continuará a existir. Se o bem só em parte deve ser despejado, a obrigação pela totalidade 

do montante permanecerá intacta, pois o credor não a teria aceite se tivesse havido qualquer dúvida quanto ao título. 

 

93. Mas mesmo que, por exemplo, ele tivesse dado dois terrenos em vez de pagar a sua dívida, e um deles tivesse sido 

despejado, a obrigação permaneceria intacta. Portanto, quando um artigo é dado em pagamento por outro, é efectuada uma 

exoneração de responsabilidade, e esta pertence absolutamente à pessoa que a recebe. 

 

94. Mas quando alguém, através de fraude, cede em pagamento uma parcela de terreno que é estimada em mais do que vale, 

não será libertado, a não ser que comporte a deficiência. 

 

95. The Same, Rules, Book IV. 

 

Quando o pagamento é feito a uma ala sem a autoridade do seu tutor, e é instaurado um inquérito para determinar o momento 

em que lucrou com isso, é tida em conta a data em que interpôs a sua acção; e isto é feito a fim de determinar se ele pode ser 

barrado por uma excepção por fraude. 

 

96. É evidente (como diz Scaevola) que se o imóvel foi perdido antes da sua emissão, a ala é por vezes considerada como 

tendo lucrado pecuniariamente; ou seja, se ele comprou algo que era necessário, e que deveria ter sido comprado com o seu 

próprio dinheiro. Pois considera-se que ele lucrou com a transacção pelo simples facto de não ter ficado mais pobre. Daí a 

opinião adiantada de que o decreto macedónio do Senado não se aplica ao caso de um filho sob controlo paterno, se ele pediu 

dinheiro emprestado por necessidade e o perdeu. 

 

97. Marcellus, Opiniões. 

 

Titia, a fim de garantir o seu dote, obteve a posse da propriedade do seu marido, e agiu em todos os aspectos como se fosse 

sua proprietária, pois recolheu os rendimentos, e vendeu os bens móveis. Pergunto se o que ela recolheu da propriedade do 

seu marido deve ser creditado no seu dote? Marcelo responde que, no caso declarado, não pareceu injusto que tal crédito 

fosse feito, pois o que a mulher cobrou em tais circunstâncias deveria antes ser considerado como um pagamento. Mas se o 

árbitro nomeado para decidir sobre a recuperação do dote deve também exigir uma conta dos juros a serem prestados, esta 

deve ser calculada de modo a que o que quer que tenha chegado às mãos da mulher não seja deduzido da totalidade do 

montante, mas seja primeiro creditado sobre os juros a que ela tinha direito. Isto não é injusto. 
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98. Marcianus, Sobre a Fórmula Hipotecária. 

 

Entendemos uma soma de dinheiro a ser paga naturalmente, onde é contabilizada para o credor. Se, contudo, for paga a outro 

pela sua ordem, ou ao seu credor, ou a alguém que está prestes a tornar-se seu devedor, ou mesmo a uma pessoa a quem 

pretende doá-la, ele deve ser exonerado de responsabilidade. A mesma regra será aplicável se o credor ratificar um 

pagamento que tenha sido efectuado. Além disso, se o dinheiro for pago a um tutor, a um curador, a um agente, ou a qualquer 

sucessor a quem quer que seja, ou a um escravo que seja um mordomo, tal será válido. Se uma libertação, para efeitos de 

extinção de uma hipoteca, for dada por meio de uma estipulação ou sem ela, o termo "pagamento" não pode ser adoptado, 

mas o de "satisfação" pode ser. 

 

99. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Se, tendo-lhe prometido ouro, devo, sem o seu conhecimento, dar-lhe antes cobre, não serei libertado, mas não posso 

recuperá-lo como tendo sido pago sem ser devido, porque o dei com conhecimento de causa; no entanto, se trouxer fato por 

ouro, posso barrar-lhe por meio de uma excepção, se não devolver o cobre que recebeu. 

 

100. The Same, On the Edict, Livro IX. 

 

O pagamento pode ser devidamente efectuado a um comissário de bordo se este tiver sido despedido sem o conhecimento do 

devedor; pois é pago com o consentimento do seu mestre, e se quem lhe pagar não tiver conhecimento de que o seu mestre o 

retirou, ele será libertado. 

 

101. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

A satisfação é equivalente ao pagamento. 

 

102. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

Qualquer pessoa pode fazer o pagamento em nome de um devedor que desconhece o facto, mesmo contra o seu 

consentimento; pois é estabelecido pelo Direito Civil que a condição de uma pessoa pode ser melhorada, que não está ciente 

disso, e que também não está disposto a fazê-lo. 

 

103. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVI. 
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O termo "pagamento" é aplicável a qualquer exoneração de responsabilidade feita de qualquer forma, e diz respeito à 

substância da obrigação, e não à entrega do dinheiro. 

 

104. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXI. 

 

Quando alguém paga com a intenção de voltar a receber o dinheiro, não será libertado, tal como o dinheiro que é pago para 

ser devolvido não é alienado. 

 

105. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXII. 

 

Qualquer pessoa que ordene o pagamento a ser feito é ele próprio considerado como pagando. 

 

106. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVII. 

 

Quando alguém estipula que aurei deve ser pago em mel, o mel pode ser-lhe entregue antes da instauração do processo, ao 

abrigo da estipulação. Se, no entanto, uma vez iniciada uma acção, e a posse de aurei o exigir, a dívida já não pode ser paga 

em mel. 

 

107. Mais uma vez, se eu estipular que o pagamento seja feito a mim ou ao Titius, e eu depois levar o processo, o pagamento 

já não pode ser feito ao Titius, embora pudesse ter sido feito antes de a emissão ter sido juntada. 

 

108. The Same, On the Edict, Book LXXV. 

 

Se alguém, de boa fé, pagar a uma pessoa que tenha voluntariamente tomado a cargo o negócio de outra, quando é que será 

libertado? Julianus diz que ele será libertado quando o principal denunciar a transacção. Ele também pergunta se uma acção 

pessoal pode ser intentada contra ele para recuperação, com este fundamento, antes que o comitente ratifique a transacção. 

Em resposta a isto, ele diz que faz diferença com que intenção o pagamento foi feito, se isto foi feito para que o devedor 

pudesse ser libertado imediatamente, ou apenas depois de o comitente ter ratificado o acto. o acto. Na primeira instância, o 

agente pode ser processado imediatamente, e depois, quando o comitente tiver ratificado o que aconteceu, o direito de acção 

será extinto; mas, na segunda instância, nenhuma causa de acção surgirá a menos que o comitente se recuse a ratificar o que o 

agente fez. 

 

109. Se um credor, a cujo agente o pagamento tenha sido feito sem o seu conhecimento, se entregar para ser arrogado, a 

aceitação do dinheiro será válida se o pai o ratificar, mas se não o fizer, o devedor pode recuperar o que pagou. 

 



3130 

 

110. Quando existem dois co-puladores, e o pagamento é feito ao agente de um deles, que está ausente, e antes de o ratificar, 

o pagamento é feito ao outro, o último pagamento bem como o primeiro permanece em suspensão; uma vez que é incerto se o 

último estipulador cobrou algo que era devido, ou que não era devido. 

 

111. Paulus, On Plautius, Livro II. 

 

Se estipular o seguinte: "Prometes pagar-me ou Titius?" e o devedor concordar em pagar-me, embora uma acção de cobrança 

de dinheiro num acordo informal esteja a meu favor, o promotor ainda pode pagar-lhe quem foi adicionado. E se eu estipular 

para mim ou para Titius com um filho sob controlo paterno, o pai pode pagar Titius a partir do peculiar, ou seja, se ele quiser 

pagar em seu próprio nome, e não no do seu filho; pois quando o pagamento é feito à pessoa que foi acrescentada, considera-

se que foi feito a mim. Portanto, se o pagamento de algo que não é devido for feito à pessoa que foi acrescentada, Julianus diz 

que pode ser intentada uma acção contra o estipulador para o recuperar, de modo que não faz diferença se eu lhe ordenar que 

pague o Titius, ou se a estipulação foi enquadrada desta forma no início. 

 

112. The Same, On Plautius, Livro IV. 

 

Aquele que tiver dado um escravo que não lhe pertencia em pagamento, será libertado, se o escravo for adquirido por 

usucapião. 

 

113. The Same, On Plautius, Livro V. 

 

Sempre que o que lhe devo se tornar seu perpetuamente, e o título for perfeito, e o que foi pago não puder ser recuperado, a 

libertação será completa. 

 

114. The Same, On Plautius, Livro VIII. 

 

Dirigi ao meu mordomo que fosse livre pela minha vontade, e legei-lhe a sua peculiaridade. Após a minha morte, ele 

recolheu dinheiro dos meus devedores. Levanta-se a questão de saber se o meu herdeiro pode reter o que ele recolheu do seu 

peculiar. Se ele recolheu o dinheiro após a entrada da herança, não pode haver duobt que ele não possa deduzi-lo do seu 

peculiar nesta conta; porque, tendo sido libertado, ele próprio se tornará responsável se os devedores da herança forem 

libertados mediante pagamento. Mas se o administrador recebeu o dinheiro antes da entrada da herança, e os devedores foram 

libertados pelo pagamento da mesma, a quantia pode ser deduzida do peculiar, porque o administrador começa a ficar em 

dívida para com o herdeiro por ter transaccionado os seus negócios, ou por ter cumprido o seu mandato. No entanto, se os 

devedores não forem libertados, e, ao negociar os meus negócios, o senhor foi pago por eles, e eu não ratifiquei depois o seu 

acto, e depois, se eu quiser intentar uma acção com base numa agência voluntária, coloca-se a questão de saber se o posso 
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fazer correctamente se der garantias para indemnizar o senhor contra a perda. Não creio que seja esse o caso, pois não me é 

possível intentar uma acção com base numa agência voluntária, pelo facto de não ter ratificado a transacção e, por 

conseguinte, os devedores continuam a ser responsáveis perante mim. 

 

115. The Same, On Plautius, Livro IX. 

 

Quando um devedor é o usufrutuário de um escravo, o escravo pode ser libertado por meio de uma libertação, pois será 

considerado como tendo adquirido da propriedade do usufrutuário. Dizemos a mesma coisa no caso de um acordo. 

 

116. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Quando, por minha ordem, paga o que me deve ao meu credor, é libertado, no que me diz respeito, e eu fico livre de 

responsabilidade para com o meu credor. 

 

117. Pomponius, On Plautius, Livro I. 

 

Se a filha de uma pessoa louca se divorciar do seu marido, foi decidido que o dote pode ser pago ao curador de agnata, com o 

consentimento da filha, ou à filha com o consentimento do agnata. 

 

118. The Same, On Plautius, Livro VI. 

 

Se o devedor de uma ala, pela sua direcção e sem a autoridade do seu tutor, pagar dinheiro ao credor da primeira, ele liberta a 

ala da responsabilidade para com o credor, mas ele próprio permanece vinculado. Pode, no entanto, proteger-se a si próprio 

através de uma excepção. Mas se não estava em dívida para com a enfermaria, não pode intentar uma acção pessoal de 

recuperação contra este último, que não é responsável, pois agiu sem a autoridade do tutor; nem pode intentar uma contra o 

credor, com o qual contratou por ordem de outro. A ala, contudo, tendo sido exonerada da responsabilidade pelo seu 

endividamento, pode ser processada numa acção pretoriana pelo montante pelo qual foi pecuniariamente beneficiado. 

 

119. Marcellus, Digest, Livro XIII. 

 

Se alguém prometer dois escravos, e entregar Stichus, e ele se tornar depois proprietário do referido Stichus, será exonerado 

de responsabilidade ao entregá-lo. Com referência ao pagamento de dinheiro, há menos dúvidas, e, de facto, quase nenhuma. 

Pois em Alfenus, Servius diz que um credor que está disposto a aceitar menos do que é devido pelo seu devedor, e a libertá-

lo, pode fazê-lo recebendo frequentemente uma soma de dinheiro dele, devolvendo-o, e depois recebendo-o novamente; por 

exemplo, se um credor, a quem um devedor deve cem aurei, estiver disposto a libertá-lo no pagamento de dez, e depois de ter 
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recebido os dez, devolve-lhe as mesmas moedas, e depois recebe-as e devolve-as até ao montante total, e finalmente retém-

nas, embora isto não tenha sido aceite por certas autoridades como sendo um pagamento suficiente, porque aquele que recebe 

o dinheiro para o reembolsar, parece antes tê-lo pago ele próprio do que tê-lo recebido. 

 

120. The Same, Digest, Livro XVI. 

 

Um escravo, tendo sido ordenado a pagar a aurei a uma ala e tornar-se livre, se a ala for herdeira, ou a condição for 

meramente pessoal, poderá o escravo, fazendo o pagamento à ala na ausência do seu tutor, obter a sua liberdade? Surge 

alguma dificuldade em comparar esta condição com a que consiste num acto; por exemplo, se ele deve dar os seus serviços a 

uma ala, o que pode ser feito sem a intervenção do seu tutor. E, pergunta-se, e se lhe for ordenado que faça o pagamento a 

uma pessoa insana, que tenha um curador; será ele, pagando ao curador, libertado? Suponhamos que um pedaço de terra foi 

deixado a alguém na condição de que o pagamento fosse feito a um menor, ou a uma pessoa louca. É preciso lembrar que, em 

todos estes casos, o pagamento pode ser feito legalmente ao tutor ou ao curador, mas não é válido se for feito à pessoa louca 

ou à ala, por medo de que o que é pago possa ser perdido pela sua fraqueza. Pois não era intenção do testador que a condição 

fosse considerada cumprida, independentemente da forma como o pagamento foi efectuado. 

 

121. Celsus, Digest, Livro XXIV. 

 

Se entregar um escravo a título de reparação pelos danos cometidos, e outra pessoa tiver o usufruto no referido escravo, ou se 

ele tiver sido prometido por uma dívida ao Titius, aquele a favor do qual foi proferida uma sentença contra si pode fazer com 

que a sentença seja executada, e não será necessário esperar até que o credor o despeje. Se, contudo, o usufruto se extinguir, 

ou a obrigação da penhora for cumprida, penso que terá lugar uma libertação. 

 

122. The Same, Digest, Livro XXVI. 

 

Qualquer coisa que tenha sido prometida numa determinada data pode ser dada ou paga imediatamente, pois todo o tempo 

intermédio é entendido como sendo deixado livre ao promotor com o objectivo de fazer o pagamento. 

 

123. The Same, Digest, Livro XXVII. 

 

Quando, tendo estipulado que aurei seja pago a mim próprio ou ao Titius, aceito cinco; o promotor pode pagar devidamente 

os cinco restantes ao Titius. 

 

124. Se uma caução paga ao agente do credor, e este ratifica o pagamento após o tempo em que a caução poderia ter sido 

libertada, ainda, pela razão de que a caução paga enquanto ele ainda era responsável por causa da sua caução, ele não pode 
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recuperar o que pagou, e tem tanto direito à acção sobre o mandato contra o devedor principal como se ele tivesse pago ao 

credor quando presente. 

 

125. Mais uma vez, se o credor, não sabendo que o pagamento foi feito ao seu agente, dá uma libertação ao escravo ou ao 

filho do devedor, e depois toma conhecimento do pagamento, e o denuncia, é confirmado; e a libertação que ele deu torna-se 

sem força ou efeito. E por outro lado, se ele não ratificar o pagamento, a libertação permanece válida. 

 

126. Se, no entanto, não tiver conhecimento do pagamento, instaura um processo judicial, e ratifica o pagamento enquanto o 

processo estiver pendente, a parte contra a qual a acção é instaurada será exonerada; mas se não o ratificar, a sentença será 

proferida contra o arguido. 

 

127. Marcellus, Digest, Livro XX. 

 

Quando qualquer pessoa que deva ten ten aurei os apresenta ao seu credor, e este, sem qualquer razão válida, recusa-se a 

aceitá-los, e depois o devedor os perde, sem qualquer culpa sua, pode proteger-se por uma excepção por fraude, mesmo que, 

depois de ter sido notificado, não faça o pagamento; pois, de facto, não lhe cabe apenas ser responsável pelo dinheiro 

perdido, pois não seria responsável se o credor estivesse disposto a levá-lo. Por conseguinte, o que o credor estava em falta 

ao receber deve ser considerado como tendo sido pago. E certamente, se um escravo fizesse parte de um dote, e o marido o 

oferecesse, e o escravo morresse, ou se ele desse dinheiro, e o perdesse, depois de a mulher se recusar a aceitar o escravo ou 

o dinheiro, ele deixa de ser responsável por força da lei. 

 

128. Se me deve Stichus, e está em falta na sua entrega, tendo-lhe prometido sob uma condição, e enquanto a condição 

estiver pendente da morte de Stichus, como a primeira obrigação não pode ser renovada, vejamos se pode ser instaurado um 

processo para recuperar o escravo, se não houvesse estipulação. Pode, contudo, ser dito em resposta que quando o devedor 

prometeu ao credor estipulador sob uma condição, ele não parece ter estado em falta na entrega do escravo. Pois é verdade 

que aquele que foi notificado e se recusou a entregá-lo será exonerado de responsabilidade, se o oferecer posteriormente. 

 

129. Mas e se o credor deve estipular com outro, sem o conhecimento do devedor? Neste caso, também, o devedor deve ser 

considerado como tendo sido exonerado de responsabilidade; tal como se alguém devesse oferecer um escravo em nome do 

devedor, e o estipulador deve recusar-se a aceitá-lo. 

 

130. A mesma opinião foi dada no caso em que um homem, depois de lhe ter sido roubado um escravo, estipulado sob uma 

condição para tudo o que o ladrão pudesse pagar, ou fazer; pois o ladrão será exonerado de responsabilidade para uma acção 

de recuperação, se o proprietário do escravo se recusar a aceitá-lo quando ele for oferecido. Se, no entanto, a estipulação for 

feita enquanto o escravo estiver numa província, e supondo que, antes de o ladrão ou o promotor obter a sua posse, o escravo 
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deveria morrer, não haveria fundamento para a aplicação da regra que mencionámos acima; pois, devido à ausência do 

escravo, ele não poderia ser considerado como tendo sido proposto. 

 

131. Eu estipulei para Stichus e Pamphilus, quando Pamphilus me pertencia. Se ele deixar de ser meu, o promotor não será 

libertado dando Pamphilus; pois nenhum contrato é considerado como tendo sido feito com referência ao escravo, Pamphilus, 

seja a título de obrigação ou de pagamento. Mas quando alguém estipula a entrega de um escravo, o promotor, ao dar um dos 

escravos que lhe pertenciam no momento em que a estipulação foi feita, será libertado. E, de facto, o estipulador, pelos 

termos do acordo, parece ter contratado a entrega de um escravo que não pertencia ao promotor no momento em que a 

estipulação foi feita. Suponhamos que a estipulação era a seguinte: "Prometes dar a um dos escravos que Sempronius 

deixou?" Se Sempronius deixasse três, um deles pertenceria ao estipulador; e vamos ver se os outros dois escravos que 

pertenciam a outra pessoa deveriam morrer, se a obrigação continuaria a existir. A melhor opinião é que a estipulação será 

extinta, a menos que o escravo remanescente pertencente ao estipulador deixe de ser seu antes da morte dos outros dois. 

 

132. Quando alguém que deve um escravo dá a Stichus, que tem direito à sua liberdade nos termos de uma confiança, ele não 

é considerado como tendo sido libertado. Pois a sua entrega do escravo equivale a menos do que se ele o tivesse dado 

enquanto ainda susceptível de ser rendido a título de reparação pelos danos cometidos. Assim, aplicar-se-á a mesma regra se 

ele entregar um coveiro, ou algum outro escravo degradado? Neste caso, não podemos negar que ele tenha dado um escravo, 

mas difere dos primeiros, pois ele tem um escravo que não lhe pode ser tirado. 

 

133. O promotor de um escravo deve entregar um escravo como o estipulador pode manumitar, se ele desejar fazer 

 

por isso. 

 

134. The Same, Digest, Livro XXXI. 

 

Dei uma caução de vinte sestércios, e um penhor de dez, a fim de garantir trinta sestércios que me tinham emprestado. O 

credor cobrou dez pela venda do penhor. Será que esta soma de dez sestércios diminui a totalidade da dívida (como certas 

autoridades detêm), se, ao pagar os dez, o devedor nada disse sobre isso; ou (que é a minha opinião) é a caução com direito a 

ser exonerado de responsabilidade pelos sestércios sobre tudo o que é devido, pela razão de que, ao mencionar isto, o devedor 

poderia tê-lo feito; e como ele não disse nada, ele teria preferido ser retido a ter a intenção de fazer o pagamento do que foi 

garantido? Estou bastante inclinado a pensar que o proprietário da obrigação deveria ser autorizado a creditar o que foi pago 

sobre a parte do crédito pela qual o devedor era solidariamente responsável. 

 

135. Modestinus, Regras, Livro III. 
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O que quer que seja cobrado ao devedor como uma penalidade deve reverter em benefício do credor. 

 

136. The Same, Rules, Livro VIII. 

 

Tal como uma libertação anula todas as acções anteriores até esse momento, também a fusão produz o mesmo efeito; pois se 

um devedor se torna herdeiro do seu credor, a fusão da herança anula a acção para recuperar a dívida. 

 

137. The Same, Opinions, Livro VI. 

 

Modestinus sustenta que tendo sido efectuado o pagamento de tudo o que era devido numa conta tutelar sem qualquer 

acordo, se, após um certo intervalo, os direitos de acção forem cedidos, a cessão é nula, porque tal direito não permanece. Se, 

contudo, isto foi feito antes do pagamento, ou se foi acordado entre as partes que os direitos de acção devem ser cedidos, e o 

pagamento é feito, e a cessão tem lugar depois, os direitos de acção permanecerão inalterados; como, mesmo em última 

instância, o preço daqueles que foram cedidos parece ter sido pago em vez de o direito que existia na altura ter sido extinto. 

 

138. The Same, Pandects, Livro VII. 

 

Um contrato pelos seus serviços não pode ser feito por um mestre com o seu libertado por qualquer tempo anterior à 

obtenção da sua liberdade. 

 

139. Javolenus, On Cassius, Livro XI. 

 

Quando o dinheiro pertencente a outro é pago sem o conhecimento ou consentimento do proprietário, continua a ser sua 

propriedade. Se for misturado com outro dinheiro, para que não possa ser separado, é declarado nos Livros de Gaio que 

pertencerá à pessoa que o recebe; para que uma acção de roubo seja a favor do proprietário contra aquele que pagou o 

dinheiro. 

 

140. The Same, Epistles, Livro X. 

 

O dinheiro que me deves, ou qualquer outra propriedade que te mando produzir na minha presença, quando isto é feito, faz 

com que sejas imediatamente libertado, e a propriedade me pertença. Pois como a posse da referida propriedade não está na 

posse de ninguém, ela é adquirida por mim, e é, por assim dizer, considerada como tendo sido entregue a mim manu longa. 

 

141. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro IV. 

 



3136 

 

Uma obrigação pode ser cumprida da mesma forma em que foi contratada. Por conseguinte, quando fizemos um acordo com 

referência a qualquer propriedade, esta deve ser cumprida pela transferência da própria coisa, como, por exemplo, quando 

emprestamos algum artigo para ser consumido, e o seu valor em dinheiro deve ser dado em troca; e quando contratamos por 

qualquer coisa oralmente, a obrigação deve ser cumprida pela entrega do artigo, ou por palavras. Por palavras, quando é dada 

uma libertação ao promotor; pela entrega do artigo, quando é dado o que foi prometido. Do mesmo modo, quando uma 

compra, venda ou arrendamento é efectuada, se tal for feito por mero consentimento, o contrato pode ser dissolvido por um 

acordo contrário. 

 

142. The Same, On Quintus Mucius, Livro VI. 

 

Se eu estipular para pagamento a mim próprio ou a Titius, e Titius morrer, não poderá pagar ao seu herdeiro. 

 

143. Se Tito depositar um prato nas minhas mãos, e morrer deixando vários herdeiros, e alguns deles me notificarem para o 

entregar, o melhor será que o Pretor, depois de ter sido requerido, me ordene para entregar o prato a alguns dos herdeiros, em 

que circunstâncias não serei responsável pelo depósito aos restantes; mas se eu o entregar, de boa fé e sem ter sido ordenado 

pelo Pretor, serei libertado; ou, o que é mais verdadeiro, não serei responsável pela obrigação resultante do depósito. O 

melhor caminho a seguir, porém, é fazê-lo por ordem do Magistrado. 

 

144. Próculus, Epístolas, Livro V. 

 

Se Cornelius der uma parcela de terra que lhe pertence, em nome de Seia, ao seu marido por meio de dote, e não fizer 

qualquer provisão com referência à sua devolução; e faz isto de tal forma que é celebrado um acordo entre Seia e o seu 

marido que, em caso de divórcio, a terra deve ser devolvida a Cornelius; Não creio que, se o divórcio ocorrer, o marido possa 

devolver a terra a Cornelius em segurança, se Seia o proibir; da mesma forma que, se não for feito um acordo informal, a 

mulher, após o divórcio, deve ordenar que a terra seja devolvida a Cornelius, e depois, antes de isso ser feito, proibi-la, não 

pode ser-lhe devolvida em segurança. Se, contudo, antes de Seia proibir que isto fosse feito, o seu marido deveria devolver a 

terra a Cornelius, e ele não tinha motivos para pensar que, se o fizesse, ela não consentiria, não penso que seria melhor ou 

mais equitativo entregar a terra a Seia. 

 

145. Pomponius, Várias passagens, Livro XIV. 

 

Se eu emprestar dinheiro ao seu escravo, e depois comprá-lo, e, depois de ter sido manumitido, ele me pagar, ele não poderá 

recuperar o dinheiro. 

 

146. Proculus, Epístolas, Livro VII. 
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O senhor intentou uma acção De peculia contra um senhor por uma dívida do seu escravo, e foi considerado que as fianças 

não foram libertadas. Se o mesmo escravo a quem tinha sido confiada a gestão do seu peculiar devia pagar o dinheiro, leu 

correctamente que as fianças serão libertadas. 

 

147. Callistratus, The Monitory Edict, Livro I. 

 

Menos do que o montante total é pago ou por quantidade ou por tempo. 

 

148. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

É nossa prática que o pagamento não pode ser devidamente feito ao advogado num processo; pois é absurdo que seja feito 

antes de o caso ter sido decidido a alguém a quem não é concedido o direito de executar a sentença. Se, no entanto, lhe for 

dado para efeitos de pagamento, ele será libertado após o pagamento ter sido efectuado. 

 

149. Celsus, Digest, Livro XX. 

 

Quando uma dívida é paga pelo meu agente, não posso recuperá-la, pois quando alguém nomeia um agente para a transacção 

de todos os seus negócios, considera-se que lhe deu instruções para pagar aos seus credores o dinheiro a que têm direito, e 

não é necessário esperar até que o comitente ratifique a transacção. 

 

150. Scaevola, Digest, Livro V. 

 

Um pai morreu no estado e deixou à sua filha o seu herdeiro. A mãe transaccionou o seu negócio, e fez com que os seus bens 

fossem vendidos por banqueiros, e tudo isto foi registado nas suas contas. Os banqueiros pagaram sobre todo o produto da 

venda e, depois disso, durante cerca de nove anos, a sua mãe tratou de tudo o que devia ser feito em nome da sua filha menor, 

e finalmente, deu-a em casamento, e entregou-lhe os seus bens. Levantou-se a questão de saber se a rapariga tinha direito a 

qualquer acção contra os banqueiros, quando não era ela, mas a sua mãe, que estipulava o preço dos bens que lhes eram 

dados para serem vendidos. A resposta foi que se houvesse alguma dúvida se os banqueiros tinham sido libertados por lei, 

depois de terem pago sobre o dinheiro, deveria considerar-se que estavam isentos de responsabilidade. Cláudio: Pois a 

questão seguinte com referência à autoridade para agir permanece, ou seja, se o preço dos bens que os banqueiros sabiam 

pertencer ao menor parecia ter sido pago de boa fé à mãe, que não tinha o direito de administração. Assim, se tivessem 

conhecimento disso, não seriam exonerados de responsabilidade, ou seja, desde que a mãe se mostrasse insolvente. 

 

151. The Same, Digest, Livro XXIX. 
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Um credor forneceu o seguinte, com referência a vários dos seus créditos e notas: "Eu, Titius Maevius, reconheço ter 

recebido e ter nas minhas mãos (pelo qual dei uma libertação a Gaius Titius) todo o saldo por conta, após um cálculo do 

dinheiro pelo qual Stichus, o escravo de Gaius Titius, me deu uma nota". Colocou-se a questão de saber se seria possível 

intentar uma acção para recolher outras notas que não foram assinadas por Stichus, mas apenas pelo próprio devedor. A 

resposta foi que apenas essa obrigação tinha sido extinta, sobre a qual se tinha declarado que o pagamento tinha sido feito. 

 

152. Lucius Titius escreveu à Seius, que lhe devia quatrocentos sestércios em duas notas, uma das quais era de cem, e a outra 

de trezentas, para lhe enviar o montante da nota de cem de Maevius e Septicius. Pergunto se Seius seria libertado, se ele 

alegasse que também pagou a Maevius e Septicius o montante da nota de trezentos sestércios? A resposta foi que se o credor 

não o ordenasse a pagar a nota de trezentos sestércios, ou não ratificasse o pagamento depois de este ter sido feito, que não 

seria libertado. 

 

153. Lucius Titius, em duas estipulações diferentes, uma exigindo quinze aurei a uma taxa de juro elevada, a outra exigindo 

vinte a uma taxa mais baixa, vinculou Seius na mesma data, de tal forma que a nota de vinte aurei deveria ser paga primeiro, 

ou seja, nos Ides de Setembro. O devedor, após ter decorrido o prazo de pagamento de ambas as estipulações, pagou vinte e 

seis aurei, e não foi declarado pelo credor sob o qual a estipulação de pagamento foi feita. Pergunto se o que foi pago 

cumpriu a obrigação que era devida em primeiro lugar; ou seja, se o capital de vinte aureis deve ser considerado como pago, 

e os seis restantes pagos a título de juros. Respondi que é costume entendê-lo desta forma. 

 

154. The Same, Digest, Livro XXVII. 

 

Um filho na qualidade de herdeiro administrou.a herança do seu pai, emprestou dinheiro que fazia parte dela a Sempronius, 

que recebeu em prestações, e depois, sendo menor, rejeitou a herança. Colocou-se a questão de saber se o curador da herança 

do pai teria direito a uma acção equitativa contra Sempronius. A resposta foi que não havia nada no caso declarado que 

indicasse que aquele que tinha pago o que tinha emprestado não deveria ser libertado. 

 

155. Labeo, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro VI. 

 

Se o seu devedor se recusar a ser libertado por si, e ele estiver presente, não poderá ser libertado por si contra a sua vontade. 

Paulus: Além disso, pode libertar o seu devedor, se ele estiver presente, mesmo sem o seu consentimento, substituindo-o por 

alguém com quem estipula o pagamento da dívida com a intenção de fazer uma novação; e mesmo se não lhe der a 

libertação, mesmo assim, no que lhe diz respeito, a dívida é imediatamente extinta, uma vez que, se tentar cobrá-la, será 

barrado por uma excepção com base em fraude. 
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156. Pomponius, Epístolas, Livro IX. 

 

Se prometer entregar-me um escravo pertencente a outro, ou se tiver sido ordenado a fazê-lo por vontade própria, e o escravo 

tiver de ser manumitido pelo seu senhor antes de ser obrigado a entregá-lo a mim, esta manumitição terá o mesmo efeito que 

a morte, pois se o escravo tiver de morrer, não será responsável. 

 

157. No entanto, se alguém que tenha prometido dar um escravo, e, tendo sido nomeado herdeiro pelo senhor, o entregar para 

ser livre sob uma condição, ele será libertado. 

 

158. Scaevola, Perguntas discutidas publicamente. 

 

Quando existem dois co-puladores, e um deles nomeia o outro seu herdeiro, vamos ver se a obrigação não será fundida. Ficou 

decidido que não será fundida. Qual foi a vantagem desta decisão? Se o herdeiro traz um processo para obrigar o bem a ser-

lhe entregue, este deve ser-lhe dado ou porque ele é o herdeiro, ou porque tem direito ao mesmo em seu próprio nome. No 

entanto, existe uma grande diferença neste caso, pois se um dos estipuladores pode ser impedido por uma excepção 

temporária decorrente do contrato, é importante saber se o herdeiro intenta a acção em seu próprio nome, ou como herdeiro, 

para que desta forma se possa verificar se haverá fundamento para uma excepção, ou não. 

 

159. Mais uma vez, quando existem dois co-promissores, e um deles nomeia o outro como seu herdeiro, a obrigação não será 

fundida. 

 

160. Se, contudo, um devedor principal fizer do herdeiro a sua fiança, a obrigação será fundida. E pode considerar-se uma 

regra geral que, quando uma obrigação principal é unida a outra que é acessória, as duas são fundidas, mas quando existem 

duas obrigações principais, uma delas é acrescentada à outra com o objectivo de reforçar a acção e não de produzir uma 

fusão. 

 

161. Qual é a regra quando uma caução nomeia o devedor principal como seu herdeiro? A obrigação será fundida, segundo o 

parecer da Sabinus, embora a Proculus discorde da mesma. 

 

162. Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Quando alguém a quem um devedor tenha pago dinheiro pertencente a outro continua a exigir o pagamento do que lhe é 

devido enquanto o referido dinheiro estiver nas suas mãos, e não se oferece para devolver o que recebeu, será barrado por 

uma excepção com base em fraude. 

 



3140 

 

163. No entanto, se eu emprestar dinheiro que é propriedade comum, ou se eu o pagar, surgirá imediatamente um direito de 

acção e uma libertação com referência à minha parte, quer o interesse comum indiviso no dinheiro seja tido em conta, quer 

este dinheiro seja considerado, não quanto à sua existência corpórea, mas quanto ao seu montante. 

 

164. Mas quando uma caução paga dinheiro pertencente a outra pessoa, com o propósito de ser. isento de responsabilidade, e 

é despendido, ele pode intentar uma acção mediante mandato. Por conseguinte, se pagar o dinheiro que emprestou, pode 

intentar uma acção por mandato após ter pago o montante da sentença obtida numa acção de roubo, ou numa acção de 

recuperação de bens. 

 

165. Favius Januarius to Papinianus, Saudação: Titius devia a Gaio Seius uma certa soma de dinheiro nos termos de um trust, 

e também muito mais por outra razão, que ele não pôde cobrar, mas que, depois de ter sido paga, não pôde ser recuperada. 

Um escravo, que era o agente de Titius, pagou a soma de dinheiro durante a ausência do seu senhor, sendo esta igual ao 

montante de um dos créditos, e declarou que deveria ser creditada sobre todo o endividamento. Pergunto sobre qual dos 

créditos o montante que foi pago deve ser considerado como tendo sido creditado. A resposta foi que se a Seius declarasse ao 

Titius que o pagamento deveria ser creditado sobre a totalidade do endividamento, o termo "endividamento" pareceria indicar 

apenas a soma devida ao abrigo do trust, e não aquela pela qual ele não podia apresentar queixa, e após o pagamento da qual 

o dinheiro não podia ser recuperado. Mas como o escravo, que era o agente do Titius, pagava o dinheiro durante a ausência 

do seu senhor, a propriedade do referido dinheiro não passaria para o credor sob o tipo de obrigação em que se poderia 

recorrer a uma excepção, mesmo que o pagamento fosse alegadamente feito sobre esta dívida;  

 

166. The Same, Perguntas, Livro XXVIII. 

 

"Prometes entregar Stichus ou Pamphilus, o que eu desejar?" Sendo um dos escravos morto, só o sobrevivente pode ser 

reclamado, a menos que tenha havido atraso na entrega daquele que morreu, e que o queixoso tinha escolhido; pois então só 

aquele que morreu deveria ter sido entregue, como se ele tivesse sido o único incluído na obrigação. 

 

167. Quando o promotor tinha o direito de fazer a escolha, e um dos escravos devia morrer, só o sobrevivente pode ser 

exigido. Se, contudo, um deles morrer por acto do devedor, como tinha o direito de selecção, embora, entretanto, só possa ser 

exigido quem pode ser entregue, o devedor não pode oferecer o valor estimado daquele que está morto, se acontecer que seja 

muito menos valioso do que o outro; pela razão de que esta regra foi estabelecida em benefício do reclamante, e para punir o 

promotor. Ainda assim, se o outro escravo morrer depois sem culpa do devedor, uma acção não pode, em caso algum, ser 

intentada em virtude da estipulação; uma vez que esta última, no momento da sua morte, não tinha feito com que a 

estipulação se tornasse operacional. Mas, como a fraude não deve certamente ficar impune, uma acção por este motivo pode, 

não irrazoavelmente, ser empregue. A regra é diferente, no que diz respeito à pessoa de uma garantia, se matar o escravo 
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prometido; porque será responsável numa acção ao abrigo da estipulação, tal como seria se o devedor morresse sem deixar 

um herdeiro. 

 

168. A aceitação de uma herança por vezes funde uma obrigação por operação da lei; por exemplo, quando um credor entra 

na herança do devedor, como seu herdeiro, ou, por outro lado, o devedor entra na do credor. Por vezes, o devedor toma o 

lugar do pagamento se um credor, que emprestou dinheiro a uma ala sem a autoridade do seu tutor, se tornar seu herdeiro; 

pois não reserva da herança apenas a soma com que a ala lucrou, mas todo o montante da dívida. Acontece ocasionalmente 

que uma obrigação nula é confirmada pela aceitação de uma herança; pois se um herdeiro que entregou a herança de acordo 

com o Decreto Trebelliano do Senado se torna herdeiro do beneficiário do fideicomisso, ou uma mulher que é fiadora do 

Titius se torna seu herdeiro, a obrigação civil começará a perder o benefício da excepção por causa da herança da pessoa que 

era responsável por lei, pois não é próprio vir em socorro de uma mulher que assume a responsabilidade em seu próprio 

nome. 

 

169. A afirmação comum de que uma fiadora que se torna herdeira de um devedor principal é exonerada de responsabilidade 

como fiadora é verdadeira quando se verifica que a obrigação do promotor principal é maior. Pois se o devedor principal for 

apenas responsável, a caução será liberada. Por outro lado, não se pode dizer que a obrigação da caução não se extingue, se o 

devedor tiver uma defesa pessoal própria; pois se ele emprestou dinheiro de boa fé a um menor de vinte e cinco anos de 

idade, e o perdeu, e este último morreu no tempo em que poderia ter exigido a restituição completa, deixando a sua caução ao 

seu herdeiro, é difícil sustentar que o direito ao abrigo da Lei Pretoriana através do qual o menor poderia obter a remissão 

protege a obrigação da caução, que era o direito principal, e ao qual a obrigação da caução era acessória, sem ter em 

consideração a Lei Pretoriana. Portanto, a franquia de restituição será concedida dentro do prazo prescrito ao fiador que se 

torna herdeiro do menor. 

 

170. Uma obrigação natural extingue-se por operação da lei, por exemplo, pelo pagamento de dinheiro, bem como por um 

acordo justo, ou por um juramento; porque o vínculo de equidade pelo qual é apenas sustentado é dissolvido pela justiça do 

acordo, e por isso diz-se que uma garantia dada por um menor é libertada por estas razões. 

 

171. Colocou-se a questão de saber se alguém poderia estipular o seguinte: "Prometes pagar-me aurei, ou ao meu filho?" ou 

como se segue: "A mim, ou ao meu pai?" Pode ser feita uma distinção muito apropriada nestes casos, pois quando o filho 

estipula, o pai só é acrescentado quando a estipulação não pode ser adquirida para ele; e, por outro lado, nada impede que o 

filho seja acrescentado sempre que o pai estipula, pois quando um pai estipula para o filho, entende-se que estipula para si 

próprio, quando não o faz expressamente. No caso indicado, é evidente que o filho é acrescentado, não com referência à 

obrigação, mas para efeitos de pagamento. 
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172. Estipulo que seja dado um usufruto a mim, ou ao Titius. Se o Titius perder os seus direitos civis, o poder de lhe pagar 

não se perde, porque podemos estipular o seguinte: "Promete pagar-me a mim ou ao Titius se o seu estatuto mudar?". 

 

173. Quando um lunático ou uma ala é adicionado, o dinheiro pode ser devidamente pago ao seu tutor ou curador, se o 

pagamento lhes puder ser feito legalmente também com o objectivo de cumprir uma condição. Esta regra que Labeo e 

Pegasus pensam que deve ser adoptada devido à sua conveniência geral. Pode ser adoptada, se o dinheiro tiver sido 

empregado em benefício quer da ala quer do lunático. Este é também o caso, em que qualquer pessoa é condenada a pagar a 

um amo, e paga ao seu escravo para que este possa pagar ao seu amo. Mas quando se ordena que pague a um escravo, e este 

paga ao seu amo, não se entende que tenha cumprido a condição, a menos que lhe pague com o consentimento do escravo. A 

mesma opinião deve ser dada em relação ao pagamento, se Sempronius, tendo estipulado que o tenente aurei deve ser pago a 

ele ou a Stichus, o escravo de Maevius, o devedor deve pagar o dinheiro a Maevius, o senhor do escravo. 

 

174. Quando um credor está na posse da herança do seu devedor que não lhe pertence, e obtém dela tanto quanto libertaria o 

herdeiro, se qualquer outro possuidor da herança lhe pagasse, não se pode dizer que as fianças são libertadas, pois não se 

deve presumir que aquele de quem a herança foi despejada tenha pago o dinheiro. 

 

175. Foi culpado de fraude, a fim de evitar estar na posse do que retirou de um bem pertencente a outro. Se o possuidor 

entregar o bem em si, ou pagar o seu valor avaliado em tribunal, a transacção será em seu benefício, porque o queixoso não 

tem mais interesse no assunto. No entanto, se, tendo sido previamente processado, efectuar o pagamento por causa da fraude 

que cometeu, tal não beneficiará de forma alguma o possuidor do bem imóvel. 

 

176. Se, por minha ordem, emprestar dinheiro ao Titius, um contrato deste tipo se assemelha a um celebrado entre um tutor e 

o devedor da sua guarda; e, portanto, se o mandatário for processado e tiver sentença contra ele, a razão sugere que o devedor 

não será libertado, embora o dinheiro possa ter sido pago, mas o credor deve ceder os seus direitos de acção contra o devedor 

ao mandatário, para que o primeiro lhe possa pagar. Isto faz referência à comparação que fizemos com a referência ao tutor e 

ao devedor da sua ala; pois, como o tutor é responsável perante a sua ala por não ter intentado uma acção contra o seu 

devedor, quando a acção é intentada contra um, o outro não será libertado; e se o tutor tiver sentença proferida contra ele, este 

facto não beneficiará o devedor. Além disso, é geralmente declarado que uma acção contrária sobre a tutela deve ser 

intentada contra a ala, para obrigar esta última a ceder os seus direitos de acção contra os devedores. 

 

177. Se o credor perder o seu caso contra o devedor, por sua própria culpa, é provável que nada possa obter do mandatário 

através da acção de tutela, uma vez que ele próprio foi culpado por não poder ceder os seus direitos de acção ao mandatário. 

 

178. Se for acordado entre o comprador e o vendedor antes de qualquer coisa ter sido entregue por qualquer um deles, que a 

venda deve ser anulada, a caução que foi recebida será libertada após a dissolução do contrato. 
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179. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

O devedor de uma ala, tendo sido delegado pelo seu tutor, pagou o dinheiro ao credor deste último. A libertação terá lugar, se 

for provado que isto foi feito sem qualquer acordo fraudulento com o tutor. Quando a fraude é cometida, porém, o credor do 

tutor será responsável perante a a ala sob a interdição baseada na fraude, se for estabelecido que ele participou na mesma. 

 

180. Quando uma ala feminina se torna herdeira de um magistrado que nomeou fraudulentamente um tutor para outro menor, 

os seus tutores comprometem-se com este último. A ala feminina recusou-se a ratificar o compromisso. No entanto, ela será 

libertada pelo dinheiro do seu tutor, e os guardiães não podem intentar uma acção pretoriana contra o menor, que recebeu 

aquilo a que tinha direito. É evidente que, se o menor preferir devolver o dinheiro ao tutor da ala feminina, depois de ter 

anulado a transacção, terá direito a uma acção pretoriana contra a referida ala, que era herdeira do magistrado. 

 

181. Uma irmã a quem era devido um legado do seu irmão, que era o herdeiro, após uma acção de cobrança do legado, fez 

um compromisso; e, contente com a nota da devedora, não tomou mais nenhuma medida para obter o seu legado. Foi 

decidido que, apesar de não ter sido feita qualquer delegação, e de não ter havido libertação, o risco da nota continuava a ser 

seu. Por conseguinte, se ela reclamar o legado, após ter feito o acordo, poderá ser legalmente impedida por uma excepção 

baseada no acordo. 

 

182. Quando são dadas penhoras para dois contratos ao mesmo tempo, o credor deve creditar qualquer quantia que receba 

sobre os dois contratos, na proporção do montante de cada dívida, e a escolha não depende da sua vontade, uma vez que o 

devedor apresentou o valor dos bens penhorados aos referidos contratos em comum. Foi decidido que, se as datas fossem 

separadas, e o valor em excesso dos penhores fosse responsável, a primeira obrigação seria legalmente paga pelo preço 

recebido pelo penhor, e a segunda pelo excesso do mesmo. 

 

183. Quando alguém que tenha sido nomeado herdeiro delibera se vai aceitar a herança, e o dinheiro foi pago a um substituto 

por engano para saldar uma dívida, e a herança depois recai sobre ele, a razão para a condição desaparece. Por esta razão, a 

obrigação do endividamento extingue-se. 

 

184. The Same, Definições, Livro II. 

 

Quando um devedor paga dinheiro por conta de vários créditos, e não indica qual deles deseja liquidar, aquilo que envolve 

infâmia é considerado como tendo direito à preferência; em seguida, aquele a que está associada uma sanção; em terceiro 

lugar, aquele que está garantido pela hipoteca ou penhora de bens; e depois disto, uma obrigação individual tem prioridade, 

em vez de uma obrigação pela qual outra é responsável, como, por exemplo, a de uma caução. As antigas autoridades 



3144 

 

estabeleceram esta regra porque lhes parecia provável que um devedor diligente, se devidamente aconselhado, 

transaccionaria os seus negócios desta forma. Quando não existe nenhuma destas condições, o pagamento deve ser feito 

primeiro sobre o crédito mais antigo. Se o montante pago for superior ao exigido por qualquer dívida, tendo a primeira 

obrigação que tem a preferência sido cumprida, o excedente será considerado como tendo sido creditado na segunda, quer em 

plena satisfação, quer com o objectivo de o diminuir nessa medida. 

 

185. Paulus, Perguntas, Livro XV. 

 

Um certo homem sobrecarregou a sua propriedade, e depois colocou uma hipoteca adicional numa das extensões de terra, 

prometendo-a como um dote para a sua filha, e transferiu-a. Se este último deve ser despejado pelo credor, deve considerar-

se que o marido pode proceder sob a promessa do dote, tal como se o pai tivesse doado, por meio do dote à sua filha, um 

escravo que devia ser livre sob uma condição, ou um legado que tinha sido legado condicionalmente; pois a entrega destas 

coisas não pode permitir uma exoneração de responsabilidade, ou seja, excepto se for certo que permanecerão intactas. 

 

186. Deve ser dada uma opinião diferente em relação ao dinheiro ou propriedade que um mecenas, ao abrigo da Lei Faviense, 

toma para si após a morte do seu libertado; pois esta acção, como é recente, não pode revogar uma exoneração de 

responsabilidade uma vez obtida. 

 

187. Um menor de vinte e cinco anos de idade, que tenha sido enganado pelo seu credor, tem direito ao benefício desta regra, 

e pode obter a restituição do que quer que tenha pago por causa da sua dívida. 

 

188. Quando um pai paga dinheiro pertencente a um peculiar castrense, devemos entender isto como se ele tivesse feito o 

pagamento com o que pertencia a outro; embora possa permanecer na posse daquele a quem foi pago, se o filho morrer 

primeiro, e intestate. Mas considera-se que só é adquirido quando o filho morre, e o acontecimento tenha declarado a quem 

pertence. Este é um dos casos em que os factos, que ocorrem posteriormente, mostram o que aconteceu anteriormente. 

 

189. Posso fazer uma estipulação válida para que o ten aurei seja pago a mim ou ao Titius absolutamente nos Kalends; ou 

condicionalmente a mim nos Kalends de Janeiro, ou ao Titius nos Kalends de Fevereiro. Pode surgir uma dúvida quanto à 

sua validade se me for pago nos Kalends de Fevereiro, e ao Titius nos Kalends de Janeiro. É melhor, contudo, dizer que a 

estipulação é válida, pois como esta estipulação tem referência a uma hora fixa, o pagamento não pode ser feito a mim antes 

dos Kalends de Fevereiro; e portanto o pagamento também pode ser feito a ele. 

 

190. Quando alguém estipula para si próprio ou para o Titius, e diz que se não pagar ao Titius, tem de lhe pagar, considera-se 

que ele estipulou condicionalmente. Portanto, mesmo que a estipulação tenha sido feita da seguinte forma: "Estipula pagar-

me aurei, ou Titius cinco?" e cinco são pagos ao Titius, o devedor principal será libertado, no que diz respeito ao estipulador. 
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Isto pode ser admitido se tiver sido expressamente entendido que uma sanção deveria, por assim dizer, ser imposta ao 

promotor, se o pagamento não tiver sido feito ao Titius. Mas quando alguém estipula simplesmente para si próprio, ou para o 

Titius, o Titius só é acrescentado por motivos de pagamento; e, portanto, quando cinco aurei lhe foram pagos, os outros cinco 

ainda permanecem na obrigação. E, por outro lado, se eu estipular cinco aurei a ser-me pago, e dez a ser-lhe pago, e cinco são 

pagos ao Titius, os termos da estipulação não me permitem ser libertado. Além disso, se ele pagar dez, e não exigir que cinco 

sejam reembolsados, dez ser-me-ão devidos numa acção por mandato. 

 

191. Estipulo para pagamento a mim em Roma, ou ao Titius em Éfeso. Vamos ver se, mediante pagamento ao Titius em 

Éfeso, o devedor será exonerado de responsabilidade para comigo. Se estes são actos diferentes, como pensa Julianus, a 

questão não é a mesma. Pois, como o devedor é libertado por causa do pagamento, que é o principal, ele será libertado, 

mesmo que eu deva estipular que Stichus seja dado a mim, e Pamphilus ao Titius, e ele entrega Pamphilus ao Titius; mas 

quando eu estipulo apenas por um acto, por exemplo, para a construção de uma casa no meu terreno, ou no do Titius, se ele 

construir no terreno do Titius, não ocorrerá uma libertação? pois ninguém disse que, quando um acto é dado por outro, ocorre 

uma libertação. A melhor opinião é que, neste caso, ela tem lugar, porque um acto não é considerado como sendo executado 

por outro, mas a escolha do promotor é feita. 

 

192. Quando um escravo, sujeito a um usufruto, estipula com referência à propriedade do usufrutuário, ou em benefício do 

proprietário do bem, ou do próprio usufrutuário, a estipulação é nula. Mas se estipular com referência aos bens do 

proprietário, em benefício deste último, ou do usufrutuário, a estipulação será válida; pois, neste caso, o usufrutuário só pode 

receber pagamento, mas não pode adquirir qualquer obrigação. 

 

193. Prometi um terreno pertencente a outro, e o proprietário construiu uma casa sobre este terreno. Levanta-se a questão de 

saber se a estipulação se extingue. Eu respondi que se prometi ao escravo de outro, e ele deveria ser manumitted pelo seu 

senhor, eu serei libertado. A declaração de Celsus não é aceite; ou seja, se o mesmo escravo for novamente reduzido à 

servidão por qualquer lei, ele será considerado como outro escravo. E ele não faz uso de um argumento semelhante quando 

diz que se, depois de ter prometido um navio, o proprietário do mesmo navio o desmonte, e depois o reconstrua com os 

mesmos materiais, será responsável por ele. Pois, neste caso, o navio é o mesmo que prometeu fornecer, de modo que a 

obrigação parece ter sido mais suspensa do que extinta. Este caso seria semelhante ao do escravo manumitted, se supuser que 

o navio foi desmontado com a intenção de converter os materiais de que foi composto para outros usos, e depois de o 

proprietário ter mudado de ideias, estes foram novamente colocados juntos. Para este último navio parece ser um navio 

diferente, tal como o escravo parece ser outro homem. O terreno sobre o qual a casa foi construída faz, no entanto, uma 

distinção, pois não deixa de existir; e, além disso, pode ser reclamado e o seu valor avaliado pago, pois o terreno é uma parte 

da casa, e, de facto, a maior parte dela, uma vez que até a superfície lhe pertence. Uma opinião diferente, porém, deve ser 

dada se o escravo que foi prometido for capturado pelo inimigo, pois nestas circunstâncias não pode ser reclamado, como se 

o tempo para o fazer ainda não tivesse chegado; mas se ele regressar ao abrigo da lei do postliminium, pode então ser 



3146 

 

reclamado legalmente, pois esta obrigação permanece em suspenso, mas o terreno continua a existir, tal como todos os outros 

materiais de que o edifício é composto. Finalmente, a Lei das Doze Mesas prevê que uma pessoa pode recuperar madeiras 

presas à sua casa, mas, entretanto, proíbe a sua remoção, e determina que o seu valor avaliado deve ser pago. 

 

194. Paulus, Opiniões, Livro IV. 

 

Defende que um devedor não deve ser obrigado a receber o seu dinheiro em outros bens, se ao fazê-lo sofrer qualquer perda. 

 

195. The Same, Opinions, Livro X. 

 

Quando são nomeados curadores ou tutores numa província, pergunto se o dinheiro que lhes foi emprestado por eles, a juros, 

na província, na condição de ser pago em Roma, pode ser-lhes pago lá, quando os referidos curadores ou tutores não tiveram 

a administração da propriedade em Itália; e se o pagamento lhes for feito, se o devedor será libertado. Paulus deu como sua 

opinião que o dinheiro devido a uma ala podia ser devidamente pago aos seus tutores ou curadores que transaccionavam os 

seus negócios, e que os tutores ou curadores nomeados numa província não costumam administrar os assuntos da sua 

confiança em Itália, a menos que os tutores na província prevejam expressamente que o pagamento lhes deve ser feito em 

Roma. 

 

196. The Same, Opinions, Livro XV. 

 

Paulus deu como sua opinião que aqueles que são obrigados a contribuir em partes iguais nos termos de um trust não 

parecem ser libertados, porque alguns dos seus colegas, por engano, contribuíram mais do que era devido. 

 

197. Paulus também sustentou que a obrigação do devedor que paga é uma coisa, e o crédito de um credor que vende um 

penhor é outra; pois quando um devedor paga uma quantia em dinheiro, está em seu poder determinar qual a obrigação que 

ele paga. No entanto, quando um credor vende um penhor, pode creditar o preço do mesmo mesmo mesmo sobre algo que só 

é devido por natureza e, portanto, após deduzir esta dívida natural, pode exigir o restante como devido. 

 

198. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Um credor adiou a aceitação do dinheiro oferecido pelo seu devedor para o receber noutra altura. Este dinheiro, que o 

governo estava então a utilizar, foi pouco depois retirado de circulação por ordem do Governador, por conter demasiado 

cobre. Determinado dinheiro pertencente a um menor, que tinha sido guardado para ser investido em boas notas, também foi 

tornado inútil. Levantou-se a questão, quem seria obrigado a suportar a perda? Respondi que, de acordo com os factos 

declarados, nem o credor nem o tutor seriam compelidos a suportar o prejuízo. 
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199. Tendo as partes de um empréstimo acordado quanto ao capital da dívida, mas estando envolvidas num litígio com 

referência aos juros, foi finalmente decidido em recurso que os juros que tinham sido pagos não poderiam ser recuperados, e 

não seriam depois devidos. Pergunto se o dinheiro que tinha sido pago deveria ser creditado sobre os juros, como foi 

reivindicado pelo requerente, ou se deveria ser utilizado para reduzir o capital. Respondi que se aquele que o pagou disse que 

o fez para que pudesse ser creditado sobre o capital, não deveria ser creditado como juros. 

 

200. Valério, o escravo de Lucius Titius, elaborou o seguinte recibo: "Recebi de Marius Marinus uma soma de aurei para ser 

creditada sobre uma quantia maior". Pergunto se este montante deve ser creditado para o próximo ano, uma vez que 

constituiu o saldo do ano passado. Respondi que o pagamento deveria ser considerado como um crédito sobre qualquer 

quantia que era anteriormente devida. 

 

201. O Titius pediu emprestado uma soma de dinheiro, prometeu pagar juros à taxa de cinco por cento, e fê-lo durante alguns 

anos, e depois, sem qualquer acordo nesse sentido, mas por erro e ignorância, pagou juros à taxa de seis por cento. Se o erro 

fosse descoberto, pergunto se o montante que tinha pago para além dos juros acordados na estipulação diminuiria o capital. A 

resposta foi, se ele tivesse pago mais juros por engano do que devia, qualquer excesso deveria ser creditado sobre o capital. 

 

202. Maecianus, Trusts, Livro II. 

 

Quando um devedor com várias dívidas paga dinheiro, Julianus defende muito apropriadamente que deve ser considerado 

como creditado sobre a obrigação que, no preciso momento em que a pagou, poderia ter sido obrigado a satisfazer na 

totalidade. 

 

203. The Same, Trusts, Livro VIII. 

 

Os pagamentos e libertações efectuados pelo herdeiro antes da transferência da herança devem ser ratificados. 

 

204. Paulus, Sobre a Lei Falcidiana. 

 

Quando dizemos em relação a um herdeiro que ele deve reembolsar imediatamente à caução do testador o que a caução tinha 

pago antes da aceitação da herança, deve ser entendido para admitir algum ligeiro atraso, pois ele não precisa de vir 

imediatamente com o seu saco de dinheiro. 

 

205. Gaius, On Oral Obligations, Livro II. 
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Uma coisa é poder pagar ao Titius de acordo com os termos de uma estipulação, e outra é que isto tenha lugar com a minha 

permissão. Pois se o pagamento for devidamente efectuado em virtude da estipulação, o credor pode ser legalmente pago 

mesmo que eu o proíba de o fazer; mas se eu permitir que o pagamento seja efectuado, isto não será legal, se, antes de ser 

efectuado, eu notificar o promotor de não pagar. 

 

206. Pomponius, Enchiridion, Livro II. 

 

Uma obrigação oral é cumprida quer naturalmente, quer civilmente. É exonerada naturalmente, por exemplo, mediante 

pagamento, ou quando o bem mencionado na estipulação tenha deixado de existir sem culpa do promotor. É exonerada 

civilmente, por exemplo, por uma libertação, como quando os direitos do estipulador e do promotor se tornam unidos na 

mesma pessoa. 

 

207. Paulus, Manuais, Livro II. 

 

Quando alguém, em obediência ao meu mandato, faz uma estipulação a ser executada após a minha morte, o pagamento ser-

lhe-á feito legalmente, porque tal é a lei das obrigações. Portanto, ele pode ser legalmente pago, mesmo contra o meu 

consentimento. Mas quando eu tiver ordenado ao meu devedor que pague a alguém após a minha morte, o pagamento não 

será feito legalmente, porque o mandato é anulado por morte. 

 

 

 

 

Título. 4. Quanto à libertação. 

 

 

208. Modestinus, Regras, Livro II. 

 

Uma liberação é uma exoneração de responsabilidade através de interrogatório mútuo, através do qual ambas as partes são 

libertadas do cumprimento do mesmo contrato. 

 

209. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

É estabelecido que uma ala pode ser exonerada de responsabilidade por meio de uma exoneração, sem a autoridade do seu 

tutor. 
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210. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Ninguém pode ser exonerado de responsabilidade através de um agente, nem ninguém pode ser exonerado por uma 

libertação, sem um mandato. 

 

211. Pomponius, On Sabinus, Livro IX. 

 

Uma libertação não pode ser concedida sob uma condição. 

 

212. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Uma libertação até à data a partir de um determinado momento não tem força ou efeito, para uma libertação exonera uma 

pessoa de responsabilidade da mesma forma que um pagamento. 

 

213. The Same, On Sabinus, Livro XLVII. 

 

Quando várias estipulações tiverem sido feitas, e o promotor exigir uma exoneração, como se segue, "Acusa a recepção do 

que lhe prometi?" e é claro qual é a referência feita, só ela será eliminada pela exoneração. Se isto não for claro, todas as 

estipulações serão extintas, desde que tenhamos em mente que se eu tivesse a intenção de conceder a libertação de uma 

dívida, e o senhor tivesse pedido a libertação de outra, a transacção seria nula. 

 

214. The Same, On Sabinus, Livro L. 

 

É certo que uma libertação pode ser feita da seguinte forma: "Acaba de acusar o recebimento da posse de aurei?" e a outra 

parte responde "Aceito". 

 

215. The Same, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Levanta-se a questão de saber se uma libertação que não tem qualquer efeito pode incluir um acordo válido. Inclui um 

acordo, a menos que a intenção seja outra. Alguém pode dizer: "Não poderá então ser um consentimento?". Porque não pode 

ser? Suponha que aquele que faz a libertação, estando bem ciente de que não terá qualquer efeito, concede-a; quem é que 

teria qualquer dúvida de que não houve acordo, uma vez que não tinha o consentimento necessário para tornar um acordo 

válido? 
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216. Como um escravo que tem em comum pode estipular para um dos seus senhores, também pode receber uma libertação 

para ele, e ao fazê-lo, isentou-o totalmente de responsabilidade. Octavenus é da mesma opinião. 

 

217. Um escravo em comum pode receber a libertação de um dos seus senhores para a libertação do outro; e esta opinião é da 

responsabilidade de Labeo. Finalmente, no Livro das Probabilidades, ele diz que se o escravo tiver estipulado com o seu 

primeiro senhor em benefício do seu segundo, que é seu parceiro, ele pode exigir a libertação do segundo, e por meio dela, 

libertar o seu primeiro senhor, a quem ele próprio tinha uma obrigação. Assim, acontece que uma obrigação é contraída e 

anulada por um e o mesmo escravo. 

 

218. Apenas um contrato verbal pode ser dissolvido por uma libertação, pois destrói a obrigação oral, pois ela própria é feita 

verbalmente; pois o que não foi contratado por palavras não pode ser anulado por elas. 

 

219. Um filho sob controlo paterno não vincula civilmente o seu pai prometendo, mas vincula a si próprio. Assim, um filho 

sob controlo paterno pode pedir a libertação para ser exonerado de responsabilidade, porque ele próprio está vinculado; mas o 

pai, ao fazer os interrogatórios com referência à libertação, não produz qualquer efeito legal, pela razão de que não ele 

próprio, mas o seu filho, está vinculado. A mesma regra aplica-se ao caso dos escravos; pois um escravo pode ser exonerado 

por uma libertação, e mesmo as obrigações pretorianas são extintas se forem contra o senhor, porque esta é a nossa prática, e 

uma libertação faz parte da Lei das Nações. Portanto, penso que a libertação pode ser expressa na língua grega, desde que 

seja utilizada a mesma fórmula do latim, ou seja, "Reconhece a recepção de tantos denários? "Reconheço". 

 

220. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Uma parte de uma estipulação pode ser anulada por uma libertação, como se alguém dissesse: "Reconhece o recibo de cinco 

dos dez sestércios que prometi pagar-lhe?". E também, se alguém perguntar: "Acaba de acusar a recepção de metade do que 

lhe prometi"? 

 

221. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Se, no entanto, não for dinheiro, mas alguma outra propriedade, como, por exemplo, um escravo, que é o objecto da 

estipulação, pode ser concedida uma libertação por uma parte do mesmo, como pode ser concedida em benefício de um de 

vários herdeiros. 

 

222. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 
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Um método de aquisição é a libertação de um proprietário de uma obrigação; e, portanto, um escravo em quem alguém tem o 

usufruto pode, ao obter uma libertação, libertar o usufrutuário, porque será considerado para adquirir a propriedade deste 

último. Mesmo quando temos apenas o usufruto da propriedade, aplica-se a mesma regra. Dizemos o mesmo com referência 

a uma pessoa que nos serve de boa fé como escravo, bem como a outras sujeitas à nossa autoridade. 

 

223. Se, no entanto, libertar o escravo que ele próprio prometeu pagar-me, não posso recorrer a qualquer acção pretoriana 

contra o seu senhor, que é concedida com referência a peculiaridade, ou por causa do benefício acumulado com a 

propriedade. 

 

224. Quando um escravo pertencente a uma propriedade, antes da sua entrada, pede a libertação que o falecido prometeu dar, 

penso que a melhor opinião é que ele será libertado da responsabilidade, de modo a que, desta forma, a própria propriedade 

seja libertada. 

 

225. Mas mesmo que o senhor esteja nas mãos do inimigo, deve ser dito que uma libertação é confirmada pelo direito de 

postliminium; pois um escravo pode estipular para o seu senhor quem está nas mãos do inimigo. 

 

226. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Qualquer coisa que seja devida a partir de uma determinada data, ou sob uma condição, pode ser eliminada por meio de uma 

libertação. Isto, no entanto, parecerá ser feito apenas quando a condição for cumprida, ou quando a hora tiver chegado. 

 

227. Ulpianus, On Sabinus, Livro L. 

 

É melhor dizer que a obrigação de serviços prometidos pelo juramento de um libertado pode ser extinta por meio de uma 

libertação. 

 

228. Se o objecto de uma estipulação não for susceptível de divisão, a libertação de uma parte dela não terá força ou efeito; 

como, por exemplo, quando se trata de uma servidão ligada a uma propriedade rústica ou urbana. É evidente que se um 

usufruto, por exemplo, da propriedade de Titian, for objecto da estipulação, uma libertação pode ser feita para uma parte 

dela, e o usufruto da parte restante do terreno continuará a existir. No entanto, se alguém estipular um direito de passagem, e 

for concedido um direito de passagem, ou um caminho de acesso, este não terá qualquer efeito. Esta opinião também deve ser 

adoptada se for concedida uma autorização de passagem para um caminho de acesso. Mas se for concedida uma autorização 

de circulação tanto para uma passagem como para uma entrada, o resultado será que aquele que prometeu o direito de 

passagem será libertado. 
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229. É certo que qualquer pessoa que estipula para um trecho de terra, e consente na libertação do usufruto, ou de um direito 

de passagem pelo referido terreno, comete um acto que torna a libertação nula; pois quem concede uma libertação deve fazê-

lo para a totalidade do direito, ou para a parte do mesmo que está incluída na estipulação. Estas coisas, contudo, não são 

partes do terreno, tal como não o são se alguém, tendo estipulado para uma casa, der uma libertação para as pedras ou 

janelas, ou para uma parede, ou para um quarto. 

 

230. Se alguém, tendo estipulado para um usufruto, der uma libertação para a utilização, e o fizer acreditando que apenas a 

utilização era devida, não haverá libertação. Se, contudo, o fez para o deduzir do usufruto, quando a utilização pode ser 

estabelecida sem o usufruto, deve ser considerado que a libertação é válida. 

 

231. Quando alguém que estipulou para um escravo dá um recibo para Stichus, Julianus, no Livro 54 do Digest, diz que a 

libertação tem um efeito, e isto é extinguir toda a obrigação; pois o que o promotor pode pagar ao estipulador, mesmo contra 

o seu consentimento, sendo o objecto da libertação, exonera o primeiro da responsabilidade. 

 

232. Quando alguém estipula para um terreno, é decidido que a cláusula com referência à fraude não pode ser incluída na 

liberação, pois isto não constitui uma parte da dívida, pois o que é devido é uma coisa, e o que é liberado é outra. 

 

233. Se alguém estipula para o Stichus, ou ten ten aurei, sob uma condição, e recibos para o Stichus, ou ten aurei, e enquanto 

a condição estiver pendente, o Stichus morre, o ten aurei permanecerá na obrigação, tal como se a libertação não tivesse sido 

dada. 

 

234. Se for concedida uma libertação a uma caução, em que o devedor principal era responsável por causa do bem, mas não 

por palavras, será ele também libertado? É nossa prática que, embora o devedor principal possa não estar vinculado por 

palavras, ainda assim será exonerado de responsabilidade por causa da exoneração concedida à sua fiança. 

 

235. Quando é dada uma garantia por um legado pagável sob uma condição, e lhe é dada uma exoneração, o legado será 

devido assim que a condição da qual o seu pagamento está dependente for cumprida. 

 

236. Quando alguém estipula com uma caução como se segue: "Promete ser responsável pelo que eu emprestarei ao Titius?" 

e depois, antes de lhe emprestar o dinheiro, dá uma libertação à caução, o devedor principal não será libertado, mas quando o 

dinheiro lhe for emprestado, será responsável. Pois, embora pensemos que a caução não é liberada antes de o dinheiro ser 

emprestado ao devedor principal, ainda assim este último não pode ser liberado por uma libertação que precede a sua 

obrigação. 
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237. O tutor ou curador de uma pessoa insana não pode consentir numa libertação, nem um agente o pode fazer, mas todas 

estas pessoas devem fazer novações; pois, desta forma, podem conceder libertações. Nem pode ser feita uma libertação em 

seu benefício, mas se uma novação for feita primeiro, elas podem ser libertadas por meio de uma libertação. Estamos 

habituados a aplicar este remédio com referência a uma pessoa ausente, quando estipulamos com alguém a finalidade de 

fazer uma novação sobre o que o primeiro nos deve, e desta forma libertamo-lo com quem estipulámos. O resultado é que a 

pessoa ausente é libertada pela novação, e a que está presente é libertada da responsabilidade por uma libertação. 

 

238. Um herdeiro, bem como os sucessores pretorianos, podem libertar outros, e ser libertados desta forma. 

 

239. Sempre que um dos vários co-puladores conceder uma libertação, esta será aplicada à totalidade da quantia que é 

 

devido. 

 

240. Paulus, On Sabinus, Livro XII. 

 

A menos que a libertação concorde com a estipulação, e o que é declarado na libertação é verdade, é imperfeito; porque as 

palavras não podem ser anuladas por palavras, a menos que concordem umas com as outras. 

 

241. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Se alguém, que tenha prometido a Stichus, fizer o seguinte interrogatório, "Como prometi a Stichus, acusa a recepção de 

Stichus e Pamphilus"? Penso que o recibo é válido, e que a menção de Pamphilus é meramente supérflua; tal como quando 

um homem que prometeu aurei de posse faz o seguinte interrogatório: "Tal como vos prometi aurei de posse, reconheceis o 

recibo de vinte?" ele será isento de responsabilidade por dez. 

 

242. Ulpianus, Disputations, Livro VII. 

 

Quando uma libertação é concedida a uma de várias pessoas, que são responsáveis, só ele não será libertado, mas também 

todos aqueles que são responsáveis com ele; pois sempre que uma libertação é concedida a uma de duas ou mais pessoas que 

são responsáveis sob a mesma obrigação, as outras também são libertadas, não porque a libertação lhes foi concedida, mas 

porque aquele que foi libertado da responsabilidade pela libertação foi considerado como tendo pago a dívida. 

 

243. Se for concedida uma fiança para o pagamento de uma sentença, e lhe for concedida uma libertação, a pessoa contra a 

qual a sentença foi proferida também será exonerada de responsabilidade. 
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244. Julianus, Digest, Livro LIV. 

 

Quando alguém estipula para um escravo ou tenente aurei, e recebe um recibo de cinco, ele extingue uma parte da 

estipulação, e pode exigir cinco, ou a metade de um escravo. 

 

245. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 

 

Uma liberação e uma exoneração de responsabilidade podem ser concedidas num, ou em vários contratos, quer sejam certos 

ou incertos; ou com referência a alguns, reservando os outros; ou para todos eles, por qualquer razão que seja. 

 

246. A fórmula de uma estipulação e uma exoneração, elaborada pela Gallus Aquilius, é a seguinte: "Tudo o que me deves, 

ou me deverás por qualquer razão, seja agora ou depois de uma certa data, pelo qual posso agora, ou poderei intentar uma 

acção contra ti, com base numa reclamação, ou num direito de cobrança; ou qualquer propriedade minha que tenhas, possuas, 

ou possuas, e todo o valor de qualquer das coisas acima referidas, Aulus Agerius estipulou para, e Numerius Nigidius 

prometeu pagar. E Numerius Nigidius perguntou a Aulus Agerius se ele acusa o recebimento do que lhe prometeu, e Aulus 

Agerius concedeu a libertação do mesmo a Numerius Nigidius". 

 

247. Ulpianus, Regras, Livro II. 

 

Se uma libertação deve ser concedida a alguém que não esteja vinculado por palavras, mas pela propriedade, ele não ficará, 

de facto, isento de responsabilidade, mas pode defender-se por uma excepção com base na má-fé, ou na de um acordo 

informal. 

 

248. Existe a seguinte diferença entre uma libertação e um recibo: por uma libertação, ocorre uma absolvição de 

responsabilidade, mesmo que o dinheiro não tenha sido pago; mas um recibo não tem esse efeito, a menos que o dinheiro 

tenha sido efectivamente pago. 

 

249. The Same, On the Edict, Book LXXVII. 

 

Quando uma libertação foi concedida com referência à cláusula que prevê o pagamento de uma sentença, Marcelo diz que as 

restantes partes da estipulação se extinguem, porque não podem ser interpostas, excepto para permitir que o caso seja 

decidido. 

 

250. Venuleius, Estipulações, Livro XI. 
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Se eu estipular para efeitos de fazer uma novação por causa de um legado que me foi legado sob uma condição, e eu libertar 

o meu direito a ela antes que a condição seja cumprida, Nerva, o filho, diz que mesmo que a condição deva ser cumprida, eu 

não terei direito a uma acção sob a vontade, porque uma novação teve lugar, nem posso trazer uma sob a estipulação, uma 

vez que o direito de o fazer foi extinto pela libertação. 

 

251. Gaius, On Oral Obligations, Livro III. 

 

Um escravo não pode dar uma libertação por ordem do seu senhor. 

 

252. Labeo, Epitomes of Probabilities, de Paulus, Livro V. 

 

Se eu lhe fizer uma libertação, não ficarei, por essa razão, isento de responsabilidade, no que lhe diz respeito. Paulus: Mas 

quando uma contratação, um arrendamento, uma compra, ou uma venda tiver sido feita ao abrigo de um contrato, e a 

propriedade ainda não tiver sido entregue, mesmo que apenas uma das partes contratantes possa ter consentido numa 

libertação, todas elas, no entanto, serão exoneradas. 

 

 

 

Título. 5. No que respeita às estipulações pretorianas. 

 

 

 

253. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Há três tipos de estipulações pretoriana; nomeadamente, judicial, cautelar, e comum. 

 

254. Chamamos judiciais aquelas estipulações que são interpostas por causa de uma sentença, a fim de obter a sua 

ratificação, para que possa ser paga, ou notificação notificada com referência à construção de uma nova obra. 

 

255. As estipulações cautelares são aquelas que tomam o lugar de um processo judicial, e são introduzidas para permitir uma 

nova acção; tais são estipulações com referência a legados e tutelas, para permitir a ratificação, e para a prevenção de danos 

ameaçados. 

 

256. Estipulações comuns são as que são introduzidas com o objectivo de levar uma parte a comparecer em tribunal. 
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257. Deve lembrar-se que todas as estipulações são de natureza cautelosa, pois em acordos deste tipo a intenção é que, 

através delas, uma pessoa possa ser tornada mais segura e protegida. 

 

258. Algumas destas estipulações pretorianas requerem segurança, outras apenas uma promessa; mas há muito poucas que 

requerem uma mera promessa, e, quando forem enumeradas, será evidente que as que são mencionadas não são promessas, 

mas sim obrigações com segurança. 

 

259. Uma estipulação feita com referência à notificação de uma nova obra inclui por vezes segurança, e por vezes uma 

promessa. Assim sendo, após que tipo de aviso para interromper uma nova obra deve ser dada segurança? Como deve ser 

dada? A segurança deve ser dada para uma obra que é construída em propriedade privada, mas onde é construída em terrenos 

públicos, uma simples promessa será suficiente. Aqueles, porém, que contratam em seu próprio nome prometem; aqueles que 

contratam em nome de outra garantia mobiliária. 

 

260. Do mesmo modo, num caso de ameaça de ferimento, por vezes é feita uma promessa, e noutras é dada segurança; pois 

quando algo é construído num riacho público, a segurança é mobilada, mas é feita uma mera promessa com referência a 

casas. 

 

261. A estipulação de danos duplos é uma promessa, a menos que se tenha acordado que a segurança deve ser mobilada. 

 

262. No entanto, se houver alguma controvérsia, como, por exemplo, se, com o propósito de irritar um adversário, for 

declarado que uma estipulação deve ser interposta, o próprio Pretor deve decidir o caso sumariamente, e ou ordenar que a 

segurança seja mobilada, ou recusá-la. 

 

263. Mas quando algo deve ser acrescentado, retirado, ou alterado na estipulação, isto pertence à jurisdição do Pretor. 

 

264. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXIII. 

 

As estipulações pretorianas ou envolvem a restituição da propriedade, ou uma quantia indeterminada, 

 

265. Como, por exemplo, a estipulação com referência à notificação de uma nova obra, segundo a qual se prevê que tudo seja 

restaurado à sua condição anterior. Portanto, quer o queixoso ou o réu morra, deixando vários herdeiros; e quer um deles 

ganhe, ou perca o processo, tudo deve ser restaurado à sua condição anterior; enquanto tudo o que restar não pode parecer 

que tenha sido feita uma restituição completa. 
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266. Uma estipulação envolve um montante indeterminado, quando é feito um acordo de que a sentença será paga; que o 

mandante ratificará o que foi feito; que o dano não será causado; e outras coisas deste tipo. Com referência a estes, pode-se 

dizer que estão divididos entre os herdeiros, embora se possa manter que uma estipulação feita pelo falecido, e que dele 

descende, não pode, nas pessoas dos seus herdeiros, tornar a sua condição diferente. Mas, por outro lado, é perfeitamente 

razoável que, se um dos herdeiros do estipulador ganhar o seu caso, a estipulação se torne operacional, no que diz respeito à 

sua parte; uma vez que isto é causado pelas palavras da estipulação: "Por mais que o bem valha". 

 

267. Se, no entanto, um dos herdeiros do promotor estiver na posse da totalidade do bem, Julianus diz que o julgamento deve 

ser feito contra ele na sua totalidade. Pode haver dúvidas se ele próprio, bem como as suas fianças, são responsáveis sob a 

estipulação, ou mesmo responsáveis de todo; e é uma questão de saber se a estipulação se torna operativa. Se o possuidor 

morrer após a emissão ter sido juntada, um dos herdeiros não deve ser julgado contra ele por uma parte maior do que aquela a 

que tem direito da herança, mesmo que possa estar na posse de todas as terras. 

 

268. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

De um modo geral, em todas as estipulações pretorianas, a segurança é fornecida, mesmo aos agentes. 

 

269. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXV. 

 

As estipulações pretorianas são frequentemente interpostas quando, sem a culpa do estipulador, a segurança deixa de existir. 

 

270. The Same, Qn o Édito, Livro XLVIII. 

 

Em todas as estipulações pretoriana, é de notar que se o meu agente estipular em meu benefício, uma acção ficará a meu 

favor em virtude da estipulação, se for demonstrada uma causa adequada. O mesmo acontece quando um factor está numa 

posição tal que, através da sua interposição pessoal, o mandante perderá a sua mercadoria; por exemplo, onde a sua 

propriedade vai ser vendida, pois o Pretor deve vir em socorro do mandante. 

 

271. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Em todas as estipulações pretorianas em que algo deve ser feito previamente, e se não for feito, impomos uma sanção, a 

estipulação tem efeito em virtude da sanção. 

 

272. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 
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A segurança pretoriana exige que as pessoas apareçam por si próprias, e ninguém pode substituir este tipo de segurança por 

penhoras, ou por depósito de dinheiro ou artigos de ouro ou prata. 

 

273. Papinianus, Perguntas, Livro V. 

 

Paulus diz que quando alguém é nomeado sob uma condição, e é reconhecido como capaz de deter a posse da herança, será 

obrigado a dar segurança ao substituto, mas para uma data mais remota. Pois o Pretor não deseja que o benefício que confere 

se torne uma fonte de engano, e um homem pode parecer exigir segurança com o propósito de aborrecimento, quando outro o 

precede. 

 

274. Quando um legado foi legado a Maevius e a Titius, em condições opostas, a segurança é fornecida a ambos, porque 

ambos esperam um legado sob a vontade do falecido. 

 

275. Venuleius, Estipulações, Livro I. 

 

Em estipulações pretorianas, se a língua for ambígua, é dever do Pretor interpretá-la, pois a sua intenção deve ser 

determinada. 

 

276. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Respostas Valerianus. Se o Pretor, que tinha anteriormente ordenado que a segurança fosse fornecida durante três anos 

depois, deveria ordenar que fosse dada por um período mais longo, porque desejava que a primeira estipulação fosse 

abandonada, considera-se que concedeu uma excepção àqueles que estavam vinculados pela primeira estipulação. 

 

277. Venuleius, Acções, Livro VIII. 

 

Nas estipulações que incluem uma promessa de tanto quanto o bem vale, é mais conveniente mencionar uma quantia 

definitiva, pela razão de ser frequentemente difícil provar o montante do interesse de cada uma das pessoas em questão, 

sendo este reduzido a uma quantia muito pequena. 

 

 

 

Título. 6. Relativo à segurança dos bens de uma ala ou menor. 
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278. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Sempre que seja dada segurança de que os bens de uma ala são seguros, podem ser instaurados procedimentos ao abrigo 

desta estipulação sempre que a acção sobre tutela possa ser instaurada. 

 

279. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXIX. 

 

Se um menor estiver ausente, ou não puder falar por si mesmo, o seu escravo pode estipular por ele. Se ele não tiver escravo, 

um deve ser comprado para ele. Quando, contudo, não há nada com que comprar um, ou não é conveniente fazê-lo, 

consideramos que um escravo público pode certamente estipular na presença do Pretor. 

 

280. The Same, On the Edict, Livro XXXV. 

 

Ou o Pretor pode nomear alguém a quem possa ser dada segurança. 

 

281. The Same, On the Edict, Livro LXXIX. 

 

Tal escravo não adquire para o menor por operação da lei, pois não adquire; mas uma acção pretoriana baseada na 

estipulação pode ser concedida ao menor. 

 

282. Uma garantia, no entanto, é dada ao menor sob esta estipulação, por meio da garantia. 

 

283. Deve ser lembrado que não só o tutor está vinculado por esta estipulação, mas também aquele que transacciona o 

negócio no lugar do tutor, bem como as suas fianças. 

 

284. Aquele, contudo, que não tenha transaccionado o negócio não será responsável, pois uma acção sobre tutela não pode 

ser intentada contra aquele que não a administrou; mas deverá ser processado numa acção pretoriana, porque se retirou por 

sua conta e risco, e ainda assim, nem ele próprio nem as suas fianças, serão responsáveis numa acção baseada na estipulação. 

Por conseguinte, deve ser obrigado a empreender a gestão do trust, para que possa ser responsabilizado nos termos da 

estipulação. 

 

285. Decide-se que esta estipulação se torna operacional quando a tutela termina, e que então as fianças começam a ser 

responsabilizadas. A regra é diferente com referência a um curador. É também diferente quando alguém transaccionou o 

negócio no lugar de um tutor. Portanto, estipulações deste tipo, onde existe um tutor, tornam-se operativas quando a tutela 
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chega ao fim, mas onde qualquer pessoa que actue como tutor tenha administrado o fideicomisso, é apropriado sustentar que 

assim que a herança começar a ser insegura a estipulação tornar-se-á operativa. 

 

286. Quando um tutor é capturado pelo inimigo, vamos ver se a estipulação se tornará operativa. Neste caso, surge uma 

dificuldade, porque a tutela é extinta, embora haja a perspectiva de que possa ser renovada. Penso que a acção pode ser 

instaurada. 

 

287. De um modo geral, deve recordar-se que, por quaisquer razões que tenhamos declarado que uma acção de tutela não 

pode ser intentada, pode dizer-se, pelas mesmas razões, que se pode ser intentada nos termos da estipulação, a fim de 

preservar os bens da ala. 

 

288. Se alguém, que tenha sido nomeado curador, não deve administrar a curadoria, o resultado será que deve ser dito que a 

estipulação não produz efeitos; mas, neste caso, o que declarámos com referência a um tutor deve ser repetido, com esta 

diferença, contudo, que a estipulação produzirá efeitos assim que qualquer dos bens deixar de ser seguro, e as garantias 

tornar-se-ão responsáveis, e o direito de acção será reavivado. 

 

289. Esta estipulação faz referência a todos os curadores, quer sejam nomeados para crianças chegadas à puberdade, quer 

para crianças que não tenham atingido essa idade, quer tenham sido nomeados para gastos, pessoas insanas, ou quaisquer 

outros para quem isto é normalmente feito. 

 

290. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

Se um filho, que está sob o controlo de uma pessoa insana, estipula para a preservação dos seus bens, ele adquire uma 

obrigação para o seu pai. 

 

291. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVII. 

 

O escravo de um menor deve estipular, se o menor estiver ausente, ou não puder falar por si próprio. Pois se ele estiver 

presente, e puder falar por si próprio, embora possa ser de tal idade que seja incapaz de compreender o que está a fazer; ainda 

assim, devido à vantagem resultante, foi decidido que ele pode legalmente estipular, e agir. 

 

292. Modestinus, Regras, Livro VI. 

 

Um tutor testamentário ou curador não exige segurança ao seu colega, mas pode dar-lhe a escolha entre receber ou dar 

segurança. 
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293. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Embora seja nomeado um curador para determinados fins específicos, pode ser interposta uma estipulação para a preservação 

do bem. 

 

294. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XV. 

 

Quando uma ala estipula com o seu tutor que os seus bens permanecerão seguros, não só o seu património, mas também 

quaisquer créditos, são considerados como incluídos na estipulação; pois tudo o que possa tornar-se objecto de uma acção de 

tutela é abrangido pelo presente acordo. 

 

295. Africanus, Perguntas, Livro III. 

 

Se, depois de uma ala ter chegado à idade da puberdade, o seu tutor deve estar em falta durante algum tempo na prestação de 

contas da sua administração, é certo que, no que diz respeito aos lucros e juros do tempo intermédio, ele, bem como as suas 

fianças, serão responsáveis. 

 

296. Neratius, Pergaminhos, Livro IV. 

 

Quando a segurança é fornecida a uma ala para a preservação dos seus bens, a estipulação tornar-se-á operativa se qualquer 

coisa que deva ser dada ou feita por causa da tutela não for executada. Pois embora o próprio bem possa ser seguro, não o é 

quando algo que deva ser pago ou feito por conta da tutela não é executado. 

 

297. Papinianus, Perguntas, Livro XII. 

 

Nos casos em que várias garantias tenham sido dadas por um tutor à sua guarda, não deve ser feita qualquer distinção, mas 

pode ser concedida uma acção contra qualquer uma delas, para que os direitos de acção possam ser atribuídos àquele contra 

quem a acção é intentada. Também não se deve pensar que se trata de uma violação do Estado de direito que diz que os 

tutores devem ser julgados contra eles na proporção da parte da herança que cada um administrou; e que só podem ser 

processados pela totalidade da quantia quando a propriedade não tiver sido cuidada pelos outros; e quando se provar que não 

acusaram um dos seus tutores de estar sujeito a suspeita. Pela equidade do juiz, bem como pelo dever de um bom cidadão, 

parece ter exigido esta disposição da lei. Além disso, aqueles que são civilmente responsáveis na sua totalidade, quando os 

outros procedem contra eles, podem pedir que a acção seja dividida; mas quando a a ala traz o processo, se ele próprio não 

fez o contrato, e ele está nas mãos do seu tutor, e ignora tudo, o benefício de dividir a acção pareceria ser produtivo de 
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prejuízo; como, sob uma única tutela, muitas questões diferentes podem ser apresentadas a diferentes juízes para a sua 

decisão. 

 

 

 

 

 

Título. 7. Relativo à segurança para o pagamento de uma sentença. 

 

 

 

 

 

298. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

A estipulação para o pagamento de uma sentença torna-se operativa imediatamente após a decisão ser proferida; mas a 

execução é adiada pelo tempo concedido ao devedor principal. 

 

299. O mesmo, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

Quando o processo termina, a obrigação é eliminada, pelo que se considera que, nos termos da estipulação, as fianças não são 

responsáveis pelo pagamento da sentença. 

 

300. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVII. 

 

Se alguém, estando prestes a comparecer perante um determinado juiz, deve estipular o pagamento de uma sentença, e 

intentar uma acção noutro tribunal, a estipulação não produzirá efeito, porque as fianças não se sujeitaram à decisão deste 

juiz. 

 

301. Um agente, um tutor, e um curador, podem estipular o pagamento de uma sentença. 

 

302. Devemos entender um agente como sendo alguém a quem foi conferida autoridade, quer especialmente para este fim, 

quer geralmente para a administração de todos os bens. E ele é mesmo considerado como agente se os seus actos vierem 

posteriormente a ser ratificados. 
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303. Levanta-se a questão, se uma criança ou um parente deve interferir na transacção comercial, ou se um marido deve fazê-

lo em nome da sua esposa, pessoas das quais não é exigido qualquer mandato, se a estipulação entrará em vigor. A melhor 

opinião é que não deve, a menos que a autoridade tenha sido concedida, ou que o que foi feito tenha sido ratificado; pois 

embora sejam autorizados pelo Édito do Pretor a agir, isto não os torna agentes; e, portanto, se alguém deste tipo deve 

oferecer os seus serviços voluntariamente, deve novamente fornecer segurança. 

 

304. O que dissemos com referência a um tutor, contudo, deve ser entendido como significando que se ele é uma pessoa que 

administrou uma tutela, quando na realidade não era um tutor, não deve ser designado por essa denominação. 

 

305. Mas mesmo que ele seja um tutor, e não faça negócios como tal, ou se não tiver conhecimento de que é um tutor, ou se 

existir qualquer outra causa, deve ser dito que a estipulação não terá efeito. Pois, pelo Édito do Pretor, o poder de agir como 

tutor é concedido a ele a quem a tutela foi confiada, quer pelo pai, quer pela maioria dos tutores, quer por aqueles investidos 

com jurisdição competente. 

 

306. Pelo termo curador, entendemos o curador de uma pessoa louca de qualquer dos sexos, ou de uma ala masculina ou 

feminina, ou de qualquer outra pessoa, por exemplo, um menor, e, nestas circunstâncias, penso que a estipulação entrará em 

vigor. 

 

307. Se supomos que um tutor nomeado para qualquer região ou província, ou para a administração de bens em Itália, se 

destina, o resultado será que podemos dizer que a estipulação só produzirá efeito se ele tiver agido com referência a assuntos 

que pertenciam à sua administração. 

 

308. Se o arguido, depois de ter prometido pagar a sentença, perder o juízo, coloca-se a questão de saber se a estipulação se 

tornará operacional, pelo facto de o seu caso não ter sido defendido. A melhor opinião é que se tornará operativa, se ninguém 

aparecer para a sua defesa. 

 

309. Uma estipulação não produz efeitos apenas porque um caso não é defendido, desde que qualquer pessoa possa aparecer 

para se defender. 

 

310. Quando existem várias garantias, após a emissão de uma delas com referência à cláusula, "Porque o caso não é 

defendido", o devedor principal pode proceder à defesa. 

 

311. Julianus, Digest, Livro LV. 

 

Ele, também, contra quem a acção foi intentada, deve ser exonerado. 
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312. Ulpianus, On the Edict, Book LXXVII. 

 

Se, no entanto, o fiador, que é parte na acção, tiver de ser julgado contra ele, o devedor principal empreenderá em vão a 

defesa. Pois mesmo quando o pagamento da dívida tiver sido feito após o caso ter sido decidido, pode ser intentada uma 

acção para recuperar o que foi pago. 

 

313. Se mais ninguém aparecer para esse fim, um dos vários fiadores ou herdeiros pode proceder à defesa. 

 

314. Pela razão de haver vários créditos incluídos numa única quantia, nesta estipulação, se, numa delas, a estipulação deve 

entrar imediatamente em vigor, tal não pode ocorrer, no que diz respeito a qualquer outra. 

 

315. Vejamos agora que defesa é necessária, e por quem, a fim de evitar que a estipulação produza efeito. E, se qualquer uma 

das pessoas enumeradas como tendo o direito de fazer a defesa o fizer, é evidente que o caso é devidamente defendido, e que 

a estipulação não entrará em vigor. No entanto, se alguém, fora das pessoas acima mencionadas, se apresentar para o 

defender, a estipulação não se tornará, neste caso, operacional; desde que esteja preparado para empreender a defesa de 

acordo com o julgamento de um bom cidadão, ou seja, fornecendo segurança, uma vez que se considera que a empreende se 

der segurança. Se, no entanto, ele estiver meramente disposto a comparecer, e não for aceite, a estipulação entrará em vigor, 

porque a acção não foi defendida. Mas se alguém o aceitar, com ou sem segurança, o resultado será que deve ser dito que 

nenhuma parte da estipulação se torna operacional, porque aquele que aceita tal defensor não tem ninguém a quem culpar 

senão a si próprio. 

 

316. Quando uma das fiadoras que deu caução para o pagamento da sentença parece defender o caso, foi decidido que a 

estipulação para o pagamento da sentença não produz efeitos, e que todos os outros assuntos estão nas mesmas condições 

como se um estranho tivesse empreendido a defesa. 

 

317. Colocou-se a questão, com referência a esta estipulação, se as fianças seriam responsáveis numa acção sobre o mandato, 

se abandonassem a defesa. A melhor opinião é que não seriam responsáveis; uma vez que só se tornaram fiadores por um 

montante definido, e o seu mandato relacionava-se com isto, e não com a defesa do caso. 

 

318. Mas e se tivessem tomado a seu cargo a defesa do caso, poderiam eles intentar uma acção por mandato? Onde, de facto, 

foram derrotados, poderiam recuperar o que tinham pago em satisfação da sentença, mas não poderiam, de forma alguma, 

recuperar o custo do litígio. Se, contudo, obtivessem o caso, poderiam recuperar as despesas do litígio, tal como ao abrigo de 

um mandato, embora não tivessem agido em conformidade com o mandato. 
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319. Se, no entanto, várias fianças estiverem prontas para empreender a defesa, vejamos se devem nomear um único 

defensor, ou se será suficiente que cada um deles empreenda a defesa da sua própria parte, ou substitua um defensor. A 

melhor opinião é que, a menos que nomeiem um representante, ou seja, se o queixoso assim o desejar, a estipulação entrará 

em vigor com o fundamento de que o caso não é defendido. Para vários herdeiros de um devedor são obrigados a nomear um 

advogado por receio de que, se a defesa for dividida entre várias partes, isso sujeitará o queixoso a inconvenientes. O caso é, 

de outra forma, relativo aos herdeiros do queixoso, ou a quem não é imposta a necessidade de comparecer em tribunal por um 

único representante. 

 

320. Deve lembrar-se que, para que um caso seja devidamente defendido, isto deve ser feito perante um tribunal com 

jurisdição. 

 

321. The Same, On the Edict, Book LXXVIII. 

 

A estipulação para o pagamento de uma sentença contém três cláusulas: uma relativa à liquidação do crédito; outra relativa à 

defesa do caso; e ainda outra que prevê contra a comissão de fraude. 

 

7. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVII. 

 

Se, antes da emissão, o advogado do arguido for proibido pelo seu cliente de comparecer, e o queixoso, não sabendo que isto 

tinha sido feito, prosseguir com o caso, será que a estipulação entrará em vigor? Nada mais pode ser dito do que que que 

entrará em vigor. No entanto, quando alguém souber da proibição imposta ao advogado prossegue para julgamento, Julianus 

não pensa que a estipulação se tornará operativa. Pois, para que o possa fazer, ele diz que não é suficiente que a emissão se 

junte à pessoa incluída na estipulação, mas é necessário que a reivindicação dessa pessoa seja a mesma que era no momento 

em que a estipulação foi feita. Assim, se aquele que foi nomeado advogado aparece como herdeiro do seu cliente, e como tal 

conduz o caso, ou se deve fazê-lo mesmo depois de ter sido proibido, a estipulação não se tornará operativa. Por outro lado, 

foi decidido que se alguém que esteja a defender uma pessoa ausente der garantias, e depois ser nomeado seu advogado, ou 

tornar-se seu herdeiro, e conduzir o caso, as garantias não serão responsáveis. 

 

322. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXIV. 

 

Se o queixoso, após a prestação da caução, mas antes da emissão, se tornar herdeiro do possuidor, a estipulação será extinta. 

 

323. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 
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A estipulação para o pagamento de uma sentença tem referência a uma quantia indeterminada, pois torna-se operacional pelo 

montante que o juiz possa decidir que é devido. 

 

324. Modestinus, Pandestinus, Livro IV. 

 

Se for nomeado um advogado para efeitos de defesa, é-lhe ordenado que dê segurança para o pagamento da sentença, através 

de uma estipulação que não é interposta pelo próprio advogado, mas pela parte principal no processo. Se, no entanto, o 

advogado defender alguém, ele próprio é obrigado a fornecer a caução pela estipulação para o pagamento da sentença. 

 

325. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXIV. 

 

Se um escravo, que se procura recuperar através de uma acção real, morre, depois da emissão ter sido juntada, e o possuidor 

abandona então o processo, algumas autoridades sustentam que as garantias dadas para o pagamento da sentença não serão 

responsáveis, porque o escravo tendo morrido, a propriedade já não existe. Isto é falso, pois é conveniente que uma decisão 

seja proferida não só com o objectivo de preservar o direito de acção em caso de despejo, mas também por causa dos lucros. 

 

326. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Quando um réu, depois de ter dado garantias para o pagamento da sentença, se torna magistrado, não pode ser levado a 

tribunal sem o seu consentimento; mesmo assim, se a acção não for defendida, como na sentença de um bom cidadão deve 

ser, as fianças serão responsáveis. 

 

327. Ulpianus, Disputations, Livro VII. 

 

Quando é estipulado o pagamento de uma sentença, e a parte não defende o caso, e depois sofre uma sentença a ser tomada à 

revelia, surge a questão, será que a cláusula com referência à sentença se torna operativa? Eu disse que a cláusula da 

estipulação continha duas coisas: uma relativa à defesa do caso, e a outra relativa ao julgamento. Portanto, como a 

estipulação com referência ao pagamento da sentença inclui tudo numa cláusula, se uma decisão for proferida, ou se o caso 

não for decidido, coloca-se a questão de saber se, por uma destas razões, a estipulação se tornará operativa com referência à 

outra cláusula. Por exemplo, se alguém deve estipular, "Se um navio deve chegar da Ásia," ou, "Se o Titius deve tornar-se 

Cônsul," é estabelecido que não importa se o navio chega primeiro, ou se o Titius se torna Cônsul primeiro, a estipulação 

tornar-se-á operativa. No entanto, se, por força da primeira cláusula, não o pode fazer por causa da segunda, mesmo que a 

condição possa ser cumprida; pois é uma das cláusulas, e não ambas, que torna a estipulação operativa. Por conseguinte, deve 

ser considerado se a estipulação com referência à falta de defesa do caso produzirá efeito, se tal não for feito; ou se se deve 

acreditar que não se torna operativa antes de a questão ser juntada. Esta última opinião é a melhor; por conseguinte, as 
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garantias não parecem ser responsáveis no preciso momento em que a acção não é defendida. Por conseguinte, se um caso 

em que seja necessária uma defesa deve ser resolvido ou por pagamento, por compromisso, por libertação, ou de qualquer 

outra forma, foi decidido que, em consequência, a cláusula que faz referência à falta de defesa do caso deixa de ter qualquer 

efeito. 

 

328. Se eu, estando prestes a intentar uma acção judicial real, estipular com a garantia de um advogado o pagamento de uma 

sentença, e depois pretendo intentar uma pessoalmente, mas antes de o fazer, resolvo intentar outra, a estipulação não 

produzirá qualquer efeito; porque parece que o que foi feito tem referência a uma coisa, e a estipulação introduzida tem 

referência a outra. 

 

329. Julianus, Digest, Livro LV. 

 

Quando um dos dois fiadores que prometeram pagar uma sentença paga a sua parte porque o caso não foi defendido, a defesa 

pode, no entanto, ser feita; mas aquele que fez o pagamento não pode recuperar nada, uma vez que a estipulação se extinguiu, 

no que diz respeito à sua parte, tal como se tivesse recebido uma libertação. 

 

330. Sempre que se instaure um processo contra fianças ao abrigo de uma estipulação de pagamento de uma sentença, em 

virtude de o caso não ter sido defendido, não é injusto prever que o comitente seja exonerado da responsabilidade pela 

primeira sentença; porque, se esta disposição fosse omitida, as fianças não poderiam recorrer à acção por mandato, ou seriam 

certamente obrigadas a defender o comitente contra a primeira sentença. 

 

331. Africanus, Perguntas, Livro VI. 

 

A seguinte estipulação, "Enquanto o caso não for defendido", é anulada sempre que a defesa começar, ou assim que a 

obrigação de a defender terminar. 

 

332. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 

 

Quando desejo instaurar um processo contra um dos vários fiadores, sob condição de pagar a sentença porque o caso não foi 

defendido, e o fiador está pronto a pagar a sua parte, o julgamento não deve ser feito a meu favor contra ele. Pois não é só 

para ele. ser incomodado por uma acção, ou ser obrigado a interpor uma negação, onde está disposto a pagar o que deve sem 

um julgamento pelo qual o seu adversário não o poderia obrigar a pagar uma soma maior. 

 

333. Venuleius, Stipulations, Livro VI. 
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Quando, através de fraude, um caso não tiver sido completamente defendido, a estipulação tornar-se-á operativa ao abrigo da 

cláusula relativa ao pagamento da sentença; pois um processo não é considerado devidamente defendido de acordo com a 

opinião de um bom cidadão quando não é feita uma defesa para a totalidade do montante do bem envolvido, 

 

334. The Same, Disputations, Livro VII. 

 

Um bom cidadão não considera um caso indefeso em que o Pretor não o obrigue a fazê-lo. 

 

335. The Same, Stipulations, Livro IX. 

 

A última cláusula da estipulação para o pagamento de um julgamento, "Que não há fraude, e não haverá nenhuma", indica 

um facto permanente para o futuro. Portanto, se aquele que foi culpado de fraude morrer, o seu herdeiro permanecerá 

responsável; pois as palavras "não haverá nenhuma", têm grande latitude, e referem-se a todos os tempos vindouros, e se a 

fraude deve ser cometida em qualquer altura, pela razão de que é verdade que houve fraude, esta cláusula tornar-se-á 

operativa. 

 

336. E onde se acrescenta o seguinte: "Se for cometida qualquer fraude nesta matéria, promete pagar o valor total do bem?" o 

promotor será responsável pela sanção, mesmo por causa de fraude cometida por um estranho. 

 

337. A cláusula relativa à fraude, no entanto, como acontece com outras estipulações em que o tempo não é expressamente 

mencionado, refere-se ao início da estipulação. 

 

338. Scaevola, Digest, Livro XX. 

 

Enquanto uma parte num processo estava a fazer uma defesa perante Sempronius, o juiz, foi estipulado que a quantia 

decidida pelo Sempronius, o juiz, deveria ser paga. O queixoso recorreu da sua decisão, e tendo o caso sido levado perante 

um tribunal competente em recurso, e uma decisão proferida contra o arguido, surgiu a questão de saber se a estipulação se 

tornaria operacional. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, não se tornaria operativa por lei. Cláudio: Por 

este motivo, é acrescentado o seguinte numa estipulação: "Ou quem quer que seja substituído no seu lugar". 

 

339. O mesmo, Perguntas discutidas publicamente. 

 

Quando uma das várias fianças é processada por não ter defendido um caso, e é depois defendida, a outra fiança pode ser 

processada para obrigar à execução da sentença. Se o promotor principal morrer, deixando dois herdeiros, e um não defender 

o caso e o outro defende, o primeiro pode ser processado por não o ter feito, e o segundo pode ser processado para obrigar à 
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execução da sentença; uma vez que se considera que estas duas cláusulas não podem tornar-se operativas contra uma e a 

mesma pessoa. Dizemos que a cláusula relativa ao julgamento teria sempre precedência sobre as outras, e que só ela produz 

efeitos. 

 

 

 

Título. 8. No que respeita à segurança para a ratificação. 

 

 

 

340. Papinianus, Perguntas, Livro XXVIII. 

 

Quando alguém estipula que um acto será ratificado, embora não o mesmo mas outra pessoa, contra a qual não pode ser 

intentada qualquer acção se a ratificação tiver lugar, foi decidido que a estipulação entrará em vigor; por exemplo, quando 

uma ou outra fiança dos co-proprietários, que é um sócio, é feita como arguida. 

 

341. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

No acordo de ratificação, os bens da parte promissora ou estipuladora não devem ser considerados, mas apenas o interesse da 

estipuladora em que a transacção seja ratificada. 

 

342. The Same, Opinions, Livro XII. 

 

Um menor de vinte e cinco anos de idade, que era credor, desejoso de receber o seu dinheiro, um homem a quem tinha 

nomeado o seu agente deu garantia ao devedor de que o pagamento da obrigação seria ratificado. Se a restituição completa 

fosse concedida, foi decidido que não poderia ser intentada uma acção de cobrança de dinheiro que não fosse devida, e que a 

estipulação não se tinha tornado operacional. Aplicar-se-á a mesma regra, se o menor ratificar o acto de um falso agente. Por 

conseguinte, sempre que tivesse sido dado um mandato, deveria ser previsto, "que se ele, ou o seu herdeiro, obtivesse uma 

restituição completa, ou qualquer pessoa a quem o bem em questão pertencesse, seria paga uma soma de dinheiro igual ao 

valor do bem". Se, contudo, não houvesse um mandato, deveria ser inserida a cláusula ordinária referente à ratificação, e 

seria mais prudente fazê-lo com o consentimento das partes contratantes. Caso contrário, se não houver acordo nesse sentido, 

e o credor menor não der o seu consentimento, deverá ser concedida uma acção. 

 

343. Um falso agente deu segurança para a ratificação, e tendo perdido o caso, o seu principal recorreu da decisão do juiz, e 

pareceu que a condição da estipulação não tinha sido cumprida, uma vez que a parte vencida poderia ter recorrido a um 
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recurso comum. Se, no entanto, o mandante, não tendo ratificado o acto do seu agente, devesse recolher o dinheiro, a 

estipulação de ratificação entraria em vigor, no que diz respeito ao dinheiro que o mandante tinha recebido, embora o próprio 

agente pudesse não ter recebido nada. 

 

4. Scaevola, Perguntas, Livro XIII. 

 

Um agente trouxe um processo de cinquenta aurei. Se o seu comitente trouxesse uma acção por cem, os fiadores que se 

obrigassem a ratificar seriam responsáveis por cinquenta, e pelo interesse que o devedor tinha em que a acção por cinquenta 

fosse julgada improcedente. 

 

344. The Same, Opinions, Livro V. 

 

A ratificação é feita não só por palavras mas também por actos: assim, se o comitente, aprovando o acto do seu advogado, 

prosseguir com o processo que este último iniciou, a estipulação não se tornará operativa. 

 

345. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Quando um tutor tiver sido acusado, ou for passível de suspeita, o seu defensor pode ser obrigado a fornecer garantias de que 

o seu mandante ratificará o seu acto, se o tutor desejar defender o caso. 

 

346. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Se uma pessoa que não tem conhecimento do facto de que foi instaurado um processo por posse dos seus bens deve morrer, o 

seu herdeiro, enquanto o processo estiver pendente, não pode ratificá-lo. 

 

347. Venuleius, Estipulações, Livro XV. 

 

Um advogado instaurou um processo para a produção de bens, e o seu adversário foi exonerado por não ter a posse dos 

mesmos. Depois de ter posteriormente obtido a posse dos mesmos bens, o mandante intentou uma acção contra ele para o 

obrigar a apresentá-los. Sabinus diz que as fianças não serão responsáveis, uma vez que esta é uma questão diferente; pois 

mesmo que o mandante devesse instaurar a acção em primeiro lugar, e, depois de o seu adversário ter sido exonerado por não 

ter a posse do bem, deveria instaurar outra, não seria impedido por uma excepção com base no caso julgado. 

 

348. Se um agente tiver recolhido dinheiro de um devedor, e lhe tiver dado garantias de que o seu comitente ratificará o seu 

acto, e este último, posteriormente, intentar uma acção pela mesma quantia de dinheiro, e perder o processo, a estipulação 
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tornar-se-á operacional; e se o agente pagar o mesmo dinheiro ao seu comitente sem uma ordem de tribunal, este poderá ser 

recuperado através de uma acção pessoal. Se, no entanto, o devedor intentar uma acção judicial ao abrigo da estipulação, 

pode dizer-se que se o mandante empreender a defesa do seu agente, não poderá recorrer indevidamente a uma excepção por 

má fé contra o devedor, porque a obrigação continua a ser uma obrigação natural. 

 

349. Se alguém deve permitir que o seu estatuto seja contestado por um agente, deve tomar a garantia de que não será 

continuamente molestado por esta razão, e se o comitente, ou os seus representantes, não ratificarem o seu acto, 

nomeadamente, que o agente tentou reduzir a parte em questão à escravatura; ou se este último obtiver um julgamento contra 

o agente em favor da sua liberdade, todo o valor do bem deve ser-lhe pago quando o seu direito à liberdade tiver sido 

estabelecido, ou seja, na medida do seu interesse em não ver o seu estatuto posto em causa, bem como para as despesas 

incorridas pelo litígio. Labeo, contudo, pensa que deve ser incluída uma quantia definitiva, porque a estimativa da liberdade é 

susceptível de extensão indefinida; a estipulação, no entanto, é considerada operativa a partir do momento em que o 

comitente se recusa a ratificar o acto do agente. Ainda assim, uma acção não pode ser submetida à estipulação antes de ter 

sido proferida uma sentença com referência à liberdade do alegado escravo, porque se se decidir que ele era um escravo, a 

estipulação torna-se nula, e se qualquer acção puder ser submetida, entende-se que ele a adquiriu para o seu senhor. 

 

350. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Um agente nomeado por um tutor deve, por todos os meios, dar segurança; mas o agente de um município, o chefe de uma 

universidade ou o curador de bens nomeado com o consentimento dos credores, não é pessoalmente obrigado a dar 

segurança. 

 

351. The Same, On the Edict, Book LXXX. 

 

Por vezes, por acordo, é interposta uma estipulação para a ratificação de um acto; por exemplo, quando um agente vende, 

arrenda, ou contrata, ou lhe é feito um pagamento: 

 

352. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

Ou celebra um contrato, ou transacciona qualquer negócio, em nome de uma pessoa que está ausente. 

 

353. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXX. 

 

Para qualquer pessoa que celebra um contrato estipula geralmente a ratificação para estar numa posição mais segura. 
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354. Ratificar um acto é aprovar e reconhecer o que foi feito por um falso agente. 

 

355. Julianus diz que é importante saber quando o comitente deve ratificar o pagamento feito ao seu agente. Deverá isto ser 

feito assim que ele for informado do facto? O tempo deve ser compreendido com uma certa latitude, e não deve ser um 

intervalo demasiado longo ou demasiado curto, que pode ser melhor compreendido do que expresso por palavras. Qual seria 

então a regra, se ele não a ratificasse imediatamente, mas o fizesse depois? Isto não tem o efeito de interferir no exercício do 

seu direito de acção, e, porque não a ratificou em primeiro lugar, diz que ainda terá direito à sua acção. Portanto, se ele exigir 

o que já tinha sido pago ao seu agente, pode intentar uma acção, tal como se não tivesse declarado depois que ratificaria o 

pagamento. Penso, contudo, que o devedor terá direito a uma acção com fundamento em fraude. 

 

356. Quer alguém processe, quer tire partido de uma acção judicial, a estipulação de que o comitente ratificará o acto torna-se 

imediatamente operacional. Pois não importa de que forma este último possa mostrar a sua desaprovação do que foi feito 

pelo agente, a estipulação entrará em vigor. 

 

357. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

Se a estipulação de que o mandante ratificará o acto se tornar operacional, posso intentar uma acção por todo o meu interesse 

no assunto; ou seja, por tudo o que perdi, e por tudo o que poderia ter ganho. 

 

358. Quando um legado é pago a um agente sem autoridade judicial, Pomponius diz que ele deve dar segurança para a 

ratificação. 

 

359. The Same, On Plautius, Livro III. 

 

Se alguém deve prometer a um dos co-devedores que o comitente ratificará o pagamento, e que não será novamente exigido, 

deve ser dito que a estipulação entrará em vigor se o dinheiro for exigido por uma parte para a mesma obrigação. 

 

360. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

As palavras, "não voltará a ser exigido", entende Labeo significar, exigido em tribunal. Se, no entanto, o devedor for 

intimado para o tribunal, e for fornecida uma garantia de que aparecerá, e o processo ainda não tiver sido iniciado, não creio 

que a estipulação relativa à futura exigência do dinheiro produza efeito, pois o requerente não o exige realmente, mas 

meramente pretende fazê-lo. Mas quando o dinheiro foi pago sem um julgamento, a estipulação torna-se operacional; pois se 

alguém fizer uso de uma compensação, ou de uma dedução contra o requerente, diz-se devidamente que ele pode ser 

considerado como tendo feito uma exigência, e que a estipulação de que o dinheiro não será exigido uma segunda vez se 
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torna operacional. Pois mesmo que um herdeiro, contra o qual tenha sido proferido um julgamento, não deve fazer a 

exigência, se ele fizer qualquer uma destas coisas, será responsável sob a sua vontade. 

 

361. Pomponius, On Plautius, Livro III. 

 

Se o pagamento de uma soma de dinheiro que não foi devida for feito a um agente, pode ser imediatamente instaurado um 

processo contra o agente, ao abrigo desta estipulação, para obrigar à ratificação pelo comitente, de modo a que se possa 

determinar se o que foi indevidamente pago deve ser recuperado do comitente, se este o ratificou; ou se deve ser instaurada 

uma acção pessoal contra o agente, se o comitente não confirmar a transacção. 

 

362. Quando um agente exige um terreno, e dá segurança (como é costume) que o seu comitente ratifique o seu acto, e depois 

o comitente vende o terreno, e o comprador reclama-o, Julianus diz que a estipulação de que a transacção será ratificada se 

torna operacional. 

 

363. Marcellus, Digest, Livro XXI. 

 

Titius intentou uma acção por posse aurei em nome de um credor contra o devedor deste último, e o comitente ratificou uma 

parte do crédito. Deve dizer-se que uma parte da obrigação é extinta, tal como se ele tivesse estipulado, ou cobrado a posse 

de aurei, e o credor tivesse aprovado não toda, mas uma parte da transacção. Portanto, se eu tiver estipulado para a posse de 

aurei, ou Stichus, o que eu desejar, e, durante a minha ausência, Titius exigir cinco, e eu ratificar o seu acto, o que tiver sido 

feito é considerado válido. 

 

364. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVI. 

 

Quando um agente forneceu a segurança de que o seu principal ou o herdeiro deste último ratificará o seu acto, e um dos 

herdeiros do principal o ratifica, mas o outro não o faz, não há dúvida de que a estipulação entrará em vigor, no que diz 

respeito à parte do acto que foi ratificada, porque se torna eficaz para algo em que o estipulador está interessado. Pois mesmo 

que o próprio comitente deva ratificar a transacção em parte, a estipulação não se tornará operativa, excepto em parte, pois 

fá-lo apenas com referência àquilo em que o queixoso tem interesse. Assim, o processo pode ser instaurado várias vezes ao 

abrigo desta estipulação, de acordo com o interesse do queixoso: porque ele intenta a acção; por causa das suas despesas; por 

causa das pessoas que ele representa; e porque, quando o julgamento é proferido contra ele, ele deve pagar. Porque pode 

acontecer sob uma estipulação para a prevenção de ferimentos ameaçados que o estipulador possa intentar várias acções; 

como está previsto no vínculo que, "Se algo cair, for dividido, for escavado, ou for construído, a responsabilidade resultará". 

Suponhamos, então, que os danos são repetidamente causados. Não há dúvida de que pode ser instaurado um processo, pois 

se uma acção só pode ser instaurada quando todos os danos possíveis tiverem sido sofridos, segue-se quase inevitavelmente 
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que isto não pode ser feito antes do tempo prescrito pela estipulação ter passado, dentro do qual foi fornecida uma garantia 

para qualquer dano imediato que possa ser causado. Isto não é correcto. 

 

365. Paulus, On Sabinus, Livro XIII. 

 

Qualquer que seja o interesse do estipulador está incluído no acordo pelo qual um agente prevê que o seu comitente ratifique 

o seu acto. A mesma regra aplica-se a todas as cláusulas que façam referência a fraude. 

 

366. Ulpianus, Disputations, Livro II. 

 

Quando os direitos de acção decorrem dos processos que um advogado traz consigo, bem como das estipulações que ele 

deseja introduzir, ele deve dar segurança para a ratificação. Por conseguinte, quando um advogado introduz uma estipulação 

de dupla indemnização, é obrigado a fornecer segurança para que a mesma seja ratificada. Se, contudo, uma estipulação 

contra ameaça de danos for inserida por um agente, ele deve dar segurança de que o seu mandante a ratificará. 

 

367. The Same, Opinions, Livro I. 

 

É conveniente que não seja exigida segurança para a ratificação pelo mandante nos casos em que alguém declare, numa 

petição apresentada ao Imperador, que nomeou um agente para agir em seu nome nesta matéria. Se, no entanto, for exigida 

ao mandante segurança para o pagamento da sentença, será necessário que este obedeça à manifesta regra de direito. 

 

368. Julianus, Digest, Livro LVI. 

 

Quando um agente, sem uma sentença, recolhe dinheiro que não é devido, e o seu mandante não ratifica o pagamento, mas 

institui procedimentos para recolher o mesmo dinheiro, as fianças serão responsáveis; e o direito à acção pessoal sob a qual o 

agente teria sido responsável se a estipulação não tivesse sido interposta será extinto. Pois sempre que o dinheiro for pago a 

um agente, e o seu mandante não ratificar o pagamento, penso que o efeito é que o direito de acção pessoal para cobrança 

será extinto, e que o único processo a que aquele que pagou o dinheiro que não era devido terá direito, contra o agente, será o 

que se baseia na estipulação. Além disso, os fiadores devem pagar as despesas incorridas no processo. Se, contudo, o 

comitente ratificar o pagamento, as fianças serão liberadas; mas o mesmo dinheiro pode ser recuperado do comitente através 

de uma acção pessoal. 

 

369. Quando um agente recolhe o dinheiro devido ao seu comitente sem apresentar queixa, aplica-se a mesma regra, com a 

diferença de que se o comitente tiver ratificado a transacção, não pode depois fazer outro pedido do dinheiro. 
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370. Se um agente deve cobrar uma soma de dinheiro que não era devida, mandando emitir uma execução sobre a sentença, 

pode-se dizer que, quer o comitente ratifique ou não o seu acto, as fianças não serão responsáveis, quer pela razão de não 

haver nada que o comitente pudesse ratificar, quer porque o estipulador não tinha qualquer interesse em que a ratificação 

fosse feita; daí que aquele que paga ao agente sofre um prejuízo. É, contudo, melhor considerar que se o comitente não 

ratificar a transacção, as fianças serão responsáveis. 

 

371. No entanto, quando um agente que não tinha sido mandatado para o fazer institui um processo judicial para cobrar o 

dinheiro devido, a melhor opinião é que as fianças serão responsáveis pela totalidade do montante, se o comitente não 

ratificar a transacção. 

 

372. Mas quando o agente faz uma exigência adequada, não deve ser obrigado a garantir que o comitente não lucrará com a 

injustiça do juiz; pois as fianças nunca são responsáveis por qualquer dano causado pelo acto ilícito de um tribunal. Neste 

caso, é melhor considerar que as fianças são apenas responsáveis pelos custos do processo. 

 

373. Marcelo: Se o comitente não ratificar a transacção, mas perder o processo após a sua apresentação, nada mais deverão 

ser incluídos no acordo para ratificação. 

 

374. Julianus: Se, sem uma ordem do tribunal, os legados devem ser pagos ao agente de uma pessoa já falecida, a estipulação 

tornar-se-á operacional a menos que o herdeiro ratifique a transacção, ou seja, se os legados fossem devidos; pois então não 

há dúvida que é do interesse do estipulador que o pagamento seja ratificado pelo herdeiro, para que este não seja obrigado a 

pagar os mesmos legados duas vezes. 

 

375. Se, numa cláusula de ratificação, fosse expressamente declarado que Lucius Titius ratificaria a transacção, uma vez que 

era claramente a intenção que a ratificação do herdeiro e das outras partes em interesse fosse omitida, é difícil sustentar que a 

cláusula com referência à fraude se torna operativa. Quando as pessoas acima mencionadas são omitidas por inadvertência, 

uma acção ao abrigo da cláusula que faz referência à fraude irá sem dúvida mentir. 

 

376. Quando um advogado intenta uma acção com referência a uma herança, e depois o seu constituinte reclama um terreno 

que faz parte da referida herança, a cláusula de ratificação torna-se operativa, porque, se fosse um advogado genuíno, uma 

excepção com base no caso de caso julgado actuaria como uma barra ao seu constituinte. A estipulação de ratificação, 

contudo, torna-se geralmente eficaz nos casos em que, se o advogado genuíno prosseguir, a acção, se intentada pelo 

constituinte, tornar-se-á inútil, quer por aplicação da lei, quer através da invocação de uma excepção. 

 

377. Quando alguém, em nome de um pai, intenta uma acção por danos sofridos, porque o seu filho foi atingido ou 

espancado, será obrigado também a incluir o filho na estipulação; e especialmente porque pode acontecer que o pai morra 
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antes de ser informado de que o seu advogado tinha intentado uma acção; e assim o direito de acção por danos voltará para o 

filho. 

 

378. Se um dano for infligido a um neto, e o advogado do avô, por este motivo, intentar uma acção por danos sofridos, não só 

o filho, mas também o neto, devem ser incluídos na estipulação. Pois o que impedirá tanto o pai como o filho de morrerem 

antes de saberem que o advogado intentou a acção? Neste caso, seria apenas para que as fianças não fossem consideradas 

responsáveis, se o neto trouxesse um processo por lesão sofrida. 

 

379. The Same, On Minicius, Livro V. 

 

Um agente, ao intentar uma acção para recolher uma soma de dinheiro, deu garantias que já não seriam exigidas. Se, após o 

julgamento, aparecer outra pessoa, que reclamou o mesmo dinheiro na qualidade de agente, pois quem fez a segunda 

exigência não era realmente um agente, e por esta razão poderia ser excluído por uma excepção com o fundamento de que 

não tinha autoridade, coloca-se a questão de saber se as garantias do primeiro agente são responsáveis. Julianus é de opinião 

que eles não são responsáveis. Pois foi estipulado que aquele que tem o direito de intentar uma acção para exigir ou cobrar a 

dívida não o fará; e que todos aqueles que tenham um interesse na matéria ratificarão a transacção. Contudo, aquele que não é 

um agente, não é entendido como tendo qualquer direito de acção, nem como tendo o direito de fazer qualquer reclamação. 

 

380. Africanus, Perguntas, Livro V. 

 

É necessário que a posse da propriedade, se reconhecida por alguém, excepto o herdeiro, seja ratificada no prazo 

especificado, a fim de que possa ser exigida. Por conseguinte, não pode ser ratificado após o centésimo dia. 

 

381. Se, no entanto, aquele que fez a exigência morrer, ou ficar louco, vejamos se ela pode ou não ser ratificada, pois, de um 

modo geral, deve ser ratificada; tal como, neste caso, a ratificação ocorre numa altura em que a pessoa que reclama a posse 

não pode ser beneficiada por ela. O resultado disto é que, mesmo que o agente se arrependesse de ter feito a exigência, a 

ratificação não poderia ocorrer; o que é absurdo. Por conseguinte, é melhor dizer que nenhuma destas causas interfere com a 

ratificação. 

 

382. O mesmo, Perguntas, Livro VI. 

 

Um pai, na ausência da sua filha, exigiu um dote que lhe tinha sido dado por ele, e forneceu segurança para que ela ratificasse 

a transacção, mas ela morreu antes de o fazer. Foi negado que a estipulação tivesse efeito; porque embora fosse verdade que 

ela não tinha ratificado o seu acto, o seu marido, no entanto, não tinha qualquer interesse em que o dote lhe fosse transferido, 

pois todo o dote deveria ser devolvido ao pai após a morte da sua filha. 
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383. Um agente, tendo recebido dinheiro de um devedor que poderia ter sido libertado por lapso de tempo, deu garantias de 

que o seu comitente ratificaria o seu acto; e depois de o devedor ter sido libertado por prescrição médica, o comitente 

ratificou-o. Considerou-se que o devedor, depois de ter sido libertado, podia intentar uma acção contra o agente; e a prova 

disso é que, se nenhuma estipulação fosse interposta, podia ser intentada uma acção pessoal de cobrança contra o agente; mas 

a estipulação tinha sido introduzida em vez de tal acção. 
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           Livro XLVII  
 

 

 

 

 

 

1. Relativamente às infracções privadas. 

 

2. Relativamente a furtos. 

 

3. Relativamente ao roubo de madeiras unidas a um edifício. 

 

4. Onde qualquer pessoa que seja ordenada a ficar livre pelos termos de um testamento (...) 

 

5. Relativamente ao roubo cometido contra capitães de embarcações, estalajadeiros e senhorios. 

 

6. Relativamente aos roubos alegadamente cometidos por um corpo inteiro de escravos. 

 

7. Relativamente a árvores cortadas à socapa. 

 

8. Relativamente ao roubo de propriedade por violência, e assemblages desordenadas. 

 

9. Relativamente ao incêndio, destruição e naufrágio, em que um barco ou um navio é levado à força. 

 

10. Relativamente a ferimentos e difamações infames. 

 

11. Relativamente à punição arbitrária do crime. 

 

12. Sobre a violação de sepulcros. 

 

13. Relativamente à extorsão. 
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14. Sobre aqueles que roubam gado. 

 

15. Sobre a prevaricação. 

 

16. Sobre aqueles que abrigam criminosos. 

 

17. Sobre os ladrões que roubam nos banhos. 

 

18. Sobre os que saem da prisão e os saqueadores. 

 

19. Sobre a espoliação de propriedades. 

 

20. A respeito do stellionatus. 

 

21. Relativamente à remoção de fronteiras. 

 

22. Relativamente a associações e empresas. 

 

23. Relativamente a acções populares. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo a infracções privadas. 
 

 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLV. 

 

O Direito Civil prescreve que os herdeiros não serão sujeitos a acções penais mais do que outros sucessores, e portanto não 

podem ser processados por roubo. Mas, embora não sejam responsáveis numa acção de furto, ainda assim estarão num só 

para os obrigar a produzir o bem em questão, se tiverem a posse do mesmo, ou se tiverem cometido fraude para evitarem 
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estar na posse; uma vez que, uma vez produzido, serão passíveis de ser processados pela sua recuperação. Uma acção pessoal 

também lhes será movida. 

 

(1) Está igualmente estabelecido que um herdeiro pode intentar uma acção de furto, uma vez que a acusação de certos crimes 

é concedida aos herdeiros. Da mesma forma, um herdeiro tem direito à acção concedida pela Lei Aquiliana; mas uma acção 

por danos sofridos não será a seu favor. 

 

(2) Não só na acção de furto, mas também em outras acções decorrentes de delitos penais, sejam eles civis ou pretorianos, é 

decidido que o crime segue a pessoa. 

 

2. The Same, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

Quando vários delitos ocorrem ao mesmo tempo, isto não causa impunidade para nenhum deles, pois um crime não diminui a 

pena para outro. 

 

3. Portanto, quando alguém rouba um homem e o mata, está sujeito a uma acção de roubo, pela razão de o ter roubado, e à 

acção de Aquilian, porque o matou; e nenhuma destas acções destrói a outra. 

 

4. O mesmo deve ser dito se ele o roubou com violência, e depois o matou, pois será passível de uma acção por roubo com 

violência, bem como ao abrigo da Lei de Aquilian. 

 

5. Quando um processo pessoal é instaurado por um escravo que cometeu roubo, levanta-se a questão, se também se pode ser 

instaurado ao abrigo da Lei de Aquilian. Pomponius diz que isto pode ser feito, porque a acção ao abrigo da Lei de Aquilian 

exige uma avaliação diferente daquela que visa recuperar propriedade que foi roubada; uma vez que a Lei de Aquilian inclui 

o maior valor do artigo roubado durante o ano anterior à infracção; mas a acção pessoal de recuperação por roubo não 

retrocede mais do que o tempo da junta de emissão. Se, contudo, um escravo tiver cometido estas infracções, 

independentemente do procedimento noxal que lhe possa ser entregue, o outro direito de acção será extinto. 

 

6. Do mesmo modo, se alguém bater num escravo roubado com um flagelo, será responsável por dois actos; o de roubo e o 

de ferimento sofrido; e se o matar, será responsável por três actos. 

 

7. Mais uma vez, se alguém tiver roubado uma escrava pertencente a outra, e a tiver debochado, será responsável por duas 

acções; pois pode ser processado por ter corrompido a escrava, bem como por a ter roubado. 
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8. Além disso, se alguém ferir uma escrava que tenha roubado, haverá motivo para duas acções contra ele; aquela autorizada 

pela Lei de Aquilian, e a acção de roubo. 

 

(0) The Same, On the Duties of Proconsul, Livro II. 

 

Quando alguém deseja intentar uma acção baseada num delito criminal, e pretende fazê-lo em seu próprio benefício 

pecuniário, deve recorrer ao processo ordinário, e não pode ser obrigado a processar o culpado pelo crime. Se, no entanto, 

desejar processar pela pena prevista no processo extraordinário, deve então assinar a acusação do crime. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. sobre os furtos. 

 

 

 

 

 

4. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Labeo diz que a palavra "roubo" deriva do termo que significa preto, porque a infracção é cometida secretamente, e na 

obscuridade, e geralmente à noite; ou da palavra "fraude", como Sabinus sustentava; ou dos verbos tirar, e levar; ou do termo 

grego que designa os ladrões como fwras. E, de facto, os próprios gregos derivaram a palavra a partir do verbo "levar". 

 

5. Daí que a única intenção de cometer um roubo não faça um ladrão. 

 

6. Assim, quem nega que um depósito foi feito com ele não se torna imediatamente responsável por uma acção de furto, mas 

apenas quando escondeu a propriedade com a intenção de se apropriar dela. 

 

7. Um roubo é a manipulação fraudulenta de qualquer coisa com a intenção de lucrar com o mesmo; o que se aplica quer ao 

próprio artigo, quer ao seu uso ou posse, quando tal é proibido pela lei natural. 

 

(0) Gaius, Sobre o Édito, Livro XIII. 
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Existem dois tipos de roubo: o manifesto e o não-manifesto. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XLI. 

 

Um ladrão manifesto é aquele a quem os gregos chamam 'ep' autofwrw ; ou seja, aquele que é apanhado com os bens 

roubados. 

 

(23) Faz pouca diferença por quem é apanhado, seja por um a quem a propriedade pertence, seja por outro. 

 

(24) Mas será ele um ladrão manifesto apenas quando é apanhado em flagrante, ou quando é apanhado noutro lugar? A 

melhor opinião é, como diz também Julianus, que mesmo que não seja apanhado onde cometeu o crime, é, no entanto, um 

ladrão manifesto se for apreendido com o bem roubado antes de o ter transportado para o local onde pretendia levá-lo. 

 

3584. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

O local onde alguém pretende levar os bens roubados deve ser entendido como o local onde esperava permanecer nesse dia 

com o produto do roubo. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Portanto, se for preso num local público ou privado, antes de ter transportado os bens roubados para o destino que tinha em 

vista, é considerado ladrão manifesto; desde que seja levado com o artigo roubado na sua posse. Isto também foi afirmado 

por Cassius. 

 

23. Se, no entanto, tiver transportado o bem roubado para o local onde pretendia levá-lo, mesmo que seja apreendido com ele 

na sua posse, não é um ladrão manifesto. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Pois embora o roubo seja frequentemente cometido por mera manipulação de um objecto, ainda, no início, ou seja, quando o 

roubo foi cometido, é o tempo que foi estabelecido para determinar se o culpado é ou não um ladrão manifesto. 

 

11. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 
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Se alguém em servidão comete um roubo, e é apanhado depois de ter sido manumitido, vejamos se é ou não um ladrão 

manifesto. Pomponius, no Livro XIX sobre o Sabinus, diz que ele não pode ser processado como ladrão manifesto, porque a 

origem de um roubo cometido durante a escravidão não foi a de um roubo manifesto. 

 

12. Pomponius diz muito apropriadamente, no mesmo local, que o ladrão não se torna um ladrão manifesto, a menos que seja 

apanhado. Além disso, se eu cometer um roubo ao tirar algo da sua casa, e se você se escondeu para me impedir de o matar, 

mesmo que me tenha visto cometer o roubo, ainda assim, não é um roubo manifesto. 

 

13. Celsus, contudo, acrescenta ao resultado da detecção, que se tiver visto o ladrão no acto de roubo, e se correr para a frente 

para o prender, e ele fugir, ele é um ladrão manifesto. 

 

14. Ele pensa que faz muito pouca diferença se o proprietário da propriedade, um vizinho, ou qualquer transeunte, apanha um 

ladrão. 

 

13. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIII. 

 

O que um roubo não-manifesto se torna prontamente aparente; pois o que não se manifesta por esta mesma razão é não-

manifesto. 

 

0. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro VI. 

 

Uma pessoa que possa intentar uma acção de furto não tem direito a qualquer outro processo baseado no tratamento constante 

dos artigos levados pelo ladrão, mesmo para recuperar qualquer adesão que possa vir a acumular à propriedade depois de esta 

ter sido roubada. 

 

15. Se eu trouxer um processo para recuperar o bem do ladrão, ainda terei direito a uma acção pessoal. Pode, no entanto, 

dizer-se que é dever do juiz que tem jurisdição sobre o caso, não ordenar a restituição dos bens, a menos que o queixoso 

desista da acção pessoal. Se, contudo, o réu, após ter sido julgado na acção pessoal, pagar os danos avaliados, de modo a ficar 

absolutamente isento de responsabilidade; ou (que é a melhor opinião) se o queixoso estiver disposto a devolver os danos, e o 

escravo não lhe for entregue, o possuidor deve ser julgado pelo montante jurado pela outra parte em tribunal. 

 

(0) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Aquele que estava interessado em não ter a propriedade roubada tem direito a uma acção por roubo. 
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16. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

A parte interessada tem direito à acção de furto se o caso for honorável. 

 

(1) Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Por conseguinte, um indivíduo que tenha recebido roupa com a finalidade de a remendar e limpar tem sempre direito de 

acção, uma vez que é responsável pela sua guarda em segurança. Se, contudo, não for solvente, o proprietário da propriedade 

pode trazer fato, pois quem não tem nada a perder não suporta qualquer risco. 

 

0. A acção de roubo não é concedida a um possuidor de má fé ?embora este esteja interessado em não ter o bem 

roubado?pelo facto de estar por sua conta e risco. Ninguém pode adquirir um direito de acção baseado na desonestidade, e 

portanto a acção de roubo só é concedida a um possuidor de boa-fé, e não a um que detém a propriedade de má fé. 

 

1. Se o artigo roubado tiver sido dado em penhor, também concedemos uma acção de furto ao credor, embora não constitua 

parte da sua propriedade. Além disso, não só concedemos a acção de furto contra um estranho, mas também contra o próprio 

proprietário da propriedade; como declarou Julianus. Está estabelecido que também é concedida ao proprietário, e, 

consequentemente, ele não é responsável pela acção de furto, mas pode levá-la a cabo. É concedido a ambas as partes, porque 

ambas estão interessadas; mas será que o credor está sempre interessado, ou será que isto só acontece quando o devedor está 

insolvente? Pomponius pensa que é sempre do seu interesse ter o penhor, que a opinião Papinianus adopta no Décimo 

Segundo Livro de Perguntas. É melhor dizer que este parece ser sempre o interesse do credor; e isto foi frequentemente 

afirmado por Julianus. 

 

 

(1) Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Uma pessoa a quem os bens são devidos nos termos de uma estipulação não tem direito a uma acção de furto se estes devem 

ser roubados, mesmo que o devedor possa ser culpado por não lhos ter entregue. 

 

0. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Quando a propriedade que foi comprada não é entregue à pessoa que a comprou, Celsus diz que não terá direito a uma acção 

por furto, mas que o vendedor pode intentar esta acção. Será certamente necessário que ele oriente o comprador a intentar a 

acção de furto, bem como a acção pessoal, e a de recuperar o bem, e se algo for obtido por meio deste processo, ele deverá 
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entregá-lo ao comprador; que opinião é correcta, e é aceite por Julianus. É evidente que o risco do bem deve ser assumido 

pelo comprador, desde que o vendedor o tenha cobrado antes de o entregar. 

 

23. Além disso, o comprador não tem direito a uma acção por furto antes da entrega, e foi feita a pergunta se o próprio 

comprador, caso devesse roubar o bem, é responsável por uma acção por furto? Julianus, no Vinte e Terceiro Livro do 

Digest, diz que se um comprador, após ter pago o preço do bem, o rouba, e o vendedor tiver garantido a sua guarda, não será 

responsável por uma acção de furto. É claro, porém, que se ele roubar a propriedade antes de pagar o dinheiro, será 

responsável por uma acção de furto, tal como se tivesse roubado uma penhora. 

 

24. Mais uma vez, os inquilinos em terrenos, embora não sejam os proprietários da propriedade, mas porque têm interesse na 

mesma, podem intentar uma acção de furto. 

 

25. Examinemos em seguida se a pessoa com quem a propriedade foi depositada tem direito a uma acção de furto. Como ele 

dá uma garantia contra a fraude, é considerado com razão que não tem direito a uma acção de furto; para que interesse tem 

ele se não foi culpado de fraude? Se tiver agido fraudulentamente, o bem está em risco, mas não deve pedir uma acção de 

furto com o fundamento de ter sido culpado de fraude. 

 

26. Julianus, no Livro Vinte e Segundo do Digest, diz também que, por ter sido resolvido com referência a todos os ladrões, 

não podem intentar uma acção de furto por causa da propriedade que eles próprios roubaram; nem pode ele, com quem a 

propriedade foi depositada, intentar uma acção de furto, embora tenha começado a ser responsável pela propriedade, se a 

tiver tratado com a intenção de a roubar. 

 

27. Papinianus discute o ponto de que, se eu receber dois escravos em penhor por posse de aurei, e um deles for roubado, e o 

outro que ficou não valer menos do que a posse de aurei, se só terei direito a uma acção por roubo no valor de cinco aurei, 

pela razão de que tenho a certeza dos outros cinco na pessoa do escravo restante; ou, de facto, porque este último pode 

morrer, deve considerar-se que tenho direito a uma acção por dez, mesmo que o escravo restante seja de grande valor. 

Inclino-me para esta última opinião, pois não devemos considerar a penhora que não foi feita, mas a que foi roubada. 

 

28. Disse também que se a posse de aurei me for devida, e um escravo dado em penhor por eles tiver sido roubado, e eu tiver 

recuperado a posse de aurei através de uma acção de roubo, não terei direito a outra acção de roubo se o escravo for roubado 

uma segunda vez, porque deixei de ter interesse quando uma vez obtive o que me era devido. Este é o caso em que o roubo 

foi cometido sem qualquer culpa minha, pois se eu fosse o culpado, como eu tinha um interesse porque seria responsável 

numa acção de penhora, posso intentar a acção por roubo. Se, no entanto, a culpa não foi minha, parece que não há dúvida de 

que uma acção será a favor do proprietário do bem, que não será concedida ao credor. Esta opinião Pomponius aprova no 

Décimo Livro sobre o Sabinus. 
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29. As mesmas autoridades afirmam que se dois escravos forem roubados ao mesmo tempo, o credor terá direito a uma acção 

de furto por causa de ambos; não pela soma total, mas na medida do seu interesse estimado, dividindo a quantia que lhe é 

devida com referência a cada um dos escravos. Se, no entanto, os dois escravos forem roubados separadamente, e o credor 

tiver cobrado a totalidade da quantia por conta de um deles, não poderá recuperar nada por conta do outro. 

 

30. Pomponius, no Décimo Livro sobre o Sabinus, diz também que se ele a quem eu emprestei algo para uso, comete fraude 

com referência à propriedade emprestada, não pode intentar a acção por roubo. 

 

31. Pomponius tem a mesma opinião com referência a uma pessoa que, pela direcção de alguém, recebeu o bem para 

transporte. 

 

32. Coloca-se a questão de saber se um pai tem direito a uma acção de furto quando a propriedade foi emprestada para uso do 

seu filho. Julianus diz que um pai não pode intentar a acção nestas circunstâncias, porque não deve ser responsável pela 

guarda da propriedade; tal como diz que qualquer pessoa que se torne fiador de alguém a quem a propriedade é emprestada 

para uso não tem direito a uma acção por roubo. Pois ele sustenta que nem todos, sem distinção, a quem interessa que a 

propriedade não se perca, têm direito a uma acção de furto; mas apenas aquele que é responsável porque foi culpa sua que a 

mesma propriedade tenha sido destruída. Celsus também aprova esta opinião no Décimo Segundo Livro do Digest. 

 

33. É um homem que adquiriu um escravo por uma posse precária, com direito a uma acção de furto se o escravo for 

roubado, é uma questão que pode ser colocada. E, como uma acção civil não pode ser intentada contra ele, porque a 

propriedade detida por uma posse precária assemelha-se a uma doação, e por isso parece ser necessário um interdito, ele não 

terá direito a uma acção por furto. Penso que, após um interdito ter sido concedido, é evidente que ele deve oferecer uma 

garantia contra a negligência, e por isso pode intentar uma acção por furto. 

 

34. Se alguém tiver arrendado bens, terá direito a uma acção por furto, desde que estes tenham sido roubados por sua 

negligência. 

 

35. Quando um filho sob controlo paterno é roubado, é evidente que o seu pai pode intentar uma acção por furto. 

 

36. Se a propriedade deve ser emprestada para uso, e aquele a quem foi emprestada deve morrer, embora o roubo não possa 

ser cometido contra um bem, e portanto o herdeiro da pessoa a quem o artigo foi emprestado não pode instaurar uma acção 

por roubo, ainda assim, o emprestador pode instaurar a acção por roubo. A mesma regra aplica-se a bens que tenham sido 

penhorados ou alugados, pois embora a acção de furto não seja adquirida por um bem, ainda assim é adquirida pelas partes 

interessadas no mesmo. 
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37. A acção de furto reside não só a favor daquele a quem a propriedade foi emprestada, por causa da referida propriedade, 

mas também por causa de qualquer coisa relacionada com a mesma, porque ele era responsável pela sua guarda. Pois se eu 

lhe emprestar um escravo para uso, pode intentar uma acção por roubo da sua roupa, embora eu não lhe tenha emprestado as 

peças de vestuário que ele usava. Do mesmo modo, se vos empresto bestas de carga, e um potro segue uma delas, penso que 

uma acção de roubo mentirá por roubar o potro, embora não tenha sido incluída no empréstimo. 

 

38. Levantou-se a questão, qual é então a natureza da acção de furto que é concedida à pessoa a quem foi emprestada a 

propriedade para uso? Penso que a acção de furto mentirá a favor de todos aqueles que são responsáveis pela propriedade de 

outros, quer seja emprestada para uso, alugada, ou penhorada, desde que seja roubada; mas uma acção pessoal só mentirá a 

favor daquele que é o proprietário. 

 

39. Se uma carta que lhe enviei deve ser interceptada, quem terá o direito de intentar a acção por roubo? E, em primeiro 

lugar, é necessário verificar a quem pertenceu a carta, se à pessoa que a enviou, ou a quem foi enviada. Se a dei a um escravo 

dele a quem foi enviada, ela foi imediatamente adquirida por este último. Se a entreguei ao seu agente, este também é o caso, 

porque, como a posse pode ser adquirida através de uma pessoa livre, a carta tornou-se imediatamente sua propriedade; e isto 

é especialmente verdade se ele estava interessado em tê-la. Se, no entanto, enviei uma carta que me devia ser devolvida, ela 

permanecerá minha, porque não estava disposto a renunciar ou transferir a propriedade da mesma. Quem pode então intentar 

a acção por roubo? Pode fazê-lo quem estiver interessado em não ter a carta roubada, ou seja, o indivíduo que foi beneficiado 

pelo que ela continha. Por conseguinte, pode-se perguntar se ele também pode intentar a acção por roubo a quem a carta foi 

entregue, a fim de ser encaminhada para o seu destino. Pode fazê-lo se foi responsável pela guarda da carta, e se foi do seu 

interesse entregá-la, terá direito a uma acção por roubo. Suponha que a carta afirmava que algo lhe devia ser entregue, ou 

feito por ele; ele pode então intentar uma acção de furto, se assumir a responsabilidade pela sua entrega, ou receber uma 

recompensa por a transportar. Neste caso, ele assemelha-se a um estalajadeiro, ou ao comandante de um navio; pois nós 

concedemos-lhes uma acção por furto, se forem solventes, uma vez que são responsáveis pela propriedade. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Um credor, cujo penhor foi roubado, tem um juro não só na medida do seu crédito, mas pode intentar uma acção de furto pela 

totalidade do valor da propriedade roubada, mas deve restituir ao devedor tudo o que exceda a sua dívida, que pode ser 

recuperada numa acção de penhor. 

 

23. O proprietário do bem que tenha roubado algo do qual outro goza do usufruto é responsável perante o usufrutuário numa 

acção de furto. 
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24. Se alguém que lhe emprestou um artigo para uso deve roubá-lo; Pomponius diz que não será responsável numa acção de 

furto, uma vez que não tem qualquer interesse na matéria, por uma acção baseada no empréstimo do bem não pode ser 

intentada contra si; portanto, se reteve o artigo devido a alguma despesa em que incorreu com referência a ele, terá direito a 

uma acção de furto, mesmo contra o próprio proprietário, se este o roubar, porque, neste caso, o bem toma o lugar de uma 

penhora. 

 

0. The Same, On Sabinus, Livro VII. 

 

Não é uma regra de direito que um pai não possa intentar uma acção por furto contra o seu filho, que está sob o seu controlo, 

mas apresenta um obstáculo da natureza do caso; porque não podemos intentar uma acção contra aqueles que estão sob o seu 

controlo, tal como eles não podem intentar uma acção contra nós. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIX. 

 

Os nossos escravos e os nossos filhos podem, de facto, roubar-nos, mas não serão sujeitos a uma acção por roubo; como 

aquele que pode decidir o caso de um ladrão não tem necessidade de intentar uma acção contra ele. Por conseguinte, 

nenhuma acção lhe foi concedida pelos antigos legisladores. 

 

(0) Daí a questão levantada, se um escravo era alienado ou manumitido, se estaria sujeito a uma acção por furto. Foi decidido 

que ele não é responsável, por uma causa de acção que não existe no início, não pode depois surgir contra um ladrão deste 

tipo. É, no entanto, claro que se, depois de ter sido manumitido, ele se apropriar de qualquer propriedade, pode ser dito que é 

responsável por tal acção, porque depois comete um verdadeiro roubo. 

 

(1) Quando, contudo, um escravo que comprei, e que me foi entregue, me é devolvido sob uma cláusula condicional da 

venda, ele não deve ser considerado como tendo alguma vez pertencido a mim, mas ele foi meu, e deixou de o ser. Portanto, 

Sabinus diz que, se cometer um roubo, a sua posição é tal que a pessoa que o devolveu não terá direito a uma acção por 

roubo. Mas embora ele não possa intentar tal acção, mesmo assim, quando for enviado de volta, o valor dos bens roubados 

deve ser estimado e incluído na acção para a sua devolução. 

 

(2) Se um escravo fugitivo roubar ao seu senhor, foi perguntado se este último poderia também intentar uma acção contra a 

pessoa que o tinha de boa fé antes de ser restituído ao poder do seu senhor. Este ponto dá origem a algumas dificuldades; pois 

embora se possa considerar que tive a posse do escravo durante o tempo em que ele era um fugitivo, ainda assim não serei 

sujeito a uma acção por roubo, uma vez que ele não estava sob o meu controlo. Para Julianus diz que quando eu parecia 

possuí-lo, isto não tinha qualquer vantagem, excepto permitir-me adquiri-lo por usucapião. Portanto, Pomponius, no Décimo 

Sétimo Livro do Sabinus, diz que a acção por roubo será a favor do proprietário cujo escravo estava em fuga. 
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0. Paulus, Sobre o Sabinus, Livro IX. 

 

Quando se diz que o dano segue a pessoa, isto é verdade na medida em que o direito de acção segue aquele que comete o 

dano, onde este surge contra qualquer pessoa no início. Assim, se o seu escravo me roubar algo, e, tendo-me tornado seu 

proprietário, eu o vender, os Cassianos sustentam que não posso intentar uma acção contra o devedor. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XL. 

 

Numa acção por roubo, é suficiente que a propriedade seja descrita de tal forma que se possa compreender o que é. 

 

23. Não é necessário mencionar o peso dos recipientes, por isso será suficiente dizer um prato, um prato, ou uma tigela. O 

material de que o artigo é composto deve, contudo, ser declarado; ou seja, se é de prata, ou ouro, ou qualquer outra coisa. 

 

24. Quando alguém trouxer um fato de prata não manufacturada, deve dizer um lingote de prata, e dar o seu peso. 

 

25. O número de moedas que foram roubadas ao proprietário deve ser incluído, por exemplo, tantas aurei, ou mais. 

 

26. Coloca-se a questão se a cor de uma peça de vestuário deve ser mencionada. É verdade que isto deve ser feito, pois, tal 

como quando se trata de um roubo de prato, uma tigela dourada é mencionada, assim, quando se trata de uma peça de 

vestuário, a cor deve ser indicada. É evidente que se alguém deve jurar que não pode designar positivamente a cor, a 

necessidade do caso deve desculpá-lo. 

 

27. Se alguém der bens em penhor, e depois os roubar, será responsável numa acção por roubo. 

 

28. O proprietário não só é considerado culpado do roubo da propriedade que foi penhorada, quando a recebe do credor que a 

possui ou detém, mas também se a deve retirar numa altura em que não a possuía; por exemplo, se deve vender o artigo que 

tinha sido penhorado; pois fica estabelecido que, em tais circunstâncias, comete o roubo. Julianus, também, é desta opinião. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Quando o latão é dado em penhor, e é declarado ser ouro, é cometido um acto desonroso, mas não um roubo. Se o ouro é 

dado em penhor, e depois, sob o pretexto de pesar, ou selá-lo, o latão é substituído pelo ouro, a pessoa que o faz comete um 

furto, pois apropriou-se de bens dados em penhor. 
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(23) Se comprar os meus bens de boa fé, e eu os roubar, ou mesmo se tiver direito ao usufruto dos mesmos, e eu os pus de 

parte com a intenção de os apropriar, ser-lhe-ei responsável por uma acção de furto, não obstante ser o proprietário do bem. 

Nestes casos, porém, a usucapião não será impedida, como se fosse roubada; pois, se outra pessoa a tivesse roubado, e a 

propriedade devesse voltar a estar sob o meu controlo, a usucapião continuará a correr. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XL. 

 

A seguinte questão surge frequentemente, nomeadamente: onde alguém remove uma medida de cereal de uma pilha, quer 

roube a totalidade ou apenas a quantidade de que se apropria. Ofilius pensa que rouba a pilha inteira, pois Trebatius diz que 

uma pessoa que toca na espiga de alguém é considerada como tendo-lhe tocado em todo o lado; assim, se alguém abre um 

barril, e tira um pouco de vinho, entende-se que roubou não apenas o que removeu, mas todo o resto. É, no entanto, verdade 

que, nestas circunstâncias, ele só é responsável numa acção de furto pela quantia que levou consigo. Pois se alguém abre um 

armário, que não pode remover, põe de lado tudo o que ele contém, e depois parte; e depois, tendo regressado, remove um 

dos artigos, e é apanhado antes de chegar ao seu destino, será culpado tanto de um roubo manifesto como de um roubo não 

manifesto da mesma propriedade. Para aquele que, durante o dia, corta os cereais em crescimento, e os põe de lado com a 

intenção de os remover, é simultaneamente um ladrão manifesto e não-manifesto, no que diz respeito ao que cortou. 

 

1024. Se alguém, que tenha depositado um saco de vinte sestércios, deve receber outro saco no qual sabe que existem trinta, 

pelo erro da pessoa que lho deu, que pensava que os seus vinte estavam contidos, fica decidido que será responsável pelo 

roubo de dez sestércios. 

 

1025. Quando alguém rouba latão, quando pensa que está a roubar ouro, ou vice-versa, ou pensa que o valor do artigo é 

menor, quando é mais, comete um roubo do que removeu, de acordo com o Oitavo Livro de Pomponius sobre o Sabinus. 

Ulpianus é da mesma opinião. 

 

1026. Contudo, se alguém rouba dois sacos, um de dez, e o outro de vinte aurei, um dos quais pensava que lhe pertencia, e o 

outro que sabia pertencer a outra pessoa, dizemos que só rouba o saco que acreditava pertencer a outro, tal como se devesse 

roubar dois copos, um dos quais pensava ser seu, e o outro que sabia pertencer a outra pessoa, pois só rouba um deles. 

 

1027. Mas onde ele pensa que o cabo de uma chávena lhe pertence, e na verdade é dele, Pomponius diz que é culpado de ter 

roubado a chávena inteira. 

 

1028. No entanto, se alguém roubar a sexta parte de uma medida de trigo de um navio carregado, será que comete um roubo 

da totalidade da carga, ou apenas da sexta parte da medida de trigo? Esta pergunta é mais aplicável a um celeiro, que está 

cheio, e é muito severo sustentar que é cometido um roubo de todo o mesmo. E qual seria a regra no caso de um reservatório 
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de vinho, ou de uma cisterna de água, ou o que no caso de um navio carregado com vinho, pois há muitos destes em que o 

vinho é derramado? E o que diremos daquele que bebeu do vinho; será que deve ser considerado como tendo roubado todo o 

vinho? A melhor opinião é que devemos dizer que ele não o roubou todo. 

 

1029. Se supomos que dois frascos de vinho sejam colocados num armazém, e que um deles é roubado, o roubo tem 

referência a esse, e não a todo o armazém; tal como quando um dos vários artigos portáteis de um celeiro é removido. 

 

1030. Uma pessoa que entra numa sala com a intenção de cometer um roubo não é um ladrão, embora possa ter entrado para 

esse fim. Qual é, então, a regra? A que acção é que ele será responsável? Pode ser acusado de cometer danos ou violência, se 

tiver entrado pela força. 

 

1031. Do mesmo modo, se ele abriu ou quebrou algo de grande peso, que não foi capaz de remover, uma acção de furto por 

toda a quantia não pode ser intentada contra ele, mas apenas pelo que ele tirou, porque ele não foi capaz de levar tudo. Assim, 

se ele retirou uma capa que não podia levar, para obter acesso a certos artigos, e depois apropriou-se de alguns deles, embora 

possa ter conseguido retirar os objectos neles contidos separadamente, mas não pôde levar todo o conteúdo em conjunto; 

considera-se que ele só roubou a coisa que retirou, e não os outros. Se ele foi capaz de remover todo o receptáculo, dizemos 

que ele rouba a totalidade, embora possa ter destacado a capa para levar alguns, ou um certo número dos artigos nela 

contidos. Esta foi também a opinião do Sabinus. 

 

1032. Se duas ou mais pessoas devem roubar uma viga, que qualquer uma delas sozinha é incapaz de levantar, deve dizer-se 

que todas elas são culpadas de a ter roubado, embora nenhuma delas, isoladamente, a pudesse ter manuseado ou removido, e 

esta é a nossa prática. Pois não se pode considerar que cada um cometeu um roubo proporcionalmente, mas que todos eles 

roubaram a totalidade. Daí resulta que cada um deles será responsável pelo roubo. 

 

1033. E embora uma pessoa possa ser responsabilizada numa acção de furto por bens que não removeu, ainda assim, uma 

acção pessoal não pode ser intentada contra ela, porque tal acção não mentirá para recuperar bens que foram transportados. 

Esta foi também a opinião de Pomponius. 

 

30. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Quando um ladrão quebra ou destrói qualquer coisa, que não tenha tratado com o objectivo de a roubar, não pode ser 

intentada contra ele uma acção de furto por esta razão. 
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0. Se, por exemplo, uma arca fosse arrombada com a intenção de roubar pérolas, e estas fossem manipuladas com este 

propósito desonesto, parece que o culpado tinha a intenção de as roubar sozinho; o que é correcto. Para os outros artigos que 

foram deslocados com a intenção de chegar às pérolas, não foram manuseados com a intenção de as roubar. 

 

1. Qualquer pessoa que raspe um prato de prata é um ladrão de todos, e está sujeito a uma acção de roubo na medida do 

interesse do proprietário. 

 

32. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Uma criança com idade inferior à da puberdade pode cometer um roubo se for capaz de cometer um crime, como afirma 

Julianus no Livro Vinte e Segundo do Digest. Da mesma forma, uma acção por danos sofridos pode ser intentada contra uma 

criança com idade inferior à puberdade, porque o roubo foi cometido por ele; mas isto admite uma modificação, pois não 

pensamos que a acção ao abrigo da Lei de Aquilian que pode ser intentada contra uma criança com idade inferior à 

puberdade, capaz de culpa, seja aplicável a bebés. O que Labeo diz também é verdade, ou seja, quando o roubo foi cometido 

com a ajuda de uma criança com idade inferior à da puberdade, não será responsável. 

 

0. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Julianus diz que uma acção pessoal de recuperação não pode ser intentada contra ele. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

A regra adoptada pela maioria das autoridades, segundo a qual o roubo de uma parcela de terra não pode ser cometido, é 

verdadeira. 

 

23. Daí a questão que se coloca, se alguém for expulso de uma terra, pode ser intentada uma acção pessoal para a sua 

recuperação contra aquele que o expulsou? O Labeo nega que o possa fazer. Mas Celsus pensa que uma acção pessoal pode 

ser intentada para recuperar a posse, tal como quando um bem móvel é roubado. 

 

24. Não há dúvida de que uma acção de roubo pode ser intentada onde qualquer coisa é retirada da terra, por exemplo, 

árvores, pedras, areia, ou frutos, que alguém tenha tomado com a intenção de os roubar. 

 

(23) Paulus, On Sabinus, Livro IX. 
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Se abelhas selvagens se aglomerarem numa árvore da sua terra, e alguém remover as abelhas ou o seu mel, não será 

responsável por roubo para si, porque não eram suas, e fica estabelecido que estão incluídas entre as coisas que podem ser 

apreendidas em terra ou no mar, ou no ar. 

 

23. Está igualmente estabelecido que um arrendatário que paga renda em dinheiro pode intentar uma acção por furto contra 

qualquer pessoa que roube as suas colheitas em pé, porque estas teriam começado a pertencer-lhe assim que as tivesse 

recolhido. 

 

27. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Quem se apropriar dos livros de contas, ou instrumentos escritos, é responsável pelo roubo, não só pelo valor dos livros de 

contas, mas também pelo interesse que o proprietário tinha neles, o qual tem referência à estimativa das somas incluídas nas 

contas, ou seja, se elas ascendiam a tanto dinheiro; por exemplo, se elas continham uma conta de aurei, dizemos que esta 

soma deveria ser duplicada. Se, no entanto, não foram contabilizados créditos por terem sido pagos, não deveria ser apenas 

considerada a estimativa do valor dos livros de contas propriamente ditos? Para que outros juros poderia o proprietário ter 

neles? Pode considerar-se que, porque por vezes os devedores desejam que as contas lhes sejam devolvidas, uma vez que 

dizem ter pago somas que não são devidas, é ao interesse do credor manter as contas, a fim de que não possa surgir qualquer 

controvérsia a respeito das mesmas. E, de um modo geral, deve dizer-se que o dobro do valor dos juros envolvidos é pedido 

em casos deste tipo. 

 

(23) Assim, quando alguém que tenha outras provas e registos de bancos lhe tenha sido roubada uma nota, pode ser 

perguntado se o dobro do valor da nota deve ser estimado, ou se isto não deve ser feito com o fundamento de que não tem 

qualquer interesse na mesma. Para que juros pode ele ter quando a dívida pode ser provada de outra forma; por exemplo, se 

for incluída em duas contas diferentes. Pois o credor não é considerado como tendo perdido nada, se por acaso houver outra 

prova da dívida que o torne seguro. 

 

(24) Do mesmo modo, quando um recibo é roubado, também deve ser dito que haverá fundamento para uma acção de roubo 

na medida do interesse do proprietário. Parece-me, no entanto, que ele não tem qualquer interesse nisso, se existirem outras 

provas que demonstrem que o dinheiro foi pago. 

 

(25) Se, no entanto, o infractor não retirou documentos deste tipo, mas apagou partes dos mesmos, não só haverá motivo para 

uma acção de furto, mas também para um procedimento ao abrigo da Lei de Aquilian, pois qualquer pessoa que tenha 

deformado a propriedade é considerada como tendo "quebrado a mesma". 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 
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Se, no entanto, ele roubar algo, só será responsável pelo interesse que o proprietário tinha em não ter o artigo roubado, pois, 

ao desfigurá-lo, ele não acrescenta nada à pena. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Além disso, pode ser intentada uma acção para a produção do bem, bem como um interdito pela posse do mesmo. 

 

39. The Same, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se o testamento tiver sido mutilado. 

 

(1) The Same, On Sabinus, Livro XLI. 

 

No entanto, se alguém desfigurar uma imagem ou um livro, será responsável por uma acção por danos indevidos, tal como se 

tivesse destruído o artigo. 

 

40. Se alguém roubar, ou fizer rasuras nos registos dos actos da República, ou de qualquer município, Labeo afirma que será 

responsável por uma acção de roubo. Diz a mesma coisa com referência a outros bens públicos, ou que pertençam a 

associações. 

 

0. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Algumas autoridades pensam que, numa acção de furto, só deve ser feita uma estimativa das contas, pela razão de que se o 

montante da dívida puder ser provado perante um juiz com jurisdição sobre uma acção de furto, também pode ser provado 

perante um juiz com jurisdição sobre uma acção intentada para a cobrança do dinheiro. Se, no entanto, não puder ser provado 

perante o juiz competente da acção de furto, o montante do dano sofrido não pode ser demonstrado. Ainda assim, pode 

acontecer que, após o roubo ter sido cometido, o queixoso possa recuperar as contas, de modo a poder provar os danos que 

teria sofrido se não as tivesse recuperado. 

 

(1) A principal questão com referência à Lei de Aquilian é, como pode ser estabelecido o valor do interesse da parte? Pois se 

puder ser provado de qualquer outra forma, ele não sofrerá qualquer dano. Qual é então a regra, se por acaso emprestar 

dinheiro sob uma condição, e, entretanto, as testemunhas nas quais ele confia para a prova morrem antes de a condição ser 

preenchida? Ou, suponhamos que tenha exigido uma soma de dinheiro, que emprestei, e porque não apresento as 
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testemunhas que assinaram o acordo, perco o meu caso; se intento uma acção por roubo, posso fazer uso da sua memória e da 

sua presença para provar que emprestei o dinheiro. 

 

0. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Um tutor, embora tenha direito à administração dos assuntos da sua ala, não tem poder para se apropriar dos seus bens. 

Portanto, se ele retirar algo pertencente a este último com a intenção de o roubar, comete um furto, e a propriedade não pode 

ser adquirida por usucapião; mas ele será responsável por uma acção de furto, embora uma acção de tutela também possa ser 

intentada contra ele. O que foi dito com referência a um tutor aplica-se também ao curador de um menor, bem como a outros 

curadores. 

 

23. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Qualquer pessoa que assiste um ladrão nem sempre é ele próprio um ladrão manifesto; por isso acontece que aquele que 

prestou assistência é responsável por roubo não-manifesto, e aquele que foi apanhado em flagrante é culpado de roubo 

manifesto da mesma propriedade. 

 

23. Pomponius, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Se alguém deve receber um artigo com o objectivo de o transportar, sabendo que foi roubado, fica estabelecido que se for 

preso com ele na sua posse, só ele é o ladrão manifesto, mas se não tinha conhecimento de que tinha sido roubado, nenhuma 

das partes é um ladrão manifesto; este último porque não é ladrão, e o próprio ladrão, porque não foi preso com os bens na 

sua posse. 

 

0. Se um dos seus escravos tiver bebido e levado vinho, e outro tiver sido apanhado a beber o vinho, responsabilizará o 

primeiro pelo roubo não-manifesto, e o segundo pelo roubo manifesto. 

 

65536. Ulpianus, On Sabinus, Book XLI. 

 

Quem persuadir um escravo a fugir não é ladrão; pois quem dá outro mau conselho não comete roubo, tal como não o 

persuade a atirar-se de alguma altura, ou a impor-se com violência; pois coisas deste tipo não admitem uma acção de roubo. 

Se, no entanto, ele o persuadir a fugir para que possa ser roubado por outra pessoa, será responsável pelo roubo, porque o 

crime foi cometido com a sua ajuda e conselhos. Pomponius vai ainda mais longe, e diz que a pessoa que o persuade, embora 

entretanto não seja responsável pelo roubo, começa, no entanto, a ser responsável no momento em que alguém rouba o 

escravo em fuga, uma vez que o roubo é considerado como tendo sido cometido com a sua assistência e conselhos. 
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65536. Foi também decidido que qualquer pessoa que ajude o seu filho, ou um escravo, ou a sua esposa, a cometer um roubo, 

é responsável pelo roubo; embora eles próprios não possam ter uma acção de roubo intentada contra eles. 

 

65537. Pomponius diz também que quando um escravo fugitivo leva consigo propriedade, aquele que o induziu a fazê-lo 

pode ter uma acção de furto movida contra ele, por causa da propriedade roubada; porque ele contribuiu com a sua 

assistência e conselhos ao ladrão. Isto também é afirmado por Sabinus. 

 

65538. Se dois escravos seguem o conselho um do outro, e ambos fogem ao mesmo tempo, um não é o ladrão do outro. Mas 

e se eles se esconderem um ao outro? Pode acontecer que ambos sejam ladrões um do outro. Também se pode dizer que um é 

o ladrão do outro, pois, quando outras pessoas roubam cada uma delas, serão responsáveis como tendo prestado assistência 

mútua; tal como Sabinus declarou que também são responsáveis por roubar os bens que levaram. 

 

65536. Pomponius, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Se seguir um pavão manso que fugiu da minha casa até se perder, posso intentar uma acção por roubo contra si, assim que 

alguém o apreender. 

 

65536. Paulus. 

 

Se um filho sob controlo paterno for roubado, é evidente que o seu pai terá direito a uma acção por roubo. 

 

(65536) The Same, On Sabinus, Livro IX. 

 

Uma mãe cujo filho tenha sido roubado não tem direito a uma acção de furto. 

 

(65536) Embora uma acção de furto possa ser intentada por causa de pessoas livres, uma acção pessoal de recuperação nunca 

mentirá. 

 

65536. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

É verdade que se alguém levou uma escrava, que é uma prostituta, e pertence a outra, ou a escondeu, isto não será um roubo; 

pois não é o acto, mas o motivo para o cometer deve ser considerado. O motivo para cometer este acto foi luxúria, e não 

roubo. Portanto, mesmo uma pessoa que tenha arrombado a porta de uma prostituta com o propósito de ter relações sexuais 

com ela não será responsável por roubo, onde os ladrões não foram introduzidos por ele; mesmo tendo entrado, podem ter 
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levado os bens da mulher. Mas será que alguém que tenha escondido uma escrava com o propósito de a gozar é responsável 

nos termos da Lei da Faviera? Não creio que seja, e tendo-me sido apresentado um exemplo deste tipo, dei esta opinião: para 

a pessoa que roubou a mulher comete um acto mais desonroso, e paga pela sua vergonha, mas certamente não é um ladrão. 

 

65536. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Qualquer pessoa que leve animais de carga para uma distância maior do que a acordada quando lhe foram emprestados, ou 

que faça uso de bens pertencentes a outro contra o consentimento do proprietário, comete um roubo. 

 

65536. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Quando alguém, enquanto estiver nas mãos do inimigo, tem algo roubado dele, e volta pelo direito de postliminium, pode 

dizer-se que tem direito a uma acção por roubo. 

 

65536. É certo que um arrogante pode intentar uma acção por roubo, mesmo que a propriedade tenha sido roubada da pessoa 

que ele arrogou antes de isso ter sido feito. Se o roubo foi cometido depois, não há dúvida de que ele pode intentar a acção. 

 

65537. A acção de furto não se extingue enquanto o ladrão viver, quer aquele que comete a infracção seja o seu próprio dono 

quando uma acção é intentada contra ele, quer esteja sob o controlo de outro, e a acção de furto é intentada contra a pessoa a 

cuja autoridade está sujeito; e esta é a razão pela qual se diz que o crime segue a pessoa. 

 

65538. Se alguém, depois de ter cometido um dano, deve tornar-se escravo do inimigo, vamos ver se a acção será extinta. 

Pomponius diz que será extinta, e se o cativo regressar pela lei do pós-tliminium, ou por qualquer outro direito, a acção será 

reavivada; e esta é a nossa prática. 

 

65536. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se um escravo deve assumir o comando de um navio sem o consentimento do seu senhor, a regra comum deve ser aplicada 

contra este último por qualquer coisa que se perca no navio; para que aquilo pelo qual o escravo é responsável possa ser 

retirado da sua peculiaridade, e qualquer negligência do próprio proprietário deve, além disso, ser expiada por uma acção 

noxal. Portanto, se o escravo tiver de ser manumumumado, o direito de intentar a acção De peculio continuará a existir contra 

um mestre durante um ano, mas a acção noxal seguir-se-á a ele. 

 

131072. Por vezes tanto o escravo manumitted como a pessoa que lhe deu a sua liberdade são responsáveis pelo roubo, se 

este último manumitted o escravo a fim de impedir que uma acção de roubo seja intentada contra ele. No entanto, quando o 
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senhor é processado, Sabinus diz que o escravo manumitted é libertado por operação da lei, tal como se tivesse sido decidido 

que tal deveria ser o caso. 

 

0. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Quando um falso credor (ou seja, aquele que finge ser um credor) recebe qualquer coisa, comete um roubo, e o dinheiro pago 

não se torna sua propriedade. 

 

23. Um falso agente é também considerado como cometendo um roubo. Neratius, contudo, diz que se deve considerar se esta 

opinião, que é susceptível de diferentes construções, é correcta. Pois quando um devedor paga dinheiro a um agente com a 

intenção de o entregar ao seu credor, e o agente se apropria dele, a opinião acima mencionada é correcta, pois o dinheiro 

continua a pertencer ao devedor quando o agente não o recebeu em nome daquele a quem o devedor desejava que fosse pago, 

e retendo-o sem o consentimento do seu comitente, comete indubitavelmente um furto. Se, no entanto, o devedor deve pagar 

o dinheiro para que possa tornar-se propriedade do agente, Neratius diz que este último de modo algum comete um furto, 

pois recebe o dinheiro com o consentimento do seu comitente. 

 

24. Quando alguém recebe algo que não é devido, e delega noutro a quem deve ser feito o pagamento, uma acção de furto 

não mentirá; desde que o pagamento seja feito durante a ausência da pessoa acima mencionada. Se, no entanto, ele estiver 

presente, o caso é diferente, e ele comete um furto. 

 

25. Se alguém não fez uma falsa declaração com referência a si próprio, mas é culpado de fraude nas suas afirmações, é 

bastante enganador do que culpado de roubo; por exemplo, se disser que é rico, e vai investir o que recebeu em mercadoria; 

que vai dar garantias solventes; ou que fará imediatamente o pagamento; pois em todos estes casos, é bastante mais culpado 

de engano do que de roubo, e portanto não será responsável por roubo; mas porque cometeu fraude, se nenhuma outra acção 

puder ser intentada contra ele, uma por fraude mentirá. 

 

26. Se alguém, com a intenção de o roubar, remover a propriedade de outro, que tinha deixado exposta, será responsável por 

roubo, quer soubesse ou não a quem pertencia a propriedade; pois isso não diminui a culpa de roubo para uma pessoa ser 

ignorante sobre quem era o proprietário da propriedade. 

 

27. Se o proprietário tiver abandonado a propriedade, eu não a roubo, mesmo que tenha a intenção de o fazer; pois um roubo 

não é perpetrado, a menos que haja alguém a quem o artigo possa ser roubado. No entanto, no caso de não ser roubado a 

ninguém, foi adoptada a opinião de Sabinus e Cassius, que consideravam que a propriedade deixa imediatamente de ser nossa 

assim que a abandonamos. 
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28. Se o bem não foi, de facto, abandonado, mas quem o tomar pensa que o foi, não será responsável pelo roubo. 

 

29. Se o bem não tiver sido abandonado, e não pensa assim, mas toma-o como se estivesse exposto, não para lucrar com ele, 

mas para o devolver à pessoa a quem pertence, não será responsável pelo roubo. 

 

30. Portanto, se ele não sabia a quem pertencia, e, no entanto, a levou para a devolver a quem a reclamou, ou pôde provar que 

a propriedade era sua, vejamos se ele será responsável pelo roubo. Não creio que o faça, pois a maioria das pessoas faz isto 

com a intenção de colocar um aviso anunciando que encontraram o bem, e que o devolva a quem o reclamar. Tais pessoas 

demonstram que não têm a intenção de roubar. 

 

31. O que deve ser feito se ele exigir uma recompensa por ter encontrado o bem? Isto não é considerado como um roubo, 

embora não seja muito honroso para ele exigir nada. 

 

32. Quando alguém voluntariamente deita algo fora, ou o deitou fora, mas não com a intenção de o considerar abandonado, e 

o senhor retira-o, Celsus, no Décimo Segundo Livro do Digest, pergunta se é culpado de roubo. E diz que se pensou que o 

artigo foi abandonado, não será responsável, mas se não o pensou, pode existir uma dúvida sobre este ponto; mesmo assim, 

afirma que não será responsável, porque diz que a propriedade não lhe foi tirada, que a deitou fora voluntariamente. 

 

33. Quando alguém transporta bens que foram atirados borda fora de um navio, será ele culpado de roubo? Neste caso, a 

questão é se o bem foi considerado como abandonado. Se quem a a atirou borda fora o fez com a intenção de a abandonar, o 

que, em geral, se deve acreditar, pois sabia que se perderia, aquele que a encontra torna-a sua, e não é culpado de roubo. 

Quando, porém, não teve essa intenção, mas atirou-o borda fora com a intenção de o manter, se o mesmo deveria ser salvo, 

aquele que o encontrar pode ser privado dele. Se este último tinha conhecimento disto, e detém a propriedade com a intenção 

de a roubar, é culpado de furto; mas se a reteve com a intenção de a preservar para o proprietário, não será responsável pelo 

furto. Se, no entanto, ele pensou que a propriedade tinha sido simplesmente atirada borda fora, ainda não será responsável por 

roubo. 

 

34. Mesmo que eu adquira apenas metade da propriedade de um escravo que me tenha roubado algo anteriormente, a melhor 

opinião é que o direito de acção será extinto, quando eu tiver obtido apenas a propriedade de metade do referido escravo; 

porque, mesmo no início, uma pessoa que tivesse metade da propriedade de um escravo não poderia intentar uma acção por 

roubo. É evidente que, se o meu usufruto no referido escravo começar a existir, deve ser dito que o direito de acção por roubo 

não se extingue, porque o usufrutuário não é o proprietário. 

 

0. Pomponius, On Sabinus, Livro XIX. 
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Se, por ordem de um devedor, um falso agente receber dinheiro de outro, um devedor do referido devedor, este será 

responsável perante o devedor pelo roubo, e o dinheiro pertencerá a este último. 

 

23. Se lhe entregar a minha propriedade como sua, e sabe que é minha, a melhor opinião é a de que é culpado de roubo, se o 

fez com a intenção de lucrar com isso. 

 

24. Se um escravo pertencente a uma propriedade que ainda não foi aceite, rouba algo ao herdeiro, e é manumitido pela 

vontade do seu amo, uma acção de roubo irá recair contra ele, porque o herdeiro em momento algum foi seu amo. 

 

23. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLI. 

 

Quando um sócio rouba bens que são propriedade comum (para um roubo de bens da sociedade pode ser cometido), pode-se 

dizer sem qualquer dúvida que uma acção de roubo irá mentir. 

 

23. The Same, On Sabinus, Book XLII. 

 

Foi decidido por todas as autoridades que uma acção por roubo pode ser intentada contra o ladrão, mesmo que os bens 

roubados tenham sido destruídos. Assim, após a morte de um escravo que alguém tenha roubado, o direito de acção por 

roubo permanece intacto. Nem a manumissão extingue este direito, pois a manumissão não é diferente da morte, pois parece 

retirar o escravo do poder do seu senhor. Portanto, não importa de que forma o escravo possa ser retirado do controlo do seu 

senhor, a acção de roubo ainda pode ser intentada contra o ladrão; e esta é a nossa prática. Esta acção é mentira, não porque o 

escravo está agora separado do seu senhor, mas porque está separado dele em benefício do ladrão. Esta regra foi também 

adoptada com referência a uma acção pessoal de recuperação da propriedade; pois pode ser intentada contra um ladrão, 

mesmo que a propriedade tenha sido, por alguma razão ou outra, destruída. Isto também deve ser dito quando o bem caiu nas 

mãos do inimigo, pois está estabelecido que uma acção por roubo pode ser intentada por causa dele. Se, no entanto, depois de 

ter sido considerado abandonado, deve ser recuperado pelo proprietário, este ainda pode instaurar uma acção de furto. 

 

(1) Se um escravo sujeito a um usufruto for roubado, tanto o usufrutuário como o proprietário têm direito a uma acção de 

furto. A acção é, portanto, dividida entre o proprietário e o usufrutuário, e o usufrutuário intenta uma acção pelos lucros, ou 

pelo montante do interesse que tinha em não ter sido cometido um roubo, ou seja, por danos duplos; e o proprietário intenta 

uma acção pelo interesse que tinha em não ser privado da sua propriedade. 

 

(2) Quando dizemos danos duplos, temos de compreender isto para significar que uma acção por danos quádruplos mentirá, 

se o roubo for manifesto. 
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(3) Esta acção pode ser intentada a favor de uma pessoa que só tem direito ao uso do referido escravo. 

 

(4) Se alguém supuser que este escravo também foi dado em penhor, o resultado será que ele, da mesma forma, que o recebeu 

em penhor, terá direito à acção por roubo. Além disso, se o escravo valer mais do que a quantia devida em penhor, mesmo o 

devedor pode intentar a acção por furto. 

 

(5) As acções que se encontram a favor destas pessoas são tão diferentes na sua natureza que, se alguém delas libertou o 

ladrão da responsabilidade por danos, deve ser dito que ele perdeu o direito de acção apenas para si próprio, mas que este 

continua a existir no que diz respeito aos outros. Pois se se supuser que um escravo que pertence a um cidadão comum foi 

roubado, e um dos seus senhores liberta o ladrão da responsabilidade por danos, o outro, que não o fez, terá direito a uma 

acção por roubo. 

 

(6) O proprietário também pode intentar a acção por furto contra o usufrutuário, se tiver feito algo com o objectivo de ocultar 

a propriedade, ou de se apropriar dela. 

 

(7) Foi muito apropriadamente considerado que aquele que pensa ter obtido a posse da propriedade com o consentimento do 

proprietário não é um ladrão. Pois como pode ele ser culpado de fraude quem pensa que o proprietário dará o seu 

consentimento, quer a sua opinião seja falsa ou verdadeira? Portanto, só ele é um ladrão que toma algo contra a vontade do 

proprietário e sabe que o faz. 

 

(8) Por outro lado, se eu pensar que estou a fazer algo contra a vontade do proprietário, e este último deveria estar realmente 

disposto a fazê-lo, coloca-se a questão de saber se haverá fundamento para uma acção de furto. Pomponius diz que eu cometo 

um roubo. Contudo, é verdade que se eu estiver disposto a fazer uso da propriedade, embora ele possa não estar ciente do 

facto, não será culpado de roubo. 

 

(9) Se o bem roubado for restituído ao proprietário, e se for tomada uma segunda vez, outra acção de furto mentirá. 

 

2. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Se a propriedade do bem roubado for alterada de qualquer forma, a acção de furto será feita a favor do verdadeiro 

proprietário; como, por exemplo, a favor do herdeiro e do pretoriano possuidor da propriedade, bem como de um pai 

adoptivo, e de um legatário. 

 

3. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 
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Um certo homem perdeu um vaso de prata, e intentou uma acção por roubo, e quando surgiu uma disputa quanto ao peso do 

vaso, e o queixoso declarou que era maior do que realmente era, o ladrão produziu o vaso. Aquele a quem o vaso pertencia 

retirou-o ao ladrão, e este, no entanto, foi condenado por danos duplos, o que foi uma decisão excessivamente correcta. Pois 

na acção penal não está incluído apenas o bem em si que foi roubado, quer a acção por furto manifesto, quer a acção por furto 

não manifesto seja intentada. 

 

4. Qualquer pessoa que conheça um ladrão não é ele próprio, quer o aponte ou não, pois existe uma grande diferença entre 

esconder um ladrão e não o apontar. Quem o conhece não é responsável por roubo, mas quem o esconde é responsável por o 

fazer. 

 

5. Aquele que toma um escravo com o consentimento do seu senhor não é nem um ladrão nem um raptor, como é 

perfeitamente evidente. Pois quem age de acordo com a vontade do proprietário da propriedade pode ser chamado de ladrão? 

 

6. Se o senhor o proibiu, e ele leva o escravo, mas não com a intenção de o esconder, ele não é um ladrão; se o esconde, 

começa então a ser um ladrão. Portanto, quem leva um escravo, mas não o esconde, não é um ladrão, mesmo que o faça 

contra a vontade do mestre. Compreendemos, no entanto, que o mestre proíbe que isso seja feito, mesmo quando não está 

ciente do facto, ou seja, quando não consente. 

 

7. Se eu lhe der uma peça de vestuário para ser limpa para uma compensação, e você, sem o meu conhecimento ou 

consentimento, a emprestar ao Titius, e o Titius a roubar, uma acção de roubo também estará a seu favor, porque você é 

responsável pela guarda da propriedade; e eu terei direito a uma acção contra si, porque não a deveria ter emprestado, e ao 

fazê-lo, você cometeu um roubo. Este é um caso em que um ladrão pode intentar uma acção por furto. 

 

8. Quando uma escrava, que está grávida, é roubada ou concebe enquanto está nas mãos do ladrão, o seu filho será 

propriedade roubada; quer nasça enquanto está sob o controlo do ladrão, quer enquanto está nas mãos de um possuidor de 

boa-fé. No entanto, neste último caso, a acção de roubo não mentirá. Mas se ela conceber enquanto estiver nas mãos de um 

possuidor de boa-fé, e tiver uma criança enquanto lá estiver, o resultado será que a criança não será propriedade roubada, mas 

que pode mesmo ser obtida por usucapião. A mesma regra deve ser observada em relação ao gado e aos seus descendentes, 

como no caso de uma criança de uma escrava fêmea. 

 

9. Os potros nascidos de éguas roubadas pertencem imediatamente a um comprador de boa-fé, e isto é razoável, porque estão 

incluídos nos lucros, mas o filho da escrava fêmea não está incluído nos lucros. 

 

10. Um ladrão vendeu propriedade roubada, e o proprietário da mesma extorquiu o dinheiro pago por ela ao ladrão. A opinião 

foi devidamente dada de que ele tinha cometido um roubo do dinheiro, e ele será mesmo responsável pela acção por bens 
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tomados por violência; pois ninguém tem qualquer dúvida de que o que foi adquirido em troca de bens roubados não é, em si 

mesmo, roubado. Por conseguinte, o dinheiro obtido como preço de bens roubados não é furtado. 

 

11. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Acontece por vezes que aquele que tem interesse em que a propriedade seja preservada não tem direito à acção de furto. Por 

exemplo, um credor não pode intentar uma acção por roubo de bens pertencentes ao seu devedor, embora este último, caso 

contrário, possa não poder pagar o que lhe foi emprestado. Falamos, contudo, de bens que não tenham sido dados em penhor. 

Do mesmo modo, uma esposa não pode intentar uma acção por roubo com referência a bens penhorados, o que é por sua 

conta e risco; mas o seu marido pode fazê-lo. 

 

12. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Na acção de furto não são os danos que quadruplicam ou duplicam, mas o verdadeiro preço do bem em si. Se, no entanto, o 

bem deixou de existir no momento em que o julgamento é feito, isto, no entanto, deve ser feito. A mesma regra aplica-se se o 

bem actualmente se deteriorou, pois a avaliação será referida ao momento em que o roubo foi cometido. Se o bem se tornou 

mais valioso, o dobro do valor será estimado no momento em que mais valia; porque é mais verdadeiro dizer que o roubo foi 

cometido nesse momento. 

 

13. Celsus afirma que um roubo é cometido com ajuda e aconselhamento, não só quando tal é feito para que as partes possam 

roubar em conjunto, mas mesmo que essa intenção não tenha existido, e quando o roubo foi cometido por motivos de 

hostilidade. 

 

14. Pedius diz muito apropriadamente que, como ninguém comete um furto sem fraude, a assistência e os conselhos para o 

cometer não podem ser dados sem fraude. 

 

15. Considera-se que ele dá conselhos que persuadem, induzem, e dão informações para a comissão do roubo. Dá assistência 

a quem fornece os seus serviços e ajuda para a remoção secreta da propriedade. 

 

16. Quem mostrar um pano vermelho ao gado e os colocar em fuga, para que possam cair nas mãos de ladrões, e o fizer com 

intenção fraudulenta, será passível de uma acção por roubo. Mesmo que não o faça com o objectivo de perpetrar um roubo, 

uma brincadeira tão perigosa não deve ficar impune. Por conseguinte, Labeo diz que uma acção de facto deve ser concedida 

contra ele. 

 

17. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIII. 
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Pois se o gado se precipitar de alguma elevação, será concedida uma acção equitativa por danos injustos, como nos termos da 

Lei de Aquilian. 

 

18. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Quando alguém dá ajuda ou conselho a uma esposa que rouba os bens do seu marido, ele será responsável por roubo. 

 

19. Mesmo que ele cometa roubo com ela, ele será responsável pela acção de roubo, enquanto que ela não será responsável. 

 

20. Se ela própria prestar assistência ao ladrão, não será responsável pelo roubo, mas pela remoção fraudulenta de 

propriedade. 

 

21. Não há qualquer dúvida de que ela será responsável por um roubo cometido pela sua escrava. 

 

22. O mesmo deve ser dito em relação a um filho sob controlo paterno que serve no exército; pois não será responsável por 

um roubo cometido contra o seu pai; mas será responsável pelo acto do seu escravo castrense, se este último roubar ao seu 

pai. 

 

23. Se o meu filho, que tem um peculiar castrense, lhe rouba algo, vejamos se posso intentar uma acção justa contra ele, pois 

ele tem bens com os quais pode satisfazer o julgamento. Pode sustentar-se que o processo pode ser intentado. 

 

24. Será o pai, no entanto, responsável perante o seu filho se ele tiver retirado algo do seu peculiar castrense? é uma questão 

que devemos considerar. Penso que ele será responsável, pois não só rouba algo ao filho, como também pode ser processado 

numa acção por roubo. 

 

25. Mela diz que um credor que não lhe devolva um penhor depois de o seu dinheiro lhe ter sido pago é responsável pelo 

roubo, se ele retiver o penhor com o objectivo de o ocultar, o que creio ser verdade. 

 

26. Quando existem minas de enxofre num campo, e qualquer pessoa lhes retira o enxofre, o proprietário terá direito a uma 

acção de furto e, posteriormente, o arrendatário pode, ao abrigo do seu contrato de arrendamento, obrigar a que a acção 

anterior lhe seja atribuída. 
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27. Se o seu escravo, ou o seu filho, receber roupa com o objectivo de a limpar, e esta for roubada; coloca-se a questão de 

saber se terá direito a uma acção por furto. Se a peculiaridade do escravo for roubada, pode intentar uma acção de furto, mas 

se não for roubada, deve ser dito que uma acção deste tipo não mentirá. 

 

28. Se, no entanto, alguém comprar bens roubados, sem saber que é esse o caso, e for desonestamente privado dos mesmos, 

terá direito a uma acção de furto. 

 

29. É afirmado por Labeo, que se um homem deve dirigir um comerciante de farinha para fornecer farinha a alguém que a 

peça em seu nome, e um transeunte tendo ouvido isto deve pedir a farinha em seu nome, e recebê-la, uma acção de furto 

mentirá a favor do comerciante de farinha contra a pessoa que fez o pedido, e não a meu favor, pois o comerciante de farinha 

estava a fazer negócios para si próprio, e não para mim. 

 

30. Se alguém receber o meu escravo fugitivo como seu de um duumvir, ou de qualquer outro magistrado que tenha 

autoridade para libertar pessoas da prisão, ou da custódia, será ele responsável por uma acção por roubo? É estabelecido que 

se ele der garantias, deverá ser concedida uma acção ao proprietário contra eles, e estes deverão ceder-me os seus direitos de 

acção. Se, no entanto, ele não tomou fianças mas entregou o escravo ao reclamante, como a quem estava a receber o que lhe 

pertencia, o proprietário terá direito a uma acção por roubo contra o raptor. 

 

31. Se alguém cunhar moedas de ouro ou prata, ou qualquer outra propriedade, da mão de outro, será responsável pelo roubo, 

se o fez com a intenção de que um terceiro as tirasse, e as levasse consigo. 

 

32. Quando alguém rouba um lingote de prata que me pertence, e faz dele copos, posso ou trazer um fato para o roubo do 

lingote, ou um fato pessoal para a recuperação do bem. A mesma regra aplica-se às uvas, e ao seu sumo não fermentado, e às 

sementes; para a acção pelo roubo das uvas, o seu sumo não fermentado, e as suas sementes, pode ser intentada, bem como 

uma acção pessoal. 

 

33. Um escravo que alega ser livre para que lhe seja emprestado dinheiro não comete roubo, pois apenas afirma que é um 

devedor solvente. A mesma regra aplica-se a quem finge ser o chefe de família para que o dinheiro lhe possa ser emprestado 

mais facilmente quando, de facto, é um filho sob controlo paterno. 

 

34. Julianus, no Livro Vinte e Segundo do Digest, diz que se alguém receber dinheiro de mim para pagar ao meu credor, e, 

como ele próprio deve a mesma soma ao mesmo credor, paga-a em seu próprio nome, ele comete roubo. 

 

35. Se o Titius vender bens pertencentes a outro, e receber o seu preço do comprador, não é considerado como tendo roubado 

este dinheiro. 
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36. Quando um de dois sócios gerais recebe bens em penhor, e estes são roubados, Mela diz que só ele, que recebeu o 

penhor, terá direito a uma acção por roubo, e que o seu sócio não terá direito ao mesmo. 

 

37. Ninguém pode cometer um roubo por palavras, ou por escrito; pois é um princípio aceite que um roubo não pode ser 

cometido sem que se trate do artigo em questão. Por conseguinte, prestar assistência ou aconselhamento só se torna 

criminoso quando a propriedade é posteriormente manuseada. 

 

38. Se alguém excitar o meu rabo para o induzir a cobrir as suas próprias éguas, com o objectivo de criar potros, não será 

responsável pelo roubo, a menos que também tivesse a intenção de roubar. Dei esta opinião ao meu amigo Herennius 

Modestinus, que me consultou da Dalmácia, com referência a garanhões para os quais as éguas tinham sido trazidas para este 

fim por um homem que foi posteriormente considerado responsável por roubo; se ele tivesse a intenção de roubar, mas se não 

o tivesse feito, uma acção de facto mentiria. 

 

39. Como eu estava disposto a emprestar dinheiro a Titius, que era um homem honrado e solvente, substituiu-o por outro 

Titius que era pobre, representando para mim que ele era o rico Titius, e, tendo recebido o dinheiro, dividiu-o com ele. És 

responsável pelo roubo, pois foi cometido com a tua ajuda e conselhos, e Titius também será responsável pelo roubo. 

 

40. Se, quando fizer uma compra, alguém lhe emprestar pesos superiores aos legais, Mela diz que será responsável pelo 

roubo ao vendedor, e que você também será, se tivesse conhecimento dos factos; pois não recebeu o artigo com o 

consentimento do vendedor, pois foi enganado no peso. 

 

41. Se alguém deve persuadir o meu escravo a apagar o seu nome de um instrumento, por exemplo, de uma nota de venda, 

Mela diz, e eu penso, que uma acção por roubo pode ser intentada. 

 

42. Quando o meu escravo foi persuadido a copiar os meus registos, penso que uma acção por corrupção de um escravo pode 

ser intentada contra a pessoa que o persuadiu; e se ele próprio os copia, uma acção por fraude deve ser concedida. 

 

43. Quando um colar de pérolas tiver sido roubado, o seu número deve ser indicado. Quando uma acção é intentada por 

roubo de vinho, deve ser mencionado o número de jarros que foram tomados. Se os vasos forem apropriados, o número deve 

ser indicado. 

 

44. Se o meu escravo, que tem a administração livre do seu peculiar, deve fazer um acordo (mas não para fins de doação), 

com alguém que roubou o seu peculiar, é considerado como tendo participado numa transacção legítima; pois embora uma 

acção de furto possa ser adquirida para o seu senhor, ainda assim faz parte do peculiar do escravo. Se toda a pena do dobro 
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do valor do roubo for paga ao escravo, não há dúvida de que o ladrão será libertado. O resultado disto é que, se o escravo 

deveria ter recebido do ladrão o que lhe parece ser satisfação pela propriedade roubada, a transacção também será 

considerada legítima. 

 

45. Quando alguém jura que não cometeu um roubo, e depois trata da propriedade roubada, o direito de acção por roubo é 

extinto, mas que a perseguição da propriedade é ainda preservada para o proprietário. 

 

46. Quando um escravo roubado é nomeado herdeiro, o queixoso pode também obter o valor da propriedade numa acção de 

furto, desde que o escravo tenha morrido antes de ter entrado na propriedade por ordem do seu senhor. O mesmo resultado 

pode ser obtido através de uma acção pessoal para a recuperação do escravo morto. 

 

47. Se um escravo que deve ser livre sob uma condição for roubado, ou qualquer propriedade condicionalmente legada for 

apropriada e a condição depois deve ser cumprida, antes da entrada da propriedade, a acção de furto não pode ser intentada, 

porque o interesse do herdeiro deixou de existir. Enquanto a condição estiver pendente, contudo, o valor do escravo deve ser 

estimado como o preço pelo qual ele poderia ser vendido. 

 

48. O mesmo, No Édito, Livro XXXVIII. 

 

Quando um homem, empregando violência, rouba qualquer coisa de uma casa onde ninguém estava na altura, pode ser 

processado numa acção para recuperar o quádruplo do valor da propriedade roubada, bem como numa acção por roubo não-

manifesto, caso não deva ser detido enquanto transportava a propriedade. 

 

49. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Aquele que arrombar uma porta com o objectivo de causar danos (embora os bens possam ser levados por outros em 

resultado disso), não será culpado de roubo, pois o desejo e intenção do culpado fazem uma distinção no caso de crime. 

 

50. Se um escravo do emprestador de um artigo para uso o rouba, e aquele de quem foi roubado é solvente, Sabinus diz que 

uma acção de empréstimo pode ser intentada contra ele, bem como uma acção contra o senhor por causa do roubo cometido 

pelo escravo. No entanto, se o senhor tiver o dinheiro que recolheu, o direito de acção por roubo será extinto. A mesma regra 

aplica-se quando a acção de empréstimo é indeferida. 

 

51. Se o seu escravo roubar propriedade que lhe tenha sido emprestada para uso, uma acção de furto não será contra si, mas 

apenas uma acção de empréstimo, porque a propriedade estava sob o seu risco. 
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52. Qualquer pessoa que se ofereça voluntariamente para transaccionar o negócio de outros não tem direito à acção por furto, 

embora a propriedade possa ter sido perdida por sua culpa; mas o julgamento pode ser feito contra ele num processo baseado 

numa agência voluntária, se o proprietário lhe transferir o seu direito de acção. A mesma regra aplica-se a quem administra 

os negócios no lugar de um tutor, bem como a um tutor que é obrigado a observar diligência; como, por exemplo, onde vários 

tutores testamentários foram nomeados, e um deles sozinho, depois de ter dado segurança, assume a administração do 

fideicomisso. 

 

53. Se possuir a minha propriedade através da doação de outro, e eu a roubar, Julianus diz que só pode intentar a acção de 

furto contra mim, se for do seu interesse reter a posse; por exemplo, se tiver defendido um escravo que foi dado numa acção 

noxal, ou se tiver tomado conta dele quando estava doente, terá uma causa justa para o reter contra a pessoa que o exigiu. 

 

54. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIII. 

 

Se um credor fizer uso de uma penhora, é responsável pelo roubo. 

 

55. Foi dada a opinião de que uma pessoa que tenha recebido algo para seu próprio uso, e o empreste a outra, é culpada de 

roubo. Assim, é suficientemente evidente que um roubo é cometido, mesmo que alguém utilize a propriedade de outra pessoa 

para seu próprio benefício, e não faz diferença que se diga que ele não age com este fim em vista. Pois é uma espécie de lucro 

pecuniário dar a propriedade de outra pessoa; e outra adquirir para nós próprios uma obrigação por conta do benefício 

resultante. Por conseguinte, é culpado de roubo que remove secretamente um artigo com o objectivo de o dar a outro. 

 

56. A Lei das Doze Mesas não permite que um ladrão, que é apanhado a roubar durante o dia, seja morto, a menos que se 

defenda com uma arma. Pelo termo "arma" entende-se uma espada, um taco, uma pedra, e finalmente tudo o que possa ser 

utilizado com o objectivo de infligir ferimentos. 

 

57. Como a acção de furto faz referência à prossecução da pena, enquanto que a acção pessoal e a acção de recuperação do 

bem são utilizadas para este último fim, é evidente que se o bem for recuperado, o direito de acção por furto permanecerá 

intacto, mas que as outras duas acções serão extintas; como, por outro lado, depois de a pena de danos duplos ou quádruplos 

ter sido paga, o direito de intentar uma acção para a recuperação do bem, e o da acção pessoal, permanecerá intacto. 

 

58. Quem emprestar conscientemente ferramentas para abrir uma porta ou um armário, ou emprestar conscientemente uma 

escada com o objectivo de subir, mesmo que, no início, não tenha dado qualquer conselho para a comissão de um roubo, 

continuará a ser responsável por uma acção por roubo. 

 



3209 

 

59. Se um tutor que administra os assuntos da sua confiança, ou um curador, fizer um compromisso com um ladrão, o direito 

de acção por furto é extinto. 

 

60. Ulpianus, Disputations, Livro III. 

 

Quando um credor transporta um bem que lhe foi prometido, não se considera que o trate com o propósito de o roubar, mas 

que se encarregue do seu próprio penhor. 

 

61. Julianus, Digest, Livro XXII. 

 

Em certas circunstâncias, um ladrão, mesmo enquanto a obrigação da sua pena permanece, torna-se novamente responsável, 

e pode ser processado várias vezes pelo roubo da mesma propriedade. A primeira instância que ocorre é quando o direito de 

posse é alterado; por exemplo, quando a propriedade volta a chegar às mãos do proprietário, e a mesma pessoa a rouba ou ao 

mesmo proprietário, ou àquele a quem emprestou, ou a vendeu. Se, no entanto, o proprietário for mudado, será passível de 

uma segunda penalização. 

 

62. Qualquer pessoa que traga um ladrão perante o Prefeito da Patrulha da Noite ou o Governador de uma Província, é 

entendido como tendo escolhido uma forma de recuperar a sua propriedade. Se o assunto for encerrado ali, e, pela 

condenação do ladrão, o dinheiro roubado for recuperado, a questão do roubo parece ser reduzida a simples danos; 

especialmente se o ladrão foi instruído não só a devolver os bens roubados, mas também se o juiz ordenou algo mais a ser 

feito. No entanto, quando lhe foi ordenado que nada mais fizesse do que devolver os bens roubados, e o juiz não proferiu uma 

decisão por qualquer outra coisa contra ele, pelo facto de o ladrão ter incorrido no perigo de uma pena maior, deve ser 

entendido que a questão do roubo foi eliminada. 

 

63. Se a propriedade que faz parte de um peculiar, depois de ter sido roubada, volta a entrar na posse do escravo, o defeito 

ligado ao roubo é removido, e a propriedade neste caso começa a pertencer ao peculiar, e a ser possuída pelo escravo. 

 

64. Quando, porém, um escravo remove secretamente uma propriedade pertencente ao seu peculiar, com a intenção de a 

roubar, desde que a mantenha, a sua condição não é alterada, pois o seu senhor não é privado de nada. Se, no entanto, o 

entregar a outro, comete um roubo. 

 

65. Uma pessoa que administra uma tutela tem o direito de se comprometer com um ladrão, e se ele permanecer no controlo 

do bem roubado, deixa de o ser, porque o tutor ocupa o lugar do proprietário. O mesmo deve ser dito em relação ao curador 

de uma pessoa louca; uma vez que ele ocupa o lugar do proprietário a tal ponto que, mesmo entregando bens pertencentes à 
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pessoa louca, é considerado aliená-la. O tutor e o curador de uma pessoa louca, no entanto, podem, em seu próprio nome, 

trazer um processo para a recuperação do bem roubado. 

 

66. Se dois dos seus escravos roubarem roupa e placa de prata, e, por causa de um dos escravos, for intentada contra si uma 

acção para recuperar a roupa roubada, e depois, por causa do outro, for intentada contra si uma acção para recuperar a placa 

de prata, não deve ser concedida uma excepção contra si, porque já foi intentada uma acção para recuperar a roupa roubada. 

 

67. Alfenus, Epitomes of the Digest of Paulus, Livro IV. 

 

Se alguém fizer uma escavação com o propósito de retirar giz, e o remover, é um ladrão, não porque tenha cavado o giz, mas 

porque o tirou. 

 

68. Julianus, Sobre Urseius Ferox, Livro IV. 

 

Se uma propriedade deve ser roubada a um filho sob controlo paterno, ele pode intentar uma acção adequada por esta causa 

depois de se tornar o chefe de família. Se um bem que lhe tenha sido alugado tiver sido roubado, pode também intentar uma 

acção por esta causa, depois de se tornar independente. 

 

69. The Same, On Minicius, Livro III. 

 

Quando alguém que tenha emprestado um artigo para uso o rouba, uma acção por roubo não pode ser intentada contra ele, 

porque ele só levou o que era seu, e a outra parte na transacção será exonerada de qualquer responsabilidade decorrente do 

empréstimo. Isto, contudo, só deve ser considerado como referindo-se a casos em que aquele a quem o artigo foi emprestado 

não tinha qualquer razão para o reter. Pois se ele tivesse incorrido em qualquer despesa necessária por causa do artigo 

emprestado, é mais do seu interesse retê-lo do que intentar uma acção baseada no empréstimo, e portanto terá direito a uma 

acção por roubo. 

 

70. Africanus, Perguntas, Livro VII. 

 

Uma escrava fugitiva é entendida, até certo ponto, para se roubar a si própria, e também ao levar o seu filho consigo, comete 

um roubo. 

 

71. The Same, Questões, Livro VIII. 
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Quando um escravo que pertence em comum rouba algo a um dos seus senhores, é estabelecido que uma acção em partição 

deve ser intentada; e fica ao critério do juiz ordenar que o outro senhor repare o dano, ou atribuir a sua parte do escravo. O 

resultado disto parece ser que, mesmo que ele tenha alienado a sua parte, também pode ser intentada uma acção contra o 

comprador, uma vez que, em alguns aspectos, uma acção noxal segue a pessoa. Esta regra, no entanto, não deve ser levada ao 

ponto de se manter que, mesmo que o escravo se torne livre, pode intentar uma acção contra ele; tal como uma acção não 

poderia ser intentada se ele pertencesse inteiramente ao outro dono. Por conseguinte, é evidente que, se o escravo morrer, não 

há nada que o queixoso possa recuperar neste terreno, a menos que o outro co-proprietário tenha obtido algum benefício da 

propriedade roubada. 

 

72. Ele diz que outro resultado disto é, que se um escravo, que me deu em penhor, me rouba algo, trazendo a acção contrária 

de penhor, posso obrigá-lo a reparar o dano, ou a entregar-me o escravo a título de reparação. 

 

73. O mesmo deve ser dito em relação a um escravo que foi acordado que poderia ser devolvido em determinadas 

circunstâncias, de modo que mesmo o comprador será obrigado a restaurar todas as adesões e lucros; e, por outro lado, o 

vendedor será obrigado ou a reparar o dano, ou a entregar o escravo a título de reparação pelo dano sofrido, a menos que uma 

acção por uma quantia maior possa ser intentada. 

 

74. Quando um homem dá conscientemente um ladrão em penhor a alguém que desconhece o facto, pode ser obrigado a 

reparar todos os danos; pois isto está em conformidade com a boa fé. 

 

75. Na acção de compra, no entanto, que tipo de escravo o vendedor o representou para ser, por todos os meios, deve ser 

tomado em consideração. 

 

76. Mas, com referência ao que diz respeito à acção sobre o mandato, diz que duvida que se deva também considerar que 

todos os danos devem ser reparados. E, de facto, este princípio deve ser observado ainda mais do que nos casos anteriores; de 

modo que se aquele que deu a ordem de compra de um certo escravo não soubesse que era um ladrão, será, no entanto, 

obrigado a reparar todos os danos sofridos; pois será perfeitamente justo que o agente alegue que não teria sofrido os danos 

se não tivesse recebido a ordem. Isto é ainda mais evidente no caso de um depósito, pois embora de outra forma parecesse 

equitativo que ninguém deveria sofrer mais danos do que o próprio escravo, é muito mais equitativo que o dever cumprido 

por uma pessoa para com outra em seu benefício, e não para com aquele que o fez, não deveria prejudicar este último. E, tal 

como nos contratos de venda, aluguer e penhor anteriormente mencionados, foi declarado que a pessoa que conscientemente 

se manteve em silêncio deveria ser punida, pelo que nestes contratos, a negligência daqueles para cujo benefício são 

celebrados, só deveria ser prejudicial para si própria. Pois é certamente culpa do mandatário que ordenou à outra parte que 

comprasse para si um escravo de sucessão, e é também culpa dele que depositou a propriedade que não tenha sido mais 

diligente em dar aviso quanto ao carácter do escravo que foi depositado. 
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77. Com referência a um empréstimo para uso existe, no entanto, razão para ter uma opinião diferente, uma vez que só está 

em causa a conveniência daquele que solicitou o uso da propriedade. Portanto, aquele que fez um empréstimo para uso, como 

num contrato de arrendamento, não pode perder nada para além do valor do escravo, se não for culpado de fraude. Além 

disso, neste caso, deveríamos ser um pouco mais indulgentes na interpretação da fraude, porque (como já foi dito) a pessoa 

que empresta o imóvel não lucra com isso. 

 

78. Penso que isto é verdade se nenhuma culpa for atribuída a quem se comprometeu a executar o mandato, ou a tomar conta 

do depósito, onde o próprio proprietário lhe deu qualquer placa de prata ou uma soma de dinheiro para a sua guarda; mas por 

outro lado, onde o proprietário não fez nada deste tipo, uma opinião diferente deve ser adoptada. 

 

79. Aluguei-lhe uma parcela de terreno, e (como é costume) foi acordado que eu deveria ter direito às colheitas por meio de 

penhora do arrendamento. Diz que se as retirar secretamente, poderá ser intentada contra si uma acção por roubo. Mas se 

vender as colheitas a alguém antes de serem recolhidas, e o comprador as retirar, o resultado será que devemos considerar 

que foram roubadas; enquanto estiverem presas ao solo, constituem uma parte da terra, e portanto pertencem ao arrendatário, 

pelo motivo de que se considera que ele as recolheu com o consentimento do proprietário; o que certamente não pode ser dito 

correctamente no presente caso. Pois como podem tornar-se propriedade do inquilino, quando o comprador as reúne em seu 

próprio nome? 

 

80. Um escravo que foi ordenado para ser livre sob a condição de pagar aurei de posse foi defendido pelo herdeiro numa 

acção noxal. Enquanto o caso ainda estava pendente, o escravo, tendo pago a aurei da posse ao herdeiro, obteve a sua 

liberdade. Levantou-se a questão de saber se deveria ser libertado, a menos que desse ao queixoso a posse de aurei que o 

herdeiro tinha recebido. Considerou-se que a fonte da qual o dinheiro tinha sido obtido deveria ser tomada em consideração. 

Se tivesse vindo de outro lugar que não o peculiar, o herdeiro deveria pagá-lo; porque, se o escravo ainda não tivesse ganho a 

sua liberdade, e tivesse sido entregue a título de reparação, ele teria pago o dinheiro à pessoa a quem foi entregue. Se, no 

entanto, o dinheiro fosse derivado da sua peculiaridade, pela razão de ter pago ao herdeiro o que este não lhe deveria ter 

permitido dar, deveria ser tomada uma decisão contrária. 

 

81. Marcianus, Regras, Livro IV. 

 

Aquele que mostra o caminho a um escravo fugitivo não comete um roubo. 

 

82. Macer, Ministério Público, Livro II. 
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O Governador de uma província não pode impedir que alguém que tenha sido condenado por roubo seja marcado com 

infâmia. 

 

83. Neratius, Pergaminhos, Livro I. 

 

Titius, um herdeiro, tendo sido acusado do legado de um escravo à Seius, o referido escravo cometeu um roubo contra Titius, 

antes da entrada da propriedade. Se, após a sua entrada, Seius desejasse ter o legado, Tito poderia intentar uma acção de furto 

contra ele, por causa do acto do escravo, porque quando este último cometeu o crime, não pertencia a Tito; e mesmo que 

alguém devesse sustentar que se o escravo tivesse começado a pertencer a ele contra quem cometeu o furto, o direito de 

acção por furto seria extinto, de modo que mesmo que ele fosse alienado, não poderia ser intentada uma acção por este 

motivo. O escravo só se tornou propriedade do Titius após a entrada da propriedade, porque os legados passam directamente 

da pessoa que os deixa para aquele a quem são legados. 

 

84. Ulpianus, Sobre o Édito do Curule Ediles, Livro I. 

 

Aquele que se apropriou de uma propriedade pertencente a outro com a intenção de lucrar com ela, ainda que, tendo mudado 

de ideias, possa depois devolvê-la ao proprietário, é um ladrão; pois ninguém por arrependimento deixa de ser responsável 

por tal crime. 

 

85. Paulus, On Plautius, Livro VII. 

 

Quando alguém que tenha dado um artigo em penhor o vende, embora seja o proprietário, comete um roubo, quer o tenha 

entregue ao credor, quer se tenha limitado a si próprio por um acordo especial. Julianus tem a mesma opinião. 

 

86. Se alguém a quem tenha sido roubado um bem me legar, enquanto este estiver nas mãos do ladrão, e este se apropriar 

dele, terei eu direito a uma acção de furto? De acordo com a opinião de Octavenus, tal acção só ficará a meu favor quando o 

herdeiro não tiver direito a uma em seu nome; porque está estabelecido que, independentemente da forma como a 

propriedade da propriedade possa ser alterada, o proprietário terá o direito de intentar a acção por roubo. 

 

87. As antigas autoridades deram como opinião que quando alguém traz um tropeiro em tribunal por fraude, e as suas mulas 

morrem entretanto, ele será passível de furto. 

 

88. Julianus diz que quando um escravo é nomeado para a recolha de dinheiro, e o recolhe depois de ter sido manumitido, ele 

será responsável por roubo. A mesma regra aplica-se ao caso de um tutor a quem o dinheiro é pago após a puberdade. 
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89. Se me recomendou o Titius como sendo solvente, e como sendo alguém a quem posso emprestar dinheiro, e eu faço 

perguntas sobre ele, e depois me apresenta outra pessoa como Titius, será culpado de roubo; porque acredito que ele é Titius, 

e por todos os meios se aquele que me foi trazido soubesse da fraude. Se não tinha conhecimento disso, não será culpado de 

roubo, e aquele que o apresentou não parece ter dado a sua ajuda, pois não foi cometido nenhum roubo; mas será concedida 

uma acção de facto contra a pessoa que o trouxe. 

 

90. Se eu estipular consigo que não faça nada para impedir que o escravo Eros me seja dado antes de me suceder, embora 

seja do meu interesse que ele não seja roubado, ainda assim, se ele for roubado, não será responsável nos termos da 

estipulação; desde que nada tenha sido feito por si para impedir que ele me seja dado, e eu não terei direito a uma acção por 

roubo. 

 

91. Celsus, Digest, Livro XII. 

 

Ninguém comete um roubo, negando que tenha sido feito um depósito com ele. Pois a negação em si não constitui uma 

ofensa, embora esteja muito perto de o fazer. Mas se a pessoa adquirir a posse do bem com o objectivo de se apropriar dele, 

comete um furto. Não faz qualquer diferença se o fiador tinha um anel no dedo, ou a caixa que o continha, se, quando foi 

depositado com o fiador, este último pretendia apropriar-se dele. 

 

92. Se um artigo que prometeu devolver num determinado dia sob pena de roubo, e, por esta razão, é obrigado a suportar a 

perda, isto também será tido em conta ao instaurar a acção por roubo. 

 

93. Uma criança roubada cresceu nas mãos do ladrão. Este último é culpado de roubar o jovem, bem como a criança, e ainda 

assim, só há um roubo; por conseguinte, ele é responsável por danos duplos; sendo feita uma estimativa do maior valor que a 

criança tinha em qualquer altura depois de ter sido roubada. Como a acção por furto só pode ser intentada uma vez, que 

referência tem isto à questão acima proposta? Pois, se ele tivesse sido roubado do ladrão, e depois recuperado por ele do 

outro criminoso, mesmo que tivesse cometido dois furtos, a acção não poderia ser intentada contra o ladrão mais do que uma 

vez. Não duvido que deva ser feita uma estimativa do valor do jovem e não do bebé; pois o que seria tão ridículo a ponto de 

considerar a condição do ladrão melhorada em virtude da continuação do seu crime? 

 

94. Se a venda de um escravo for anulada, o comprador não pode intentar a acção de furto contra o vendedor, porque o 

escravo, após a sua compra e antes de ser devolvido, roubou algo. 

 

95. Quando um escravo roubado comete um furto contra o próprio ladrão, é decidido que o ladrão terá direito a uma acção 

contra o proprietário por esta razão, por medo de que os crimes de tais escravos possam ser cometidos impunemente para si 
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próprios, e ser uma fonte de lucro para os seus senhores, uma vez que a peculiaridade dos escravos deste tipo é 

frequentemente aumentada pelos seus furtos. 

 

96. Se um arrendatário, após a expiração do seu contrato de arrendamento, permanecer por mais de um ano, e recolher as 

colheitas sem o consentimento do proprietário, vejamos se uma acção pelo roubo da colheita e da vindima não pode ser 

intentada contra ele. Não creio que haja qualquer dúvida de que ele é um ladrão, e se ele consumir o processo de propriedade 

roubada pode ser trazido para recuperar o seu valor. 

 

97. Marcellus, Digest, Livro VIII. 

 

Julianus nega que o roubo de bens pertencentes a uma propriedade possa ser cometido, a menos que o falecido o tenha dado 

em penhor, ou emprestado; 

 

98. Scaevola, Questões, Livro IV. 

 

Ou onde o usufruto pertence a outro. 

 

99. Marcellus, Digest, Livro VIII. 

 

Pois ele sustentava que, nestes casos, o roubo de bens pertencentes a uma propriedade poderia ser cometido, e a usucapião 

poderia ser interrompida; e, portanto, que uma acção de roubo seria a favor do herdeiro. 

 

100. Javolenus, On Cassius, Livro XV. 

 

Quando uma pessoa a quem um artigo foi emprestado para uso o rouba, pode ser intentada contra ele uma acção de furto, 

bem como uma acção de empréstimo, e se a acção de furto for intentada, o direito de acção de empréstimo será extinto; e se a 

acção de empréstimo for intentada, pode ser invocada uma excepção na barra da acção de furto. 

 

101. Se a propriedade for detida por qualquer pessoa na qualidade de herdeiro, o possuidor não terá direito à acção de furto, 

embora possa obter a propriedade por usucapião; porque aquele que estiver interessado em não a ter roubada pode intentar a 

acção por furto. Este, contudo, parece ser o interesse da pessoa que sofreria o dano, e não daquele que seria beneficiado 

pecuniariamente. 

 

102. Modestinus, Opiniões, Livro VII. 
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Sempronia redigiu uma petição com a intenção de a entregar a um centurião, para que pudesse ser apresentada em tribunal; 

mas ela não lha entregou. Lucius leu-a em tribunal como tendo-lhe sido entregue oficialmente. Como não foi devidamente 

apresentada, ou entregue ao centurião, de que ofensa é ele culpado que presumiu ler em tribunal uma petição roubada da casa 

da pessoa que a redigiu, e que não a entregou para esse fim? Modestinus respondeu que se aquele que a recebeu o fez em 

segredo, cometeu um roubo. 

 

103. Javolenus, On Cassius, Livro XV. 

 

Se alguém que recebe um bem em penhor deve vendê-lo, quando não foi feito qualquer acordo com referência à sua venda 

enquanto estava penhorado, ou se deve dispor dele antes do dia da venda, e a dívida não é paga, ele torna-se responsável pelo 

roubo. 

 

104. The Same, Epistles, Livro IV. 

 

Possuo, de boa fé, uma escrava que tinha sido roubada, e que comprei por dois aureis. Átius roubou-a de mim, e o seu dono e 

eu próprio intentámos uma acção contra ele por roubo. Pergunto, que avaliação de danos deve ser feita para ambas as partes? 

A resposta foi o dobro do seu interesse para o comprador, e para o dono o dobro do valor da mulher. O facto de a pena por 

roubo ser paga a duas pessoas não deve causar qualquer dificuldade, porque embora isto seja feito por causa da mesma 

propriedade, é pago ao comprador em virtude da sua posse, e ao proprietário em virtude da sua propriedade. 

 

105. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXI. 

 

Se alguém que se representou a si próprio como agente me induzir a prometer pagar-lhe ou à pessoa a quem ele me delegou, 

não posso intentar uma acção de furto contra ele, uma vez que não há nenhum objecto que possa ser tratado com a intenção 

de o roubar. 

 

106. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXXVIII. 

 

Aquele que utiliza bens que lhe foram emprestados, ou depositados com ele, de uma forma diferente daquela em que foi 

entendido recebê-los, não tencionando fazê-lo contra o consentimento do proprietário, não é responsável por roubo; nem será, 

em circunstância alguma, responsável por uma acção em depósito. Será ele responsável por uma acção de empréstimo? A 

resposta depende de até que ponto a culpa é dele; ou seja, se ele tinha razões para acreditar que o proprietário não lhe teria 

permitido fazer uso do artigo como ele fez. 
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107. Se alguém comete um roubo contra outro, e um terceiro lhe rouba o que ele próprio se apropriou, o proprietário da 

propriedade pode intentar uma acção contra o último ladrão; mas o primeiro ladrão não o pode fazer, porque o interesse do 

proprietário, e não o do primeiro ladrão, está envolvido, uma vez que a propriedade roubada é segura. Isto foi afirmado por 

Quintus Mucius, e é verdade; pois embora seja do interesse do ladrão que a propriedade esteja segura, porque ele é passível 

de uma acção pessoal, ainda assim a parte interessada pode intentar uma acção contra ele, se o seu interesse se basear num 

bom título. Não adoptamos a opinião de Servius que considerava, se nenhum proprietário do bem roubado tivesse aparecido, 

ou devesse aparecer posteriormente, que o ladrão teria direito à acção de roubo, pois já não se podia entender que pertencia a 

ele que se propunha lucrar com ela de forma pecuniária. Portanto, o proprietário terá direito a uma acção de furto contra 

ambos, e se começar a processar um deles, o seu direito de intentar tal acção contra o outro continuará a existir. A mesma 

regra aplica-se a uma acção pessoal, pois ambos são responsáveis por actos diferentes. 

 

108. The Same, On Various Passages, Livro XIII. 

 

Quando alguém rouba um saco contendo dinheiro, também é responsável por roubar o saco, embora possa não ter tido a 

intenção de o fazer. 

 

109. Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Quando alguém dá um artigo para ser examinado, e aquele que o recebe assume o risco, pode ele próprio instaurar a acção 

por roubo. 

 

110. The Same, Perguntas, Livro IX. 

 

Quando um devedor rouba um penhor, não pode, em circunstância alguma, recuperar o que pagou numa acção por furto. 

 

111. The Same, Questões, Livro XII. 

 

Se eu vender, mas não entregar um escravo, e ele for roubado sem qualquer culpa minha, a melhor opinião é que terei direito 

a uma acção por furto; e sou considerado interessado, ou porque a propriedade estava nas minhas mãos ou porque serei 

obrigado a ceder os meus direitos de acção. 

 

112. Quando, contudo, a acção de furto é adiada por causa da propriedade, embora não minta a menos que tenhamos um 

interesse, ainda assim, o meu benefício deve ser remetido para a avaliação do próprio artigo, mesmo que eu não tenha outro 

interesse. Isto está provado no caso de escravos que devem tornar-se livres sob uma determinada condição, e onde um legado 

é legado condicionalmente. Caso contrário, quando é feita uma tentativa de provar outra coisa, o montante não pode ser 
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facilmente determinado. Portanto, porque a avaliação depende apenas do benefício, uma vez que a acção de furto surge sem 

levar em consideração a propriedade, em casos deste tipo a acção de furto não pode ser referida à avaliação do artigo. 

 

113. Se eu tiver intentado uma acção de produção de propriedade, com a intenção de escolher um escravo que me foi legado, 

e um dos escravos pertencentes à propriedade tiver sido roubado, o herdeiro terá direito a uma acção de furto, uma vez que 

tem interesse no assunto, e não faz diferença se o escravo deveria ter sido guardado. 

 

114. Não importa como um ladrão perpetra um roubo, ele deve ser considerado um ladrão manifesto. 

 

115. Ele, contudo, através de cujo acto fraudulento é cometido um roubo, não é responsável por roubo, mas sim por roubo 

com violência. 

 

116. Se Titius, em cujo nome um falso agente recolheu dinheiro que não era devido, ratifica o pagamento, Titius, de facto, 

pode ele próprio intentar uma acção por negócios transaccionados; mas aquele que pagou o dinheiro que não era devido terá 

direito a uma acção pessoal com esse fundamento contra Titius, e a acção por roubo também será intentada contra o falso 

agente. Mas se o Titius tiver de ser processado, não poderá recorrer indevidamente a uma excepção com base em fraude, para 

obrigar a que lhe seja atribuído o direito de acção pessoal por furto. Se, contudo, o dinheiro era devido, e Titius ratifica o 

pagamento, o direito de acção por furto será extinto, porque o devedor é libertado. 

 

117. Um falso agente pode também cometer um roubo de dinheiro, se enganar o devedor de outro, assumindo o nome de um 

verdadeiro agente do credor. Isto também se aplica ao caso de alguém que afirma que lhe é devido dinheiro como herdeiro do 

credor, Sempronius, quando ele não é o herdeiro. 

 

118. Uma pessoa que estava habituada a transaccionar o negócio do Titius pagou a um falso agente do seu credor em seu 

nome, e o Titius ratificou o pagamento. O direito de acção por roubo não surgirá a favor de Titius, porque assim que o 

dinheiro tiver sido pago, a acção pode ser intentada pela pessoa que o pagou, pois nem a propriedade nem a posse do dinheiro 

pertencem a Titius. Titius, contudo, terá direito a uma acção pessoal para a recuperação do dinheiro que não era devido, e 

quem pagou o dinheiro pode instaurar a acção por roubo. Se o Titius for processado por agência voluntária, o dinheiro deverá 

ser-lhe atribuído pela decisão do tribunal. 

 

119. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Qualquer pessoa que roube dinheiro pertencente a um município ou cidade é responsável por uma acção de furto, e não pelo 

crime de peculação. 
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120. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

Considera-se, ao fazê-lo, como tendo cometido um furto, porque a roupa não foi recebida por ele para esse fim. 

 

121. Quando as colheitas são roubadas da terra, o arrendatário, bem como o proprietário, podem intentar a acção de furto, 

porque foi do interesse de ambos recuperar a propriedade. 

 

122. Qualquer pessoa que roube uma escrava, que não seja uma prostituta, para fins lícitos, será responsável por uma acção 

de furto; e se a esconder, poderá ser punido ao abrigo da Lei Faviana. 

 

123. Qualquer pessoa que roube contas ou notas é responsável por uma acção de furto, pelo montante nelas contido. Não faz 

qualquer diferença, quer tenham sido canceladas ou não, porque, através delas, pode ser provado que a dívida foi paga. 

 

124. Neratius, Opiniões, Livro I. 

 

Quando alguém, pensando que uma pessoa está morta, que de facto ainda está viva, toma posse dos seus bens como seu 

herdeiro, não comete um roubo. 

 

125. Se, após ter iniciado uma acção por roubo contra um homem em seu próprio nome, instaurar outra contra ele por algum 

artigo roubado pelo seu escravo, ele não pode invocar uma excepção com o fundamento de que ambos os roubos foram 

cometidos ao mesmo tempo. 

 

126. Paulus, Sobre Neratius, Livro II. 

 

Embora a propriedade roubada não possa ser adquirida por usucapião a menos que seja devolvida ao proprietário; ainda 

assim, se o seu valor avaliado em tribunal for pago a este último, ou se ele vender a propriedade ao ladrão, deve ser dito que 

o direito de usucapião não é interrompido. 

 

127. The Same, Manuais, Livro II. 

 

Aquele que tem interesse em não ter o bem roubado tem direito à acção de furto, se também tiver a posse do mesmo com o 

consentimento do proprietário; ou seja, onde, por exemplo, o bem lhe é alugado. Contudo, aquele que administra 

voluntariamente os assuntos como tutor, tal como um tutor regular ou curador, não pode intentar uma acção de furto por 

causa de bens que tenham sido roubados por sua culpa. Da mesma forma, qualquer pessoa a quem seja devido um escravo, 
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quer nos termos de uma estipulação ou por vontade, embora tenha um interesse, não pode intentar uma acção de furto; nem 

pode fazê-lo quem se tenha tornado fiador de um inquilino. 

 

128. Tryphoninus, Disputations, Livro IX. 

 

Se um bem que tenha sido roubado, ou obtido por violência, chegar às mãos do proprietário, e este ignorar o facto, não será 

considerado como tendo sido restituído ao seu controlo. Portanto, se após a posse deste tipo de propriedade, o imóvel deve 

ser vendido a um comprador de boa-fé, a usucaptação não pode ter lugar. 

 

129. Paulus, Decretos, Livro I. 

 

Uma acção de roubo será a favor de um credor pelo valor de um penhor, mas não pelo montante da dívida. Mas quando o 

próprio devedor rouba o penhor, o contrário é verdadeiro; para que a acção de furto possa ser intentada pelo montante do 

dinheiro devido, e pelos juros sobre o mesmo. 

 

130. O mesmo, em acções simultâneas. 

 

Quando alguém intenta uma acção por roubo com violência, também não pode intentar uma acção por furto. Se, no entanto, 

preferir intentar uma acção de furto por danos duplos, também pode intentar uma acção de furto por roubo com violência; 

desde que o valor da propriedade não seja quatro vezes superior ao valor da mesma. 

 

131. O mesmo, Sobre as Penas dos Civis. 

 

Se um libertado ou um cliente comete um roubo contra o seu patrono, ou um trabalhador diurno rouba a quem o emprega, 

não haverá fundamento para uma acção de roubo. 

 

132. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro IX. 

 

Um trabalhador foi exonerado de responsabilidade para com o proprietário, numa acção de contratação. Labeo nega que uma 

acção por roubo mentirá. Mais uma vez, se ele devia intentar uma acção por roubo antes de a acção por contratação ter sido 

intentada contra ele, e antes de ter sido proferido o julgamento com referência ao ladrão, ele devia ser libertado pela acção 

por contratação, e o ladrão também devia ser exonerado no que lhe diz respeito. Se nada deste tipo tiver ocorrido 

anteriormente, o julgamento deve ser feito contra o ladrão em favor do mais completo, e este é o caso porque ele tem direito à 

acção por roubo apenas na medida do seu interesse. 
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133. Ninguém pode dar ajuda e conselho a outro que não tenha ele próprio a intenção de cometer um roubo. 

 

93. Labeo, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro II. 

 

Se alguém, sabendo que lhe estão a ser roubados bens, não o impede de o fazer, não pode intentar uma acção por furto. 

Paulus: O contrário é certamente verdade. Pois se alguém souber que lhe foram roubados bens, e ficar calado porque não 

pode impedi-lo, pode intentar uma acção por furto. Se, no entanto, ele poderia tê-lo impedido, mas não o fez, ele ainda pode 

intentar uma acção de furto. Desta forma, os clientes estão habituados a cometer furtos contra os seus libertados, e também 

qualquer pessoa que tenha direito a tal respeito ou reverência que o impeça de ser combatido por outro na sua presença, está 

habituado a cometer um furto. 

 

134. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

É preciso lembrar que os furtos são geralmente processados criminalmente, e que aquele que institui uma acusação assina a 

acusação, não que a sentença possa tornar-se pública, mas porque parece que a ousadia do culpado deve ser contida por uma 

punição extraordinária. Qualquer pessoa, porém, que o deseje, pode intentar uma acção civil, se assim o desejar. 

 

 

 

 

 

Título. 3. Sobre o roubo de madeiras unidas a um edifício. 

 

 

 

 

 

135. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

A Lei das Doze Mesas não permite que uma viga roubada seja destacada de uma casa, ou que uma estaca seja retirada de 

uma vinha, ou que uma acção seja intentada para a sua recuperação; disposição que foi prudentemente estabelecida pela lei 

para impedir que edifícios sejam demolidos, ou que a cultura da vinha seja interferida, sob este pretexto. Mas quando alguém 

é condenado por ter unido estas coisas, a lei concede uma acção por danos duplos contra ele. 
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136. No termo "viga" estão incluídos todos os materiais de que uma casa é composta, e tudo o que é necessário para a 

videira. Portanto, certas autoridades sustentam que azulejos, pedra, tijolo e outros materiais úteis na construção (pois a 

palavra viga deriva do verbo cobrir), assim como cal e areia, são abraçados nesta denominação. Também, no caso da vinha, 

tudo o que é necessário para o seu cultivo está incluído neste termo, como, por exemplo, estacas e adereços. 

 

137. Uma acção para a produção de propriedade é, no entanto, concedida, pois não se pode indultar quem, sabendo que a 

propriedade pertence a outro, a inclui, ou a junta, ou a liga ao seu próprio edifício, pois não processamos como o possuidor, 

mas como aquele que cometeu fraude para evitar estar na posse. 

 

138. The Same, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Se, no entanto, se supõe que foi instaurado um processo por roubo de madeira juntada a uma casa, pode levantar-se a questão 

de saber se uma acção para a recuperação da propriedade será intentada de forma independente. Não duvido que o fará. 

 

 

 

 

 

Título. 4. Quando alguém que é ordenado a ser livre pelos termos de um testamento, após a morte do seu senhor e antes da 

entrada da propriedade, é dito que roubou ou estragou alguma coisa. 

 

 

 

 

 

139. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Se, através da fraude de um escravo que foi ordenado para ser livre após a morte do seu amo, e antes da entrada da herança, 

for dito que foi cometido um acto com referência à propriedade da pessoa que o ordenou para ser livre, a fim de evitar que 

alguma da dita propriedade chegue às mãos do herdeiro, será concedida uma acção por danos duplos contra ele dentro do ano 

disponível. 

 

140. Esta acção, no entanto (como diz Labeo), baseia-se mais no natural, do que na equidade civil. Pois, como uma acção 

civil não é aplicável, é apenas, segundo a Lei Natural, que o infractor, encorajado pela esperança de impunidade, não deve 

ficar impune; uma vez que, tendo a expectativa de obter rapidamente a sua liberdade, acredita que não pode ser castigado 
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como escravo, nem ser condenado como um homem livre porque rouba a propriedade, ou seja, do seu proprietário; o senhor 

ou a senhora não pode intentar uma acção de furto contra o escravo, mesmo que depois se torne livre, ou ser alienado, a 

menos que também tenha posteriormente tratado da propriedade com a intenção de a roubar. Portanto, o Pretor pensou que a 

astúcia e o impudicídio daqueles que despojam as propriedades deveriam ser punidos com uma acção de duplo dano. 

 

141. Um libertado deste tipo não será responsável, a menos que seja acusado de ter desperdiçado algo fraudulentamente. A 

culpa e negligência de um escravo após a sua liberdade ter sido obtida é desculpada; mas a negligência grosseira assemelha-

se muito à fraude. Assim, se ele cometeu algum dano sem fraude, esta acção não mentirá; embora de outra forma, ele seria 

responsável ao abrigo da Lei de Aquilian por ter causado danos de qualquer descrição. Por conseguinte, esta acção tem certas 

restrições, pelo que o escravo deve ser culpado de fraude não só após a morte do seu senhor, mas antes de a herança ter sido 

inscrita. Mas se ele não cometer fraude, ou o fizer durante a vida do seu senhor, ele não será responsável por esta acção. 

Além disso, a acção não mentirá mesmo após a morte do seu amo e a aceitação da herança, pois quando a herança tiver sido 

inscrita, ele poderá ser processado como um freeman. 

 

142. No entanto, o que deve ser feito, se ele recebeu a sua liberdade sob uma condição? Neste caso, ele ainda não será livre, 

mas pode ser punido como escravo; e por isso deve ser dito que esta acção não mentirá. 

 

143. Onde, no entanto, a sua liberdade já foi obtida, deve dizer-se que esta acção pode e deve ser imediatamente concedida 

contra aquele que se tornou livre. 

 

144. Quando um escravo que é absolutamente legado comete algum acto ilegal contra a propriedade antes da sua entrada, 

deve ser dito que haverá fundamento para esta acção, pela razão de que a propriedade do escravo é alterada. 

 

145. E, em termos gerais, dizemos que, num caso em que a propriedade do escravo é alterada ou perdida, ou ele adquire a sua 

liberdade num curto espaço de tempo após a entrada da propriedade, neste caso, esta acção deve ser concedida. 

 

146. Quando a liberdade é concedida a um escravo nos termos de um trust, e ele cometeu alguma ofensa contra a herança, 

não poderá o herdeiro ser impedido de o humilhar antes de lhe dar satisfação? E, de facto, tem sido frequentemente declarado 

nos Rescripts pelo Divino Marco, e pelo nosso Imperador juntamente com o seu Pai, que, nestas circunstâncias, a liberdade 

concedida incondicionalmente por um fideicomisso não será impedida. O Divino Marco, contudo, declarou num Rescript que 

deve ser imediatamente nomeado um árbitro perante o qual a conta deve ser prestada. Esta Rescrição faz referência à conta a 

prestar por actos que o escravo realizou no decurso da sua administração. Penso, portanto, que, neste caso, a acção mentirá. 

 

147. Antes de a herança ser inscrita, devemos entender por isso antes de ser aceite por uma só pessoa, pois assim que uma 

pessoa o faz, a liberdade é adquirida. 
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148. Quando uma ala é nomeada herdeira, e a liberdade é concedida logo que tenha um substituto, e, entretanto, alguns danos 

são cometidos, se isto ocorrer durante a vida do menor, não haverá fundamento para esta acção. Se, no entanto, for cometido 

após a sua morte, e antes que alguém lhe suceda, haverá fundamento para tal. 

 

149. Esta acção não se baseará apenas em bens pertencentes à propriedade do testador, mas também onde for do interesse do 

herdeiro que a fraude não seja cometida para impedir que o bem venha a cair nas suas mãos. Por conseguinte, Scaevola trata 

a questão de forma mais completa, pois se o escravo tiver roubado bens que o falecido recebeu em penhor, esta acção 

pretoriana pode ser intentada; porque entendemos o caso da propriedade num sentido mais amplo como significando 

utilidade. Porque se o Pretor, por causa da condição de servidão existente, substituiu esta acção em vez da de furto, é 

provável que a tenha substituído em todos os casos em que uma acção por furto pudesse ser intentada. E, numa palavra, esta 

acção é entendida como sendo uma referência aos bens penhorados, bem como aos que estão na posse de bona, fide 

possessors. A mesma regra aplica-se aos artigos emprestados ao testador. 

 

150. Do mesmo modo, se este escravo, que tem a perspectiva da sua liberdade, roubar culturas que foram recolhidas após a 

morte do testador, haverá terreno para esta acção. Quando os filhos dos escravos, ou o aumento de gado nascido após a morte 

do testador estão envolvidos, a mesma opinião deve ser dada. 

 

151. Além disso, se uma criança com idade inferior à puberdade, após a morte do seu pai, obtiver a propriedade da 

propriedade, e a propriedade do menor for roubada antes da sua entrada, deve ser dito que haverá fundamento para esta 

acção. 

 

152. Esta acção também pode ser intentada com referência a qualquer bem que tenha sido do interesse do herdeiro não se ter 

apropriado. 

 

153. Esta acção não se aplica apenas aos roubos, mas também a todos os casos que envolvam danos que o escravo tenha 

cometido contra a propriedade. 

 

154. Scaevola diz que o roubo da posse pode ter lugar, pois se não houver possuidor, o roubo não pode ser cometido; 

portanto, o roubo não pode ser cometido contra um bem, pois este não tem posse, o que é, de facto, uma questão de facto e de 

intenção. O herdeiro não tem posse antes de obter efectivamente o controlo da propriedade, porque a propriedade apenas lhe 

transmite aquilo de que é constituída, e a posse não faz parte da mesma. 

 

155. É verdade que se o herdeiro puder, de qualquer outra forma, obter aquilo a que tem direito, a Acção Pretoriana não deve 

ser concedida, uma vez que a decisão se baseia no que a pessoa tem interesse em adquirir. 
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156. Para além desta acção, está estabelecido que um processo de recuperação também mentirá, uma vez que este processo se 

assemelha a um processo de furto. 

 

157. Deve dizer-se que esta acção também mentirá a favor do herdeiro e outros sucessores. 

 

158. Quando vários escravos tenham recebido a sua liberdade, e tenham maliciosamente causado algum dano, cada um deles 

pode ser processado por todo o montante, ou seja, por danos duplos; e como são processados por causa do crime como em 

caso de roubo, nenhum deles será libertado, mesmo que se deva fazer o pagamento depois de ter sido processado. 

 

159. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIII. 

 

Se, pouco tempo antes da liberdade concedida, o escravo deve retirar secretamente algum artigo, ou estragá-lo, a ignorância 

do proprietário não autoriza esta acção; e por conseguinte, embora o herdeiro possa não ter qualquer informação de que o 

escravo deve ser livre sob uma condição, ou qualquer outro amo possa não ter conhecimento de que a propriedade foi 

apropriada ou estragada pelo seu escravo, ele não pode valer-se de qualquer acção depois de o escravo ter obtido uma vez a 

sua liberdade, embora em muitos outros casos apenas a ignorância possa ser alegada como desculpa. 

 

160. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Labeo pensou que, quando um escravo, que foi manumumitido sob uma condição, removeu secretamente algum artigo, e a 

condição foi rapidamente satisfeita, ele seria responsável por esta acção. 

 

 

Título. 5. Quanto ao roubo cometido contra capitães de embarcações, estalajadeiros e senhorios. 

 

 

161. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

É concedida uma acção contra aqueles que têm o controlo de navios, estalagens e outros locais de diversão pública, onde se 

alega que algo foi roubado por qualquer um deles, ou por pessoas ao seu serviço; quer o roubo tenha sido cometido com a 

ajuda e aconselhamento do próprio proprietário, ou do proprietário do navio, ou daqueles que se encontravam a bordo para 

fins de navegação. 
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162. Entendemos as palavras "para fins de navegação", para referir aqueles que são empregados para navegar um navio, ou 

seja, os marinheiros. 

 

163. Esta acção é também por danos duplos. 

 

164. Pois quando a propriedade é perdida numa estalagem ou num navio, o proprietário ou locatário do navio, ou o senhorio, 

é responsável sob o Édito do Pretor; de modo que está no poder da pessoa a quem a propriedade foi roubada proceder contra 

o proprietário ao abrigo da Lei Pretoriana, ou contra o ladrão ao abrigo da Lei Civil, o que ele preferir. 

 

165. Se o estalajadeiro ou o proprietário do navio recebeu o bem "para ser guardado em segurança", o proprietário do mesmo 

não pode intentar a acção por roubo, mas aquele que assumiu a responsabilidade pela sua guarda em segurança terá o direito 

de o trazer. 

 

166. O proprietário do navio, contudo, pode exonerar-se da responsabilidade incorrida pelo acto do seu escravo, entregando 

este último a título de reparação pelos danos cometidos. Por que razão não deveria então o proprietário ser condenado, que 

permitiu que um escravo tão mau permanecesse no seu navio? E porque é que ele é considerado responsável por todo o 

montante pelo acto de um homem livre, e não pelo do escravo? a menos que quando empregou um homem livre, era seu 

dever averiguar qual era o seu carácter; mas ele deve ser desculpado no que diz respeito ao seu escravo, tal como no caso de 

um mau doméstico, se ele estiver disposto a entregá-lo a título de reparação pelos danos que cometeu. Se, no entanto, 

empregou um escravo pertencente a outro, ele será responsável, como no caso de um homem livre. 

 

167. Um estalajadeiro é responsável pelos actos daqueles que se encontram na sua casa com o propósito de transaccionar os 

seus negócios, bem como por todos os hóspedes permanentes; não é, contudo, responsável pelos actos dos viajantes, uma vez 

que um estalajadeiro não pode seleccionar os viajantes, nem pode excluí-los enquanto estes prosseguem a sua viagem. 

Contudo, em certa medida, ele selecciona os seus hóspedes permanentes, se não os rejeitar, e deve ser responsável pelos seus 

actos. Da mesma forma, o comandante de um navio não é responsável pelos actos dos seus passageiros. 

 

 

 

Título. 6. No que diz respeito aos roubos alegadamente cometidos por um corpo inteiro de escravos. 

 

 

168. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 
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O Pretor introduziu este Édito muito útil para permitir que um senhor pudesse providenciar contra os crimes dos seus 

escravos; por exemplo, quando vários deles cometeram roubos, não podiam destruir o património do seu senhor se este fosse 

obrigado a entregar todos eles a título de reparação pelos danos cometidos, ou a pagar o valor avaliado de cada um deles em 

tribunal. Portanto, se ele desejar admitir que os seus escravos são responsáveis pelos danos por eles cometidos, tem a opção, 

sob este Édito, de entregar todos os que participaram no roubo; ou se preferir entregar o seu valor estimado, pode entregar 

tanto quanto um homem livre seria obrigado a fazer, se tivesse cometido um roubo, e reter os seus escravos. 

 

169. Este poder é concedido a um mestre, sempre que o roubo tenha sido cometido sem o seu conhecimento. No entanto, se 

ele tivesse conhecimento disso, este privilégio não lhe será concedido, pois pode ser processado numa acção noxal tanto em 

seu próprio nome como em nome de cada um dos seus escravos, e não pode libertar-se da responsabilidade pagando uma vez 

o valor estimado, o que um homem livre pode fazer. A palavra "consciente" é entendida como significando onde ele sabia do 

crime e poderia tê-lo evitado, pois devemos considerar o conhecimento como incluindo também a vontade. Se, no entanto, 

ele estava ciente do roubo e o impediu, deve ser dito que tem direito ao benefício do Édito. 

 

170. Quando vários escravos causaram danos devido à sua negligência, é apenas que o mesmo privilégio deve ser concedido 

ao seu dono. 

 

171. Quando vários escravos roubam o mesmo artigo, e uma acção é intentada contra o senhor por causa de um deles, o 

processo contra os outros deve permanecer em suspenso até que o queixoso, até ao primeiro julgamento, recupere tanto 

quanto teria feito se um libertado tivesse cometido o roubo: 

 

172. Julianus, Digest, Livro XXIII. 

 

Ou seja, danos duplos a título de pena, e danos simples na acção pessoal. 

 

173. Ulpianus, On the Edict, Livro XXXVIII. 

 

Sempre que o mestre paga tanto como pagaria se um único homem livre tivesse cometido o roubo, o direito de acção com 

referência aos outros é extinto, não só contra o próprio mestre mas também contra o comprador, se algum dos escravos, que 

juntos tinham cometido o roubo, deveria ser vendido. A mesma regra se aplicará se o escravo tiver de ser manumumitido. Se 

o dinheiro tivesse sido primeiro recolhido do escravo manumitted, então a acção será concedida contra o senhor de todos os 

escravos; pois não se pode dizer que o que foi pago pelo escravo manumitted foi, por assim dizer, pago por todos eles. Penso 

que é evidente que se o comprador devia pagar, uma acção contra o vendedor devia ser negada; pois o pagamento foi, até 

certo ponto, feito pelo vendedor, contra o qual por vezes se pode recorrer em tal caso, e especialmente se ele declarou que o 

escravo que foi vendido não era responsável pela sua entrega a título de reparação por danos, e não era culpado de roubo. 
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174. Se uma acção deve ser intentada contra um legatário por causa de um escravo que foi legado, ou contra uma pessoa a 

quem foi doado, também pode ser instaurado um processo contra o proprietário por causa do outro escravo? é uma questão 

que pode ser colocada. Penso que isto deve ser admitido. 

 

175. O alívio deste Édito não só é concedido àquele que, possuindo escravos e tendo sido condenado, só paga tanto como se 

um único homem livre tivesse cometido o dano, mas também beneficia aquele que foi condenado por ter cometido fraude 

para evitar a posse. 

 

176. Julianus, Digest, Livro XXII. 

 

A acção a que um testador tem direito será a favor dos herdeiros contra os quais vários escravos da mesma família 

cometeram um roubo; ou seja, todos eles não recuperarão mais do que teriam recuperado se um homem livre tivesse 

cometido o roubo. 

 

177. Marcelo, Digest, Livro VIII. 

 

Um certo número de escravos que são propriedade comum cometeu um roubo com o conhecimento de um dos seus senhores. 

Uma acção por roubo pode ser intentada por causa de todos eles contra o proprietário que tinha conhecimento do crime, mas 

contra o outro proprietário apenas na medida autorizada pelo Édito. Se o antigo proprietário tiver de pagar, pode recuperar a 

sua parte do outro, mas não a quantia devida por todo o corpo de escravos. Quando um escravo, de propriedade comum, 

comete danos por ordem de um dos seus senhores, e o outro faz o pagamento, pode recuperar do seu parceiro com base nos 

danos sofridos pela propriedade de propriedade comum; desde que possa intentar uma acção contra ele ao abrigo da Lei de 

Aquilian, ou da Lei das Doze Mesas. Portanto, se tiver apenas dois escravos em comum, pode ser intentada uma acção contra 

o senhor que estava ciente de que o dano tinha sido cometido, e isto incluirá ambos os escravos, mas ele não pode recuperar 

mais do seu companheiro do que se tivesse pago por um só. Se, no entanto, ele desejar proceder contra o senhor que não 

sabia que tinha sido cometido qualquer dano, só pode cobrar danos duplos. Vejamos se não deve ser concedida uma acção 

contra o seu parceiro, por conta do outro escravo, tal como se ele tivesse pago em nome de todos eles. Neste caso, a decisão 

do Pretor deve ser mais severa, e não deve ser demonstrada indulgência àquele que estava ciente do acto dos escravos. 

 

178. Scaevola, Perguntas, Livro IV. 

 

Se o meu co-herdeiro recolheu duplos danos devido a um roubo perpetrado por vários escravos, Labeo pensa que não serei 

impedido de intentar uma acção por duplos danos; e que, desta forma, será cometida uma fraude contra o Édito; e que é 

injusto que os nossos herdeiros recolham mais do que nós próprios poderíamos ter feito. Diz também que se o falecido 
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recuperou menos do que o dobro dos danos, os seus herdeiros não podem processar devidamente por mais do que partes 

iguais; mas penso que a melhor opinião é que os herdeiros podem processar pelas suas partes, e que ambos os herdeiros 

juntos não podem recuperar mais do que o dobro dos danos, incluindo o que o falecido recuperou. 

 

 

 

Título. 7. Relativamente a árvores cortadas à socapa. 

 

 

 

179. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Onde as árvores são cortadas furtivamente, Labeo diz que uma acção deve ser concedida ao abrigo da Lei de Aquilian, bem 

como ao abrigo da Lei das Doze Tabelas. Trebatius, contudo, defende que ambas as acções devem ser concedidas de modo a 

que o tribunal, ao proferir uma decisão na segunda acção, deduza o montante recuperado na primeira, e julgue o restante. 

 

180. Gaius, On the Law of the Twelve Tables, Livro I. 

 

Deve ser lembrado que aqueles que cortam árvores, e especialmente a vinha, são também punidos como ladrões. 

 

181. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XLII. 

 

O maior número de autoridades antigas sustentava que as vinhas estavam incluídas no termo "árvores". 

 

182. As hera, assim como as canas, não são árvores com um estilo impróprio. 

 

183. O mesmo se pode dizer em relação aos salgueiros. 

 

184. Mas quando alguém, com o objectivo de plantar salgueiros, inseriu ramos no solo, e estes são cortados ou arrancados, 

antes de terem criado raízes, Pomponius diz muito apropriadamente que a acção de cortar árvores não pode ser levada a cabo, 

uma vez que não se pode chamar a isso uma árvore que ainda não se tenha enraizado. 

 

185. Se alguém remover uma árvore de um viveiro, ou seja, com as suas raízes, embora ainda não se tenha apoderado do 

solo, Pomponius, no Décimo Nono Livro sobre o Sabinus, diz que deve ser considerada uma árvore. 
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186. Portanto, esta também pode ser considerada uma árvore cujas raízes deixaram de viver, embora ainda permaneça na 

terra. Esta opinião é também adoptada por Labeo. 

 

187. Labeo pensa que uma árvore pode ser propriamente chamada, que, tendo sido arrancada pelas raízes, não pode ser 

substituída, ou que foi removida de tal forma que isso pode ser feito. 

 

188. Os rebentos de oliveira devem ser considerados árvores, quer tenham ou não arrancado as raízes. 

 

189. Uma acção, portanto, pode ser intentada por causa de todas as árvores que enumerámos acima. 

 

190. Gaius, Sobre a Lei das Doze Mesas. 

 

Não se pode certamente duvidar que, quando um rebento ainda é tão pequeno que se assemelha a uma folha de erva, não 

deve ser incluído no número de árvores. 

 

191. Paulus, On Sabinus, Livro IX. 

 

Cortar não é apenas cortar, mas cortar com a intenção de cortar; cingir é remover a casca; cortar é cortar por baixo; pois não 

se pode entender que se tenha cortado uma árvore que a tenha dividido com uma serra. 

 

192. Neste processo, a causa da acção é a mesma que a da Lei de Aquilian. 

 

193. Aquele que tem o usufruto na terra não pode trazer este processo. 

 

194. Aquele que tiver arrendado terras pertencentes ao Estado pode trazer esta acção, tal como pode a acção para cuidar da 

água da chuva e a acção para estabelecer limites. 

 

195. Pomponius, On Sabinus, Livro XX. 

 

Quando várias pessoas cortaram a mesma árvore à socapa, a acção pode ser intentada contra cada uma delas pelo montante 

total. 

 

196. Quando, contudo, a mesma árvore pertence a várias pessoas, a pena só pode ser cobrada uma vez por todas elas em 

conjunto. 
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197. Quando uma árvore tiver estendido as suas raízes no solo de um vizinho, este não pode cortá-las, mas pode intentar uma 

acção para mostrar que a árvore não lhe pertence; tal como pode fazer se uma viga, ou um telhado projectado se estender 

sobre as suas instalações. Quando uma árvore é alimentada pelas raízes no solo de um vizinho, pertence-lhe, no entanto, de 

cuja terra deriva a sua origem. 

 

198. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

As árvores são consideradas cortadas à socapa quando são cortadas sem o conhecimento do proprietário, e com a intenção de 

a esconder dele. 

 

199. Pedius diz, que esta acção não é de furto, pois é possível uma pessoa cortar árvores à socapa sem a intenção de cometer 

furto. 

 

200. Se alguém deve arrancar uma árvore pelas suas raízes ou extirpá-la, não será responsável por esta acção, pois não a 

cortou, nem a cortou, nem a cortou. Será, no entanto, responsável nos termos da Lei de Aquilian por a ter quebrado. 

 

201. Mesmo que a árvore inteira não tenha sido cortada, a acção será devidamente instaurada como se tivesse sido cortada. 

 

202. Uma pessoa será responsável sob esta acção, quer cintar, cortar, ou cortar árvores com as suas próprias mãos, ou se 

ordenar ao seu escravo que o faça. A mesma regra aplica-se quando ele dá tal ordem a um homem livre. 

 

203. Quando um mestre não deu ordem ao seu escravo, mas este cometeu o acto voluntariamente, Sabinus diz que uma acção 

noxal mentirá, como noutras ofensas. Esta opinião é correcta. 

 

204. Esta acção, embora penal, é perpétua, e não é concedida contra um herdeiro, mas será concedida em favor de um 

herdeiro e outros sucessores. 

 

205. A sentença num caso deste tipo inclui danos duplos. 

 

206. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

No cálculo do montante do interesse do proprietário em não ter os danos cometidos, o valor das próprias árvores deve ser 

deduzido, e deve ser feita uma avaliação do que resta. 

 

207. Quem cortar uma árvore clandestinamente, corta-a à socapa. 
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208. Portanto, se ele a cortar e remover com o objectivo de lucrar com ela, será responsável pelo roubo da madeira, e também 

por uma acção pessoal, bem como por uma acção para a produção de bens. 

 

209. Qualquer pessoa que, com o conhecimento do proprietário, corte uma árvore com violência, não é responsável por esta 

acção. 

 

210. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIII. 

 

Quando um arrendatário corta árvores, pode ser intentada uma acção contra ele ao abrigo do contrato de arrendamento; mas é 

evidente que o queixoso deve contentar-se com uma única acção. 

 

211. Julianus, On Minicius, Livro III. 

 

Quando existem duas partes de uma árvore, e estão unidas acima do solo, são consideradas como uma única árvore. Mas se o 

ponto de união não for visível, há tantas árvores quantos os troncos acima da superfície. 

 

212. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

No entanto, sempre que tenha sido instaurado um processo ao abrigo da Lei de Aquilian para árvores cortadas, e tenha sido 

proferido um acórdão sob o interdito Quod vi aut clam, o réu será exonerado, se, ao abrigo da primeira decisão, tiver feito um 

pagamento suficiente; mas o processo ao abrigo da Lei das Doze Tabelas ainda pode ser instaurado. 

 

213. Javolenus, On Cassius, Livro XV. 

 

Qualquer pessoa que venda um campo, pode, no entanto, intentar uma acção para o corte de árvores antes de a venda estar 

concluída. 

 

 

 

Título. 8. Sobre o roubo de propriedade por violência, e assemblages desordenadas. 

 

 

214. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 
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Qualquer pessoa que tome bens pela força é responsável pela acção de roubo não-manifesto por danos duplos, e pela acção 

de roubo com violência por danos quádruplos. Se a acção de roubo com violência for instaurada primeiro, a acção de furto 

será recusada. Se a acção de furto for instaurada primeiro, a outra não será recusada, mas apenas o que exceder o montante 

incluído na primeira acção poderá ser recuperado. 

 

215. Ulpianus, On the Edict, Book LVI. 

 

O Pretor diz: "Se se disser que foi cometido qualquer dano contra alguém por pessoas reunidas ilegalmente, ou se se disser 

que a sua propriedade foi tomada por violência, concederei uma acção contra quem quer que seja que alegadamente tenha 

feito estas coisas. Do mesmo modo, se se disser que um escravo cometeu estes actos, concederei uma acção noxal contra o 

seu senhor". 

 

216. Por este Édito, o Pretor providenciou contra actos ilegais cometidos pela força. Pois se alguém pode provar que sofreu 

violência, pode proceder através de uma acção pública contra a violência, e certas autoridades sustentam que a acção privada 

não deve prejudicar a acção pública. No entanto, parece estar mais disponível, e embora possa interferir com as operações da 

Lex Julia com referência à violência privada, ainda assim, uma acção não deve ser recusada àqueles que escolhem o recurso 

privado. 

 

217. Aquele que comete o roubo pela violência não só comete o crime de forma maliciosa, tal como se afirma no Édito, mas 

também quando apreende bens pela força, depois de ter formado o seu plano, e recolhe homens armados com o objectivo de 

causar danos. 

 

218. Portanto, quer ele próprio reúna homens, quer faça uso daqueles que já foram reunidos por outro para cometer o roubo, é 

considerado como tendo agido com dolo. 

 

219. Devemos compreender os homens que foram reunidos com o objectivo de causar danos. 

 

220. Não se acrescenta que tipo de homens, pelo que não faz diferença se são livres ou escravos. 

 

221. Se apenas um homem é chamado, continuamos a dizer que os homens foram reunidos. 

 

222. Mais uma vez, se supões que apenas um causou o dano, não creio que as palavras do Édito não serão aplicáveis, pois 

quando diz "pessoas reunidas ilegalmente", temos de compreender isto para significar que, quer um só seja culpado de 

violência, quer aja em companhia de outros que estão reunidos e que estão armados ou desarmados, será responsável sob este 

Édito. 
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223. A menção de malícia inclui a violência, pois quem emprega violência actua de forma maliciosa. No entanto, não se 

segue necessariamente que aquele que é malicioso emprega violência; por conseguinte, a malícia sugere violência, e aquele 

que comete um acto sem violência Mas enganosamente é igualmente incluído. 

 

224. O Pretor diz "dano". Esta palavra refere-se a todo o tipo de dano, mesmo o que é clandestino. Não creio, contudo, que 

todos os danos clandestinos estejam incluídos, mas apenas os que são combinados com violência. Pois qualquer pessoa dará 

uma definição adequada se disser que aquele que cometeu danos sozinho, e sem violência, não está incluído neste Édito, e 

que se foi cometido por pessoas que estão reunidas, mesmo sem violência, desde que houvesse malícia, estará dentro dos 

termos deste Édito. 

 

225. Mas nem a acção de roubo, nem a prevista pela Lei de Aquilian devem ser incluídas neste Édito, embora por vezes 

coincidam com ela; pois Julianus diz que aquele que comete roubo por violência é um ladrão mais sem princípios; e que 

aquele que comete qualquer dano com a ajuda de pessoas reunidas também pode ser responsabilizado nos termos da Lei de 

Aquilian. 

 

226. "Ou diz-se que os seus bens foram tomados pela violência". Quando o Pretor diz: "Bens tomados pela violência", temos 

de compreender isto para aplicar mesmo quando apenas um artigo tenha sido obtido pela força. 

 

227. Se alguém não reunir homens, mas for encontrado entre eles, e ou toma algo por violência, ou causa algum dano, será 

responsável por esta acção. Mas este Édito refere-se apenas a danos fraudulentamente ou violentamente cometidos por 

homens reunidos pelo arguido, ou refere-se também a roubo por violência, ou danos cometidos pelos homens acima 

mencionados, embora possam ter sido convocados por outro, é uma questão que foi colocada. É melhor considerar que este 

também é o caso, para que todas estas coisas sejam compreendidas, assim como qualquer dano cometido por pessoas 

reunidas por outra, para que aquele que as reuniu, assim como aquele que se juntou a elas, possa ser considerado como 

incluído. 

 

228. Nesta acção, o verdadeiro preço do imóvel quadruplicou no ano disponível, mas não o montante do interesse do 

queixoso. 

 

229. Esta acção também recairá sobre um agregado familiar, sem que seja necessário mostrar quem, entre os membros do 

mesmo, cometeu o roubo por violência, ou mesmo o dano. O termo "família" inclui também os escravos, ou seja, aqueles que 

estão em serviço, embora se possa alegar que são livres, ou que são escravos de outros que nos servem de boa fé. 
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230. Não creio que através desta acção o queixoso possa proceder contra o senhor por causa dos seus escravos, porque será 

suficiente que o senhor, uma vez, apresente quatro vezes a quantia envolvida. 

 

231. Sob este processo de reparação, não deve ser feita uma rendição do número total de escravos, mas apenas daqueles, ou 

dele, que se prove terem causado o dano. 

 

232. Esta acção é comumente designada por acção por bens tomados pela violência. 

 

233. Só ele é responsável nesta acção que tenha sido culpado de fraude. Por conseguinte, se alguém apreender à força o que é 

seu, não será responsável por tomar bens com violência, mas será multado de uma forma diferente. No entanto, se alguém 

confiscar à força o seu próprio escravo, do qual outro tenha a posse de boa fé, não será, de igual modo, responsável por esta 

acção, pois remove os seus próprios bens. Mas e se ele retirar algum artigo que lhe tenha sido sobrecarregado? Ele será 

responsabilizado. 

 

234. A acção por propriedade tomada por violência não será concedida contra uma criança com idade inferior à da puberdade 

que não seja capaz de ser criminalizada, a menos que o seu escravo, ou o seu corpo de escravos, seja acusado de ter cometido 

a infracção, e, quando for esse o caso, será responsável numa acção noxal por propriedade tomada por violência pelo seu 

escravo, ou por um número dos seus escravos. 

 

235. Se um agricultor do rendimento deveria expulsar o meu gado, pensando que eu cometi alguma infracção contra a lei 

fiscal, embora ele possa estar enganado, ainda assim, não posso intentar uma acção contra ele por bens tomados pela 

violência, diz Labeo, pois ele não é culpado de fraude. No entanto, onde ele cala o gado para que não se alimente, e o faz 

perecer de fome, uma acção pretoriana pode ser instaurada ao abrigo da Lei de Aquilian. 

 

236. Quando qualquer pessoa cala o gado que tenha tomado por violência, pode ser movida uma acção contra ele por este 

motivo. 

 

237. Nesta acção não consideramos apenas se aquilo que foi apreendido à força constitui parte da propriedade do queixoso, 

pois, quer o faça ou não, se tiver alguma ligação com ele, haverá fundamento para este processo. Portanto, quer a propriedade 

seja emprestada para uso, ou alugada, ou mesmo penhorada, ou depositada comigo, e por isso é do meu interesse que não seja 

retirada, ou se alguma delas for possuída por mim de boa fé; ou tenho um usufruto ou qualquer outro direito sobre ela, de 

modo que é do meu interesse que não seja retirada à força, deve ser dito que terei direito a esta acção, não que a propriedade, 

mas meramente que o que foi retirado da minha propriedade, ou seja, da minha substância, possa ser recuperado. 
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238. E, de um modo geral, deve ser sustentado que uma acção de furto ficará a meu favor pelo que quer que tenha sido feito 

clandestinamente em todos estes casos, e que eu terei direito a uma acção por este motivo. Alguém, contudo, pode dizer que 

não temos direito a uma acção de furto por causa de bens que tenham sido depositados, mas com referência a isto, 

acrescentei: "Se é do nosso interesse que os bens não sejam tomados por violência", pois então tenho direito a uma acção de 

furto. 

 

239. Se, onde os bens são depositados, me tornei responsável por negligência, ou se recebi o valor do depósito, mas não 

como compensação, é mais correcto considerar que, mesmo que a acção de furto baseada no depósito não minta, pode ser 

intentada uma acção por bens tomados à força; porque só existe uma diferença muito pequena entre aquele que age 

clandestinamente, e aquele que toma os bens pela violência, uma vez que o primeiro esconde o seu crime, e o outro publica o 

seu, e até o comete publicamente. Portanto, quando alguém provar que tem apenas um interesse moderado no assunto, deve 

ter uma acção por bens tomada através da violência. 

 

240. Se o meu escravo fugitivo comprar artigos para serem utilizados por ele próprio, e estes forem levados à força, pelo 

facto de os referidos artigos estarem incluídos na minha propriedade, posso intentar uma acção por roubo com violência. 

 

241. Quando a propriedade é tomada pela violência, pode ser intentada uma acção por roubo ou dano indevido, ou uma acção 

pessoal estará disponível, ou pode ser instaurado um processo para a recuperação de cada artigo. 

 

242. Esta acção será intentada a favor do herdeiro e outros sucessores. No entanto, não será concedida contra os herdeiros e 

outros sucessores, porque uma acção penal não pode ser intentada contra eles. Vejamos se deve ser concedida por algo pelo 

qual eles se tenham tornado beneficiados pecuniariamente. Penso que o Pretor não prometeu a acção contra os herdeiros pelo 

que lhes chega às mãos, porque pensou que a acção pessoal era suficiente. 

 

243. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Se um escravo toma propriedade por violência, e uma acção é intentada contra ele quando se torna livre, embora tenha o 

poder de proceder contra o seu senhor, a acção não pode ser legalmente intentada contra o escravo manumitted após um ano; 

porque, não importa contra quem a acção poderia ter sido intentada, o queixoso será excluído. Se no prazo de um ano for 

intentada uma acção contra o amo, e depois de um ano for intentada uma acção contra o escravo manumitted, Labeo diz que 

uma excepção com base no caso julgado, funcionará como uma barra. 

 

244. Ulpianus, On the Edict, Book LVI. 
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O Pretor diz: "Quando se diz que qualquer dano foi cometido maliciosamente por um dos mafiosos, concederei uma acção 

por danos duplos contra ele dentro de um ano a partir do momento em que o processo pudesse ter sido instaurado, e, após um 

ano, concederei uma acção por danos simples". 

 

245. Este Édito é introduzido com referência a danos cometidos por qualquer membro de uma multidão desordenada. 

 

246. O Labeo diz que o termo "multidão" indica uma espécie de aglomeração desordenada, e que deriva de um termo grego 

que significa "fazer um tumulto". 

 

247. Quão grande número devemos considerar para constituir uma multidão? Se duas pessoas se envolverem numa disputa, 

não devemos compreender que isto seja feito por uma multidão, porque não se pode dizer que duas pessoas componham 

devidamente uma. No entanto, se, por exemplo, dez ou quinze pessoas, deve haver um número maior, podem ser chamadas 

uma multidão. Mas e se houver apenas três ou quatro pessoas? Esta não será uma multidão. O Labeo diz muito correctamente 

que há uma grande diferença entre um tumulto e uma discussão; porque um tumulto é o alvoroço e a perturbação feitos por 

uma multidão de homens, e uma discussão é feita por apenas dois. 

 

248. Não só aquele que causa danos enquanto está num tumulto é responsável sob este Édito, mas também aquele que se 

esforçou maliciosamente para que os danos pudessem resultar dos actos do tumulto, quer estivesse presente ou não, pois a 

malícia pode manifestar-se mesmo que a pessoa esteja ausente. 

 

249. Deve ser dito que ele também é responsável sob este Édito que se juntou à multidão, e aconselhou o dano a ser 

cometido; desde que, no entanto, ele próprio estivesse presente quando foi feito, e estivesse lá com má intenção, pois não se 

pode negar que o dano foi cometido pela multidão através da sua interferência maliciosa. 

 

250. Quando um homem à sua chegada excita ou une uma multidão, quer pelos seus gritos, quer por qualquer acto, quer 

acusando alguém, quer suscitando piedade, e através da sua conduta maliciosa é cometido um dano, ele será responsável; 

mesmo que ele não tivesse a intenção de convocar a assembléia. Porque é verdade que através da sua malícia os danos foram 

cometidos pela multidão, e o Pretor não exige que sejam reunidos pela própria pessoa, mas que os danos sejam cometidos 

através da instigação maliciosa de alguém que faça parte dela. Existe a seguinte diferença entre este Édito e o primeiro, 

nomeadamente: no primeiro, o Pretor fala de danos maliciosamente cometidos por pessoas tumultuosamente reunidas, ou 

roubo com violência perpetrado por elas onde não estavam reunidas; mas no segundo, refere-se a danos cometidos 

maliciosamente por uma multidão, embora a pessoa acusada não a tenha convocado, mas onde foi incitada pelos seus gritos, 

ou pelas suas línguas, ou porque despertou piedade, mesmo que outro reunisse a multidão, pois ele próprio constituía parte 

dela. 
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251. Portanto, por causa da atrocidade da escritura, o primeiro Édito apresenta uma pena de danos quádruplos, e o último de 

danos duplos. 

 

252. Ambos, porém, concedem o poder de intentar uma acção no prazo de um ano, mas, depois de decorrido o ano, uma 

acção por danos simples só mentirá. 

 

253. Além disso, este Édito menciona danos que foram causados e bens que foram perdidos, mas não se refere a roubo com 

violência; ainda assim, pode ser intentada uma acção por roubo com violência sob o primeiro Édito. 

 

254. Diz-se que se perderam bens que foram permitidos por qualquer pessoa para serem destruídos, como por exemplo, 

cortados, ou quebrados em pedaços. 

 

255. Mais uma vez, esta acção é de facto, e é concedida pelo dobro do valor do bem, que tem referência ao seu verdadeiro 

preço e a estimativa feita no presente momento, é sempre duplicada no prazo de um ano. 

 

256. O queixoso tem de provar que o dano foi causado por uma máfia. Se, contudo, foi causado de outra forma que não por 

uma máfia, esta acção não mentirá. 

 

257. Se, quando Titius atingiu o meu escravo, uma multidão se reuniu, e o escravo perdeu alguma coisa, posso intentar uma 

acção contra a pessoa que o atingiu, mesmo que a multidão tenha sido responsável pela perda, e ele começou a atacá-lo a fim 

de que o ferimento pudesse ser cometido. A acção, contudo, não mentirá se existir qualquer outra causa para o atingir. 

 

258. Quando, no entanto, alguém reúne uma multidão, e bate no escravo na sua presença com o objectivo de lhe causar 

danos, e não com a intenção de lhe causar danos, o Edictum aplicar-se-á; pois é verdade que aquele que bate em alguém 

mostra injustificadamente malícia, e que aquele que é responsável pela comissão de danos a comete. 

 

259. O Pretor concede uma acção contra um escravo, e contra um corpo inteiro de escravos. 

 

260. O que declarámos com referência a herdeiros e outros sucessores terem o direito de intentar a acção por bens que 

tenham sido objecto de violência, pode ser repetido aqui. 

 

261. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXI. 

 

Não beneficiará a pessoa culpada de roubo com violência a restaurar a propriedade antes de ser proferido o julgamento, com 

vista a evitar a pena. 
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262. Venuleius, Estipulações, Livro XVII. 

 

A lei proíbe os bens que tenham sido possuídos ou tomados com violência para serem adquiridos por usucapião, antes que 

voltem a ficar sob o controlo do proprietário, ou do seu herdeiro. 

 

 

 

Título. 9. No que diz respeito ao incêndio, destruição e naufrágio, quando um barco ou um navio é tomado à força. 

 

 

263. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVI. 

 

O Pretor diz: "Quando se alega que alguém num incêndio, na destruição de um edifício, num naufrágio, ou num ataque a um 

barco ou navio, tomou qualquer coisa por violência, ou se apropriou fraudulentamente de bens, ou causou qualquer perda, 

concederei uma acção por danos quádruplos no prazo de um ano após o momento em que uma acção pode ser intentada, e, 

quando o ano tiver decorrido, concederei uma acção por danos duplos. Concederei também a acção contra um escravo, e um 

corpo inteiro de escravos". 

 

264. O benefício deste Édito é evidente, e a sua severidade é perfeitamente justificável, uma vez que é do interesse do 

público que nada seja roubado em tais circunstâncias. E, embora estes crimes possam ser processados criminalmente, ainda 

assim, o Pretor prevê muito correctamente que podem ser intentadas acções civis, sempre que tenham sido cometidos delitos 

deste tipo. 

 

265. Como devemos entender as palavras "num incêndio"? Será que significam no próprio incêndio, ou apenas no local onde 

o incêndio ocorreu? A melhor opinião é entendê-las para significar por causa do incêndio, ou seja, que o bem foi roubado 

devido à confusão produzida pelo incêndio, ou ao medo resultante do mesmo; tal como estamos habituados a dizer "perdido 

na guerra", com referência a qualquer coisa que se perca por causa da guerra. Assim, se algo deve ser roubado dos campos 

próximos do local onde ocorreu o incêndio, deve dizer-se que haverá motivo para a aplicação do Édito, porque é verdade que 

foi roubado por causa do incêndio. 

 

266. Do mesmo modo, o termo "destruição" refere-se ao momento em que ocorreu a demolição da casa, e não apenas onde 

alguém removeu propriedade do edifício caído, mas também se removeu alguma das casas adjacentes. 
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267. Se houvesse suspeita de incêndio, ou de demolição de uma casa, e nem o incêndio nem a demolição ocorreram, vejamos 

se haverá fundamento para a aplicação deste Edito. A melhor opinião é que não haverá motivo para isso, porque nada foi 

tomado em consideração, nem por causa do incêndio, nem pela demolição da casa. 

 

268. O Pretor também diz: "Se algo é levado num naufrágio", e, neste caso, coloca-se a questão de saber se isto significa se 

alguém leva propriedade no momento do naufrágio, ou se a leva noutra altura, ou seja, depois do naufrágio ter ocorrido; pois 

qualquer coisa lançada sobre a costa depois de um naufrágio é considerada como pertencente ao navio. A melhor opinião é 

que isto se refere à hora do naufrágio, 

 

269. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXI. 

 

Assim como para o local. 

 

270. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVI. 

 

Quando alguém apreende propriedade por violência no local onde ocorre ou ocorreu o naufrágio, é detido dentro dos termos 

deste Édito. Contudo, aquele que transporta artigos lançados na costa após o naufrágio está numa posição tal que deve ser 

considerado ladrão e não responsável nos termos deste Édito; tal como aquele que se apropria de um artigo que caiu de um 

veículo, e aquele que remove bens lançados na costa não são considerados como tendo sido levados à força. 

 

271. A seguir, o Pretor diz: "Num ataque a um barco ou a um navio". Considera-se que ele toma bens à força quem, durante 

uma batalha ou combate dirigido contra um navio ou um barco, ou os apreende por violência, ou o faz enquanto os 

assaltantes capturam o navio. 

 

272. O Labeo diz apenas que, se algo for tomado pela violência durante um ataque a uma casa na cidade ou a uma no campo, 

haverá motivo para prosseguir sob este Édito, pois podemos ser incomodados e atacados por ladrões não menos sobre o mar 

do que sobre a terra. 

 

273. Não só aquele que apreendeu a propriedade pela força, mas também aquele que a recebeu, é responsável nos casos 

acima mencionados, porque os receptores de bens roubados não são menos culpados do que os próprios agressores. A 

palavra, "fraudulentamente", foi acrescentada, no entanto, pela razão de que todos os que recebem bens em tais 

circunstâncias não se tornam imediatamente culpados, mas apenas aquele que os recebe com intenção fraudulenta. Mas e se 

ele a recebeu sem conhecer os factos? Ou e se o recebeu com o propósito de tomar conta dele, e de o guardar em segurança 

para a pessoa que o perdeu? Ele certamente não deve ser responsabilizado. 
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274. Não só aquele que tomou o bem à força, mas também aquele que o retirou, ou o pôs de lado com a intenção de o retirar, 

ou o feriu, ou o escondeu, é responsável por esta acção. 

 

275. É, no entanto, claro que uma coisa é tomar a propriedade pela violência, e outra é apropriar-se dela secretamente, uma 

vez que tudo pode ser secretamente apropriado sem violência, mas a propriedade não pode ser tomada à força sem o emprego 

da violência. 

 

276. Qualquer pessoa que tome propriedade por violência de um navio que encalheu é responsável sob este Édito. Encalhar é 

o que os gregos designam por ecebrasvy. 

 

277. O que o Pretor diz em relação a causar danos só se aplica quando os danos foram cometidos de forma maliciosa, pois se 

não houver malícia, o Édito não estará disponível. Assim, como deve ser compreendido o que Labeo afirmou, 

nomeadamente: se, com o objectivo de me proteger de um incêndio, que se tenha declarado, eu demolir um edifício 

pertencente ao meu vizinho, deve ser concedida uma acção contra mim, e contra os meus escravos? Pois, como o fiz com a 

finalidade de proteger a minha própria casa, estou certamente livre de malícia. Por conseguinte, penso que o que Labeo disse 

não é verdade. Mas poderá uma acção ser intentada ao abrigo da Lei de Aquilian? Não creio que possa, pois qualquer pessoa 

que deseje proteger-se não age injustamente quando não pode fazer o contrário. Celsus, também, era da mesma opinião. 

 

278. Na época de Cláudio, foi promulgado o seguinte Decreto do Senado: "Se alguém, num naufrágio, remover os lemes de 

um navio, ou um deles, será responsável por levar o navio inteiro". Foi igualmente previsto por outro Decreto do Senado que 

aqueles por cuja fraude ou conselho os náufragos foram vencidos pela força, a fim de evitar que fosse dada assistência ao 

navio, ou a qualquer pessoa a bordo que estivesse em perigo, seriam responsáveis pelas penas da Lei da Cornualha 

relacionadas com os assassinos. E, além disso, que aqueles que tomassem por violência, ou obtivessem fraudulentamente 

qualquer coisa da fortuna miserável do náufrago, deveriam ser obrigados a pagar ao Tesouro o máximo que pudesse ser 

recuperado pelo Édito do Pretor. 

 

279. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Pedius diz que se pode dizer que aquele que se apodera da propriedade por violência enquanto o terror que prevalece durante 

um naufrágio existe, o levou para o naufrágio. 

 

280. O Divino Antonino afirmou o seguinte, num Rescript com referência aos culpados de pilhagem durante um naufrágio: 

"O que me escreveu a respeito do naufrágio de um navio ou de um barco foi feito com o propósito de determinar que pena 

penso que deveria ser infligida àqueles que roubaram algo do navio. Penso que isto pode ser facilmente determinado, pois há 

uma grande diferença onde as pessoas tiram bens que estão prestes a perder, e onde apreendem criminalmente aquilo que 
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pode ser salvo. Por conseguinte, se um saque considerável parecer ter sido obtido à força, depois da condenação, banirá os 

homens livres durante três anos, depois de os ter chicoteado; ou, se forem de patente inferior, condená-los-á a trabalhar nas 

obras públicas durante o mesmo tempo; e condenará os escravos às minas depois de os ter flagelado. Quando a propriedade 

não for de grande valor, poderá libertar os homens livres, depois de os ter chicoteado com varas; e os escravos, depois de os 

ter açoitado. E, por todos os meios, noutros casos, bem como nos da presente descrição, o estado das pessoas e a natureza do 

bem devem ser cuidadosamente considerados, a fim de que não possa ser exercida mais severidade ou indulgência do que as 

circunstâncias exigem". 

 

281. Estas acções são concedidas aos herdeiros, bem como contra eles, de acordo com a quantidade de bens que lhes chega às 

mãos. 

 

282. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXI. 

 

Se alguém remover por furto, ou tomar por violência qualquer coisa que tenha sido resgatada de um naufrágio, de um 

incêndio, ou da destruição de uma casa, e colocada noutro lugar, será responsável ou por uma acção por furto, ou por uma 

acção por bens tomados por violência; especialmente se não souber que veio de um naufrágio, de um incêndio, ou da 

destruição de um edifício. Quando alguém transporta bens perdidos num naufrágio, e está deitado na costa onde foi lançado 

pelas ondas; muitas autoridades têm a mesma opinião, e é correcto, se intervier algum tempo desde que o naufrágio ocorreu. 

Caso contrário, se isto ocorreu no próprio momento do naufrágio, não faz diferença se a mercadoria foi retirada do próprio 

mar ou do naufrágio, ou da costa. Devemos fazer a mesma distinção quando foram retirados de um barco ou de uma 

embarcação em perigo. 

 

283. Callistratus, On the Monitory Edict, Livro I. 

 

Um navio está em perigo quando é pilhado, ou submerso, ou quebrado, ou tem um buraco feito nele, ou os seus cabos são 

cortados, ou as suas velas rasgadas, ou as suas âncoras são levadas pelo mar. 

 

284. O mesmo, Perguntas, Livro II. 

 

Foram tomadas muitas precauções para impedir o roubo de bens durante um naufrágio, ou para impedir que estranhos entrem 

e tomem posse dos mesmos. Para o Adriano Divino, um Édito previa que aqueles que possuíam terra na costa do mar 

deveriam, quando um navio fosse gravemente danificado ou quebrado dentro dos limites de qualquer um deles, ver que nada 

foi roubado do naufrágio; e que os Governadores das províncias deveriam conceder acções contra eles em favor daqueles que 

procuravam os bens de que tinham sido privados, para lhes permitir recuperar qualquer coisa que pudessem provar que lhes 

tinha sido roubada durante o naufrágio, por aqueles que tinham a posse dos mesmos. Em relação aos que se provou terem 
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tomado os bens, o Governador deveria impor-lhes uma sentença severa, tal como aos ladrões. E para facilitar a prova da 

prática de crimes deste tipo, permitiu que aqueles que se queixaram de ter sofrido qualquer prejuízo fossem perante o Prefeito 

e apresentassem as suas provas, e procurassem os culpados, para que fossem enviados perante o Governador, quer 

acorrentados, quer sob caução, na proporção da gravidade dos seus delitos. Também ordenou que a segurança fosse retirada 

ao proprietário dos bens alegadamente roubados para não desistir da acusação. O Senado também decretou que nem um 

soldado, nem qualquer pessoa privada, nem um libertado, nem um escravo do Imperador, deveriam interferir na recolha de 

artigos dispersos por náufragos. 

 

285. Neratius, Opiniões, Livro II. 

 

Se o seu barco foi transportado pela força do ribeiro sobre a minha terra, não o pode remover, a menos que me dê segurança 

por qualquer dano que possa ter sido causado por ele. 

 

286. Gaius, On the Law of the Twelve Tables, Livro IV. 

 

Quem pegar fogo a uma casa, ou a um monte de cereais perto de uma casa, será acorrentado, açoitado e morto pelo fogo, 

desde que tenha cometido o acto de forma consciente e deliberada. Se, no entanto, tiver ocorrido por acidente, ou seja, por 

negligência, ser-lhe-á ordenado que repare o dano; ou, se for insolvente, receberá um leve castigo. Todo o tipo de edifício 

está incluído no termo casa. 

 

287. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

A vigilância dos Governadores das províncias deve ser diligentemente exercida para evitar que os pescadores mostrem luzes 

durante a noite, a fim de enganar os marinheiros, indicando assim que se aproximam de algum porto e, desta forma, 

colocando em perigo os navios e os que se encontram a bordo deles, e preparando para si próprios um espólio detestável. 

 

288. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

Quando um incêndio ocorre por acidente, é desculpável, a menos que tenha havido negligência tão grosseira que se 

assemelhe a ilegalidade ou fraude. 

 

289. Ulpianus, On the Duty of Proconsul, Livro VIII. 

 

Está estabelecido que qualquer pessoa pode recolher os seus bens naufragados, e isto foi declarado pelo Imperador Antoninus 

e pelo seu Pai Divino num Livro de Rescrição. 
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290. Pessoas de baixa patente que propositadamente causem um incêndio numa cidade serão atiradas a feras selvagens, e as 

da estação superior sofrerão a morte, ou então serão banidas para alguma ilha. 

 

 

 

Título. 10. Relativo a ferimentos e difamações infames. 

 

 

291. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVI. 

 

Algo feito contrariamente à lei é designado como ferimento, pois tudo o que é ilegal é considerado como prejudicial. Isto, em 

geral, é o caso, mas, especificamente, uma lesão é definida como um insulto. Por vezes, pelo termo "ferimento" entende-se o 

dano causado por negligência, como estamos habituados a afirmar na Lei de Aquilian. Outras vezes, chamamos injustiça a 

um dano, como se alguém tivesse tomado uma decisão injusta ou injusta, e isso é considerado um dano porque viola a lei e a 

justiça como não sendo legal. O termo "insulto" é derivado do verbo "desprezar". 

 

292. Labeo diz que uma lesão pode ser causada por uma coisa, ou por palavras. Por uma coisa, quando as mãos são 

utilizadas; por palavras, quando as mãos não são utilizadas, e o ultraje é cometido pela fala. 

 

293. Cada lesão envolve ou a pessoa ou a honra daquele que é objecto da mesma, e tem a tendência de o tornar infame. É 

dirigido contra a pessoa, quando esta é espancada; contra a sua honra, quando uma matrona é privada do seu assistente; e 

tende a tornar qualquer pessoa infame quando a sua modéstia é atacada. 

 

294. Mais uma vez, um ferimento é cometido contra alguém pela própria pessoa, ou por outros: pela própria pessoa, quando é 

cometido directamente contra a cabeça, ou a mãe de uma família; por outros, quando é cometido indirectamente, como por 

exemplo, contra os meus filhos, os meus escravos, a minha mulher, ou a minha nora. Porque o dano nos diz respeito quando é 

dirigido contra aqueles que estão sujeitos à nossa autoridade, ou que têm direito ao nosso afecto. 

 

295. Se uma lesão for perpetrada contra o corpo de uma pessoa falecida, de cujos bens somos herdeiros, ou dos pretorianos 

possuidores, podemos intentar uma acção por lesão em nosso próprio nome; pois uma lesão cometida desta forma envolve a 

nossa reputação. A mesma regra aplica-se se a reputação daquele de quem somos herdeiros for atacada. 
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296. Além disso, qualquer lesão cometida contra os nossos filhos é um ataque à nossa honra; de modo que, se alguém vender 

um filho com o seu próprio consentimento, o seu pai terá direito a uma acção por lesão em seu próprio nome, mas o filho não 

o fará, porque nenhuma lesão é cometida contra alguém que consinta. 

 

297. Sempre que um ferimento é cometido contra o funeral de um testador, ou do seu cadáver, e isto é feito após a entrada da 

herança, deve ser dito que é, em certa medida, cometido contra o herdeiro, pois é sempre do interesse deste último proteger a 

reputação do falecido. Se foi cometido antes da entrada da herança, a acção será antes adquirida pela herança, e transmitida 

por esta ao herdeiro. Finalmente, diz Julianus, não há dúvida de que se o corpo do testador for detido antes da entrada da 

herança, o direito de acção será adquirido pela herança. Ele também pensa que a mesma regra se aplicará se qualquer dano 

for cometido contra um escravo pertencente à herança antes da sua entrada, porque o direito de acção é adquirido pelo 

herdeiro através da herança. 

 

298. Labeo diz que se alguém, antes da entrada da propriedade, atacar um escravo que faça parte da mesma, que tenha sido 

manumitido por vontade própria, o herdeiro pode intentar uma acção por ferimento. Mas se ele deve ser atacado após a 

entrada da propriedade, quer saiba que está livre ou não, pode trazer o processo. 

 

299. Mas se ele sabe que é meu filho ou minha esposa, ou se não sabe, Neratius diz que eu terei direito a esta acção em meu 

nome. 

 

300. Neratius diz também que de uma lesão por vezes surgirá um direito de proceder contra três pessoas, e que o direito de 

acção de uma não se extingue pelo de outra; como, por exemplo, quando uma lesão foi cometida contra a minha mulher que é 

uma filha sob controlo paterno, a acção por lesão será a favor de mim, do seu pai, e da própria mulher. 

 

301. Paulus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

Quando uma lesão é cometida contra um marido, a sua esposa não pode intentar a acção, porque é próprio que as esposas 

sejam defendidas pelos seus maridos, e não que os maridos sejam defendidos pelas suas esposas. 

 

302. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVI. 

 

Diz-se, a título de reciprocidade, que aqueles que podem sofrer um dano também o podem cometer. 

 

303. Há, contudo, algumas pessoas que não o podem fazer, por exemplo, um lunático, e um menor que não é capaz de 

criminalizar, uma vez que podem sofrer lesões mas não as podem cometer; pois como uma lesão só pode ter lugar com a 
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intenção de quem a comete, e o resultado será que tais pessoas, quer recorram a golpes, quer usem linguagem insultuosa, não 

são consideradas como tendo cometido uma lesão. 

 

304. Assim, qualquer pessoa pode sofrer um ferimento sem o perceber, mas não pode cometer um, a menos que tenha 

conhecimento do mesmo, mesmo que não saiba contra quem o cometeu. 

 

305. Por conseguinte, se alguém atacar outro em tom de brincadeira, ou enquanto estiver a lutar com ele, não será 

responsável por cometer um ferimento. 

 

306. Quando alguém ataca um homem livre, pensando que era seu escravo, está numa posição tal que não será responsável 

por uma acção por ferimento cometido. 

 

307. Paulus, On the Edict, Book L. 

 

Se, ao pretender golpear o meu escravo com o meu punho, eu o atingir involuntariamente, enquanto estava perto dele, não 

serei responsável por ferimentos. 

 

308. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVI. 

 

A Lei Corneliana relativa aos ferimentos faz referência a uma pessoa que deseja trazer um processo por ferimento, porque diz 

que foi espancado e espancado, ou que a sua casa entrou à força. É previsto por esta lei que ele não pode, em tal caso, presidir 

como juiz, quem é genro, sogro, padrasto, padrasto, enteado, primo, ou está mais próximo do queixoso, quer por relação ou 

afinidade, ou quem é o patrono, ou o pai de qualquer uma das pessoas acima mencionadas. Por conseguinte, a Lei Corneliana 

concede uma acção por duas causas, nomeadamente, onde alguém tenha sido atingido ou espancado, ou onde a sua casa 

tenha sido forçada a entrar. Por conseguinte, é evidente que qualquer ferimento que possa ser cometido pelas mãos está 

incluído na Lei Corneliana. 

 

 

309. Existe a seguinte diferença entre golpear e bater, por isso Ofilius diz: bater é causar dor, bater é infligir golpes sem dor. 

 

310. Devemos entender a palavra "casa" como sendo não apenas uma que pertence ao queixoso, mas aquela em que ele 

reside. Portanto, esta lei será aplicável, quer a pessoa lesada viva na sua própria casa, quer numa que tenha alugado, ou 

ocupado gratuitamente, ou numa em que por acaso seja hóspede. 
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311. Quando vive numa casa no campo, ou numa que está rodeada de jardins, o que deve ser feito? A mesma regra deve ser 

adoptada. 

 

312. Se o proprietário deve arrendar um terreno, e este for introduzido pela força, o inquilino, e não o senhorio, pode intentar 

a acção. 

 

313. Onde, porém, alguém entra na terra de outro que é cultivada pelo proprietário, Labeo nega que esta acção possa ser 

intentada pelo proprietário da terra, ao abrigo da Lei Corneliana, porque ele não pode ter a sua residência em todo o lado, ou 

seja, em todas as suas casas de cultivo. Penso que esta lei se aplica a todas as habitações em que reside o chefe de família, 

embora ele possa não ter lá o seu domicílio. Pois suponha que alguém vai para Roma com o propósito de prosseguir os seus 

estudos, ele certamente não reside em Roma, e ainda assim deve ser dito que se a sua casa for entrada à força, haverá motivo 

para a aplicação da Lei Corneliana. Por conseguinte, não se aplica a alojamentos temporários, nem a estábulos. É, contudo, 

aplicável àqueles que permanecem num local durante muito pouco tempo, embora possam não ter lá o seu domicílio. 

 

314. Coloca-se a questão de saber se o chefe de família pode intentar a acção por lesão ao abrigo da Lei Corneliana, se um 

filho sob o seu controlo tiver sofrido uma lesão. Foi decidido que ele não o pode fazer. Esta regra aplica-se em todos os 

casos. A Acção Pretoriana por ferimento, no entanto, irá recair a favor do pai, e a da Lei Corneliana a favor do filho. 

 

315. Um filho sob controlo paternal pode intentar a acção ao abrigo da Lei Corneliana por qualquer destas razões, e não 

precisa de prever que o seu pai ratifique o seu acto; pois Julianus declarou que um filho que intente uma acção por lesão ao 

abrigo de qualquer outra lei não pode ser obrigado a dar segurança para ratificação. 

 

316. Por esta lei, o queixoso é autorizado a prestar juramento, para que o arguido possa jurar que não cometeu qualquer dano. 

Sabinus, no entanto, no seu trabalho sobre assessores, diz que mesmo os Pretores devem seguir o exemplo da lei. E este é o 

facto. 

 

317. Quando uma pessoa escreve qualquer coisa com o propósito de difamar outra, ou a compõe, ou a publica, ou a proclama 

maliciosamente, mesmo que possa ser publicada em nome de outra pessoa, ou sem qualquer nome, pode ser processado ao 

abrigo desta lei, e se for condenado, será declarado incapaz de testemunhar em tribunal. 

 

318. Aquele que publicar qualquer inscrição, ou qualquer outra coisa, mesmo que escrita, com o objectivo de difamar outra, 

incorrerá na mesma pena, nos termos do Decreto do Senado, que uma pessoa que tenha causado a compra, ou venda de 

qualquer uma destas coisas. 
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319. Qualquer pessoa, seja ela livre ou escrava, que dê informações do culpado será recompensada pelo juiz na proporção da 

riqueza da pessoa acusada; e se o informador for um escravo, talvez lhe seja concedida a sua liberdade. Por que não, se o 

bem-estar público for promovido pela sua informação? 

 

320. Paulus, On the Edict, Book LV. 

 

Este Decreto do Senado é necessário, quando o nome daquele contra quem o acto foi cometido não é mencionado. Então, 

pela razão de que a prova é difícil, o Senado desejou que o crime fosse punido por um Ministério Público. No entanto, se o 

nome da pessoa for mencionado, esta pode intentar uma acção judicial por danos, ao abrigo do Direito Comum, pois não 

deve ser impedida de intentar uma acção privada por prejudicar um Ministério Público, uma vez que estão em causa 

interesses privados. É evidente que se for instaurado um processo público, uma acção privada deve ser negada, e vice-versa. 

 

321. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

O Pretor providencia no seu Édito o seguinte: "Quem intenta uma acção por lesão deve declarar positivamente que lesão foi 

sofrida", porque quem intenta uma acção que pode tornar outra infame não deve fazer uma vaga acusação admitindo uma 

distinção que pode afectar o bom nome de outra, mas deve designar e especificar claramente a lesão que alega ter sofrido. 

 

322. Quando se diz que um escravo foi morto com o propósito de causar ferimentos, não deveria o Pretor permitir que a 

acção pública fosse prejudicada pelo privado da Lei Corneliana, tal como se alguém devesse querer intentar uma acção, 

porque deu veneno com o propósito de matar um homem? Ele agirá, portanto, mais adequadamente, se não conceder uma 

acção deste tipo. No entanto, estamos habituados a considerar que, nos casos que podem ser julgados publicamente, não 

devemos ser impedidos de intentar acções privadas. Isto só é verdade quando a acção que deve ser objecto de processo 

público não é de importância vital. O que devemos então dizer com referência ao Direito de Aquilian, pois esta acção tem 

principalmente referência a isto? O escravo que foi morto não foi o objecto principal da acção que foi intentada 

principalmente devido à perda sofrida pelo seu proprietário; mas, na acção por ferimento, são instaurados processos com 

referência a homicídio e envenenamento, com o objectivo de infligir punição, e não para reparação de danos. Mas e se 

alguém desejar instaurar a acção por ferimento, por ter sido atingido na cabeça com uma espada? O Labeo diz que não deve 

ser impedido de a trazer, pois não se trata de um caso que exija punição pública. Isto não é verdade, pois quem duvida que o 

agressor possa ser processado ao abrigo da Lei Corneliana? 

 

323. Além disso, a natureza do dano que a pessoa sofreu deve ser especificamente declarada, a fim de que possamos verificar 

se deve ser pronunciado um julgamento contra um mecenas a favor do seu libertado. Porque é preciso lembrar que uma acção 

por ferimento é, não sempre mas apenas ocasionalmente, concedida a um libertado contra o seu protector, onde o ferimento 

que sofreu é atroz; por exemplo, se for um ferimento que possa ser infligido a um escravo. Além disso, permitimos que um 
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protector infligir um leve castigo ao seu libertado; e o Pretor não receberá a sua queixa como tendo sofrido um ferimento, a 

menos que fique impressionado com a atrocidade do acto. Pois o Pretor não deve permitir que o escravo de ontem, que é o 

libertado de hoje, se queixe de que o seu patrão o insultou, ou o atingiu de ânimo leve, ou o corrigiu. No entanto, será 

perfeitamente justo que o Pretor venha em seu socorro, se o seu senhor o flagelou, ou o espancou severamente, ou o feriu 

gravemente. 

 

324. Se uma das várias crianças, que não estão sujeitas à autoridade paterna, desejar intentar uma acção contra o seu pai, uma 

acção por ferimento não pode ser precipitadamente intentada, a menos que a atrocidade da acção o induza a fazer, mas 

certamente aqueles que estão sob controlo paterno não têm direito a esta acção, mesmo que o ferimento tenha sido atroz. 

 

325. Quando o Pretor diz: "Deve declarar positivamente que lesão foi sofrida", como deve isto ser entendido? Labeo sustenta 

que afirma positivamente qualquer coisa que mencione o nome do ferimento, sem qualquer ambiguidade (por exemplo, "isto 

ou aquilo"), mas alega que sofreu um ferimento de sucessão e tal. 

 

326. Se me infligir vários ferimentos, por exemplo, onde uma multidão desordenada se reuniu, entra em minha casa, e em 

consequência disso sou insultado e espancado ao mesmo tempo; a questão que se coloca, posso intentar acções separadas 

contra si por cada ferimento? Marcelo, de acordo com a opinião de Neratius, aprova a união numa única acção de todos os 

ferimentos que alguém sofreu ao mesmo tempo. 

 

327. O nosso Imperador declarou num Rescript que, actualmente, podem ser intentadas acções civis por todo o tipo de 

ferimentos, mesmo que sejam de carácter atroz. 

 

328. Entendemos que um ferimento atroz é mais do que habitualmente insultuoso e grave. 

 

329. O Labeo diz que uma lesão atroz é cometida com referência à pessoa, ou ao tempo, ou à coisa. Um ferimento na pessoa 

torna-se mais atroz quando é cometido contra um magistrado, um dos pais, ou um patrono. Com referência ao tempo, quando 

é cometido nos jogos, e em público, ou na presença do Pretor, ou em privado, pois ele afirma que há uma grande diferença, 

pois um ferimento é mais atroz quando é cometido em público. Labeo diz que um ferimento é atroz com referência à coisa, 

como por exemplo, onde uma ferida é infligida, ou alguém é atingido na cara. 

 

330. Paulus, On the Edict, Book LV. 

 

O tamanho da ferida constitui a atrocidade, e por vezes o local onde é infligida, por exemplo, quando o olho é golpeado. 

 

331. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVII. 
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Enquanto discutimos o ponto em que a ferida se torna atroz devido à própria coisa, levanta-se a questão se, para que seja 

atroz, deve ser infligida ao corpo, ou se pode ser atroz se não for corpórea, por exemplo, onde se rasga a roupa, ou se se retira 

um acompanhante, ou se se usa linguagem insultuosa. Pomponius diz que uma lesão pode ser chamada atroz sem infligir um 

golpe, estando a atrocidade dependente da pessoa. 

 

332. No entanto, quando uma pessoa ataca e fere outra no teatro ou em qualquer outro lugar público, perpetra um ferimento 

atroz, mesmo que não seja grave. 

 

333. Faz pouca diferença se a lesão é infligida ao chefe de família, ou a um filho sob controlo paterno, pois será considerada 

atroz. 

 

334. Se um escravo infligir um ferimento atroz e o seu dono estiver presente, pode ser instaurado um processo contra este 

último. Se o seu amo estiver ausente, o escravo deve ser entregue ao Governador, que o flagelará. Quando alguém faz 

progressos imodestos a uma mulher ou a um homem, ou a uma pessoa nascida livre, ou a um homem livre, será sujeito a uma 

acção por ferimento. Se a modéstia de um escravo for atacada, a acção por ferimento pode ser instaurada. 

 

335. Paulus, On the Edict, Book LV. 

 

Diz-se que a modéstia de uma pessoa é atacada quando é feita uma tentativa de tornar uma pessoa virtuosa depravada. 

 

336. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Não só é responsável por uma acção por ferimento que comete o ferimento, ou seja, aquele que deu o golpe, mas também é 

incluído aquele que, por malícia ou através dos seus esforços, faz com que alguém seja atingido com o punho, por exemplo, 

na bochecha. 

 

337. A acção por ferimento é fundada no direito e na justiça. Extingue-se por dissimulação; pois se alguém abandonar um 

ferimento, isto é, se, depois de o ter sofrido, não se lembrar dele, e se depois se arrepender de o ter negligenciado, não o pode 

ressuscitar. De acordo com isto, a equidade é considerada para abolir toda a apreensão de uma acção, sempre que alguém se 

opuser ao que é justo. Assim, se for celebrado um acordo com referência a um dano, ou se for feito um compromisso, ou se 

for exigido um juramento em tribunal, a acção por dano não sobreviverá. 

 

338. Qualquer pessoa pode intentar a acção por ferimento, quer por si próprio quer por outro; como, por exemplo, por um 

agente, um tutor, ou quaisquer outras pessoas que estejam habituadas a agir em nome de outros. 
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339. Se um ferimento for cometido contra alguém pela minha direcção, a maioria das autoridades considera que tanto eu, que 

dei a ordem, como a pessoa que a recebeu, somos responsáveis pela acção por ferimento. 

 

340. Proculus diz muito apropriadamente que se eu o contratar para cometer um ferimento, a acção pode ser intentada contra 

cada um de nós, porque o ferimento foi cometido pela minha agência. 

 

341. Diz que a mesma regra se aplicará, se eu ordenar ao meu filho que cometa um ferimento contra si. 

 

342. Atilicinus, contudo, diz que se eu persuadir alguém a cometer um ferimento que de outra forma não estaria disposto a 

obedecer-me, uma acção por ferimento pode ser intentada contra mim. 

 

343. Embora a acção por lesão não seja concedida a um homem livre contra o seu patrono, pode ser intentada pelo marido de 

uma mulher livre, em seu nome, contra o seu patrono; pois o marido, quando a sua mulher sofreu qualquer lesão, é 

considerado para intentar a acção em seu nome; opinião que Marcelo aceita. Eu, porém, fiz-lhe notar que não creio que isto 

se aplique a todos os danos. Por que razão deveria ser negado a uma pessoa o castigo leve de uma mulher livre, mesmo que 

seja casada, ou uma linguagem forte, que não seja obscena? Mas se a mulher foi casada com um homem livre, devemos dizer 

que uma acção por lesão deve, por todos os meios, ser concedida ao marido contra o patrono. Esta é a opinião de muitas 

autoridades. Assim, é evidente que os nossos homens livres não só não podem intentar uma acção por lesões contra nós por 

lesões infligidas a si próprios, como nem sequer por aquelas que são infligidas a quem é do seu interesse não devem sofrer 

lesões. 

 

344. É evidente que se o filho de um homem livre, ou a sua esposa, desejar intentar uma acção por lesões sofridas, esta não 

lhes deve ser recusada porque a acção não é concedida ao pai ou ao marido, uma vez que eles trazem o processo em seu 

próprio nome. 

 

345. Não há dúvida de que qualquer pessoa que se diz escravo e afirma que é livre pode intentar a acção por ferimento contra 

alguém que alegue ser seu senhor. Isto é verdade, quer seja de ser livre que deseja introduzi-lo na escravatura, quer seja o 

escravo que deseja obter a sua liberdade, pois utilizamos esta lei sem fazer qualquer distinção. 

 

346. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXII. 

 

Quando uma acção é intentada para reduzir alguém da liberdade à servidão que o queixoso sabe ser livre, e não o faz por 

causa do despejo, a fim de o preservar para si próprio; ele será responsável pela acção por danos. 
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347. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

A acção por danos sofridos não é concedida a favor de, ou contra um herdeiro. A mesma regra aplica-se quando uma lesão 

tenha sido infligida ao meu escravo, pois, neste caso, a acção por lesão não será concedida ao meu herdeiro. Mas depois de a 

questão ter sido resolvida, este direito de acção passa mesmo aos seus sucessores. 

 

348. Aquele que recorre a uma lei pública não é compreendido que o faça com o objectivo de causar dano, pois a execução 

da lei não inflige dano. 

 

349. Quando alguém é preso por não ter obedecido ao decreto do Pretor, não está em posição de intentar uma acção por 

ofensa fundada na ordem do Pretor. 

 

350. Se alguém me convocar injustamente perante um tribunal do magistrado, a fim de me irritar, posso intentar a acção por 

ferimento contra ele. 

 

351. Se, quando forem conferidas honras, alguém não deve ser prejudicado, como, por exemplo, quando uma estátua, ou algo 

do género, tiver sido decidido, será ele responsável pela acção por lesão? Labeo diz que não será responsável, mesmo que o 

possa fazer por insulto; pois diz que faz muita diferença quando algo é feito por insulto, ou quando uma pessoa não permite 

que um acto seja realizado em honra de outro. 

 

352. Labeo também diz que quando uma pessoa tinha direito a uma embaixada, e o duumvir impôs este dever a outra, a acção 

por ferimento não pode ser intentada com base no trabalho de parto ordenado; pois uma coisa é impor um dever a uma 

pessoa, e outra é infligir-lhe um ferimento. Esta regra deve ser adoptada com referência a outros cargos e deveres que são 

injustamente conferidos. Assim, se alguém deve proferir uma decisão com o objectivo de causar um dano, a mesma opinião 

deve prevalecer. 

 

353. Nenhum acto de um magistrado realizado em virtude da sua autoridade judicial torna aplicável a acção por ferimento. 

 

354. Se alguém me impedir de pescar, ou lançar uma rede ao mar, posso intentar a acção por ferimento contra ele? Algumas 

autoridades sustentam que o posso fazer, e entre elas está Pomponius. A maioria, contudo, sustenta que o caso é semelhante 

ao de uma pessoa que não sofre para tomar banho público, ou se senta num teatro, ou entra, senta, ou se associa a outros em 

qualquer lugar público, ou onde alguém não me permite fazer uso dos meus próprios bens, pois pode ser processado numa 

acção por ferimentos. Os antigos concederam um interdito a qualquer pessoa que alugasse estes lugares públicos, pois era 

necessário impedir que a força fosse utilizada contra ele, pelo que ele não poderia usufruir do seu aluguer. Mas se eu impedir 

alguém de pescar em frente da minha residência, ou de uma quinta, o que deve ser dito? Estou ou não sujeito a uma acção por 
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ferimento? Pois o mar, bem como a costa e o ar, é comum a todas as pessoas, e tem sido frequentemente declarado em 

rescisões que ninguém pode ser impedido de pescar, ou de caçar aves, mas pode ser impedido de entrar em terra pertencente 

a outra pessoa. No entanto, presumiu-se, indevidamente, e sem a autoridade da lei, que qualquer pessoa pode ser proibida de 

pescar em frente da minha residência ou da minha quinta; portanto, quando alguém é impedido de o fazer, ainda pode 

intentar a acção por ferimentos. Eu, contudo, posso impedir qualquer pessoa de pescar num lago que é minha propriedade. 

 

355. Paulus, On Plautius, Livro XIII. 

 

É evidente que, quando alguém tem um direito privado a qualquer parte do mar, terá direito ao interdito Uti possidetis, se lhe 

for impedido de o exercer, uma vez que se trata de um assunto privado e não de um assunto público, uma vez que está 

envolvido o gozo de um direito baseado num título privado, e não num direito público; pois os interditos foram introduzidos 

por razões privadas e não públicas. 

 

356. Ulpianus, On the Edict, Livro LXXVII. 

 

A questão é também colocada por Labeo, se alguém deve alienar a mente de uma pessoa por drogas, ou por qualquer outro 

meio, se haverá fundamento para a acção por lesão. Ele diz que a acção por ferimento pode ser intentada contra ele. 

 

357. Se um homem não tiver sido espancado, mas as mãos tiverem sido ameaçadoramente levantadas contra ele, e ele tiver 

sido repetidamente alarmado com a perspectiva de receber golpes, sem ter sido realmente atingido, o infractor será passível 

de uma acção equitativa por danos sofridos. 

 

358. O Pretor diz: "Concederei uma acção contra qualquer pessoa que se diga ter abusado de outro, ou ter causado isto, de 

uma forma contrária à boa moral". 

 

359. O Labeo diz que o abuso vociferante por vários indivíduos constitui um ferimento. 

 

360. A expressão, "abuso vociferante por vários indivíduos", deriva dos termos "tumulto", ou "assembleia", ou seja, a união 

de várias vozes, pois onde estas estão unidas recebe esta denominação, tal como se alguém tivesse dito uma "assembleia de 

vozes". 

 

361. Mas o que é acrescentado pelo Pretor, ou seja, "Ao contrário da boa moral", mostra que ele notou não todo o clamor 

unido, mas apenas aquilo que viola a boa moral, e que tem tendência a tornar alguém infame, ou detestado. 
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362. Diz também que a expressão "Contrariamente à boa moral", não deve ser entendida como referindo-se às da pessoa que 

comete a ofensa, mas, em geral, como significando em oposição à moral desta comunidade. 

 

363. Labeo diz que o clamor abusivo de muitas vozes pode ser levantado não só contra uma pessoa que está presente, mas 

também contra alguém que está ausente. Por conseguinte, se alguém, em tais circunstâncias, vier a sua casa quando não 

estiver presente, pode dizer-se que ocorreu um clamor de muitas vozes. A mesma regra aplica-se ao seu alojamento, ou à sua 

loja. 

 

364. Não só é considerado como tendo causado um distúrbio quem se fez gritar, mas também quem instigou outros a gritar, 

ou quem os enviou para esse fim. 

 

365. As palavras, "abusou de outro", não foram acrescentadas sem uma causa, pois se o clamor fosse levantado contra uma 

pessoa que não foi designada, não poderia haver acusação. 

 

366. Se alguém tentar incitar um clamor contra outro, mas não o conseguir, não será responsável. 

 

367. Daí resulta que todo o tipo de abuso não é o clamor de várias vozes, mas sim o único que é proferido com vociferação. 

 

368. Quer uma ou várias pessoas tenham proferido estas expressões numa multidão desordenada, trata-se de um clamor 

unido. Mas qualquer coisa que não tenha sido dita num conjunto tumultuoso, ou em tons altos, não pode ser adequadamente 

designada como um clamor unido, mas sim discurso com vista à difamação. 

 

369. Se um astrólogo, ou qualquer pessoa que prometa adivinhação ilegal, após ter sido consultado, deve dizer que outro era 

um ladrão, quando na realidade não o era, uma acção por danos sofridos não pode ser intentada contra ele, mas pode ser 

processado ao abrigo das Constituições Imperiais. 

 

370. A acção por lesão, que se baseia em clamor geral, não é concedida nem contra nem a favor dos herdeiros. 

 

371. Se alguém falar com jovens raparigas vestidas de escravas, será considerado culpado de um delito menor; e ainda 

menos, se elas estiverem vestidas de prostitutas, e não como mulheres respeitáveis. Portanto, se uma mulher não estiver 

vestida como uma matrona respeitável, qualquer pessoa que fale com ela ou leve a sua acompanhante feminina não será 

responsável pela acção por lesão. 

 

372. Entendemos por atendente aquele que acompanha e segue qualquer pessoa (como diz Labeo), quer seja um homem ou 

uma escrava libertada, um homem ou uma mulher. Labeo define um tratador como aquele que é designado para seguir uma 
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pessoa com o propósito de a manter ou a sua companhia, e é raptado num local público ou privado. Os professores são 

incluídos entre os acompanhantes. 

 

373. Considera-se que ele tem um "criado um tratador" (como diz Labeo), não onde ele começou a fazê-lo, mas onde ele 

levou absolutamente o tratador para longe do seu mestre ou da sua amante. 

 

374. Além disso, entende-se que não só raptou uma criada que o faz pela força, mas também aquele que persuade a criada a 

deixar a sua amante. 

 

375. Não só aquele que raptar efectivamente uma tratadora é responsável sob este Édito, mas também qualquer pessoa que se 

dirija ou siga uma delas. 

 

376. Dirigir-se" é atacar a virtude de outro por palavras lisonjeiras. Isto não é levantar um clamor tumultuoso, mas é uma 

violação da boa moral. 

 

377. Aquele que faz uso de linguagem grosseira não ataca a virtude de ninguém, mas está sujeito à acção por lesão. 

 

378. Uma coisa é dirigir-se, e outra é seguir uma pessoa, pois dirige-se a uma mulher que ataca a sua virtude pela fala; e 

segue-a que silenciosa e constantemente a persegue, pois a perseguição assídua é por vezes produtiva de um certo grau de 

desonra. 

 

379. Deve, no entanto, ser lembrado que qualquer pessoa que siga ou se dirija a outra não pode ser processada ao abrigo deste 

Édito; pois quem o fizer em brincadeira, ou com o propósito de prestar algum serviço honroso, não será abrangido pelos 

termos deste Édito, mas apenas aquele que agir contrariamente à boa moral. 

 

380. Penso que um homem que esteja noivo deveria também ser autorizado a intentar esta acção por lesão; pois qualquer 

insulto oferecido à sua pretendida esposa é considerado uma lesão para si próprio. 

 

381. O Pretor diz: "Nada deve ser feito com o propósito de tornar uma pessoa infame, e se alguém violar esta disposição, 

puni-lo-ei de acordo com as circunstâncias do caso". 

 

382. Labeo diz que este Édito é supérfluo, porque podemos intentar uma acção geral por danos cometidos, mas parece ao 

próprio Labeo (e isto é correcto) que o Pretor, tendo examinado este ponto, quis chamar a atenção especificamente para ele; 

pois onde os actos realizados publicamente não são expressamente mencionados, eles parecem ter sido negligenciados. 
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383. De um modo geral, o Pretor proibiu que se fizesse qualquer coisa que tornasse qualquer pessoa infame; portanto, o que 

quer que uma pessoa faça ou diga, que tem a tendência de desacreditar outra, dará lugar a uma acção por danos sofridos. Tais 

são quase todas as coisas que causam vergonha; como, por exemplo, o uso de vestuário de luto ou vestuário sujo, ou deixar 

crescer o cabelo ou a barba, ou a composição de poesia, ou a publicação ou canto de qualquer coisa que possa ferir a 

modéstia de alguém. 

 

384. Quando o Pretor diz: "Se alguém violar esta disposição, puni-lo-ei de acordo com as circunstâncias do caso", isto deve 

ser entendido como significando que a punição pelo Pretor será mais severa; isto é, que ele será influenciado ou pelo carácter 

pessoal daquele que intenta a acção por lesão, ou por aquele contra quem a acção é intentada, ou pelo próprio assunto, e pela 

natureza da lesão tal como alegada pelo queixoso. 

 

385. Se alguém atacar a reputação de outro por meio de um memorial apresentado ao Imperador, ou a qualquer outra pessoa, 

o Papinianus diz que a acção por ofensa pode ser intentada. 

 

386. Diz também que aquele que vende o resultado de uma decisão, antes de qualquer dinheiro ter sido pago, pode ser 

condenado por ferimento, depois de ter sido chicoteado por ordem do Governador, pois é evidente que cometeu um ferimento 

contra a pessoa cujo julgamento ofereceu para venda. 

 

387. Se alguém apreender a propriedade de outra pessoa, ou mesmo um único artigo, com o objectivo de lhe causar danos, 

será responsável por uma acção por ferimento. 

 

388. Do mesmo modo, se alguém tiver notificado a venda de um penhor, e declarar que está prestes a vendê-lo, como tendo 

recebido de mim, e o fizer com o propósito de me insultar, Servius diz que pode ser intentada uma acção por danos. 

 

389. Se alguém, a fim de ferir outro deve referir-se a ele como seu devedor, quando não o é, será responsável pela acção por 

ferimento. 

 

390. O Pretor diz: "Se se disser que alguém espancou o escravo de outro ao contrário da boa moral, ou que o pôs à tortura 

sem a ordem do seu senhor, eu concederei uma acção contra ele. Do mesmo modo, quando se diz ter ocorrido qualquer outro 

acto ilegal, concederei uma acção após ter sido demonstrada uma causa adequada". 

 

391. Se alguém causar uma lesão a um escravo de modo a infligir uma ao seu senhor, considero que o senhor pode intentar a 

acção por lesão em seu próprio nome; mas se não o fez com o propósito de insultar o senhor, o Pretor não deve deixar a lesão 

feita ao próprio escravo impune, e, por todos os meios, se foi feita por golpes, ou por tortura; pois é evidente que o servo 

sofreu por isso. 
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392. Se um co-proprietário derrotar um escravo que tenha em comum, é evidente que não será responsável por esta acção, 

pois fê-lo por direito de um senhor. 

 

393. Se um usufrutuário o fizer, o proprietário pode intentar uma acção contra ele; ou se o proprietário o fez, o usufrutuário 

pode processá-lo. 

 

394. Ele acrescenta, "Contra a boa moral", o que significa que todos os que atacam um escravo não são responsáveis, mas 

todos os que o atacam contra a boa moral são responsáveis. No entanto, se alguém o fizer com vista à sua correcção ou 

reforma, não será responsabilizado. 

 

395. Portanto, se um magistrado municipal ferir o meu escravo com um chicote, Labeo pergunta se eu posso intentar uma 

acção contra ele, porque ele o espancou ao contrário da boa moral. E diz que o juiz deve perguntar o que fez o meu escravo 

para o fazer ser chicoteado; como, se ele desdenhou descaradamente no seu gabinete, ou a insígnia da sua patente, deve ser 

exonerado de responsabilidade. 

 

396. "Bater" é mal aplicado a quem ataca com o punho. 

 

397. Por "tortura", devemos compreender o tormento e o sofrimento e dor corpóreos utilizados para extrair a verdade. 

Portanto, um mero interrogatório ou um grau moderado de medo não justifica a aplicação deste Édito. No termo "tormento" 

estão incluídas todas as coisas que se relacionam com a aplicação da tortura. Por conseguinte, quando se recorre à força e ao 

tormento, entende-se que se trata de tortura. 

 

398. Se, no entanto, a tortura deve ser aplicada por ordem do próprio mestre, e exceder os limites adequados, Labeo diz que 

ele será responsável. 

 

399. O Pretor diz: "Quando se diz que ocorreu qualquer outro acto ilegal, eu concederei uma acção, depois de demonstrada a 

causa adequada". Assim, se um escravo tiver sido severamente espancado, ou posto à questão, a sentença pode ser proferida 

contra o culpado sem qualquer investigação adicional. No entanto, se ele tiver sofrido qualquer outro dano, a acção não 

mentirá, a menos que seja demonstrada uma causa adequada. 

 

400. Portanto, o Pretor não promete a acção por ferimento em nome do escravo, por qualquer tipo de causa. Pois se ele foi 

ligeiramente atingido, ou não foi grosseiramente abusado, ele não o concederá. Se a sua reputação tiver sido assaltada por 

qualquer acto, ou por qualquer versículo escrito, penso que a investigação do Pretor deve ser alargada de modo a incluir o 

carácter do escravo. Pois há uma grande diferença entre os caracteres dos escravos, pois alguns são frugais, ordenados e 
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cuidadosos; outros são comuns, ou empregados em ocupações menores, ou de reputação indiferente. E se o escravo fosse 

algemado, ou de mau carácter, ou marcado com a ignomínia? Portanto, o Pretor deve ter em consideração não só o dano que 

foi cometido, mas também a reputação do escravo contra quem se diz ter sido perpetrado, e assim ele permitirá ou recusará a 

acção. 

 

401. Por vezes o ferimento feito ao escravo recai sobre o seu senhor, e outras vezes não; pois se alguém, pensando que ele 

pertencia a outra pessoa e não a mim, deveria bater num homem que alegou ser livre, e ele não o teria espancado se soubesse 

que ele era meu, Mela diz que ele não pode ser processado por ter cometido um ferimento contra mim. 

 

402. Se alguém devia intentar uma acção por ferimento por causa de um escravo que tinha sido espancado, e depois uma 

acção por danos injustos, Labeo diz que isto não é a mesma coisa, porque uma das acções tem referência a danos causados 

por negligência, e a outra a insultos. 

 

403. Se eu tiver o usufruto num escravo, e o senhor tiver a propriedade nele, e ele tiver sido espancado ou sujeito a tortura, 

eu, e não o proprietário, terei o direito de intentar a acção por danos sofridos. A mesma regra se aplica, se tiver espancado o 

meu escravo que possuía de boa fé, pois o dono tem o melhor direito de intentar uma acção por ferimento. 

 

404. Mais uma vez, quando alguém bate num homem livre que me servia de boa fé como escravo, deve ser verificado se ele 

o bateu com o propósito de me insultar, e se o fez, uma acção por ferimento ficará a meu favor. Portanto, concedemos uma 

acção por ferimento com referência ao escravo de outro que me está a servir de boa fé, sempre que o ferimento foi cometido 

com a intenção de me insultar; pois concedemo-lo ao próprio dono do nome do escravo. Se, no entanto, ele me tocar e me 

bater, também posso intentar uma acção por ferimento. A mesma distinção deve ser feita com referência ao usufrutuário. 

 

405. Se eu bater num escravo pertencente a vários senhores, é perfeitamente claro que todos eles terão o direito de intentar a 

acção por lesão sofrida. 

 

406. Paulus, On the Edict, Book XLV. 

 

No entanto, não é apenas, como diz Pedius, que o julgamento deve ser feito por uma soma maior do que o valor da quota do 

proprietário, e portanto é dever do juiz fazer uma estimativa das diferentes quotas. 

 

407. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVII. 
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Se, contudo, o fiz com a permissão de um só, e pensando que ele era o único proprietário do escravo, a acção por ferimento 

não será a favor de ninguém. Se eu soubesse que o escravo pertencia a várias pessoas, a acção não mentirá a favor do 

proprietário que me permitiu bater no escravo, mas sim a favor dos outros. 

 

408. Quando a tortura tiver sido infligida por ordem de um tutor, um agente, ou um curador, deve ser dito que a acção por 

ferimento não mentirá. 

 

409. O meu escravo foi flagelado pelo nosso magistrado a seu pedido, ou na sequência da sua queixa. Mela pensa que uma 

acção por ferimento deve ser-me concedida contra si por uma quantia que possa parecer ao tribunal ser equitativa. E Labeo 

diz que se o escravo morrer, o seu senhor pode intentar uma acção, porque estão envolvidos danos cometidos por meio de 

ferimentos. Esta opinião foi adoptada por Trebatius. 

 

410. Alguns danos infligidos por homens livres parecem ser ligeiros e sem importância, mas quando infligidos por escravos 

são graves; pois o insulto aumenta por causa da pessoa que o ofereceu. 

 

411. Quando um escravo inflige um ferimento, é evidente que comete uma ofensa. Por conseguinte, é razoável, como no caso 

de outros crimes, que uma acção noxal por danos sofridos deva ser concedida em tais circunstâncias. O mestre, contudo, se 

preferir fazê-lo, pode levar o escravo a tribunal a fim de o chicotear, e desta forma satisfazer a pessoa que sofreu o dano. Não 

será necessário que o senhor o entregue para ser açoitado, mas ser-lhe-á concedido o poder de entregar o seu escravo para 

esse fim; ou se a pessoa lesada não se contentar com o açoitamento, o escravo deve ser entregue a título de reparação, ou o 

montante dos danos avaliados em tribunal deve ser pago. 

 

412. O Pretor diz: "À discrição do juiz", o que significa o de um bom cidadão, a fim de que este possa impor a medida da 

punição. 

 

413. Se, antes do mestre produzir o escravo em tribunal para ser chicoteado, a fim de satisfazer o queixoso, tendo isto sido 

feito pela autoridade de um magistrado, o queixoso deve depois insistir em intentar uma acção por danos, não deve ser 

ouvido, pois aquele que recebeu satisfação abandonou o dano que sofreu; pois se agiu voluntariamente, pode sem dúvida 

dizer-se que o direito de acção por danos será extinto não menos do que se tivesse sido anulado por lapso de tempo. 

 

414. Se um escravo deve infligir um dano por ordem do seu senhor, este último pode certamente ser processado, mesmo em 

seu próprio nome. Onde, no entanto, se afirma que o escravo foi manumumitido, é considerado por Labeo que uma acção 

pode ser concedida contra ele, porque o ferimento segue a pessoa, e um escravo não deve obedecer ao seu amo em todas as 

coisas. Mas se ele deve matar alguém por ordem do seu amo, isentamo-lo da operação da Lei Corneliana. 

 



3260 

 

415. É claro quando comete algum acto com o propósito de defender o seu amo, que tem razão a seu favor, e que pode 

invocar uma excepção se for processado pelo que fez. 

 

416. Se o escravo, em quem eu tenho o usufruto, cometer um dano contra mim, posso intentar uma acção noxal contra o seu 

dono, nem a minha condição deve ser piorada porque só tenho um usufruto nele, do que se eu não o tivesse. A regra é 

diferente quando o escravo é possuído em comum, pois então não concederemos uma acção ao outro co-proprietário, pelo 

motivo de que ele próprio é passível de um por ferimento. 

 

417. O Pretor diz: "Se alguém for acusado de ter cometido um dano contra uma pessoa que está sob o controlo de outra, e a 

cuja autoridade está sujeito, ou qualquer pessoa que possa agir em seu nome como agente não está presente, concederei, por 

justa causa, uma acção àquele que se diz ter sofrido o dano". 

 

418. Quando um filho sob controlo paterno sofreu um ferimento, e o seu pai estava presente, mas não pode intentar uma 

acção por estar louco, ou por causa de algum outro afecto da mente, penso que uma acção por ferimento mentirá; pois neste 

caso o pai é considerado como estando ausente. 

 

419. Se o pai está presente, mas não está disposto a intentar uma acção, quer porque deseja adiá-la, quer porque deseja 

abandonar, ou perdoar o dano, a melhor opinião é que o direito de acção não deve ser concedido ao filho; pois, quando o pai 

está ausente, a acção é concedida ao filho pela razão de que é provável que o seu pai a teria trazido se ele estivesse presente. 

 

420. Por vezes, contudo, pensamos que mesmo que o pai desculpe o dano, a acção deve ser concedida ao filho, por exemplo, 

se o carácter do pai for vil e abjecto, e o do filho honroso; pois um pai extremamente desprezível não deve estimar o insulto 

oferecido ao seu filho pela sua própria degradação. Suponha, por exemplo, que o pai seja uma pessoa para quem, por lei e 

razão, um curador deve ser nomeado pelo Pretor. 

 

421. Se, no entanto, o pai, após a emissão, se afastar ou negligenciar a acusação, ou for de grau inferior, deve ser dito que o 

direito de acção pode ser transferido para o filho, se for demonstrada causa adequada. A mesma regra será aplicada quando o 

filho for emancipado. 

 

422. O Pretor deu preferência ao agente do pai em detrimento das próprias pessoas que sofreram a lesão. Quando, contudo, o 

agente negligencia o caso, está em conluio com as outras partes, ou não é capaz de processar aqueles que cometeram o 

ferimento, a acção residirá antes a favor daquele que o sofreu. 

 

423. Entendemos que um agente não é uma pessoa que tenha sido especialmente nomeado um advogado para conduzir uma 

acção por danos, mas será suficiente se a administração de todos os bens lhe tiver sido confiada. 
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424. No entanto, quando o Pretor diz que, se for demonstrada uma causa adequada, será concedida uma acção a quem se diz 

ter sofrido o dano, isto deve ser entendido como significando que quando a investigação é feita, deve ser determinado há 

quanto tempo o pai está ausente, e quando se espera que ele regresse, e se a pessoa que deseja intentar uma acção por dano é 

indolente, ou completamente inútil, e não é capaz de transaccionar qualquer negócio, e por isso não está apta a intentar esta 

acção. 

 

425. Quando depois diz, "Quem sofreu o dano", isto deve por vezes ser entendido como significando que o seu pai terá o 

direito de intentar a acção; por exemplo, quando o dano foi infligido a um neto, e o seu pai estava presente, mas o seu avô 

não estava. Julianus diz que a acção por ferimento deve ser concedida ao pai e não ao próprio neto, pois ele considera que é 

dever do pai, mesmo enquanto o avô estiver vivo, proteger o seu filho contra tudo. 

 

426. Julianus diz também que o filho não só pode intentar ele próprio a acção, como também pode nomear um advogado para 

o fazer. Caso contrário, diz ele, se não lhe permitirmos nomear um advogado, e se acontecer que ele seja impedido de 

aparecer por doença, e não houver ninguém para conduzir a acção por lesão, esta deve ser indeferida. 

 

427. Diz também que quando um ferimento é infligido a um neto, e não há ninguém para intentar uma acção em nome do 

avô, o pai deve ser autorizado a fazê-lo, e pode nomear um advogado; pois o poder de nomear um advogado é concedido a 

todos aqueles que têm o direito de intentar uma acção em seu próprio nome. Além disso, ele afirma que um filho deve ser 

considerado como tendo interposto a acção em seu próprio nome, pois, quando o seu pai não o fizer, o Pretor dar-lhe-á 

autorização para o fazer. 

 

428. Se um filho sob o controlo do seu pai intenta a acção por ferimento, não irá mentir a favor do seu pai. 

 

429. Diz também que uma acção por lesão é concedida a um filho sob controlo paterno quando não há ninguém que possa 

agir em nome do pai, e que, neste caso, ele é considerado o chefe da família. Por conseguinte, se ele tiver sido emancipado, 

ou se dever ser nomeado herdeiro testamentário, ou mesmo se for deserdado ou tiver rejeitado os bens do seu pai, ser-lhe-á 

concedida autoridade para conduzir o caso; pois seria perfeitamente absurdo que alguém, a quem o Pretor permitisse intentar 

a acção, enquanto estivesse sob o controlo do seu pai, se tornasse incapaz de vingar os seus ferimentos, depois de se ter 

tornado chefe de família, e que este privilégio fosse transferido para o seu pai, que o tinha abandonado na medida em que 

estava ao seu alcance; ou (o que é ainda mais impróprio) se este privilégio deveria ser transferido para os herdeiros do pai, 

que, sem dúvida, não estão de modo algum interessados num ferimento infligido a um filho sob controlo paterno. 

 

430. Paulus, On the Edict, Book LV. 
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Não é próprio nem justo que alguém seja condenado por falar mal de uma pessoa que é culpada; pois é necessário e 

conveniente que as ofensas de pessoas culpadas sejam conhecidas. 

 

431. Quando um escravo inflige um dano a outro, uma acção deve ser intentada como se tivesse ferido o seu senhor. 

 

432. Se uma filha sob controlo paternal, que é casada, deve sofrer uma lesão, tanto o seu marido como o seu pai podem 

intentar a acção por lesão. Pomponius sustenta muito apropriadamente que a sentença contra o arguido deve ser proferida a 

favor do pai por um montante igual ao que teria sido se ela fosse viúva; e a favor do marido, pelo mesmo montante, tal como 

se ela fosse independente; porque a lesão sofrida por cada parte tem a sua própria avaliação distinta. Portanto, se a mulher 

casada não estiver sob o controlo de ninguém, ela não pode intentar a acção, porque o marido pode intentar a acção em seu 

nome. 

 

433. Se uma lesão me for infligida por alguém que eu desconheço, ou se alguém pensar que eu sou Lucius Titius, quando eu 

sou Gaius Seius, o assunto principal aqui terá a preferência, ou seja, o facto de ele ter desejado ferir-me. Pois eu sou um certo 

indivíduo, embora ele possa pensar que eu sou outra pessoa que não eu, e por isso terei direito a uma acção por lesão. 

 

434. Mas quando alguém pensa que um filho sob controlo paterno é o chefe de família, não pode ser considerado como tendo 

cometido um ferimento contra o pai deste último, tal como não o é contra o marido, se acreditar que a sua esposa é viúva, 

porque o ferimento não é dirigido pessoalmente às partes envolvidas, e não pode ser transferido dos seus filhos para eles por 

um mero esforço da mente; uma vez que a intenção daquele que inflige o ferimento não se estende para além da pessoa 

lesada, que é considerada como o chefe de família. 

 

435. Se, no entanto, ele soubesse que era um filho sob controlo paterno, mas ainda não soubesse de quem era o filho, eu 

sustentaria (assim diz ele) que o pai poderia intentar uma acção por lesão em seu próprio nome, tal como um marido poderia 

fazer, se soubesse que a mulher era casada; pois aquele que tem conhecimento destas coisas pretende infligir uma lesão 

através do filho, ou da esposa, a qualquer pai ou marido, seja quem for. 

 

436. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXII. 

 

Se o meu credor, a quem estou disposto a pagar, atacar as minhas fianças com o propósito de me ferir, ele será responsável 

por uma acção por ferimento. 

 

437. Modestinus, Opiniões, Livro XII. 
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Se Se Seia, com o propósito de infligir danos, sela a casa do seu devedor ausente, sem a autoridade do magistrado que tem o 

direito e o poder de o permitir, deu como sua opinião que a acção por danos poderia ser intentada. 

 

438. Javolenus, Epístolas, Livro IX. 

 

A estimativa do dano sofrido não deve datar do momento em que o julgamento foi proferido, mas sim do momento em que o 

dano foi cometido. 

 

439. Ulpianus, Sobre o Édito do Pretor, Livro I. 

 

Se um homem livre for preso como escravo fugitivo, pode intentar uma acção por ferimento contra a pessoa que o apreende. 

 

440. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Ofilius diz que qualquer pessoa que entre na casa de outro contra a vontade do proprietário, mesmo que este último possa ser 

convocado para o tribunal, terá direito a uma acção por ferimento contra ele. 

 

441. Ulpianus, Sobre o Édito do Pretor, Livro XV. 

 

Quando alguém é impedido por outro de vender o seu próprio escravo, pode intentar uma acção por ferimentos sofridos. 

 

442. The Same, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Se alguém tiver relações sexuais com uma escrava, será concedida uma acção por ferimento ao seu senhor, mas se ele 

esconder a escrava, ou fizer outra coisa com a intenção de roubar, também será passível de uma acção por roubo; ou, se 

alguém tiver relações sexuais com uma jovem que não fosse madura, algumas autoridades pensam que a acção ao abrigo da 

Lei de Aquilian também mentirá. 

 

443. Paulus, Sobre o Édito, Livro XIX. 

 

Se alguém fizer uma gargalhada do meu escravo ou do meu filho, mesmo com o seu consentimento, ainda serei considerado 

como tendo sofrido um ferimento; como, por exemplo, se ele o levar a uma taberna, ou o induzir a lançar dados. Este será 

sempre o caso quando a pessoa que o convencer o fizer com a intenção de me ferir. No entanto, os maus conselhos podem ser 

dados por alguém que não sabe quem é o dono, e por isso a acção de corromper um escravo torna-se necessária. 
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444. The Same, On the Edict, Livro XXVII. 

 

Se a estátua do seu pai, erigida no seu monumento, for quebrada por lhe terem sido atiradas pedras, Labeo diz que uma acção 

por violação de um túmulo não pode ser trazida, mas que uma acção por ferimento pode. 

 

445. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

A acção por ferimento não afecta a nossa propriedade até que a questão tenha sido resolvida. 

 

446. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Se manumita ou alienar um escravo, por conta de quem tem direito a uma acção por ferimento, conservará o direito de 

intentar a acção. 

 

447. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Quem duvida que, depois de um escravo ter sido manumitido, uma acção não mentirá por um ferimento que sofreu enquanto 

esteve em servidão? 

 

448. Se uma lesão tiver sido infligida a um filho, enquanto que o direito de acção será adquirido tanto pelo filho como pelo 

pai, a mesma estimativa não deve ser feita para ambos: 

 

449. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Como a lesão infligida ao filho pode ser maior do que a infligida ao pai, por causa do grau superior do primeiro. 

 

450. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Os magistrados não estão autorizados a fazer nada que possa causar um ferimento. Por conseguinte, se um magistrado, quer 

como particular, quer na sua capacidade magisterial, for instrumental para cometer um dano, pode ser processado por 

ferimento. Mas será necessário esperar até que ele abandone o seu cargo, ou será que o processo pode ser instaurado 

enquanto ele ainda o detém? A melhor opinião é que se ele for um magistrado que não possa ser legalmente convocado para 

o tribunal, será necessário esperar até que ele renuncie ao seu cargo. Se, contudo, for um dos magistrados inferiores, ou seja, 

um dos que não estão investidos de jurisdição ou autoridade suprema, poderá ser processado, mesmo enquanto ainda estiver a 

cumprir os seus deveres judiciais. 
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451. Paulus, On Sabinus, Livro X. 

 

Quando algo é feito em conformidade com os ditames da moralidade com o objectivo de proteger os interesses do Estado, e 

isto faz com que alguém seja insultado, no entanto, pelo facto de o magistrado não ter agido com a intenção de causar um 

dano, mas sim tendo em vista a vindicação da majestade da República, ele não será responsável por uma acção por dano. 

 

452. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XIII. 

 

Quando vários escravos juntos espancaram alguém, ou levantaram um tumultuoso clamor contra ele, cada um deles, 

individualmente, é culpado da ofensa, e a lesão é ainda maior, uma vez que foi cometida por escravos; e, de facto, há o 

mesmo número de lesões que há pessoas responsáveis por elas. 

 

453. Ulpianus, On All Tribunals, Livro III. 

 

Quando alguém comete um acto atroz que pode, devido ao seu carácter infame e à sua pobreza, ignorar um julgamento 

proferido contra ele numa acção por ferimento, o Pretor deve exercer toda a sua severidade na acusação do caso, e a punição 

daqueles que cometeram o ferimento. 

 

454. Julianus, Digest, Livro XLV. 

 

Se eu desejar intentar uma acção em nome de um filho contra o seu pai, e este nomear um advogado, o filho não é 

considerado defendido a menos que dê garantias para o pagamento da sentença; e, portanto, deve ser concedida uma acção 

contra ele como se ele não fosse defendido pelo seu pai. 

 

455. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

É previsto pelas Constituições Imperiais que tudo o que for colocado sobre monumentos públicos com o objectivo de difamar 

outro será removido. 

 

456. A acção por lesão pode mesmo ser intentada civilmente ao abrigo da Lei Corneliana, e o montante da sentença deve ser 

estimado pelo juiz. 

 

457. Scaevola, Regras, Livro IV. 
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Está previsto por decreto do Senado que ninguém levará a estátua do Imperador com o propósito de excitar o ódio contra 

ninguém, e que aquele que a violar será publicamente acorrentado. 

 

458. Venuleius, Ministério Público, Livro II. 

 

Ninguém é autorizado a usar roupa suja ou cabelo comprido em público sob o nome de um acusado, a menos que esteja tão 

intimamente ligado a ele por afinidade que não possa ser obrigado a testemunhar contra ele em oposição à sua vontade. 

 

459. Macer, Ministério Público, Livro II. 

 

O Divino Severus escreveu a Dionysius Diogenes, como se segue: "Qualquer pessoa que tenha sido condenada por um 

ferimento atroz não pode pertencer à Ordem dos Decuriões; e o erro de um Governador ou de qualquer outra pessoa que 

tenha tomado uma decisão diferente sobre o ponto em controvérsia não o beneficiará, nem o daqueles que, em oposição à lei 

estabelecida, sustentaram que ainda conservava a sua inscrição na Ordem dos Decuriões". 

 

460. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 

 

Um pai, contra cujo filho foi cometido um dano, não deve ser impedido de intentar uma acção judicial pelo seu próprio dano 

e pelo do seu filho, por dois processos diferentes. 

 

461. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

As partes que estão a conduzir um processo não devem levantar a sua voz contra o juiz, caso contrário serão marcadas com 

infâmia. 

 

462. Gaius, Regras, Livro III. 

 

Qualquer pessoa que intente uma acção por ferimento contra outro com o propósito de aborrecimento será condenada por 

procedimentos extraordinários, ou seja, sofrerá exílio, deportação, ou expulsão da sua ordem. 

 

463. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro IX. 

 

Se o proprietário de uma casa inferior fizer com que o fumo afecte o edifício do seu vizinho acima dele, ou se um vizinho que 

ocupa uma casa superior atirar ou despejar qualquer coisa sobre a de outra, que se situa abaixo, Labeo diz que uma acção por 
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ferimento não pode ser intentada. Penso que isto não é verdade desde que tenha sido atirado para as instalações do vizinho 

com o objectivo de o ferir. 

 

464. Hermogenianus, Epitomes, Livro V. 

 

No que diz respeito aos ferimentos, é costume, actualmente, pronunciar a sentença arbitrariamente, de acordo com as 

circunstâncias e a pessoa. Os escravos que foram flagelados são restituídos aos seus senhores; os homens livres das fileiras 

inferiores são açoitados com varas; e outros são punidos ou com exílio temporário, ou com a interdição de certos bens. 

 

 

 

Título. 11. Sobre a punição arbitrária do crime. 

 

 

 

465. Paulus, Sentenças, Livro IV. 

 

Os sedutores de mulheres casadas, bem como outros perturbadores da relação conjugal, embora possam ser incapazes de 

consumar os seus crimes, são punidos arbitrariamente devido à tendência das suas paixões destrutivas. 

 

466. Uma lesão é cometida contra a boa moral, por exemplo, quando uma pessoa atira esterco sobre outra, ou o mancha com 

sujidade, ou lama; ou profana água, canais, ou reservatórios; ou comete qualquer outra falta com o propósito de ferir o 

público; e sobre pessoas deste tipo é costume infligir a punição mais condigna. 

 

467. Qualquer pessoa que convença um rapaz a submeter-se à lascívia, quer levando-o à margem, quer corrompendo o seu 

tratador, ou qualquer pessoa que tente seduzir uma mulher ou uma rapariga, ou que faça qualquer coisa com o propósito de a 

encorajar na devassidão, quer emprestando a sua casa, quer pagando-lhe o dinheiro, a fim de a persuadir, e o crime for 

cometido, será punido com a morte, e se não for cometido, será deportado para alguma ilha. Os assistentes que tenham sido 

corrompidos sofrerão a pena extrema. 

 

468. Ulpianus, Opiniões, Livro IV. 

 

As reuniões ilegais não devem ser tentadas, mesmo por soldados veteranos, sob o pretexto da religião, ou do cumprimento de 

um voto. 
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469. The Same, On Adultery, Livro III. 

 

As acções de desvio de fundos e de exploração de propriedades incluem uma acusação, mas não são acções penais. 

 

470. Marcianus, Regras, Livro I. 

 

O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que uma mulher que propositadamente produz um aborto sobre si 

mesma deve ser condenada pelo Governador ao exílio temporário; pois pode ser considerado desonroso para uma mulher 

privar o seu marido de filhos com impunidade. 

 

471. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro V. 

 

Para além da responsabilidade pela acção de corrupção de um escravo, autorizada pelo Édito Perpétuo, qualquer pessoa a 

cuja instigação um escravo tenha procurado refúgio aos pés de uma estátua, com o objectivo de difamar o seu senhor, será 

severamente punida. 

 

472. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro VIII. 

 

Aqueles que estão habituados a abraçar todas as oportunidades de aumentar o preço dos alimentos são chamados dardanários, 

e os Decretos e Constituições Imperiais prevêem a repressão da sua avareza. É previsto nos Decretos da seguinte forma: 

"Além disso, deve-se ter cuidado para que não haja dardanarii de qualquer tipo de bens, e que não adoptem medidas para 

armazenar mercadorias que tenham adquirido; ou, que os mais abastados não estejam relutantes em dispor dos seus bens a 

preços razoáveis na expectativa de uma estação improdutiva, para que o preço dos alimentos não possa ser aumentado". As 

punições impostas a tais pessoas, contudo, variam muito, pois geralmente, se forem comerciantes, só estão proibidos de se 

dedicarem ao comércio, e por vezes são deportados, mas os de baixa patente são condenados às obras públicas. 

 

473. O preço dos alimentos é também aumentado pelo uso de falsos equilíbrios, com referência aos quais o Divino Trajano 

promulgou um Édito, pelo qual torna tais pessoas passíveis da pena da Lei Corneliana; tal como se ao abrigo dessa secção 

desta lei, que tem referência a testamentos, qualquer pessoa tivesse sido condenada por ter escrito, selado, ou publicado um 

testamento falso. 

 

474. O Adriano Divino também condenou à deportação qualquer pessoa que tivesse medidas falsas na sua posse. 

 

475. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro IX. 
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As pessoas que transportam sacos, e os utilizam para fins proibidos, por arrombamento ou transporte de porções de bens, e 

também os chamados derectarii, ou seja, os que se introduzem em apartamentos com a intenção de roubar, devem ser punidos 

mais severamente do que os ladrões comuns, e por isso são condenados por um período de tempo às obras públicas, ou são 

flagelados e depois dispensados, ou são deportados por um certo tempo. 

 

476. O mesmo, no mesmo livro. 

 

Existem, além disso, crimes sobre os quais o Governador tem jurisdição; uma vez que, onde quer que alguém alegue que 

documentos que lhe pertencem foram traiçoeiramente entregues a outro, pois a acusação deste delito foi atribuída pelos 

Irmãos Divinos ao Prefeito da Cidade. 

 

477. O mesmo, no mesmo livro. 

 

Existem certos delitos que são punidos de acordo com os costumes das províncias em que são cometidos; como, por 

exemplo, na província da Arábia é conhecido um certo crime, designado "a colocação de pedras", cuja natureza é a seguinte: 

A maioria do povo está habituada a colocar pedras no campo de um inimigo, o que indica que se alguém cultivar o campo, 

sofrerá a morte através das armadilhas daqueles que ali depositaram as pedras. Este procedimento causa tal medo que 

ninguém ousa aproximar-se do campo na apreensão da crueldade daqueles que colocaram as pedras na terra. Os 

governadores estão habituados a infligir a pena extrema pela prática desta ofensa, porque ela própria ameaça a morte. 

 

478. O mesmo, no mesmo livro. 

 

No Egipto, quem quebrar ou ferir diques (estes são diques que retêm a água do Nilo) é também punido de forma arbitrária, de 

acordo com a sua condição civil, e a medida da infracção. Alguns deles são condenados às obras públicas, ou às minas. 

Qualquer pessoa, também, que corte uma árvore de sicómoro, pode também ser condenada às minas, de acordo com a sua 

posição, pois esta infracção é também punida arbitrariamente, e com uma pena severa, pois estas árvores reforçam os diques 

do Nilo através dos quais as cheias desse rio são distribuídas e reprimidas, e a diminuição do seu volume é presa. Os diques, 

assim como os canais cortados através deles, permitem a punição daqueles que interferem com o seu funcionamento. 

 

479. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Será concedida uma acção proporcional à gravidade da ofensa contra os bancos de montanhismo que transportam e exibem 

serpentes, quando qualquer dano resulte do medo destes répteis. 
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Título. 12. Sobre a violação dos sepulcros. 

 

 

480. Ulpianus, Sobre o Édito do Pretor, Livro II. 

 

A acção por violação de um sepulcro marca uma pessoa com infâmia. 

 

481. The Same, On the Edict of the Praetor, Livro XVIII. 

 

Quando alguém demolir um sepulcro, a Lei de Aquilian não se aplica, mas o processo pode ser instituído sob o interdito 

Quod vi out clam. Esta opinião também foi expressa por Celsus com referência a uma estátua arrancada de um monumento. 

Ele também pergunta se não foi fixada com chumbo, ou ligada ao túmulo, de alguma forma, se deve ser considerada como 

parte do monumento, ou parte da nossa propriedade. Celsus diz que é uma parte do monumento, como receptáculo de ossos, 

e portanto o interdito Quod vi aut clam, será aplicável. 

 

482. Ulpianus, Sobre o Édito do Pretor, Livro V. 

 

O Pretor diz: "Se se disser que um sepulcro foi violado por alguém maliciosamente, concederei uma acção de facto contra 

ele, para que possa ser condenado por uma quantia que possa parecer justa, a favor da parte interessada. Se não houver 

ninguém que esteja interessado, ou se houver e ele se recusar a intentar uma acção, e qualquer outra pessoa estiver disposta a 

fazê-lo, conceder-lhe-ei uma acção por cem aurei. Se várias pessoas desejarem instaurar um processo, conceder-lhe-ei 

poderes para o fazer, cuja causa pareça ser a mais justa. Se alguém, com intenção maliciosa, habitar um sepulcro, ou construir 

qualquer outro edifício que não seja o destinado a um túmulo, concederei uma acção por duzentos aurei a qualquer pessoa 

que esteja disposta a trazê-lo em seu próprio nome". 

 

483. As primeiras palavras deste Édito mostram que aquele que viola um sepulcro com intenção maliciosa é punido por ele. 

Portanto, se não houver intenção maliciosa, a pena não será aplicada. Assim, aqueles que não são capazes de criminalizar, 

como, por exemplo, as crianças menores de idade, bem como as pessoas que não se aproximaram do sepulcro com a intenção 

de o violar, são desculpados. 

 

484. Cada local de sepultura é entendido como estando incluído no termo sepulcro. 

 

485. Se alguém colocar um corpo num túmulo hereditário, mesmo que seja o herdeiro, ainda será responsável pela acção por 

violação de um sepulcro, se o fez contra o desejo do testador; pois é permitido a um testador providenciar que ninguém seja 
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enterrado no seu túmulo, como se afirma no Rescript do Imperador Antonino, pois o seu desejo deve ser cumprido. Portanto, 

se ele disser que apenas um dos herdeiros pode interceptar pessoas no seu túmulo, isto deve ser observado, para que o 

herdeiro designado o possa fazer sozinho. 

 

486. É previsto por um Édito do Divino Severus que os corpos podem ser transferidos, que não tenham sido enterrados num 

único lugar durante todo o tempo; e por este Édito é indicado que o transporte de corpos não deve ser atrasado, nem 

interferido, nem impedido de serem transportados através de territórios pertencentes a cidades. O Divino Marco, contudo, 

declarou num Rescript que aqueles que transportaram corpos nas auto-estradas através de aldeias ou vilas não estavam 

sujeitos a qualquer penalidade, embora isto não devesse ser feito sem a permissão daqueles que têm o direito de o conceder. 

 

487. O Adriano Divino, por um Rescript, fixou uma pena de quarenta aurei contra aqueles que enterraram cadáveres nas 

cidades, e ordenou que a pena fosse paga ao Tesouro. Também ordenou que a mesma pena fosse infligida contra os 

magistrados que sofreram tal pena; e ordenou que o local fosse vendido em leilão, e que o corpo fosse removido. Mas e se a 

lei municipal permitir o enterro numa cidade? Vejamos se este direito foi anulado pelos Rescripts Imperiais, pelo facto de os 

Rescripts serem de aplicação geral. Os Rescritos Imperiais devem ser aplicados e são válidos em todo o lado. 

 

488. Onde alguém vive num sepulcro ou tem um edifício no chão, quem o desejar pode intentar a acção. 

 

489. Os governadores estão habituados a proceder mais severamente contra aqueles que despojam corpos mortos, 

especialmente se forem armados; pois se cometerem a ofensa armados como ladrões, são punidos capitalmente, como o 

Divino Severus fornecido num Rescript; mas se o cometerem desarmado, qualquer penalidade pode ser infligida até à 

sentença nas minas. 

 

490. Aqueles que têm jurisdição da acção por violação de um sepulcro devem estimar o montante dos juros na proporção do 

dano infligido, bem como na proporção da vantagem obtida pela pessoa culpada da violação; ou do dano que resultou; ou da 

audácia daquele que cometeu a infracção. Ainda assim, o julgamento deve ser feito por uma quantia menor quando as partes 

interessadas são os acusadores do que quando um estranho trouxe o processo. 

 

491. Se o direito de sepultura pertencer a várias pessoas, devemos conceder uma acção a todas elas, ou à pessoa que 

manifestou mais diligência? Labeo diz muito apropriadamente que a acção deve ser concedida a todos, porque é trazida para 

o interesse individual de cada um. 

 

492. Se a parte interessada não quiser intentar uma acção por violação do sepulcro, mas, tendo mudado de ideias antes da 

emissão, diz que deseja prosseguir, será ouvido. 
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493. Se um escravo vive num sepulcro, ou constrói ali uma casa, uma acção noxal não mentirá, e o Pretor promete esta acção 

contra ele. Se, no entanto, ele não viver lá, mas usar o local como estância turística, será concedida uma acção noxal, desde 

que ele pareça reter a posse do solo. 

 

494. Esta acção é uma acção popular. 

 

495. Paulus, On the Edict of the Praetor, Livro XXVII. 

 

Os sepulcros de inimigos não são lugares religiosos aos nossos olhos, e por isso podemos fazer uso de quaisquer pedras que 

lhes tenham sido removidas para qualquer fim, sem nos tornarmos sujeitos à acção por violação de um sepulcro. 

 

496. Pomponius, On Plautius, Livro IX. 

 

É nossa prática manter que os proprietários de terrenos, nos quais separaram locais de sepultura, têm o direito de acesso aos 

sepulcros, mesmo depois de terem vendido o terreno. Pois é previsto pelas leis relativas à venda de bens imóveis que um 

direito de passagem é reservado aos sepulcros neles situados, bem como o direito de se aproximarem e circundarem os 

sepulcros para a realização de cerimónias fúnebres. 

 

497. Julianus, Digest, Livro X. 

 

A acção por violação de um sepulcro é, em primeiro lugar, concedida àquele a quem pertence o bem, e se este não 

prosseguir, e outra pessoa o fizer, ainda que o proprietário possa estar ausente em negócios para o Estado, a acção não deve 

ser concedida uma segunda vez contra aquele que tenha pago os danos avaliados. A condição da pessoa que esteve ausente 

em negócios para o Estado não pode ser considerada pior, uma vez que esta acção não diz tanto respeito aos seus assuntos 

privados, mas sim à vingança pública. 

 

498. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

É proibido agravar o estado de um sepulcro, mas é lícito reparar um monumento que se tenha deteriorado, e arruinado, mas 

sem tocar nos corpos nele contidos. 

 

499. Macer, Ministério Público, Livro I. 
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O crime de violação de um sepulcro pode ser considerado como estando dentro dos termos da Lei Juliana relativa à violência 

pública, e a parte em que se prevê que seja punido quem impedir alguém de celebrar cerimónias fúnebres, ou enterrar um 

cadáver; porque aquele que viola um sepulcro comete um acto que impede o enterro. 

 

500. The Same, Ministério Público, Livro II. 

 

É também concedida uma acção pecuniária por violação de um sepulcro. 

 

501. Papinianus, Perguntas, Livro VIII. 

 

Surgiu a questão de saber se o direito de acção por violação de um sepulcro pertence ao herdeiro necessário, quando este não 

tenha interferido com a propriedade da propriedade. Sustentei que ele pode muito bem intentar esta acção, que é introduzida 

de acordo com o que é bom e justo. E, se ele a trouxer, não precisa de ter qualquer apreensão dos credores da propriedade; 

pois embora esta acção seja derivada dela, ainda nada é recebido através da vontade do falecido, nem nada é obtido da 

perseguição da propriedade, mas apenas em consequência da punição infligida pela lei. 

 

502. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Os culpados de terem violado sepulcros, e que tenham removido corpos ou ossos, são punidos com a pena extrema se forem 

de grau inferior; os de grau superior são deportados para alguma ilha; outros ainda são relegados, ou condenados para as 

minas. 

 

 

 

Título. 13. Sobre extorsão. 

 

 

503. Ulpianus, Opiniões, Livro V. 

 

Se a extorsão for cometida sob uma ordem fingida do Governador, o Governador da província ordenará que os bens 

entregues através do terror sejam restituídos, e punirá o crime. 

 

504. Macer, Ministério Público, Livro I. 
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A acusação de extorsão não é pública, mas se alguém tiver recebido dinheiro porque ameaçou outro com uma acusação 

criminal, a acusação pode tornar-se pública ao abrigo dos Decretos do Senado, através dos quais todos aqueles que tenham 

sido condenados à pena da Lei Corneliana e que se tenham juntado à denúncia de pessoas inocentes, e tenham recebido 

dinheiro em consideração de acusar, ou não acusar outros, ou de dar, ou não dar testemunho contra eles. 

 

 

 

Título. 14. Relativo àqueles que roubam gado. 

 

 

505. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VIII. 

 

O Divino Adriano, no Concílio de Baetica, declarou num Rescript relacionado com as criações de gado: "Quando aqueles 

que expulsam o gado são punidos mais severamente, são ordinariamente condenados à espada". No entanto, não são punidos 

com a maior severidade em todo o lado, mas apenas nos locais onde esta espécie de infracção é mais frequentemente 

cometida; caso contrário, são condenados a trabalhos forçados nas obras públicas, e por vezes apenas temporariamente. 

 

506. Estes são devidamente considerados criadores de gado que retiram o gado dos pastos, ou das manadas, e os prendem, 

por assim dizer; e exercem esta ocupação de roubo de gado como um comércio regular quando levam cavalos ou gado das 

manadas das quais fazem parte. Se, no entanto, alguém deve expulsar um boi perdido, ou cavalos que foram deixados 

sozinhos, não pertence a esta categoria, mas é apenas um ladrão comum. 

 

507. Contudo, quem expulsa uma porca, uma cabra, ou uma ovelha não deve ser punido tão severamente como aquele que 

rouba animais maiores. 

 

508. Embora Adriano tenha estabelecido a pena das minas, ou a do trabalho nas obras públicas, ou a da espada por esta 

infracção; ainda assim, aqueles que não pertencem ao nível mais baixo da sociedade não deveriam ser sujeitos a esta pena, 

pois ou deveriam ser relegados ou expulsos da sua ordem. Aqueles, porém, que expulsam o gado, embora armados, não são 

injustamente atirados a animais selvagens. 

 

509. Quem expulsa o gado cuja propriedade está em disputa deve ser sujeito a uma investigação civil, como diz Saturnino; 

mas esta regra só deve ser adoptada quando não se procura qualquer pretexto para roubar o gado, mas a pessoa acusada, 

induzida por boas razões, acreditava realmente que o gado lhe pertencia. 

 

510. Macer, Ministério Público, Livro I. 
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O crime de expulsão do gado não está sujeito a acusação pública, porque deve ser classificado como roubo; mas como a 

maioria dos infractores desta descrição vão armados, se forem presos, são normalmente punidos com maior severidade por 

esta razão. 

 

511. Callistratus, On Legal Investigations, Livro VI. 

 

As ovelhas, na proporção do número afastado, ou tornam um homem um ladrão comum, ou um apropriador de gado. Certas 

autoridades sustentaram que dez ovelhas constituem um rebanho, tal como quatro ou cinco porcos, quando são expulsas de 

um rebanho; mas um ladrão de gado comete este crime se rouba apenas um cavalo ou boi. 

 

512. Também deve ser punido mais severamente quem expulsa um rebanho domesticado de um estábulo, e não de uma 

floresta, ou de um que faça parte de um rebanho maior. 

 

513. Aqueles que cometeram frequentemente esta infracção, embora possam ter levado apenas um ou dois animais de cada 

vez, são no entanto, classificados como ladrões de gado. 

 

514. Aqueles que abrigam delinquentes deste tipo deveriam, de acordo com uma Epístola do Divino Trajano, ser punidos, 

sendo banidos de Itália durante dez anos. 

 

 

Título. 15. Sobre a prevaricação. 

 

 

515. Ulpianus, Sobre o Édito do Pretor, Livro VI. 

 

Um prevaricador é uma pessoa que toma ambos os lados, e ajuda a parte adversa pela traição do seu próprio caso. Este termo, 

diz Labeo, deriva de uma competição variável, pois ele age desta forma que, estando aparentemente de um lado, na realidade 

favorece o outro. 

 

516. Um prevaricador, propriamente dito, é aquele que aparece como acusador num processo penal. Um defensor, contudo, 

não é correctamente considerado como um prevaricador. O que deve então ser feito com ele se for culpado deste delito, num 

processo privado ou público, ou seja, se traiu o seu próprio lado? É habitual que ele seja punido arbitrariamente. 

 

517. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro IX. 
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É preciso lembrar que, actualmente, os culpados deste delito são punidos com uma pena arbitrária. 

 

518. Macer, Ministério Público, Livro I. 

 

A sentença por prevaricação é pública ou introduzida pelo costume. 

 

519. Se o arguido se opuser ao Ministério Público num processo penal, alegando que já foi acusado do mesmo crime por 

outro e absolvido, está previsto na Lei Juliana relativa ao Ministério Público que não pode ser processado até que o crime 

acusado pelo primeiro acusador e a sentença proferida com referência ao mesmo tenham sido investigados. Por conseguinte, 

a decisão de casos deste tipo é entendida como pertencendo à categoria de acção penal pública. 

 

520. Quando se diz que o crime de prevaricação foi cometido por um advogado, não pode ser instaurado um processo 

público; e não faz diferença se se diz que ele o cometeu num processo público ou num processo privado. 

 

521. Portanto, se alguém for acusado de ter abandonado um processo público, o caso não será público, porque nenhuma lei o 

prevaricou; e uma acusação pública não é autorizada por aquele decreto do Senado que prescreve a pena de cinco libras de 

ouro contra qualquer pessoa que abandone um caso. 

 

522. The Same, Public Prosecutions, Livro II. 

 

Se uma pessoa contra a qual uma acção por calúnia não possa ser intentada for condenada por ter sido prevaricadora num 

processo penal, tornar-se-á infame. 

 

523. Venuleius Saturninus, Ministério Público, Livro II. 

 

Um acusador condenado por prevaricação não pode posteriormente apresentar uma acusação ao abrigo da lei. 

 

524. Paulus, On Public Prosecutions. 

 

Foi declarado num Rescript do nosso Imperador e seu Pai que, no caso de crimes que se opõem como sendo extraordinários, 

os prevaricadores serão punidos com a mesma pena a que teriam sido sujeitos, se eles próprios tivessem violado a lei pela 

qual o arguido foi absolvido através da sua instrumentalidade traiçoeira. 

 

525. Ulpianus, Sobre Impostos, Livro IV. 
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Em todos os casos, excepto naqueles em que está envolvido o derramamento de sangue, qualquer pessoa que corrompa o 

informador é considerada condenada, de acordo com o Decreto do Senado. 

 

 

 

Título. 16. Relativo àqueles que abrigam criminosos. 

 

 

526. Marcianus, Ministério Público, Livro II. 

 

Os portos dos criminosos constituem uma das piores classes de delinquentes, pois sem eles nenhum criminoso poderia 

permanecer escondido por muito tempo. A lei ordena que eles sejam punidos como ladrões. Devem ser colocados na mesma 

classe, porque quando podem apreender os assaltantes, permitem-lhes partir, após terem recebido dinheiro ou uma parte dos 

bens roubados. 

 

527. Paulus, Sobre a Punição de Civis. 

 

Pessoas pelas quais um ladrão, que é ou a sua ligação por afinidade ou parente de sangue, é ocultado, não deve ser 

exonerado, nem severamente punido, pois o seu crime não é tão grave como o daqueles que ocultam os ladrões que não estão 

de modo algum ligados a eles. 

 

 

 

Título. 17. Relativo aos ladrões que roubam nos banhos. 

 

 

528. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VIII. 

 

Os ladrões nocturnos devem ser julgados e punidos arbitrariamente quando é demonstrada uma causa adequada, desde que 

tenhamos o cuidado de não ser infligida uma penalidade maior do que a do trabalho de parto nas obras públicas. A mesma 

regra aplica-se aos ladrões que roubam nos banhos. No entanto, se os ladrões se defenderem com armas, ou se invadirem, ou 

tiverem feito algo deste tipo, mas não tiverem atingido ninguém, serão condenados às minas, e os de posição social superior 

serão exilados. 
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529. Marcianus, Ministério Público, Livro II. 

 

Se cometerem roubo durante o dia, deverão ser julgados de forma ordinária. 

 

530. Paulus, Sobre a Punição dos Soldados. 

 

Um soldado que tenha sido apanhado a roubar um banho deve ser desonrosamente exonerado do serviço. 

 

 

 

Título. 18. Sobre os que fogem da prisão, e os saqueadores. 

 

 

531. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VIII. 

 

Os Irmãos Divinos declararam num Rescript dirigido a Aemilius Tiro, que as pessoas que fogem da prisão devem sofrer a 

morte. Saturnino também adopta a opinião de que aqueles que fugiram da prisão, quer arrombando as portas, quer 

conspirando com outros confinados com eles, devem ser punidos capitalmente, mas se fugiram por negligência dos guardas, 

devem ser sujeitos a uma pena mais leve. 

 

532. Os ladrões, que são ladrões mais atrozes (pois este é o significado da palavra), devem ser condenados a trabalhar nas 

obras públicas quer por toda a vida, quer por um determinado período de anos; aqueles, porém, que são de patente superior 

devem ser temporariamente demitidos da sua ordem, ou obrigados a sair para além das fronteiras do seu país; mas nenhuma 

pena especial lhes foi imposta pelos Rescritos Imperiais. Por conseguinte, sempre que for demonstrada causa adequada, o 

magistrado com jurisdição pode pronunciar a sentença de acordo com a sua discrição. 

 

533. Da mesma forma, os ladrões que transportam sacos, directarii, e aqueles que invadem edifícios, serão punidos da mesma 

forma. O Imperador Marco ordenou que um cavaleiro romano que tivesse roubado dinheiro, depois de ter quebrado um muro, 

fosse banido da Província de África de onde veio, bem como da Cidade, e da Itália, pelo período de cinco anos. É, no entanto, 

necessário, após ter sido demonstrada uma causa adequada, proferir uma decisão com referência tanto àqueles que arrombam 

casas, como aos outros infractores acima mencionados, de acordo com as circunstâncias que assistem ao crime; desde que 

ninguém seja condenado a uma pena mais severa do que a de trabalho em obras públicas, se for plebeu, e se for de grau 

superior, não sofrerá punição mais severa do que a de exílio. 

 

534. Paulus, Sobre os Deveres do Prefeito da Vigilância Nocturna. 
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São infligidas penas diferentes às pessoas que arrombam casas, pois aqueles que arrombam casas à noite são os mais atrozes, 

e por isso são normalmente flagelados e condenados às minas. Aqueles, porém, que invadem de dia, são primeiro açoitados, e 

depois condenados a trabalhos forçados para toda a vida ou por um determinado período de tempo. 

 

 

 

Título. 19. Sobre a espoliação de propriedades. 

 

 

535. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Quando alguém saqueia os bens de outro, é costume ser punido arbitrariamente, através da acusação de espoliação de um 

bem, como é fornecido por um Rescript of the Divine Marcus. 

 

536. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro IX. 

 

Ao processar o crime de pilhagem de um património, o Governador da província deve tomar conhecimento judicial do 

mesmo; pois quando a acção de furto não pode ser intentada, resta apenas o recurso ao Governador. 

 

537. É evidente que o delito de pilhagem de um bem só pode ser processado em circunstâncias em que a acção de furto não 

esteja disponível, ou seja, antes da entrada do bem, ou após a sua entrada, mas antes de o bem ter sido tomado de posse pelo 

herdeiro; pois é evidente que, neste caso, a acção de furto não mentirá, embora não haja dúvida de que pode ser intentada 

uma acção para a produção do bem, se alguém desejar que isso seja feito para lhe permitir reclamá-la. 

 

538. Marcianus, Ministério Público, Livro II. 

 

O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que qualquer pessoa que desejasse processar extraordinariamente o 

crime de pilhagem de uma propriedade poderia fazê-lo ou perante o Prefeito da Cidade ou o Governador; ou poderia exigir a 

propriedade aos possuidores pelo curso normal do processo. 

 

539. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

A propriedade de um bem pertence em comum a todos os herdeiros e, por conseguinte, aquele que traz uma acusação pelo 

crime de pilhagem, e ganha o seu caso, é também considerado como tendo beneficiado o seu co-herdeiro. 
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540. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Uma esposa não pode ser acusada do crime de pilhagem de uma propriedade, porque a acção de roubo não pode ser intentada 

contra ela. 

 

541. Paulus, Sobre Neratius, Livro I. 

 

Se, não sabendo que certos bens pertencem a um bem, o tomamos, Paulus diz que cometemos um roubo. O roubo de bens 

pertencentes a uma propriedade não é cometido mais do que o de bens que não têm dono, e a opinião da pessoa que o rouba 

não altera o carácter da acção em nenhum aspecto. 

 

 

 

Tit. 20. Relativamente ao stellionatus. 

 

 

542. Papinianus, Opiniões, Livro I. 

 

A acção de Stellionatus não está incluída em processos públicos ou em acções privadas. 

 

543. Ulpianus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Um julgamento por esta ofensa não marca ninguém com infâmia, mas é seguido de uma punição extraordinária. 

 

544. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro III. 

 

A acusação de Stellionatus é da jurisdição do Governador. 

 

545. É preciso lembrar que aqueles que cometeram qualquer acto fraudulento podem ser processados por este crime, ou seja, 

se não houver outro de que possam ser acusados, pois o que no direito privado dá origem a uma acção por fraude é a base 

para uma acção penal numa acusação de Stellionatus. Assim, sempre que a infracção carece de um nome, designamo-la 

Stellionatus. No entanto, isto aplica-se especialmente a qualquer pessoa que troque ou dê bens em pagamento através de 

engano, onde os bens tenham sido onerados a outro, e este oculte o facto; para todos os casos deste tipo inclui Stellionatus. E, 

quando alguém substituiu algum artigo por outro; ou pôs de lado bens que foi obrigado a entregar, ou os estragou, é também 
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responsável por esta infracção. Do mesmo modo, se alguém foi culpado de impostura, ou esteve em conluio para provocar a 

morte de outro, ele pode ser processado por Stellionatus. E, de um modo geral, devo dizer que onde o nome de qualquer 

crime é falso, pode ser feita uma acusação por esta ofensa, mas não é necessário enumerar as diferentes instâncias. 

 

546. Nenhuma punição, contudo, é legalmente prescrita para Stellionatus, uma vez que, nos termos da lei, não se trata de um 

crime. É, contudo, habitual que seja punido arbitrariamente, desde que, no caso de plebeu, a pena infligida não seja mais 

severa do que a de condenação às minas. Mas, no caso daqueles que ocupam uma posição superior, a pena de exílio 

temporário, ou expulsão da sua ordem, deve ser imposta. 

 

547. Qualquer pessoa que tenha fraudulentamente ocultado mercadoria pode ser especialmente processada por este crime. 

 

548. Modestinus, On Punishments, Livro III. 

 

Quando alguém jura num instrumento escrito que a propriedade prometida lhe pertence, cometendo assim perjúrio, torna-se 

Stellionatus, e portanto o culpado deve ser enviado para o exílio temporário. 

 

 

 

Tit. 21. Quanto à remoção de fronteiras. 

 

 

549. Modestinus, Regras, Livro VIII. 

 

A pena para a remoção de fronteiras não é uma multa pecuniária, mas deve ser regulada de acordo com a posição social dos 

culpados. 

 

550. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro III. 

 

O Adriano Divino declarou o seguinte num Rescript. Não pode haver dúvidas de que aqueles que removem monumentos 

colocados para estabelecer limites são culpados de um acto muito perverso. Ao fixar a pena, contudo, o seu grau deve ser 

determinado pela patente e intenção do indivíduo que cometeu o crime, pois se pessoas de patente eminente forem 

condenadas, não há dúvida de que cometeram o acto com o objectivo de obter a terra de outros, e podem ser relegadas por 

um certo tempo, dependendo da sua idade; ou seja, se o acusado for muito jovem, deve ser exilado por um tempo mais longo; 

se for velho, por um tempo mais curto. Quando outros tenham transaccionado os seus negócios, e tenham prestado os seus 
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serviços, devem ser castigados e condenados a trabalhos forçados nas obras públicas durante dois anos. Se, no entanto, 

removerem os monumentos por ignorância, ou acidentalmente, será suficiente que os mandem chicotear. 

 

551. The Same, On Judicial Inquiries, Livro V. 

 

Foi estabelecida uma sanção pecuniária pela lei agrária que Caio César decretou contra aqueles que removeram 

fraudulentamente monumentos para além do seu lugar próprio, e dos limites das suas terras; pois esta determinava que 

deviam pagar ao Tesouro Público cinquenta aurei por cada marca de limite que tirassem ou removessem, e que devia ser 

concedida uma acção a quem a quisesse levar. 

 

552. Por outra lei agrária, introduzida pelo Divino Nerva, está previsto que se um escravo, homem ou mulher, sem o 

conhecimento do seu senhor, cometer esta infracção com intenção maliciosa, será punido com a morte, a menos que o seu 

senhor ou senhora prefira pagar a multa. 

 

553. Aqueles, também, que mudam a aparência do local para tornar obscuro o local dos limites, como fazendo um arbusto de 

uma árvore; ou terra lavrada de uma floresta; ou que fazem qualquer outra coisa deste tipo, serão punidos de acordo com o 

seu carácter e a sua posição, e a violência com que os seus actos foram cometidos. 

 

 

 

Tit. 22. Relativo a associações e corporações. 

 

 

554. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Pelos Decretos dos Imperadores, os Governadores das províncias são orientados a proibir a organização de associações 

empresariais, e nem sequer a permitir que os soldados as formem em campos. Os soldados mais indigentes, contudo, são 

autorizados a colocar o seu salário todos os meses num fundo comum, desde que se reúnam apenas uma vez durante esse 

período, por medo de, sob um pretexto deste tipo, poderem organizar uma sociedade ilegal, o que o Divino Severus declarou 

num Rescript não deveria ser tolerado, não só em Roma, mas também em Itália e nas províncias. 

 

555. Reunir para fins religiosos não é, contudo, proibido se, ao fazê-lo, nenhum acto for cometido contra o Decreto do 

Senado pelo qual as sociedades ilegais são proibidas. 
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556. Não é legal aderir a mais do que uma associação autorizada por lei, como foi decidido pelos Irmãos Divinos. Se alguém 

se tornar membro de duas associações, é-lhe fornecido por uma rescisão que deve seleccionar aquela a que prefere pertencer, 

e deve receber do organismo do qual retira o que quer que seja que tenha direito a retirar da propriedade detida em comum. 

 

557. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VII. 

Qualquer pessoa que se torne membro de uma associação ilegal é passível da mesma pena a que estão sujeitos aqueles que 

tenham sido condenados por terem apreendido locais ou templos públicos através de homens armados. 

 

558. Marcianus, Ministério Público, Livro II. 

Se as associações forem ilegais, serão dissolvidas pelos termos dos Mandatos Imperiais e Constituições, e Decretos do 

Senado. Quando são dissolvidas, os membros são autorizados a dividir entre si o dinheiro ou propriedade em comum, se 

houver algum deste tipo. 

 

559. Numa palavra, a menos que uma associação ou qualquer órgão desta descrição se reúna com a autoridade do Decreto do 

Senado, ou do Imperador, esta assembleia é contrária às disposições do Decreto do Senado e dos Mandatos e Constituições 

Imperiais. 

 

560. É igualmente lícito que os escravos sejam admitidos em associações de indigentes, com o consentimento dos seus 

senhores; e aqueles que têm a seu cargo tais sociedades são notificados de que não podem receber um escravo numa 

associação de indigentes sem o conhecimento ou consentimento do seu senhor, e que se o fizerem, serão sujeitos a uma pena 

de cem aurei por cada escravo admitido. 

 

561. Gaius, Sobre a Lei das Doze Mesas, Livro IV. 

Os membros são aqueles que pertencem à mesma associação a que os gregos chamam hetaireian. Estão legalmente 

autorizados a fazer os contratos que desejarem uns com os outros, desde que nada façam em violação do direito público. 

 

A promulgação parece ter sido retirada da de Sólon, que é a seguinte: "Se o povo, ou irmãos, ou aqueles que estão associados 

uns aos outros para fins de sacrifício, ou marinheiros, ou aqueles que estão enterrados no mesmo túmulo, ou membros da 

mesma sociedade que geralmente vivem juntos, deveriam ter celebrado, ou celebram qualquer contrato entre si, o que quer 

que concordem, prevalecerá, se as leis públicas não o proibirem". 

 

 

Tit. 23. Relativo às acções populares. 
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562. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

Chamamos a isso uma acção popular que protege os direitos da parte que a traz, assim como os do povo. 

 

563. The Same, Sobre o Édito, Livro I. 

Quando várias pessoas trazem uma acção popular ao mesmo tempo, o Pretor deve seleccionar a mais adequada. 

 

564. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro I. 

Se o processo for instaurado várias vezes pela mesma causa, quando o mesmo acto estiver envolvido, pode ser invocada a 

excepção ordinária do caso julgado. 

 

565. Nas acções populares, é dada preferência à parte em causa. 4. Paulus, Sobre o Édito, Livro III. 

Uma acção popular é concedida a uma pessoa cujos direitos não sejam prejudicados, ou seja, a uma pessoa que possa intentar 

uma acção judicial no âmbito do Édito. 

 

566. The Same, On the Edict, Livro VIII. 

Quando alguém é processado numa acção popular, pode nomear um advogado para o defender, mas aquele que traz o 

processo não pode nomear um. 

 

567. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

As acções populares não são concedidas a mulheres e menores, a menos que estejam interessados no assunto. 

 

568. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLI. 

As acções populares não passam para aquele a quem uma propriedade foi restaurada ao abrigo do Decreto Trebelliano do 

Senado. 

 

569. A pessoa habilitada a intentar estas acções não é considerada como beneficiada pecuniariamente por esta conta. 

 

570. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro I. 

Todas as acções populares não são concedidas contra herdeiros, nem o direito de as intentar para além do prazo de um ano. 

 

 

 

 

 

 



3285 

 

           Livro XLVIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Sobre processos penais. 

 

2. Sobre acusações e inscrições. 

 

3. Sobre a custódia e o aparecimento de dependentes em processos penais. 

 

4. Sobre a lei juliana relacionada com o crime de lese majesty. 

 

5. Sobre a lei juliana relativa à punição do adultério. 

 

6. Sobre a lei juliana relativa à violência pública. 

 

7. Sobre a lei juliana relativa à violência privada. 

 

8. Sobre a lei da Cornelia relativa aos assassinos e envenenadores. 

 

9. Relativamente à lei pompeiana sobre parricídios. 

 

10. Sobre a lei Corneliana sobre o engano e o decreto libanês do Senado. 

 

11. Relativamente à lei juliana sobre a extorsão. 

 

12. Relativamente à lei juliana sobre as disposições. 
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13. Sobre a lei juliana relativa à peculação, sacrilégio e equilíbrio. 

 

14. Relativamente à lei juliana com referência à procura ilegal de um cargo. 

 

15. Relativamente à lei da Favi com referência a raptores. 

 

16. Relativamente ao Decreto Turpillian do Senado e à destituição das acusações. 

 

17. Relativamente à condenação de pessoas procuradas ou ausentes. 

 

18. Relativamente à tortura. 

 

19. Relativamente aos castigos. 

 

20. Relativamente aos bens de pessoas que foram condenadas. 

 

21. Relativamente aos bens daqueles que se mataram ou corromperam (...) 

 

22. Relativamente a pessoas que foram interditadas, relegadas e deportadas. 

 

23. Relativamente a pessoas que tenham sido condenadas (...) 

 

24. Relativamente aos cadáveres de pessoas que são punidas. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo aos processos penais. 
 

 

 

1. Macer, Sobre a Acusação Criminal, Livro I. 

 

Todos os casos em que o crime está envolvido não são públicos, mas apenas aqueles que derivam das leis relativas à 

acusação de crimes, tais como a Lei Juliana sobre Traição; a Lei Juliana sobre Adultério; a Lei Corneliana sobre Assassinos e 
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Envenenenadores; a Lei Pompeiana sobre Parricídio; a Lei Juliana sobre Peculação; a Lei Corneliana sobre Testamentos; a 

Lei Juliana sobre Violência Privada; a Lei Juliana sobre Violência Pública; a Lei Juliana sobre Suborno de Eleitores; a Lei 

Juliana sobre Extorsão; e a Lei Juliana sobre Aumento do Preço dos Alimentos. 

 

(1) Paulus, Sobre o Édito do Pretor, Livro XV. 

 

Alguns delitos são capitais, e outros não. Os que são capitais implicam a punição do exílio ou da expulsão; ou seja, a 

interdição da água e do fogo. Pois, por estas penas perdem-se os direitos civis do delinquente, pois as outras penas são 

propriamente ditas de relegação e não de exílio, pois então os direitos de cidadania são mantidos. Penas que não são capitais 

são aquelas em que a pena é pecuniária ou corpórea. 

 

0. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXV. 

 

Um processo penal é anulado pela morte do arguido de qualquer dos sexos. 

 

3. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

Acontece por vezes que uma acção penal é prejudicada, como na acção ao abrigo da Lei de Aquilian; na acção de roubo, e na 

acção por bens tomados por violência; no interdito Unde vi e na acção para obrigar à produção de um testamento; pois nestes 

casos estão em causa assuntos privados. 

 

(1) Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 

 

Quando alguém é acusado de crime, deve provar que não é culpado, e não pode acusar outro antes de ter sido absolvido; pois 

está estabelecido nas Constituições Imperiais que um arguido deve ser ilibado, não acusando outros de crime, mas pela sua 

própria inocência. 

 

4. É incerto se alguém pode apresentar uma acusação quando foi absolvido, ou quando sofreu um castigo; pois foi decidido 

pelo nosso Imperador e pelo seu Pai Divino que não poderia iniciar uma acusação depois de ter sido condenado. Penso, 

contudo, que isto apenas se refere àqueles que perderam o seu direito à cidadania ou a sua liberdade. 

 

5. É evidente que as acusações que foram iniciadas antes da condenação podem ser completadas posteriormente. 6. 

Marcianus, Institutos, Livro XIV. 
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Quando uma pessoa acusada de crime morre, e a pena é extinta, independentemente das condições em que a acusação do 

crime extinto possa estar, o magistrado que tem jurisdição sobre os interesses pecuniários envolvidos pode prosseguir com a 

investigação. 

 

0. Macer, Ministério Público, Livro II. 

 

Uma pena para cada crime não torna um homem infame, mas apenas tal como tem o carácter de um processo judicial 

público. Assim, a infâmia não resulta da condenação por um crime que não seja objecto de acusação pública, a menos que o 

crime possa ser objecto de uma acção que, mesmo no caso de uma sentença privada, marque a parte condenada com infâmia, 

como por exemplo, a de roubo, a de roubo com violência, e a de ferimento. 

 

(256) Paulus, Ministério Público. 

 

A ordem de condução de processos públicos por crime capital já não está em vigor; continua a existir a pena prescrita pelas 

leis, e os crimes são provados arbitrariamente. 

 

6. Marcianus, On Public Prosecutions, Livro I. 

 

É preciso lembrar que se alguém não defender o seu próprio escravo, quando for acusado de um crime capital, não será 

considerado como tendo-o abandonado; e, portanto, se o escravo for absolvido, não se tornará livre, mas continuará a ser 

propriedade do seu senhor. 

 

(0) Papinianus, Definitions, Livro II. 

 

Enquanto o processo entre o acusador e o réu estiver pendente em tribunal, a desculpa de ausência por boas razões é 

admitida; e embora o réu possa ter sido chamado três vezes por dia durante três dias, não deve ser condenado; ou se o 

acusador estiver ausente e o réu presente, o primeiro não deve ser condenado por procedimento criminal malicioso. 

 

23. Marcianus, On Public Prosecutions, Livro X. 

 

Um escravo pode ser defendido por um advogado nomeado pelo seu senhor, assim como pelo seu próprio senhor. 

 

23. Modestinus, On Punishments, Livro III. 
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O magistrado que está prestes a ouvir os casos de prisioneiros deve invocar a ajuda dos cidadãos mais ilustres, bem como dos 

mais eminentes defensores, se todos eles residirem na cidade principal da província onde ele exerce jurisdição. É previsto por 

uma rescisão que os prisioneiros podem ser examinados mesmo em dias de festa, de modo a que possam despedir os 

inocentes, e continuar os casos dos culpados, merecendo uma punição severa. 

 

23. Papinianus, Opiniões, Livro XV. 

 

Se o acusador morrer, o caso pode ser processado por outro, se o Governador da província o considerar aconselhável. 

 

23. Um agente não intervirá de modo algum na acusação de um crime; e isto aplica-se ainda mais forçosamente à defesa. As 

desculpas das pessoas ausentes podem ser apresentadas aos juízes, de acordo com os termos do Decreto do Senado, e se 

forem dadas boas razões, a decisão será adiada. 

 

0. The Same, Opinions, Livro XVI. 

 

Tendo os escravos de um genro sido acusados pelo seu sogro de administrar veneno, o Governador da província decidiu que 

o pai tinha sido culpado de acusação maliciosa. Dei como minha opinião que o pai do falecido não deveria ser incluído entre 

as pessoas infames, uma vez que embora uma acusação criminal pudesse ser instaurada pelos filhos pela morte da filha, o pai 

poderia trazer a acusação sem qualquer risco. 

 

 

 

Tit. 2. sobre acusações e inscrições. 

 

 

65536. Pomponius, On Sabinus, Livro I. 

 

Uma mulher não está autorizada a acusar ninguém num caso criminal, a menos que o faça por causa da morte dos seus pais 

ou filhos, da sua padroeira ou padroeira, e do seu filho, filha, neto, ou neta. 

 

131072. Papinianus, On Adultery, Livro I. 

 

As mulheres são autorizadas a apresentar uma acusação pública por determinadas causas, por exemplo, se o fizerem devido à 

morte de qualquer uma das pessoas de qualquer dos sexos contra as quais, se não quiserem, não podem ser obrigadas a 

comparecer como testemunhas, ao abrigo das disposições da lei relativas ao depoimento público. O Senado chegou à mesma 
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conclusão com referência à Lei Corneliana sobre a Prova. As mulheres, contudo, são autorizadas a testemunhar publicamente 

numa acção penal relativa à vontade de um libertado do seu pai ou da sua mãe. 

 

14. Pela lei relativa aos testamentos, foi concedido o direito às alas, com o conselho dos seus tutores, de instituir um processo 

judicial pela morte do seu pai, tal como é permitido a uma ala feminina instituir um processo pela morte do seu avô, uma vez 

que as alas Vespasianas divinas permitiram às alas trazer processos com referência à vontade do seu pai; mas podiam 

proceder por meio do interdito, tal como se o testamento não tivesse sido produzido. 

 

15. Paulus, On Adultery, Livro III. 

 

O seguinte é a forma de uma acusação, por inscrição: "O Cônsul, e a data". Antes de So-e-So, Pretor e Procônsul, Lucius 

Titius declarou que acusou Maevia sob a Lex Julia de Adulteriis; e alegou que ela cometeu adultério com Gaius Seius, em tal 

casa, em tal casa, em tal e tal mês, durante um consulado". É primeiro necessário designar o local onde ocorreu o adultério, 

bem como a pessoa com quem se alega ter sido cometido, e o mês; pois isto é previsto pela Lei Juliana relativa a processos 

públicos, e de um modo geral, aplica-se a todos os que apresentam uma acusação contra alguém. Se o procurador não estiver 

disposto a isso, não precisa de incluir o dia ou a hora. 

 

(0) Quando as inscrições não são elaboradas de acordo com a lei, o nome do arguido é apagado, e o procurador tem o poder 

de renovar a acusação. 

 

(1) Aquele que apresenta a inscrição deve assinar o que declarou, ou outro pode fazê-lo por ele se não souber escrever. 

 

(2) Mas se fizer uma acusação de outro crime, como por exemplo o de ter emprestado uma casa para que uma matrona a 

pudesse utilizar para fins de deboche, ou o de ter libertado um homem apanhado com ela em adultério, ou o de ter recebido 

dinheiro depois de ter surpreendido os culpados no acto, ou qualquer outra coisa desta descrição, esta deve ser incluída no 

documento. 

 

(3) Se o acusador morrer, ou, por qualquer outra razão, for impedido de fazer a acusação, ou se algo deste tipo ocorrer, o 

nome do acusado será apagado, se este solicitar que o faça. Isto é previsto pela Lei Juliana relativa à força, bem como pelo 

Decreto do Senado, de modo a que outro possa iniciar novamente a acusação do arguido. Vejamos em que prazo isto pode ter 

lugar. Pode ser feito no prazo de trinta dias disponíveis. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Adultério, Livro II. 
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Um homem que tenha sido condenado num processo penal não tem o direito de acusar ninguém, a menos que, nos termos da 

decisão, esteja autorizado a instaurar um processo penal pela morte dos seus filhos ou dos seus patrões, ou pela perda dos 

seus próprios bens. O direito de acusação é também retirado àqueles que tenham sido tornados infames devido a acusação 

maliciosa, bem como àqueles que tenham entrado na arena com o propósito de lutar contra animais selvagens, ou que sigam a 

profissão de palhaços, ou que mantenham mulheres para a prostituição, ou que tenham sido condenados por prevaricação ou 

calúnia, ou que tenham recebido dinheiro em consideração de terem acusado alguém, ou que tenham ferido o seu negócio. 

 

(5376) The Same, On Adultery, Livro III. 

 

Não há dúvida de que os escravos também podem ser acusados de adultério. Aqueles, porém, que estão proibidos de acusar 

os homens livres de adultério, estão eles próprios proibidos de acusar escravos. Um mestre, no entanto, pode, sob um 

Rescript do Divino Marcus, trazer uma acusação contra o seu próprio escravo por esta ofensa. Por conseguinte, desde a 

promulgação deste Rescript, o mestre é obrigado a acusar o seu escravo, mas se a sua esposa for legalmente casada, ela pode 

invocar uma excepção na barra. 

 

23. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro VII. 

 

O Procônsul deve ouvir e discutir claramente todas as acusações de ligeira importância, e ou libertar aqueles contra quem são 

trazidos, ou chicoteá-los com varas, ou, se forem escravos, açoitá-los. 

 

(23) The Same, On the Duties of Proconsul, Livro VII. 

 

Quando alguém acusa outro de um crime, deve, antes de mais nada, assinar a acusação. Esta regra foi introduzida com o 

objectivo de impedir que alguém denuncie precipitadamente outro, quando sabe que a sua acusação, se falsa, não ficará 

impune. 

 

18. Por conseguinte, cada acusador deve declarar que crime é objecto da acusação, e também que perseverará na acusação até 

que o julgamento tenha sido proferido. 

 

19. O Governador não deve permitir que a mesma pessoa seja novamente acusada de crime do qual tenha sido absolvido. Isto 

o Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Salvius Valens. Mas vejamos, enquanto sob esta Rescrição uma pessoa não 

pode ser acusada pelo mesmo indivíduo, se não pode ser acusada por outro. Quando um caso foi decidido no que diz respeito 

a certas pessoas, isto não prejudica outras, se aquele que agora aparece como acusador acusa por causa de algum dano seu, e 

prova que não sabia que a acusação tinha sido feita por outro, penso que há boas razões para que lhe seja permitido fazer a 

acusação. 
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20. Se, no entanto, ele deveria ser processado por outro crime pelo mesmo acusador, que no primeiro processo o caluniou, 

penso que aquele que uma vez foi condenado por acusação maliciosa não deveria ser prontamente autorizado a fazer uma 

acusação diferente, embora o filho do procurador deva ser autorizado a fazê-lo, quando apresentar outra acusação criminal 

contra a pessoa que o seu pai tinha acusado, como o Divino Pio declarou num Rescript a Julius Candidus. 

 

21. O mesmo Imperador declarou num Rescript que os escravos devem ser punidos no local onde alegadamente tenham 

cometido a ofensa, e se o seu amo desejar defendê-los, não pode mandá-los de volta para a sua província, mas deve 

empreender a sua defesa onde o acto ilegal foi cometido. 

 

22. O Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Pôncio Proculus que, onde um acto sacrílego tinha sido cometido numa 

província, e depois um crime menos grave tinha sido cometido noutra, depois de ter tomado conhecimento da infracção 

cometida na sua própria província, deve enviar o arguido para aquela onde tinha sido culpado de sacrilégio. 

 

0. Macer, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

Compreenderemos mais facilmente quem pode apresentar uma acusação se soubermos quem não o pode fazer. Assim, certas 

pessoas estão proibidas de processar um crime devido ao seu sexo ou à sua idade, como mulheres, ou menores. Muitas são 

desqualificadas devido ao seu juramento, por exemplo, aqueles que servem no exército; outras não podem ser levadas a 

tribunal por causa da sua magistratura, ou do seu poder, desde que o exerçam sem a comissão de fraude. Outros, mais uma 

vez são proibidos como resultado da sua própria criminalidade, por exemplo, pessoas infames. Alguns são excluídos por 

causa de ganhos desonrosos, tais como aqueles que apresentaram duas acusações assinadas por eles contra dois indivíduos 

diferentes; ou que receberam dinheiro em consideração por acusarem, ou não acusarem, outros. Alguns são incompetentes 

em consequência da sua condição, como, por exemplo, os libertados não podem proceder contra os seus patrões. 

 

23. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Outros são excluídos devido à suspeita de calúnia, por exemplo, aqueles que, tendo sido subornados, prestaram falso 

testemunho. 

 

0. Hermogenianus, Epítomes da Lei, Livro VI. 

 

Alguns não podem trazer uma acusação por causa da sua pobreza, como aqueles que têm menos de cinquenta aurei. 

 

9472. Macer, On Public Prosecutions, Livro II. 
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Ainda assim, todas estas pessoas, se estiverem a processar os ferimentos por elas sofridos, ou a morte de familiares próximos, 

não estão excluídas de apresentar acusações. 

 

23. Quando as crianças e os homens livres desejam proteger os seus interesses, não devem ser impedidos de se queixarem 

dos actos dos seus pais e patronos; por exemplo, quando afirmam que foram expulsos à força da posse, e não o fazem com o 

objectivo de apresentar uma acusação do crime de violência, mas a fim de poderem recuperar a posse dos bens. Com efeito, 

um filho não está proibido de se queixar do acto da sua mãe, se alegar que uma criança foi falsamente substituída por ela para 

que possa ter um co-herdeiro, mas não lhe será permitido acusar a sua mãe ao abrigo da Lei Corneliana. 

 

24. Uma pessoa não pode acusar outra que já tenha sido acusada por terceiros; mas qualquer pessoa que tenha sido absolvida 

pública ou privadamente, ou cujo acusador tenha desistido da acusação, e que tenha sido afastado de vários arguidos, pode 

ser acusado por outra pessoa. 

 

(23) Venuleius Saturninus, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

Não é lícito acusar as seguintes pessoas, nomeadamente: o Deputado do Imperador, ou seja, o Governador de uma província; 

de acordo com a decisão de Lentulus, proferida durante o Consulado de Sylla e Trio; nem o Deputado de um Governador, por 

um crime que cometeu antes de obter o seu cargo; nem um magistrado do povo romano; nem qualquer pessoa que esteja 

ausente em negócios para o Estado; desde que não tenha partido com o objectivo de fugir à lei. 

 

0. As pessoas classificadas como delinquentes podem fazer uso deste privilégio, se, tendo sido dispensadas, argumentarem 

que não devem ser novamente acusadas, o que está de acordo com a Epístola do Divino Adriano dirigida a Glabrio, Cônsul. 

 

1. A Lei Juliana relativa ao processo penal prevê que ninguém pode processar duas pessoas ao mesmo tempo, a não ser por 

um dano que ele próprio tenha sofrido. 

 

2. Quando uma acusação é feita contra um escravo, a mesma regra deve ser observada como se ele fosse livre, de acordo com 

um Decreto do Senado promulgado quando Cotta e Messala eram cônsules. 

 

3. Os escravos podem ser acusados ao abrigo de todas as leis, com excepção da Lei Juliana relativa à violência privada; 

porque aqueles que são condenados ao abrigo desta são punidos com a confiscação da terceira parte dos seus bens, pena que 

não pode ser imposta a um escravo. O mesmo deve ser dito com referência a outras leis, pelas quais é infligida uma pena 

pecuniária ou capital, que não se aplica aos escravos, como por exemplo, a despromoção. A Lei Pompeiana relativa ao 

parricídio é colocada nesta categoria, porque a Primeira Secção inclui aqueles que mataram os seus pais, os seus parentes, ou 
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os seus patrões; o que não se aplica aos escravos, no que diz respeito às disposições da lei. Mas como a sua natureza é 

semelhante, eles são punidos da mesma forma. Mais uma vez Cornelius Sylla foi o autor da decisão de que um escravo não 

está incluído na Lei Corneliana que faz referência a ferimentos; mas é punido arbitrariamente com uma pena mais severa. 

 

23. Marcianus, On Public Prosecutions, Livro I. 

 

O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que uma mulher deve ser ouvida pelo Prefeito de Subsistência com 

base no bem-estar público, se ela trouxesse uma acusação relacionada com o preço excessivo das provisões. Não há dúvida 

de que as pessoas que foram tornadas infames devem ser autorizadas a instaurar processos deste tipo. Os soldados, também, 

que não podem processar os casos de outros, porque guardam a paz, podem ser mais facilmente autorizados a apresentar esta 

acusação. Quando os escravos a trazem, também devem ser ouvidos. 

 

26. Paulus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro II. 

 

O Senado decretou que ninguém pode ser acusado do mesmo crime ao abrigo de várias leis. 

 

27. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVI. 

 

Se alguém, tendo reunido várias pessoas, tiver alegadamente cometido danos com intenção maliciosa, o queixoso não deve 

ser obrigado a abandonar a sua acção civil com o objectivo de perseguir o crime. 

 

(1) The Same, On the Duties of Proconsul, Livro II. 

 

Quando aparecem várias pessoas que desejam acusar o mesmo homem de um crime, o juiz deve seleccionar uma delas para 

apresentar a acusação; ou seja, após ter sido demonstrada a causa adequada, investigando o carácter, posto, interesse, idade, 

moral, ou quaisquer outros atributos próprios dos acusadores. 

 

28. Modestinus, Differences, Livro VI. 

 

Quando um mestre defende o seu escravo por uma ofensa capital, é-lhe ordenado que dê segurança pela sua comparência em 

tribunal. 

 

29. The Same, Opinions, Livro XVII. 
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Titia ameaçou provar a vontade do seu irmão Gaio de ser forjado, mas não cumpriu as formalidades exigidas pela acusação 

dentro do tempo prescrito pelo Governador da província. Esta última decidiu uma segunda vez que não podia prosseguir com 

a acusação de um testamento forjado. Titia não interpôs recurso destas decisões, mas alegou que, depois de o prazo ter 

expirado, podia manter que o testamento era nulo. Como Titia não recorreu da decisão do Governador, pergunto se ela 

poderia depois renovar a acusação de que o testamento foi forjado. A resposta foi que não foi claramente indicado por que 

razão ela deveria ser ouvida, se ela instaurasse um processo que contestasse a autoridade da decisão. 

 

30. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro V. 

 

Os Irmãos Divinos declararam num Rescript que os herdeiros de um acusador não deveriam ser obrigados a processar o 

crime. 

 

31. Da mesma forma, o Adriano Divino declarou num Rescript que ninguém poderia ser forçado a processar várias pessoas 

acusadas. 

 

32. Modestinus, On Penalties, Livro II. 

 

As penas que envolvem a perda de bens como resultado de processos penais não passam para os herdeiros, a menos que a 

questão tenha sido juntada e que a condenação tenha sido seguida; excepto nos casos de extorsão e traição, que foi decidido 

que ainda podem ser processados mesmo após a morte dos arguidos, contra os quais não tinha sido instaurado qualquer 

processo anteriormente, a fim de que os seus bens possam ser confiscados ao Tesouro; com referência ao qual o Divino 

Severus e Antoninus declararam num Rescript que depois de alguém ter cometido tal crime, não podia alienar nenhuma das 

suas propriedades, nem manumitar nenhum dos seus escravos. Mas no que diz respeito a outros delitos, a pena só poderia 

começar a ser infligida ao herdeiro se a acusação tivesse sido feita durante a vida do culpado, mesmo que a condenação não 

se tivesse seguido. 

 

33. Papinianus, Opiniões, Livro XV. 

 

Aquele que é acusado de um crime capital não está, antes do julgamento, proibido de levar perante o Tesouro qualquer 

assunto em que possa estar interessado. 

 

0. The Same, Opinions, Livro XVI. 
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Qualquer pessoa que pertença a outra província, acusada de crime, deve ser processada e condenada onde o crime for 

comprovadamente cometido, o que o nosso mais excelente Imperador declarou em termos gerais deve também ser observado 

com referência aos soldados. 

 

 

 

Título. 3. Quanto à custódia e comparência de dependentes em casos de crime. 

 

 

 

23. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro II. 

 

Quando as pessoas acusadas devem ser colocadas sob custódia, o Procônsul deve determinar se devem ser enviadas para a 

prisão, entregues a um soldado, ou comprometidas aos cuidados das suas fianças, ou ao deles próprios. Isto é geralmente feito 

depois de se tomar em consideração a natureza do crime de que o arguido é acusado, ou a sua patente distinta, ou a sua 

grande riqueza, ou a sua presunção de inocência, ou a sua reputação. 

 

(23) Papinianus, On Adultery, Livro I. 

 

Quando um escravo é acusado de um crime capital, é previsto pela lei de processo penal que ele deve fornecer segurança para 

a sua comparência em tribunal, mesmo que a sua fiança seja uma estranha. Se não for defendido desta forma, deve ser atirado 

para a prisão pública, para que possa defender-se enquanto se encontra sob contenção. 

 

0. Por conseguinte, discute-se geralmente se o senhor deve depois, ao dar segurança, ser autorizado a libertar o seu escravo 

do confinamento. O Édito de Domiciano, pelo qual se prevê que as libertações obtidas ao abrigo do Decreto do Senado não 

são aplicáveis aos escravos deste tipo, aumenta a dúvida já existente, pois a própria lei proíbe que ele seja libertado antes de o 

seu caso ter sido eliminado. Esta interpretação, que é algo dura, é demasiado severa quando aplicada a um escravo cujo dono 

está ausente, ou que, por causa da pobreza, não estava na altura em condições de fornecer segurança. Pois não se pode dizer 

que um escravo é deixado sem defesa cujo dono está presente, ou está pronto a defendê-lo, mas é demasiado pobre para o 

fazer. Isto pode ser mais facilmente admitido, se não se tiver demorado demasiado tempo a encontrar segurança. 

 

1. Aqueles que são obrigados a comparecer em tribunal devido a algum outro crime anteriormente cometido não estão 

incluídos no número de acusados, de acordo com um Decreto do Senado. Esta regra também é observada em casos privados, 

em que as partes tenham dado garantias, a menos que, por este motivo, uma acção temporária esteja em risco de se extinguir 

por lapso de tempo. 
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(23) Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VII. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript, em grego, ao povo de Antioquia, que quem estivesse disposto a fornecer fianças para a 

sua comparência não deveria ser colocado na prisão, a menos que fosse evidente que tinha cometido um crime tão grave que 

não deveria ser confiado aos cuidados de quaisquer fianças, ou soldados; mas que deveria ser submetido à pena de prisão 

antes de sofrer o crime de que é culpado. 

 

23. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro IX. 

 

Quando alguém não apresentar uma pessoa acusada de crime, e pela qual seja responsável, é punido com uma pena 

pecuniária. Penso, contudo, que se, através de fraude, não o produzir, também deve ser condenado arbitrariamente. Mas se 

nenhum determinado montante for mencionado na caução ou no Decreto do Governador, e o costume não o estabelecer, o 

Governador deve decidir que quantia de dinheiro deve ser paga. 

 

23. Venuleius Saturninus, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

Se o arguido confessar, deve ser atirado para a prisão até que lhe seja proferida a sentença. 

 

23. Marcianus, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

O Adriano Divino, num Rescript dirigido a Julius Secundus, fez a seguinte declaração: "Foi estabelecido noutro lugar, num 

Rescript, que não será dado crédito às cartas daqueles que enviam acusados ao Governador de uma província, como tendo já 

sido condenados". A mesma coisa foi fornecida com referência a Irenarchs, pois foi verificado que todas as pessoas não 

apresentam acusações contra outras de boa fé. Mas existe uma Secção do Mandato Imperial em que o Divino Pio, na altura 

em que comandou na província da Ásia, publicou, sob a forma de um Édito, que quando os Irenarcas prendessem os ladrões 

deveriam interrogá-los com referência aos seus cúmplices e associados, e que deveriam enviar os interrogatórios, reduzidos a 

escrito e selados, para o exame do magistrado. Portanto, aqueles que são enviados em tais circunstâncias devem ser 

novamente ouvidos, mesmo que tenham sido despachados com cartas, ou trazidos pelos Irenarchs. Assim, o Divino Pio e os 

outros Imperadores declararam em Rescripts que os procedimentos deveriam ser tomados como num inquérito preliminar, 

mesmo com referência àqueles que tinham sido acusados mas ainda não condenados, se alguém parecesse acusá-los. Assim, 

quando é feita uma acusação, o Irenarca é obrigado a comparecer e processar a acusação que se comprometeu a escrever, e se 

o fizer de forma diligente e fiel, a sua acção deve ser aprovada; mas se produzir as suas provas com pouca habilidade, deve 

simplesmente notar-se que o Irenarca tinha apresentado um relatório insuficiente. Se, no entanto, se verificar que ele fez as 
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perguntas de forma maliciosa, e não relatou as respostas tal como foram dadas, deve ser feito dele um exemplo, para que 

depois não possa tentar nada do mesmo género. 

 

(23) Macer, On the Duties of Governor, Livro II. 

 

O Governador de uma província onde tenha sido cometido um crime está habituado a escrever aos seus colegas, onde se diz 

que os culpados são, e a pedir-lhes que os enviem sob guarda. Isto também foi prescrito por certas rescrições. 

 

23. Paulus, Sobre as Punições dos Soldados. 

 

Se um carcereiro, tendo sido corrompido com dinheiro, permite que os prisioneiros permaneçam em prisão preventiva, ou 

permite a introdução de armas ou veneno na prisão, deve ser punido pelo juiz como parte do seu dever oficial; e se isto foi 

feito sem o conhecimento do carcereiro, deve ser afastado do seu cargo por negligência. 

 

3328. Venuleius Saturninus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro I. 

 

É a regra que se os soldados cometem um crime, devem ser enviados de volta para o oficial sob o qual serviram. O general 

em chefe tem o direito de punir todos os soldados sob o seu comando. 

 

(1) O mesmo, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro II. 

 

Para evitar que alguém demita prisioneiros sem motivo suficiente, os Mandatos Imperiais prevêem o seguinte: "Se souber 

que os prisioneiros foram libertados demasiado cedo, e sem justa causa pelos magistrados, ordenará que sejam colocados sob 

custódia, e multará aqueles que os libertaram; pois quando os magistrados souberem que eles próprios serão punidos se 

libertarem os prisioneiros demasiado depressa, não o farão novamente sem uma investigação adequada". 

 

42. Celsus, Digest, Livro XXXVII. 

 

Não há dúvida de que quando um homem de qualquer província é trazido da prisão, aquele que governa a província onde o 

processo foi instaurado deve tomar conhecimento do delito. 

 

0. É habitual que certos juízes, quando um caso foi ouvido e uma decisão proferida, enviem o arguido de volta com os papéis 

ao oficial que comanda na província de onde o arguido veio. Isto só deve ser feito quando houver uma boa razão, para tal. 

 

16777216. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro V. 
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Se os soldados permitirem a fuga dos seus prisioneiros, eles próprios são responsáveis, e correm o risco de serem punidos. 

Pois o Divino Adriano declarou num Rescript dirigido a Statilius Secundus, seu Adjunto, que sempre que alguém fugisse da 

custódia dos soldados, se deveria averiguar se isso se devia a negligência grosseira dos soldados, ou a acidente, e se um entre 

vários, ou vários fugiram ao mesmo tempo; e os soldados deveriam ser entregues à punição quando os prisioneiros fugissem 

da sua custódia, se isso ocorresse por negligência grosseira da sua parte; caso contrário, deveria ser tomada uma decisão 

proporcional à culpa que lhes estava associada. O mesmo imperador declarou num Rescript para Salvius, o Governador de 

Aquitânia, que qualquer pessoa que permitisse a fuga de um prisioneiro, ou o mantivesse intencionalmente de tal forma que 

pudesse escapar, deveria ser punido. Se, no entanto, isto ocorresse através da indulgência no vinho, ou da preguiça do guarda, 

ele deveria ser castigado, e degradado até à mais baixa patente militar. Mas onde perdeu o seu prisioneiro por acidente, não 

deve ser instaurado qualquer processo contra ele. 

 

45. Quando um prisioneiro escapa das mãos de civis, penso que deve ser feita a mesma investigação que mencionei, com 

referência aos soldados. 

 

46. The Same, On Judicial Inquiries, Livro VI. 

 

Quando pessoas que estão confinadas na prisão conspiram para quebrar as suas correntes e escapar, foi decidido que devem 

ser punidas sem referência à causa pela qual foram encarceradas. Embora possam ser consideradas inocentes do crime pelo 

qual foram detidas, ainda assim, devem ser punidas, e aqueles que revelarem a sua conspiração devem ser libertados. 

 

0. Herennius Modestinus, On Punishments, Livro IV. 

 

Um prisioneiro não deve ser prontamente confiado a um novo recruta, pois se fugir, aquele que cometeu o prisioneiro aos 

seus cuidados será o culpado. 

 

23. A custódia de um prisioneiro não deve ser confiada a um, mas a dois guardas. 

 

24. Aqueles que perderam os seus prisioneiros por negligência, ou são punidos proporcionalmente à sua culpa, ou são 

reduzidos no seu posto. Se o prisioneiro tiver pouca importância, depois de os soldados terem sido castigados, serão 

restituídos às suas posições; mas se alguém libertar um prisioneiro por compaixão, ele perderá a sua patente no exército. Se, 

no entanto, for culpado de fraude ao libertá-lo, ou é punido com a morte, ou degradado até ao lugar mais baixo no serviço. 

Por vezes é perdoado, pois quando um prisioneiro foge com um dos seus guardas, o perdão é concedido ao outro. 

 

25. Se o prisioneiro se matar, ou se precipitar de uma altura, o soldado será o culpado, ou seja, será castigado. 
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26. Se o próprio guarda deve matar o prisioneiro, ele será culpado de homicídio. 

 

27. Portanto, se for alegado que o prisioneiro morreu em resultado de um acidente, isto deverá ser provado por testemunhas, 

e então o guarda será indultado. 

 

28. Além disso, quando o prisioneiro escapou por culpa da sua guarda, se esta ainda tiver interesse em prendê-lo, é habitual, 

depois de demonstrada a causa adequada, que lhe seja dado um certo tempo para procurar o fugitivo, depois de ter levado 

outro soldado com ele. 

 

29. Quando um escravo fugitivo, que deveria ter sido restituído ao seu amo, é permitido escapar, se a pessoa culpada tiver os 

meios para o fazer, Saturnino diz que deve pagar o valor do escravo ao seu amo. 

 

 

 

Título. 4. Sobre a lei juliana relacionada com o crime de lese majesty. 

 

 

23. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VII. 

 

O crime de lese majesty pode assemelhar-se muito ao de sacrilégio. 

 

(23) O crime de lese majesty é cometido contra o povo romano, ou contra a sua segurança, e ele é culpado de tal crime, por 

cujas medidas de agência são maliciosamente tomadas para a morte de reféns, sem a ordem do Imperador; ou quando homens 

armados com armas ou pedras aparecem na cidade, ou são reunidos contra o Estado, e ocupam locais públicos ou templos; ou 

quando assembleias são convocadas, ou homens convocados para sedição; ou onde, por ajuda maliciosa e conselho de 

qualquer pessoa, tenham sido formados planos pelos quais os magistrados do povo romano, ou outros oficiais investidos com 

autoridade de comando 6r, possam ser mortos; ou onde qualquer pessoa carregue armas contra o governo, ou envie um 

mensageiro ou carta aos inimigos do povo romano, ou lhes comunique qualquer senha; ou comete qualquer acto com 

intenção maliciosa através do qual os inimigos do povo romano podem ser ajudados nos seus desígnios contra o governo; ou 

quando alguém solicita ou inflama soldados, a fim de que uma sedição ou tumulto possa ser excitada contra o Estado. 

 

(23) The Same, Disputations, Livro VIII. 
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Ou quando um oficial não parte de uma província quando o seu sucessor chega; ou deserta do exército; ou foge para o 

inimigo como um indivíduo privado; ou quem, sabendo que uma declaração é falsa, a insere nos registos públicos, ou a lê 

depois de lá ter sido colocada, pois isto também está incluído na Primeira Secção da Lei de lese majestade. 

 

23. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

A Lei das Doze Távolas determina que quem agitar um inimigo, ou quem lhe entregar um cidadão, será punido capitalmente. 

E a Lei Juliana de lese majesty prevê que aquele que ferir a dignidade do Estado será responsável, tal como aquele que se 

submeteu ao inimigo na guerra, ou ocupou um castelo, ou entregou um acampamento. É responsável sob a mesma lei quem 

se envolve em hostilidades, sem a ordem do Imperador; ou cobra soldados, ou equipa um exército; ou, quando o seu sucessor 

chega à província, não lhe entrega o exército, ou quem abdica do seu comando, ou abandona o serviço militar do povo 

romano; ou quem, sendo um indivíduo particular, realiza consciente e fraudulentamente algum acto de autoridade ou de 

magistratura; ou faz com que qualquer uma das coisas acima mencionadas seja feita. 

 

52. Scaevola, Regras, Livro IV. 

 

Aquele por cujo artifício malicioso alguém é obrigado a jurar algo contra o Estado, ou o exército do povo romano foi levado 

a uma emboscada ou traído ao inimigo; ou que, com intenção maliciosa, impediu o inimigo de cair no poder do povo romano; 

ou por cuja agência os inimigos do povo romano foram fornecidos com provisões, armas, dardos, cavalos, dinheiro, ou 

qualquer outra coisa; ou quem induziu amigos a tornarem-se inimigos do povo romano, ou com intenção maliciosa, induziu o 

rei de uma nação estrangeira a ser menos obediente ao povo romano; ou pelos seus esquemas maliciosos causou mais reféns, 

dinheiro e animais de carga a serem dados aos inimigos do povo romano, para o prejuízo do seu país. Da mesma forma, 

aquele que, depois de o culpado ter confessado o seu crime em tribunal, e ter sido colocado na prisão, permite a fuga deste 

último. 

 

53. Aquele que derreter estátuas do Imperador que tenham sido rejeitadas é libertado da responsabilidade por este crime pelo 

Senado. 

 

0. Marcianus, Regras, Livro V. 

 

Ele não comete o crime de lese majesty, que repara as estátuas do Imperador que se tornaram danificadas pela idade. 

 

5888. Nem comete o crime de lese majesty que, tendo atirado uma pedra sem visar nada, atinge acidentalmente uma estátua 

do Imperador; e isto foi declarado por Severus e Antoninus num Rescript dirigido a Julius Cassianus. O mesmo Imperador 
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declarou em rescrito a Pôncio que vender as estátuas do Imperador que ainda não tinham sido consagradas não era lese 

majesty. 

 

56. Venuleius Saturninus, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

Aqueles que derretem as estátuas do Imperador que já foram consagradas, ou cometem qualquer outro acto deste tipo, são 

responsáveis nos termos da Lei Juliana relativa a lese majesty. 

 

57. Modestinus, Pandestinus, Livro XII. 

 

Pessoas que são infames e não têm o direito de apresentar uma acusação são, sem dúvida, autorizadas a apresentar esta. 

 

5888. Os soldados, também, que não podem defender outras causas, podem agir neste processo; pois, ao guardarem a paz, 

devem, muito mais do que outros, ser autorizados a trazer esta acusação. 

 

5889. Os escravos também devem ser ouvidos como acusadores em casos deste tipo, mesmo contra os seus senhores, bem 

como os libertados contra os seus patrões. 

 

5890. Esta acusação, contudo, não deve ser considerada pelos juízes como dando uma oportunidade de mostrar a sua 

veneração pela majestade do Imperador, pois isto só deve ser feito onde a acusação é verdadeira; pois o carácter pessoal do 

acusado deve ser tido em conta, e se ele poderia ter cometido a ofensa, bem como se ele já tinha feito ou planeado algo da 

mesma natureza, e também se ele era de mente sã, pois um lapso de língua não deve ser considerado inconsideradamente 

como merecedor de punição. Pois, embora as pessoas imprudentes devam ser punidas, ainda assim, devem ser desculpadas, 

tal como os lunáticos o são, quando a infracção não está incluída nos termos estritos da lei; ou se deve ser punida, como se 

estivesse especificada na lei. 

 

5891. O crime de lese majesty cometido por desfigurar estátuas ou retratos é muito pior quando perpetrado por soldados. 

 

0. Papinianus, Opiniões, Livro XIII. 

 

As mulheres são também ouvidas em casos envolvendo lese majesty. Uma mulher chamada Júlia revelou a conspiração de 

Lucius Cataline, e forneceu ao Cônsul, Marcus Tullius, as provas sobre as quais basear a acusação. 

 

60. Hermogenianus, A Lei, Livro V. 
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O Divino Severus decidiu que os bens dos homens libertados que tenham sido condenados pelo crime de lese majesty serão 

preservados para os seus filhos, e serão confiscados ao Tesouro se nenhum filho da pessoa condenada aparecer. 

 

61. The Same, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

Ele pode ser acusado de lese majesty por cuja ajuda, conselho ou artifício malicioso uma província ou cidade tenha sido 

entregue ao inimigo. 

 

0. Ulpianus, Disputas, Livro VIII. 

 

Aquele que morre enquanto uma acusação contra ele está pendente mantém o seu estado civil inalterado, pois o crime é 

extinto por morte, a menos que tenha sido acusado de lese majesty; pois se não for ilibado desta ofensa pelos seus sucessores, 

os seus bens serão confiscados ao Tesouro. É evidente que nem todos os acusados de lese majesty ao abrigo da Lei Juliana 

estão nesta posição, mas apenas aquele que é culpado de alta traição, e é animado por intenções hostis contra o Estado ou o 

Imperador. Pois se alguém for acusado ao abrigo de qualquer outra secção da Lei Juliana sobre lese majesty, será libertado da 

acusação por morte. 

 

 

 

Título. 5. Sobre a Lei Juliana para a punição de adultério. 

 

 

 

(0) Ulpianus, Sobre o Adultério, Livro I. 

 

Esta lei foi introduzida pelo Divino Augusto. 

 

23. The Same, Disputations, Livro VIII. 

 

É previsto pela Lei Juliana que qualquer pessoa que seja obrigada a formular uma acusação de adultério, porque a mulher 

casada antes de ter sido notificada de que seria acusada, não pode apresentar a acusação contra ela até que tenha disposto do 

caso do arguido e o seu caso não seja considerado como tendo sido disposto, a menos que tenha sido condenado. 

 

23. A seguinte excepção pode ser invocada contra um marido que apresente uma acusação nessa qualidade, nomeadamente: 

"Se se diz que ele traiu a lei, na medida em que, depois de ter iniciado um processo por adultério, a abandonou". 
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24. O crime de adultério está incluído na Lei Juliana sobre o Adultério, uma vez que foi prescrita uma pena contra um marido 

que lucra pecuniariamente com o adultério da sua esposa; bem como contra alguém que retém a sua esposa depois de esta ter 

sido levada em adultério. 

 

25. Além disso, aquele que permite à sua esposa cometer esta infracção, mantém o seu casamento em desrespeito; e quando 

alguém que não se indigna por causa de tal poluição, a pena por adultério não é infligida. 

 

26. Qualquer pessoa que alegue ter cometido adultério com a ajuda do marido, deseja, de facto, diminuir o seu crime, mas 

uma desculpa deste tipo não é admitida. Portanto, se o arguido quiser denunciar o marido por ter agido como um ceder, não 

será ouvido, se uma vez tiver sido acusado. 

 

27. Se um marido tentar processar a sua esposa num processo penal, será que a alegação de ter agido como seu cúmplice o 

impedirá de apresentar a acusação? Penso que não. Por conseguinte, o acto do marido num caso deste tipo torna-o 

responsável, mas não desculpa a sua esposa. 

 

28. Daí que se possa perguntar se aquele que conhece a acusação de adultério pode decidir contra o marido por este ter agido 

como um ceder? Penso que ele o pode fazer. Para Cláudio Gorgus, um homem muito ilustre, tendo acusado a sua esposa, e 

tendo-se verificado que, embora a tivesse apanhado em adultério, ainda a mantinha, foi condenado pelo Divino Severus por 

ter sido culpado de favorecimento, sem que qualquer acusador tivesse aparecido contra ele. 

 

29. Mas se um estranho, depois de ter sido acusado, alega que o marido foi culpado de favorecimento, não diminui o seu 

próprio crime, nem sujeita o marido a uma pena. 

 

30. Se o marido e o pai da mulher aparecem ao mesmo tempo com o propósito de a acusar, levanta-se a questão, qual deles 

deve receber a preferência do Pretor? A melhor opinião é, que o marido deve ter direito à preferência, pois pode muito bem 

acreditar-se que ele irá processar a acusação com maior raiva e vexação. Isto é até agora verdade, que mesmo onde o pai já 

apareceu, e apresentou os papéis que continham a acusação, se o marido não foi negligente ou culpado de atraso, mas está ele 

próprio preparado para apresentar a acusação, e introduzir provas, e fortificá-la, a fim de que o caso possa ser mais facilmente 

provado perante os juízes, a mesma coisa deve ser dita. 

 

31. Mas sempre que outros que têm o direito de apresentar a acusação depois de o marido e o pai se apressarem a fazê-lo; a 

lei estabelece que aquele que tem jurisdição sobre o caso deve determinar quem deve ser o acusador. 

 

23. The Same, On Adultery, Livro II. 
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Portanto, a menos que o pai prove que o marido é infame, ou mostre que estava em conluio com a sua esposa, em vez de a 

querer acusar de facto, deve dar lugar ao marido. 

 

(1) The Same, Disputations, Livro VIII. 

 

Se o marido apareceu e apresentou a acusação, o tempo não corre contra o pai para o impedir de a processar; ainda assim, até 

que um deles institua um processo, o tempo, corre contra ambos; mas, de facto, quando o marido começa a processar, o 

tempo restante não corre contra a pessoa que não o pode fazer. Isto pode ser dito com referência a qualquer pessoa que inicie 

um processo contra o adúltero ou a adúltera, pois o tempo deixa de correr contra a pessoa que não é objecto da acusação. Isto 

aplica-se a maridos e pais. 

 

66. O poder de levar a acusação após o marido e o pai é concedido a estranhos que têm o direito de o fazer; pois, passados 

sessenta dias, são concedidos quatro meses, e mesmo os disponíveis, a estranhos. 

 

67. Se um estranho foi o primeiro a trazer a acusação, levanta-se a questão de saber se, se o marido aparecer, pode ser 

autorizado a acusar a mulher. Penso que a melhor opinião é que, neste caso, o marido deve ser ouvido, se não tiver sido 

culpado de negligência. Portanto, mesmo que a acusação tenha sido iniciada por um estranho, e a mulher deva ser absolvida, 

o marido deve, no entanto, ser autorizado a renovar a acusação; desde que possa alegar boas razões pelas quais tenha sido 

impedido de a apresentar anteriormente. 

 

0. Julianus, Digest, Livro LXXXVI. 

 

Não há dúvida de que uma mulher com quem casei pode ser processada por adultério cometido durante o seu primeiro 

casamento, uma vez que é claramente previsto pela Lei Juliana para a punição de adultério que, se for instaurado um 

processo por este delito contra uma mulher viúva, o acusador tem a opção de acusar primeiro o adúltero ou adúltera, o que 

preferir; mas se a mulher for casada, deve primeiro acusar o adúltero e depois a mulher. 

 

256. Papinianus, On Adultery, Livro I. 

 

A Lei Juliana só se aplica a pessoas livres que tenham sido vítimas de adultério ou deboche. Com referência às escravas, 

pode facilmente recorrer-se à acção autorizada pela Lei de Aquilian, e a acção por ferimento também mentirá, e a acção 

pretoriana pela corrupção de uma escrava não será recusada; para que a pessoa culpada deste crime não escape por causa da 

multiplicidade de acções. 
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23. A lei designa promíscua e incorrectamente o mesmo crime pelos termos devassidão e adultério. Falando correctamente, o 

adultério só é cometido com uma mulher casada; este nome foi adoptado devido ao facto da criança ter sido gerada por outra 

que não o marido. O deboche, a que os gregos chamam "corrupção", é cometido com uma virgem, ou uma viúva. 

 

24. Um filho sob controlo paterno, que é marido, não se distingue, por esta lei, de alguém que é seu próprio dono. O Divino 

Adriano declarou num Rescript dirigido a Rosianus Geminus, que mesmo sem o consentimento do seu pai, um filho sob 

controlo paterno poderia trazer uma acusação ao abrigo desta lei. 

 

25. O marido, embora já possa estar a processar duas pessoas por outro crime, pode, pelo seu direito conjugal, acusar um 

terceiro, porque este caso não está incluído entre os outros. 

 

23. Marcianus, Institutos, Livro X. 

 

Um homem que contrai matrimónio com a sua própria ala feminina em violação do Decreto do Senado não é legalmente 

casado; e aquele que foi seu tutor ou curador pode ser processado por adultério se casar com uma rapariga com menos de 

vinte e seis anos de idade que não tenha sido noiva dele, ou destinada a ele, ou mencionada para este fim num testamento. 

 

23. Marcianus, no Segundo Livro sobre o Adultério, de Papinianus, declara que uma acusação comum por incesto pode ser 

feita ao mesmo tempo contra as duas pessoas em causa. 

 

23. Papinianus, On Adultery, Livro II. 

 

Qualquer pessoa que empresta conscientemente a sua casa para permitir que o deboche ou adultério seja cometido ali com 

uma matrona que não é sua esposa, ou com um homem, ou que lucra pecuniariamente com o adultério da sua esposa, 

independentemente do seu estatuto, é punido como adúltero. 

 

73. É evidente que pelo termo "casa" se entende todo o tipo de habitação. 9. Ulpianus, On Adultery, Livro IV. 

 

Qualquer pessoa que empresta a casa de um amigo é também responsável. 

 

74. Quando alguém encoraja a comissão de deboche num campo, ou num banho, deve ser incluído na lei. 

 

75. Quando, no entanto, pessoas estão habituadas a reunir-se em alguma casa com o propósito de cometer adultério, mesmo 

que não tenha sido cometido naquele lugar, ainda assim, considera-se que o proprietário emprestou a sua casa para a 
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comissão de devassidão ou adultério, porque estas infracções não teriam sido cometidas se estas reuniões não tivessem tido 

lugar. 

 

0. Papinianus, On Adultery, Livro II. 

 

Uma matrona significa não só uma mulher casada, mas também uma viúva. 

 

76. As mulheres que emprestam as suas casas, ou que receberam qualquer indemnização por deboche que tenham cometido, 

são também responsáveis nos termos desta Secção da lei. 

 

77. Uma mulher que aja gratuitamente como cafetina com o objectivo de evitar a pena por adultério, ou contrate os seus 

serviços para aparecer no teatro, pode ser acusada e condenada por adultério ao abrigo do Decreto do Senado. 

 

(0) O mesmo, Sobre o Adultério. 

 

Um soldado que se comprometeu com o sedutor da sua mulher deve ser libertado do seu juramento, e ser deportado. 

 

23. Foi muito apropriadamente decidido que um soldado que vive em concubinato com a filha da sua irmã, embora isto não 

seja um casamento, será passível de punição por adultério. 

 

24. Uma mulher que seja classificada entre aqueles que cometeram adultério não pode ser defendida em tribunal enquanto 

estiver ausente. 

 

25. Um sogro que, numa acusação escrita apresentada ao Governador, declarou que acusou a sua nora de adultério, preferiu 

abandonar a acusação e obter o seu dote. Coloca-se a questão de saber se pensa que um esquema deste tipo deveria ser 

permitido. A resposta foi, que é um exemplo muito desonroso para uma pessoa, depois de ter apresentado uma acusação 

contra a sua nora, desejar abandoná-la, e ficar satisfeita com o lucro obtido com o seu dote, uma vez que o casamento foi 

dissolvido por culpa da mulher. Portanto, não será injustamente barrado a quem não teve vergonha de preferir a vantagem do 

dote à vingança da honra da sua casa. 

 

26. É evidente que qualquer culpado de adultério pode ser processado dentro de cinco anos a partir do momento em que o 

crime foi cometido, ainda que a mulher deva estar morta. 

 

27. Uma certa pessoa desejava acusar uma mulher de adultério, e pediu que os dias que tinha passado na prisão não fossem 

contados contra ela. Eu, tendo concordado com isto, outra pessoa contradisse-me; e, se aprovarem a sua opinião, peço-vos 



3308 

 

que me escrevam após cuidadosa consideração da questão. A resposta foi, que tanto os termos como a intenção da lei 

sustentam a sua conclusão; pois foi decidido que apenas os dias disponíveis deveriam ser contados contra o acusador, ou seja, 

aqueles em que ele pode cumprir com as formalidades exigidas pela acusação. Por conseguinte, sem dúvida, quando o 

acusado considera que os dias durante os quais o queixoso esteve na prisão não devem ser incluídos entre esses dias 

disponíveis, não existe qualquer razão para se opor à sua opinião. 

 

28. Os sessenta dias que são contados como disponíveis e nos quais o marido pode trazer a acusação incluem certamente 

festivais, desde que o acusador tenha o poder de comparecer perante o Governador, porque a informação pode ser dada a este 

último mesmo quando ele não se encontra no banco. Se, no entanto, ele tiver perdido este privilégio, não está impedido de 

apresentar a sua queixa ao juiz durante os outros quatro meses. 

 

29. Colocou-se a questão de saber se um homem poderia, pelo direito de marido, acusar uma mulher que tinha sido noiva 

dele, e que depois tinha sido dada em casamento pelo seu pai a outro. A resposta foi, penso eu, que o acusador, num caso 

deste tipo, institui um novo processo quando deseja apresentar uma acusação de adultério, apenas por esta razão, que a 

rapariga que tinha sido noiva dele foi posteriormente dada pelo seu pai em casamento com outro. 

 

30. Uma mulher pode ser processada por adultério após a morte do seu marido. 

 

31. Deverá uma mulher que pede atraso por causa da juventude do seu filho obtê-lo do acusador, ou será que deve ser 

ouvida? respondi: Esta mulher não parece ter uma defesa justa que oferece a idade do seu filho como pretexto para se 

esquivar a uma acusação legal. Pois a acusação de adultério apresentada contra ela não prejudica a criança, uma vez que ela 

própria pode ser adúltera, e a criança ainda tem o falecido para o seu pai. 

 

32. Quando desejei acusar uma mulher de adultério que, depois de ter cometido a infracção, continuou na mesma relação 

conjugal, a minha posição foi contestada. Pergunto se a opinião estava correcta. A resposta foi: "Não devia ter ignorado que, 

durante o casamento que existiu quando se disse que o adultério tinha sido cometido, a mulher não podia ter sido processada 

por adultério, e que durante este tempo o próprio adúltero não podia ter sido acusado". 

 

33. Embora uma mulher possa ser acusada de ter casado com ele, com quem se suspeita ter cometido adultério, não pode ser 

acusada antes de o adúltero ter sido condenado. Caso contrário, os maridos desejosos de ter casamentos, que foram 

subsequentemente contraídos, anulados, teriam recorrido a este pretexto, e diriam que as suas esposas tinham casado com 

homens com quem tinham cometido adultério. 

 

34. Uma mulher, tendo ouvido que o seu marido ausente estava morto, casou com outro, e o seu primeiro marido regressou 

depois. Pergunto, o que deve ser decidido com referência a esta mulher? A resposta foi que a questão é de lei e não de facto; 
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pois se tivesse decorrido muito tempo sem qualquer prova de deboche, e a mulher, tendo sido induzida por falsos rumores, e, 

por assim dizer, libertada da sua antiga gravata, casou uma segunda vez, de acordo com a lei, pois é provável que tenha sido 

enganada, e pode ser considerada como não tendo feito nada merecedor de punição. Se, no entanto, for estabelecido que a 

suposta morte do seu marido a induziu a casar uma segunda vez, uma vez que a sua castidade é afectada por este facto, ela 

deve ser punida proporcionalmente ao carácter da ofensa. 

 

35. Casei com uma mulher acusada de adultério e, logo que foi condenada, repudiei-a. Pergunto se devo ser considerado 

como tendo fornecido a causa da separação. A resposta foi que, uma vez que pela Lei Juliana está proibido de manter uma 

esposa deste tipo, é evidente que não se deve considerar que tenha fornecido a causa da separação. Portanto, a lei será 

aplicada tal como se um divórcio tivesse ocorrido por culpa da mulher. 

 

23. Ulpianus, On Adultery, Livro II. 

 

Estas palavras da lei, nomeadamente, "Para que ninguém possa, consciente e fraudulentamente, cometer deboche ou 

adultério", são aplicáveis tanto àquele que o aconselhou, como àquele que cometeu o acto de deboche ou adultério. 

 

79. The Same, On Adultery, Livro II. 

 

Quando uma esposa não cometeu adultério, mas uma concubina cometeu, o marido não a pode acusar como tal, porque ela 

não é sua esposa; ainda assim, ele não está proibido por lei de apresentar uma acusação como estranho, desde que ela, ao dar-

se como concubina, não tenha perdido o nome de uma matrona, como, por exemplo, uma mulher que tinha sido concubina do 

seu patrono. 

 

80. É evidente que, quer a mulher seja ou não uma esposa legítima, o seu marido pode trazer a acusação contra ela; pois 

Sextus Caecilius afirma que esta lei é aplicável a todos os casamentos; e cita a passagem de Homero onde diz que os Atrides 

não são os únicos que amam as suas esposas. 

 

81. Um marido pode processar a sua esposa por adultério quando ela o cometeu publicamente, embora se ela fosse viúva, a 

deboche poderia ser cometida por ela com impunidade. 

 

82. O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript, que este delito poderia mesmo ser processado no caso de uma 

mulher que fosse noiva, porque não lhe é permitido violar qualquer casamento, nem mesmo a esperança de matrimónio. 

 

83. No entanto, quando é uma pessoa com quem foi cometido incesto, ou uma mulher que é mantida como esposa, mas ainda 

não pode ser uma na realidade, deve ser dito que o marido não pode, como tal, acusá-la, mas pode fazê-lo como um estranho. 
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84. O juiz que tem jurisdição de adultério deve ter perante os seus olhos, e investigar se o marido, vivendo modestamente, 

deu à sua esposa a oportunidade de ter boa moral; pois seria considerado extremamente injusto que o marido exigisse 

castidade para a sua esposa, o que ele próprio não pratica. Isto, de facto, pode condenar o marido, mas não pode dar-se ao 

luxo de uma compensação por crimes mútuos quando cometidos por ambas as partes. 

 

85. Se alguém quiser acusar a sua esposa, e alegar que ela cometeu adultério antes de ele se casar com ela, não pode trazer a 

acusação pelo seu direito como marido, porque ela não cometeu adultério enquanto estava casada com ele. Isto também pode 

ser dito com referência a uma concubina com quem o homem que a manteve posteriormente casada; ou com referência a uma 

filha sob controlo paterno, a cuja união o seu pai deu posteriormente o seu consentimento. 

 

86. Se alguém acusar abertamente a sua esposa de ter cometido adultério, enquanto ele era prisioneiro nas mãos do inimigo, 

seria mais indulgente considerar que ele a pode acusar pelo direito de marido; mas o marido não a pode processar por 

adultério, se ela sofreu violência por parte do inimigo. Para quem for violado, não pode ser condenado por adultério ou 

fornicação por este motivo. 

 

87. Quando uma rapariga, com menos de doze anos de idade, trazida para a casa do marido, comete adultério, e depois 

permanece com ele até passar essa idade, e começa a ser sua esposa; ela não pode ser acusada de adultério pelo marido, pela 

razão de o ter cometido antes de atingir a idade núbil; mas, de acordo com um Rescript of the Divine Severus, que é 

mencionado acima, ela pode ser acusada de ter sido desposada. 

 

88. Se uma mulher que tenha sido repudiada deve depois ser retomada pelo seu marido, não para continuar o primeiro 

casamento, mas sob outro que tenha tido lugar, vejamos se ela pode ser acusada do crime que cometeu durante o seu primeiro 

casamento. Penso que ela não pode ser, pois o seu marido, ao levá-la de volta, acabou com todos os crimes do primeiro 

casamento. 

 

89. A mesma regra deve ser adoptada, se ele quiser acusar de fornicação a mulher com quem se casou depois; pois é 

demasiado tarde quando baseia a sua acusação na conduta que aprovou ao casar com ela. 

 

1. Scaevola, Regras, Livro IV. 

 

Aquele que, por ajuda, conselho ou fraude, fizer com que um homem ou uma mulher que tenha sido levado em adultério seja 

libertado, quer em contrapartida do pagamento de dinheiro, quer por conta de qualquer tipo de acordo, sofrerá a mesma pena 

que é imposta aos condenados pelo crime de favorecimento. 
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(256) Se um marido, com o objectivo de difamar a sua esposa, lhe fornecer um adúltero, a fim de poder apanhá-los, tanto o 

marido como a esposa são culpados do crime de adultério, de acordo com um decreto do Senado promulgado com referência 

a este assunto. 

 

(257) O marido, em primeiro lugar, ou o pai, que tem a sua filha sob o seu controlo, está autorizado a apresentar uma 

acusação no prazo de sessenta dias após o divórcio, e o poder para o fazer não é concedido a mais ninguém dentro desse 

prazo, e, depois de decorrido, o desejo de qualquer das partes não será considerado. 

 

(258) Aqueles que acusam pelo direito do marido não estão isentos do risco de falsa acusação. 

 

23. Ulpianus, On Adultery, Livro II. 

 

Se o marido for um magistrado, o pai pode precedê-lo na apresentação da acusação, mas não é necessário que ele o faça. 

Pomponius pensa que se deve considerar que, enquanto o marido mantiver o seu cargo, a acção do pai deve ser impedida, 

para evitar privar o marido de um direito a que ele também tem direito. Portanto, os sessenta dias não correm contra o pai, 

uma vez que ele não pode apresentar a acusação. 

 

23. É previsto pela Sétima Secção da Lei Juliana com referência ao Adultério, que ninguém pode incluir no número de 

acusados ninguém que esteja ausente em negócios para o Estado, sem invalidar a sentença. Pois não parece apenas que uma 

pessoa ausente em negócios públicos seja contada entre os acusados, quando está ao serviço do governo. 

 

24. É necessário acrescentar, "sem invalidar a sentença". Mas se alguém deveria estar ausente em negócios públicos, com o 

objectivo de evitar a acusação, este pretexto não lhe trará qualquer vantagem. 

 

25. Se, contudo, estiver presente alguém que ainda seja considerado ausente, por exemplo, uma pessoa que pertença à guarda 

nocturna, ou que esteja a servir como soldado nos campos da cidade, deve ser dito que não pode ser acusado, pois não é 

obrigado a incomodar-se a si próprio a aparecer. 

 

26. De um modo geral, deve considerar-se que apenas a ausência daqueles que se encontram noutra província do país do que 

aquela em que são acusados é desculpável. Assim, se alguém cometer adultério numa província em que esteja empregado, 

pode ser acusado lá, a menos que seja uma pessoa sobre a qual o Governador não tenha jurisdição. 

 

27. Se o pai e o marido não acusarem a mulher dentro de sessenta dias, será que o tempo começará imediatamente a correr a 

favor de um estranho? Pomponius pensa que um estranho pode ser autorizado a apresentar a acusação logo que os outros se 
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recusem a fazê-lo. Penso que a sua opinião deve ser adoptada, pois pode-se dizer ainda mais decididamente que aquele que 

declarou que não trará a acusação não deve ser ouvido depois. 

 

28. A Lei Juliana relativa ao Adultério proíbe especialmente a acusação por certas pessoas, como, por exemplo, por um 

menor de vinte e cinco anos de idade, pois um acusador não é considerado capaz que ainda não tenha atingido a idade 

madura. Isto é correcto, se ele não acusar um dano ao seu próprio casamento. Mas se ele deseja justificar a honra do seu 

próprio casamento, embora possa trazer a acusação pelo direito de um estranho, deve ser ouvido; pois nenhuma receita deve 

proibir quem quer que vingue o seu próprio ferimento. E, de facto, se for induzido pela alacridade da juventude, ou inflamado 

pelo fervor da maturidade, apressa-se a apresentar a acusação, a pena por acusação maliciosa não lhe será infligida 

apressadamente. Entendemos um menor de vinte e cinco anos de idade como alguém que está no seu vigésimo quinto ano de 

idade. 

 

29. As prescrições que é costume introduzir contra pessoas que apresentam a acusação de adultério são geralmente discutidas 

antes de a parte implicada ter sido incluída no número dos acusados, mas quando isto acontece, não pode alegar a prescrição. 

 

30. Se uma mulher permanecer viúva, o acusador tem o direito de começar com qualquer das partes que deseje, com o 

adúltero ou com a adúltera. 

 

31. Se alguém acusar o adúltero e a adúltera ao mesmo tempo, a acusação é nula, e pode recomeçar com qualquer uma das 

partes que escolher, tal como se não tivesse acusado nenhuma delas, porque a primeira acusação não tem força ou efeito. 

 

(1) The Same, On Adultery, Book I. 

 

Qualquer pessoa que tenha sido notificada de repúdio à sua esposa pode também notificá-la para não casar com Seius, e se a 

tiver notificado, pode começar por ela. 

 

4. The Same, On the Julian Law Relating to Adultery, Livro II. 

 

O que devemos entender o termo "notificar"? Significa um requerimento ao tribunal, ou simplesmente uma notificação 

ordinária? Penso que se o requerimento não for apresentado ao tribunal, será suficiente para ele declarar que está prestes a 

apresentar uma acusação de adultério. 

 

6. O que deveria então ser feito, se ele não notificasse, mas apresentasse uma acusação por escrito antes de a mulher casar 

novamente; e ela deveria casar, quer ele tivesse conhecimento deste facto, quer não o soubesse? Penso que ela não deve ser 

considerada como notificada, e portanto o acusador não pode começar com ela. 
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7. Mas e se ele apenas a notificou para não casar, mas não acrescentou porquê; será que ela deve ser considerada legalmente 

casada? A melhor opinião é, sustentar que a notificação parece reservar a escolha para o procurador que traz a acusação. 

Portanto, se ele mencionar o crime de adultério na notificação, mesmo que não tenha dado o nome do juiz, pensamos que a 

mulher pode ser acusada, tal como se a notificação tivesse sido feita. 

 

8. Contudo, qual seria o resultado se, na notificação, fosse declarado especificamente com quem ela tinha cometido adultério, 

e o queixoso devesse depois querer acusá-la de adultério com outra pessoa? A melhor opinião é que ele não deve ser ouvido, 

pois não traz a acusação pelo crime mencionado na notificação. 

 

9. Se, no entanto, ele apresentar a notificação por um agente, penso que pode apresentar a acusação se assim o desejar; e que 

a notificação pelo agente será suficiente. 

 

10. Por conseguinte, se ele servir a notificação pelo seu mordomo, ou seja, se um mestre servir a notificação pelo seu 

escravo, esta será válida. 

 

11. Coloca-se a questão de saber se uma pessoa pode processar a adúltera, e outra adúltera; de modo que, embora ambas não 

possam ser processadas ao mesmo tempo pela mesma pessoa, cada uma delas pode ser acusada por um indivíduo diferente. 

Não é razoável adoptar a opinião de que diferentes acusadores podem ser autorizados a processar, pois se a mulher deve casar 

antes de ter sido notificada, não pode ser acusada primeiro; por conseguinte, deve aguardar que a decisão seja proferida com 

referência ao adúltero. Se ele deve ser absolvido, a mulher ganhará o seu caso através dele, e não poderá ser acusada depois. 

Se ele for condenado, ela não será, por este motivo, condenada, mas pode defender o seu caso, e talvez ganhá-lo por favor, 

pela justiça, ou pela assistência da lei. Pois e se o adúltero foi oprimido pelos esforços de um inimigo, ou por falso 

testemunho, ou foi esmagado por testemunhas subornadas perante o tribunal, ou não quis ou não pôde recorrer, e a mulher, 

tendo obtido um juiz justo, defendeu a sua castidade? 

 

12. Mas se o adúltero, antes de ser condenado, 

 

0. Macer, On Public Prosecutions, Livro I. 

 

Ou antes de a acusação ter sido feita contra ele, 

 

(1) Ulpianus, On the Julian Law Relating to Adultery, Livro II. 

 

Se morrer, foi decidido que mesmo que estivesse morta, a mulher poderia ser acusada sem poder invocar uma excepção. 
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0. Se, no entanto, não a morte, mas alguma pena que lhe tenha sido imposta lhe retirar o arguido, dizemos que a mulher ainda 

pode ser processada. 

 

1. Se na altura em que a pessoa adúltera foi escolhida para ser processada, a adúltera não era casada, mas estava casada 

quando ele foi absolvido, deve ser dito que mesmo que o adúltero fosse absolvido ela ainda poderia ser acusada, porque ela 

não era casada na altura em que o adúltero foi seleccionado para ser processado primeiro. 

 

2. Se o adúltero deve ser absolvido, uma mulher casada não pode ser acusada, mesmo pela pessoa que processou o adúltero e 

foi derrotada, nem pode ser acusada por mais ninguém. Assim, se o acusador tiver de ser conivente com o adúltero, e este for 

absolvido, ele torna a mulher casada segura contra a acusação feita por qualquer pessoa. É evidente que ela pode ser acusada 

se deixar de ser casada, pois a lei só protege uma mulher enquanto ela for casada. 

 

0. Papinianus, On Adultery, Livro I. 

 

É concedido ao pai o direito de matar um homem que cometa adultério com a sua filha enquanto ela estiver sob o seu 

controlo. Portanto, nenhum outro parente pode legalmente fazê-lo, nem um filho sob controlo paterno, que é pai, pode fazê-lo 

com impunidade. 

 

(23) Ulpianus, On Adultery, Livro I, 

 

Assim, acontece que nem o pai nem o avô podem matar o adúltero. Isto não é irracional, pois não se pode considerar que ele 

tenha alguém sob o seu controlo que não tenha controlo sobre si próprio. 

 

23. Papinianus, On Adultery, Livro I. 

 

Nesta lei, o pai natural não se distingue do pai adoptivo. 

 

23. Na acusação da sua filha, que é viúva, o pai não tem direito à preferência. 

 

24. O direito de matar o adúltero é concedido ao pai na sua própria casa, mesmo que a sua filha não viva lá, ou na casa do seu 

genro. A casa deve ser entendida como a residência, tal como na Lei Corneliana relativa a ferimentos. 

 

25. Contudo, aquele que pode matar um adúltero, tem um direito muito maior a tratá-lo com contumácia. 
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26. Daí que o pai, e não o marido, tenha o direito de matar a mulher e todo o adúltero; pela razão de que, em geral, o afecto 

paterno é solícito para os interesses dos filhos, mas o calor e a impetuosidade do marido, que decide demasiado depressa, 

deve ser contido. 

 

(23) Ulpianus, On Adultery, Livro I. 

 

O que a lei diz, isto é, "Se ele encontrar um homem a cometer adultério com a sua filha", não parece ser supérfluo; pois 

significa que o pai só terá este poder quando surpreender a sua filha no próprio acto de adultério. Labeo também adopta esta 

opinião; e Pomponius diz que o homem deve ser morto durante a própria execução do acto sexual. É isto que Sólon e Dracho 

querem dizer com as palavras, "epv? 

 

 

256. É suficiente para o pai que a sua filha esteja sujeita à sua autoridade na altura em que ele mata o adúltero, embora ela 

possa não ter estado na altura em que ele a deu em casamento; pois suponha-se que ela tivesse ficado sob o seu controlo mais 

tarde. 

 

257. Portanto, o pai não será autorizado a matar as partes onde quer que as surpreenda, mas apenas na sua própria casa, ou na 

do seu genro. A razão para tal é que o legislador pensou que a lesão era maior quando a filha fazia com que o adúltero fosse 

introduzido na casa do seu pai ou do seu marido. 

 

258. Se, no entanto, o seu pai vive noutro lugar, e tem outra casa em que não reside, e aí surpreende a sua filha, ele não a 

pode matar. 

 

259. Quando a lei diz: "Ele pode matar a sua filha de uma vez", isto deve ser entendido como significando que, tendo hoje 

matado o adúltero, não pode reservar a sua filha para ser morta posteriormente; pois deve matar ambos com um golpe e um 

ataque, e ficar inflamado pelo mesmo ressentimento contra ambos. Mas se, sem qualquer conivência da sua parte, a sua filha 

fugir, enquanto ele mata o adúltero, e ela for apanhada e morta algumas horas depois pelo seu pai, que a perseguiu, será 

considerado que ele a matou imediatamente. 

 

(1) Macer, Ministério Público, Livro I. 

 

Um marido é também autorizado a matar um homem que comete adultério com a sua mulher, mas não todos sem distinção, 

como é o pai; pois é previsto por esta lei que o marido pode matar o adúltero se o surpreender na sua própria casa, mas não se 

o surpreender na casa do seu sogro; nem se antes era um candelabro; ou se tinha exercido a profissão de montanhista, 

dançando ou cantando no palco; ou se tiver sido condenado numa acção penal e não tiver sido restituído aos seus direitos 
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civis; ou se for o libertado do marido ou da mulher, ou do pai ou da mãe, ou do filho ou da filha de qualquer deles; nem faz 

qualquer diferença se pertencia exclusivamente a uma das pessoas acima mencionadas, ou se devia serviços a dois patrões em 

comum, ou se era um escravo. 

 

13. Está também previsto que um marido que tenha matado qualquer uma destas pessoas deve despedir a sua esposa sem 

demora. 

 

14. Muitas autoridades consideram que não faz diferença se o marido é o seu próprio dono, ou um filho sob controlo paterno. 

 

15. Com referência a ambas as partes, levanta-se a questão, de acordo com o espírito da lei, se o pai pode matar um 

magistrado; e também quando a sua filha é de má reputação, ou foi casada ilegalmente, se o pai ou o marido ainda manterá o 

seu direito; e o que deve ser feito se o marido for um ceder, ou for marcado com ignomínia por alguma razão ou outra. Pode 

considerar-se devidamente que aqueles que têm o direito de matar podem trazer uma acusação como pai ou como marido. 

 

(1) Ulpianus, On the Julian Law Relating to Adultery, Livro II. 

 

É fornecido da seguinte forma na Quinta Secção da Lei Juliana: "Que quando um marido tiver surpreendido um adúltero com 

a sua mulher, e não quiser ou não puder matá-lo, pode detê-lo por não mais de vinte horas consecutivas do dia e da noite, a 

fim de obter provas do crime, e fazer uso do seu direito sem o pôr em perigo". 

 

0. Penso que o que foi dito com referência ao marido deve ser observado, no que diz respeito ao pai. 

 

1. Mesmo que o marido não deva surpreender o adúltero na sua casa, ele pode detê-lo. 

 

2. Onde, contudo, o adúltero é imediatamente libertado, ele não pode ser trazido de volta. 

 

3. O que deve ser feito se ele escapar; pode ele ser trazido de volta e mantido sob guarda durante vinte horas? Penso que é 

melhor segurar que ele possa ser trazido de volta e guardado com o objectivo de obter provas. 

 

4. A cláusula seguinte, "A fim de obter provas do crime", significa que ele pode apresentar testemunhas que posteriormente 

testemunharão que o infractor foi levado em adultério. 

 

15. The Same, Disputations, Livro III. 
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Uma mulher não pode ser acusada de adultério durante o casamento por qualquer pessoa que, para além do marido, esteja 

autorizada a trazer a acusação; pois um estranho não deve incomodar uma esposa que seja aprovada pelo marido, e perturbar 

um casamento tranquilo, a menos que ele tenha previamente acusado o marido de ser um covarde. 

 

16. No entanto, quando a acusação tiver sido abandonada pelo marido, é apropriado que seja processada por outro. 

 

0. The Same, On Adultery, Livro III. 

 

Quando um acusador exigir que um escravo acusado de adultério seja submetido a tortura, quer ele próprio tencione ou não 

estar presente, os juízes ordenarão que o escravo seja avaliado; e quando isso tiver sido feito, devem ordenar que aquele que 

denunciou o escravo como culpado pague o montante da avaliação, e muito mais, à parte interessada. 

 

0. Consideremos, no entanto, a quem esta pena deve ser paga, uma vez que a lei menciona a parte interessada. Assim, um 

comprador de boa-fé é essa pessoa; e embora possa ter comprado o escravo a alguém que não é seu proprietário, podemos 

dizer apropriadamente que ele é a parte em interesse. 

 

1. Faremos bem em incluir na mesma categoria alguém que tenha recebido propriedade em penhor; porque é do seu interesse 

que a tortura não deva ter lugar. 

 

2. Quando, no entanto, o usufruto do escravo pertence a outro, o seu valor avaliado deve ser dividido entre o proprietário e o 

usufrutuário. 

 

3. Se o escravo for propriedade em comum de várias pessoas, o seu valor estimado deve ser dividido entre elas. 

 

4. Quando um homem livre, supostamente um escravo, é torturado pelo facto de ele próprio ignorar a sua condição, Caecilius 

é de opinião que tem direito a uma acção pretoriana contra a pessoa que o acusou falsamente, para que não fique impune por 

ter submetido um homem livre à tortura, como se tivesse sido um escravo. 

 

5. A lei determina que a tortura deve ser aplicada aos escravos masculinos ou femininos do homem ou da mulher que se 

queixaram, ou aos dos pais de qualquer um deles; se os referidos escravos tiverem sido dados ao acusado pelos seus pais para 

seu próprio uso. O Adriano Divino declarou num Rescript dirigido a Cornelius Latianus que os escravos de estranhos 

deveriam ser torturados. 

 

6. O homem e a mulher acusados, os seus patrões, e a pessoa que trouxe a acusação, são ordenados a estar presentes na 

tortura, e o poder de interrogatório é concedido aos patrões. 
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7. É ainda mais aconselhável que um escravo em quem a pessoa acusada teve o usufruto seja torturado, pois embora não 

tenha sido realmente seu escravo, ainda é considerado como tendo estado em servidão; pois em tudo relacionado com a 

tortura a questão da propriedade não está tanto envolvida como o facto do serviço. 

 

8. Portanto, se um escravo pertencente a outro serve o acusado de boa fé, qualquer pessoa admitirá que pode ser interrogado 

enquanto sujeito a tortura. 

 

9. No entanto, quando o escravo é aquele que tem direito à sua liberdade nos termos de uma confiança, ou que espera ser 

livre no cumprimento de uma condição, a melhor opinião é que ele pode ser torturado. 

 

10. A lei determina que os escravos que tenham sido torturados desta forma se tornem propriedade pública; por conseguinte, 

confiscamos uma parte de um escravo que é propriedade comum, e a mera propriedade de um em quem outro goza do 

usufruto; e quando o acusado tem apenas o usufruto, a melhor opinião é que o usufruto do usufruto começa a pertencer ao 

governo; mas não confiscamos um escravo que é propriedade de outro. A razão para o confisco de escravos é que eles podem 

dizer a verdade sem medo; enquanto, se estivessem apreensivos de serem novamente colocados sob o poder dos acusados, 

poderiam tornar-se obcecados sob tortura. 

 

11. Não são, contudo, confiscados antes de serem sujeitos a tortura. 

 

12. Mesmo que neguem tudo, serão, no entanto, confiscados. A razão para tal é a mesma, bem como para evitar que 

entretenham a esperança de voltar a estar sob o controlo dos seus senhores, se fizerem negações com a expectativa de serem 

recompensados pela perseverança em proferir falsidades. 

 

13. Mesmo os escravos do acusador são confiscados, se forem submetidos à tortura. Pois os escravos deste tipo devem ser 

retirados aos seus senhores para os impedir de mentir, mas os de estranhos não têm ninguém a quem agradar. 

 

14. Quando a parte acusada de qualquer dos sexos é absolvida, a lei prevê que, se os escravos morrerem, a perda deve ser 

estimada pelos juízes, de acordo com o seu valor antes de serem torturados; e se viverem, a um montante proporcional aos 

danos causados ou infligidos a eles. 

 

15. Deve notar-se que é fornecido pela Nona Secção, quando um escravo é acusado de adultério, e o acusador não deseja que 

seja submetido a tortura, a lei ordena o dobro do seu valor para ser pago ao seu senhor; mas isto é simples danos. 

 

(23) Marcianus, On Public Prosecutions, Livro I. 
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Qualquer coisa que possa ser devida nestes diferentes casos pode ser recuperada através de uma acção pessoal derivada da 

lei. 

 

23. Ulpianus, Sobre o Adultério, Livro IV. 

 

A lei castiga o marido que mantém a sua esposa, depois de ter sido surpreendido em adultério, e permite que o adúltero parta. 

Pois o marido deve estar zangado contra a sua esposa que violou o seu voto matrimonial, e também deve ser punido quando 

não pode desculpar a sua ignorância, ou esconder a sua indiferença sob o pretexto de que a sua informação é incrível. 

Portanto, a lei diz que ele "permitirá que o adúltero surpreendido na sua casa se retire", porque deseja punir o marido que a 

apanhou num acto tão infame. 

 

(23) Quando a lei diz que qualquer pessoa que se case com uma mulher condenada por adultério será legalmente responsável, 

vamos ver se isto se refere à fornicação? A melhor opinião é que se refere, pois se a mulher fosse condenada por qualquer 

outra razão ao abrigo dessa lei, poderia casar-se impunemente. 

 

(24) Também é punido quem aceita dinheiro por causa da fornicação que detectou, e não faz qualquer diferença se o próprio 

marido ou outra pessoa o recebe, pois quem aceita uma indemnização por ocultar o seu conhecimento da fornicação deve ser 

punido. A lei, porém, não se aplica a quem guarda gratuitamente o segredo. 

 

(25) Qualquer pessoa que tenha lucrado pecuniariamente com o adultério da sua esposa será punido; pois aquele que age 

como cúmplice da sua esposa não comete um delito trivial. 

 

(26) Um homem que receba algo em consideração do adultério da sua esposa é considerado como tendo recebido para que 

ela possa cometer adultério; e quer o tenha obtido frequentemente ou apenas uma vez, não deve ser isento de punição. Diz-se 

correctamente que lucrou com o adultério da sua mulher, que aceita algo para que lhe seja permitido ser debochada, como 

são as prostitutas. No entanto, quando ele permite que a sua esposa cometa a infracção, não por causa de ganho, mas por 

negligência, culpa sua, ou um certo grau de indiferença, ou credulidade excessiva, é considerado como tendo sido colocado 

fora da lei. 

 

(27) A divisão dos seis meses é feita da seguinte forma: no caso de uma mulher casada, o tempo é calculado a partir do dia do 

divórcio; no caso de uma viúva, a partir do dia em que a infracção foi cometida. Isto parece ser indicado por uma rescisão 

dirigida aos Cônsules Tertyllus e Maximus. Além disso, se tiverem decorrido sessenta dias desde o divórcio, e o prazo de 

cinco anos tiver passado desde o dia em que o crime foi cometido, deve dizer-se que a mulher não pode ser acusada; de modo 
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que, quando são concedidos seis meses disponíveis, isto deve ser entendido como significando que a acusação, tendo sido 

extinta pelo período ininterrupto de cinco anos, não pode ser renovada. 

 

(28) O legislador pretendia que este período de cinco anos fosse observado, quando qualquer dos arguidos fosse acusado de 

fornicação, adultério, ou pandemónio. Portanto, o que deve ser feito se outro crime derivado da Lei Juliana deve ser invocado 

como defesa, como no caso daqueles que emprestam as suas casas para fins de fornicação, e de outros como eles? A melhor 

opinião é que todas as infracções incluídas na Lei Juliana são prescritas após o lapso de cinco anos. 

 

(29) Além disso, os cinco anos devem ser contados a partir do dia em que o crime foi cometido até àquele em que a parte foi 

processada, e não até àquele em que a sentença por adultério foi levada à execução. 

 

(30) Foi também acrescentado no Decreto do Senado que, se várias pessoas devem processar o mesmo arguido, deve ser feita 

referência à data da informação daquele que perseverou na acusação; para que aquele que faz a acusação possa confiar nas 

suas próprias informações, e não nas dos outros. 

 

(31) Não há dúvida de que qualquer pessoa que tenha cometido fornicação através da força empregada contra o homem ou 

mulher em questão pode ser processada sem referência ao prazo de cinco anos acima mencionado; pois não há dúvida de que 

cometeu um acto criminoso de violência. 

 

0. Paulus, On Adultery, Livro I. 

 

Um pai não pode ser processado, sem se expor ao risco de uma falsa acusação. 

 

26. Os sessenta dias são contados a partir do momento do divórcio, e no sessenta o sessenta o sexagésimo está incluído. 

 

23. The Same, On Adultery, Livro II. 

 

O prazo de cinco anos deve ser contado continuamente, e não apenas através do cálculo dos dias disponíveis. Mas que curso 

deve ser seguido se a mulher foi acusada primeiro, e, como o adúltero não pôde ser processado ao mesmo tempo, tendo o 

caso sido prolongado por um período prolongado, o prazo de cinco anos deve expirar? E se aquele que iniciou a acusação 

dentro de cinco anos não a levou a bom termo, ou foi culpado de prevaricação, e outro deveria desejar prosseguir depois de 

decorridos os cinco anos? É apenas para deduzir dos cinco anos o tempo que foi consumido pela acusação anterior. 

 

0. Macer, On Public Prosecutions, Livro I. 
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Não faz diferença se o pai mata primeiro a filha surpreendida em adultério, ou não, desde que mate ambos os culpados; pois 

se matar apenas um deles, será responsável nos termos da Lei Corneliana. Se, contudo, um deles for morto, e o outro ferido, 

ele não será libertado nos termos da lei; mas o Divino Marco e Commodus declarou num Rescript que lhe devia ser 

concedida impunidade, pela razão de que, embora o adúltero tenha sido morto, e a mulher tenha sobrevivido, depois de ter 

recebido ferimentos graves infligidos pelo seu pai, ela foi salva antes por acidente, do que intencionalmente; porque a lei 

exige que a mesma indignação e a mesma severidade sejam demonstradas para com todos aqueles que são levados em 

adultério. 

 

0. Quando um marido seleccionou um dos dois culpados que foram considerados culpados de adultério, não pode acusar o 

outro antes do primeiro caso ser encerrado; porque duas pessoas não podem ser acusadas pelo mesmo indivíduo ao mesmo 

tempo. Ainda assim, o procurador, enquanto procede contra o adúltero ou a adúltera, não está impedido de acusar também 

qualquer pessoa que tenha emprestado a sua casa para o efeito, ou aconselhado que a acusação seja suprimida pelo 

pagamento de dinheiro. 

 

(788529152) Marcianus, Ministério Público, Livro I. 

 

Quando alguém alega que foi cometido adultério pela sua escrava, com uma mulher que tinha para a sua esposa, o Divino Pio 

declarou num Rescript que deve acusar a mulher antes de submeter a sua escrava à tortura do seu preconceito. 

 

30. Se alguém não deve deixar partir um adúltero, mas detê-lo, como, por exemplo, o seu filho, acusado de adultério com a 

sua madrasta, ou o seu libertado, ou escravo acusado com a sua mulher, ele é culpado, de acordo com o espírito, mas não de 

acordo com a letra da lei. A mulher, porém, que for detida, será punida. Se, contudo, tendo-a expulsado, deve trazê-la de 

volta, não é culpado de acordo com a construção estrita da lei, mas deve ainda assim ser considerado responsável, a fim de 

evitar a comissão de fraude. 

 

31. Se uma mulher receber o preço do adultério cometido pelo seu marido, será punida como adúltera nos termos da Lei 

Juliana. 

 

31. Modestinus, Regras, Livro I. 

 

Ele é culpado de fornicação que mantém uma mulher livre com o propósito de coabitar com ela, mas não com a intenção de 

casar com ela, excepto, é claro, com uma concubina. 

 

1. O adultério é cometido com uma mulher casada; a fornicação com uma viúva, uma virgem, ou um rapaz. 
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35. O mesmo, Regras, Livro VIII. 

 

Aquele que deseja trazer uma acusação de adultério, e comete um erro na informação, não está proibido de a corrigir; desde 

que não tenha passado o tempo em que o direito de proceder se extingue. 

 

2. Papinianus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando um menor é culpado de adultério, será responsável nos termos da Lei Juliana, porque um crime deste tipo pode ser 

cometido após a puberdade. 

 

3. The Same, Perguntas, Livro V. 

 

Foi decidido que um filho sob controlo paterno pode, sem o consentimento do seu pai, acusar a sua esposa de adultério numa 

acção pública, pois ele vingou o seu próprio sofrimento. 

 

(1) The Same, Perguntas, Livro XXXII. 

 

Se o adultério for cometido ao mesmo tempo que o incesto, por exemplo, com uma enteada, uma nora, ou uma madrasta, a 

mulher também será punida, pois isto terá lugar mesmo quando o adultério não foi cometido. 

 

4. Quando a fornicação é cometida com a filha de uma irmã, não deveria ser considerado se a pena de adultério será 

suficiente para o marido? Acontece, no presente caso, que foi cometido um duplo crime, porque existe uma grande diferença 

quando um casamento ilegal é contraído por engano, e quando o desprezo da lei e o insulto ao sangue são combinados. 

 

5. Portanto, a mulher deve sofrer a mesma pena que o homem, quando tiver cometido incesto proibido pela Lei das Nações; 

pois se apenas estiver envolvida a observação da nossa lei, ela não será responsável pelo crime de incesto. 

 

6. Por vezes, porém, no caso dos homens, o crime de incesto, embora mais grave na sua natureza, é normalmente tratado de 

forma menos severa do que o de adultério; desde que o incesto tenha sido cometido através de um casamento ilegal. 

 

7. Finalmente, os Irmãos Imperiais libertaram Cláudia da responsabilidade pelo crime de incesto, devido à sua idade, mas 

ordenaram que o laço ilegal fosse rompido; embora, caso contrário, o crime de adultério, quando cometido após a puberdade, 

não é desculpável devido à idade. Pois afirma-se acima que as mulheres que estão enganadas com a referência à lei não são 

responsáveis pelo crime de incesto; mas quando cometem adultério não podem ter desculpa. 
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8. Os mesmos imperadores declararam num Rescript que após um divórcio que um enteado obteve de boa fé da sua madrasta, 

a acusação de incesto não deve ser admitida. 

 

9. Declararam também num Rescript ao Pollio: "Casamentos incestuosos não são normalmente confirmados, e portanto, se 

uma pessoa se retirar de tal casamento, remeteremos a pena da infracção passada, se o culpado ainda não tiver sido 

processado". 

 

10. Além disso, o incesto cometido por meio de um casamento ilegal é normalmente desculpado por causa do sexo ou da 

idade, ou mesmo após a separação, se ocorrer de boa fé, e se for alegado um erro; e mais prontamente se ninguém aparecer 

para processar. 

 

11. O Imperador Marcus Antoninus e o seu Filho Commodus declararam num Rescript que se um marido, impelido pela 

violência da sua dor, matar a sua esposa surpreendida em adultério, não será sujeito à pena imposta aos assassinos pela Lei 

Corneliana; pois o Divino Pio fez as seguintes declarações num Rescript dirigido a Appollonius: "Se alguém não negar que 

matou a sua esposa, levada em adultério, pode ser dispensado de sofrer a pena extrema, uma vez que é muito difícil conter a 

dor justificável; mas porque fez mais do que devia para se vingar, deve ser punido. Portanto, se for de categoria inferior, 

bastará que seja condenado a trabalhos forçados para toda a vida; e se for de categoria superior, será relegado para uma ilha". 

 

12. Um homem livre não é prontamente autorizado a atacar a reputação do seu patrono, mas deve ser-lhe permitido fazê-lo se 

desejar acusá-lo de adultério pelo direito de marido, tal como se tivesse sofrido algum outro ferimento atroz. No entanto, 

quando o patrono é do número daqueles que, se surpreendidos na prática deste crime, podem ser mortos por outro, e se for 

apanhado a cometer adultério com a sua mulher, deve ser considerado se o homem libertado pode matá-lo impunemente. Isto 

parece-nos ser bastante difícil, pois a reputação, muito mais do que a vida, deve ser respeitada. 

 

13. Qualquer pessoa que ocupe um cargo de honra, ou um cargo no serviço público, pode ser processado, mas a acusação 

será adiada; e se ele fornecer uma caução para comparecer, o caso será adiado até à expiração do seu mandato. Isto foi 

declarado por Tiberius Caesar num Rescript. 

 

5. The Same, Opinions, Livro XV. 

 

A decisão do Governador de uma província foi de que uma certa mulher tinha sido violada. Considerei que ela não era 

responsável nos termos da Lei Juliana relativa ao Adultério; embora, com o objectivo de proteger a sua modéstia, ela tenha 

sido impedida de informar imediatamente o seu marido do ferimento que sofrera. 
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(1) Mesmo após a mulher ter casado uma segunda vez, embora o seu primeiro marido possa não ter sido processado como 

seu cúmplice, a acusação de adultério pode ser feita contra o adúltero por um estranho. 

 

(2) Mesmo que a mulher deva morrer durante o casamento, o seu marido tem o direito de processar o adúltero. 

 

(3) Uma mulher casada antes de a pessoa que cometeu adultério com ela ter sido condenada não pode ser processada por este 

delito, se não tiver sido notificada no casamento, ou na sua residência. 

 

(4) Dei como minha opinião que uma mulher que tenha sido exilada por causa da sua associação com assaltantes poderia ser 

retida em casamento sem medo de incorrer numa pena, porque não foi condenada por adultério. 

 

(5) O crime de incesto, ligado ao adultério, não é prescrito após o lapso de cinco anos. 

 

(6) Está estabelecido que duas pessoas, o homem e a mulher, não podem ser legalmente processados por adultério ao mesmo 

tempo, mesmo pelo marido; mas quando ambas foram acusadas ao mesmo tempo por alguém que posteriormente quisesse 

desistir, considero que será necessária uma absolvição no caso de ambas as partes. 

 

(7) Uma acusação comum de incesto pode ser feita contra duas pessoas ao mesmo tempo. 

 

(8) Dei como minha opinião que quando dois senhores foram acusados de incesto, os seus escravos só poderiam ser 

submetidos à tortura quando o incesto tivesse sido alegadamente cometido por adultério. 

 

6. Paulus, Opiniões, Livro XIX. 

 

Perguntou-se se uma mulher, cujo marido tinha ameaçado acusá-la do crime de adultério, mas não o tinha feito nem na 

qualidade de marido nem ao abrigo da lei comum, poderia casar com o homem que ele tinha indicado como sendo culpado de 

adultério? Paulus respondeu que, no caso em questão, nada a impedia de casar com o homem de quem o marido tinha 

suspeitado. 

 

7. Foi igualmente perguntado se o mesmo marido deveria ser considerado como tendo desistido, ou como tendo agido como 

um ceder, se depois aceitasse de volta a mesma esposa? Paulus respondeu que aquele que retomou a mesma esposa, depois 

de ter apresentado uma acusação de adultério contra ela, foi considerado como tendo desistido; e por isso, ao abrigo da 

mesma lei, já não tinha o direito de a acusar. 

 

(1) The Same, Sentences, Book I. 
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Não deve ser concedido qualquer atraso numa acusação de adultério, a não ser para obrigar a comparência das pessoas em 

tribunal; ou quando o juiz, induzido pelas circunstâncias do caso, o permitir, após ter sido demonstrada a causa adequada. 

 

8. Tryphoninus, Disputations, Livro II. 

 

Se aquele que obteve o direito de usar um anel de ouro cometer adultério com a esposa do seu patrono; ou com a sua 

padroeira; ou com a esposa dele, ou do pai dele de quem obteve a sua liberdade; ou com a mãe, ou a esposa do filho; ou com 

a filha de qualquer destas pessoas, será ele punido como um homem livre? E se ele for surpreendido em adultério, poderá ser 

morto impunemente? Estou inclinado a pensar que ele deve ser sujeito à pena imposta aos libertados; porque, pela Lei Juliana 

para a supressão do Adultério, e tendo em vista a protecção do casamento, está estabelecido que eles devem ser considerados 

como libertados; e, como resultado desta vantagem, o caso dos patrões não deve ser piorado. 

 

9. Gaius, Sobre a Lei das Doze Mesas, Livro III. 

 

Se a notificação de repúdio não foi notificada de acordo com a lei, e portanto a mulher ainda é considerada casada; no 

entanto, se alguém a tomar como sua esposa, não será adúltera. Salvius Julianus foi o autor desta opinião; porque, como ele 

diz, o adultério não pode ser cometido sem artifício malicioso. Deve, no entanto, considerar-se que ele é culpado de artifício 

malicioso que sabia que ela não tinha sido legalmente repudiada. 

 

(1) Papinianus, Opiniões, Livro IV. 

 

Se a sua sogra estiver morta, um genro pode ser processado por incesto com ela, tal como um adúltero pode ser processado 

após a morte da mulher. 

 

 

 

Título. 6. Acerca da lei juliana sobre a violência pública. 

 

 

10. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

Ele é responsável nos termos da Lei Juliana relativa à Violência Pública que recolhe armas ou dardos na sua casa, ou na sua 

terra, ou numa casa de campo, em maior quantidade do que é habitual para efeitos de caça, ou viajar por terra ou água. 
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11. Scaevola, Regras, Livro IV. 

 

As armas que qualquer pessoa tenha para fins comerciais, ou que lhe tenham descendido por herança, estão exceptuadas. 

 

(1) Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

Aqueles, também, estão na mesma posição que formam o desenho de um tumulto excitante, ou sedição, e têm escravos ou 

homens livres sob armas. 

 

12. Ele é responsável sob a mesma lei que, tendo chegado à puberdade, aparece armado em público. 

 

13. Aqueles que se encontram na mesma posição que, oferecendo um péssimo exemplo por se terem reunido em número e 

sedição excitada, saqueiam casas de campo, e com dardos ou armas cometem roubos. 

 

14. Também é responsável quem, em caso de incêndio, remove por violência qualquer coisa, excepto os materiais do edifício. 

 

15. Além disso, aquele que polui pela força um rapaz ou uma mulher, ou quem quer que seja, também é passível de punição 

ao abrigo desta lei. 

 

16. Aquele que se dirige a um incêndio armado com uma espada ou outra arma com o objectivo de roubo, ou para impedir o 

proprietário de salvar a sua propriedade, é passível da mesma pena. 

 

17. Ele é responsável sob a mesma lei que, com homens armados reunidos num corpo com uma demonstração de força, 

expulsa um possuidor da sua casa, da sua terra, ou do seu navio: 

 

(1) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIX. 

 

Ou providenciou homens para este fim. 

 

13. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

Qualquer pessoa que, através de uma assembleia, uma multidão, um tumulto, ou uma sedição, cause um conflito; ou que 

maltrata um homem que confinou injustamente; ou que impede um corpo de ser enterrado, para melhor lhe permitir dispersar 

e saquear uma procissão fúnebre; ou que força alguém a tornar-se obrigado a ele, pois a lei anula uma obrigação deste tipo, é 

responsável. 
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14. Quando se trata de violência e posse, ou propriedade, o Divino Pio declarou num Rescript que a violência deveria ser 

investigada antes do direito de propriedade, o qual Rescript, escrito em grego, foi dirigido à comunidade dos Thessalians. 

Decretou também que a questão da violência deveria ser examinada antes de ser decidida a questão da propriedade ou posse. 

 

15. Qualquer pessoa que tenha arrebatado uma mulher livre, ou que seja casada, será punida com a pena de morte. Se o seu 

pai, movido por orações, perdoa o seu ferimento, um estranho pode processar sem ser barrado pela prescrição de cinco anos, 

porque o crime de violação excede em alcance a Lei Juliana relativa ao Adultério. 

 

15. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VII. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript que quem arrebatar um rapaz nascido livre deve ser punido, como se segue: "Ordenei 

que me fosse submetida uma petição apresentada por Domitius Silvanus, em nome de Domitius Silvanus, seu tio paterno, 

que, tendo sido influenciado pela sua queixa, na qual se afirma que o seu filho que nasceu livre, e ainda muito jovem, foi 

levado pela força, calado, e depois sujeito a golpes e torturas, com grande perigo para a sua vida. Meu caro irmão, peço-lhe 

que o ouça e, se verificar que estes delitos foram cometidos, castigue-os severamente". 

 

16. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro VIII. 

 

Qualquer pessoa que seja investida de autoridade ou poder, e sujeita um cidadão romano à morte ou flagelação, ou ordena 

que isto seja feito, ou prende qualquer coisa ao seu pescoço com o propósito de o torturar, sem lhe permitir apelar, é 

responsável nos termos da Lei Juliana relativa à Violência Pública. Isto também se aplica aos deputados e oradores, e seus 

acompanhantes, onde se prove que alguém os espancou, ou lhes causou qualquer ferimento. 

 

17. Marcianus, Ministério Público, Livro V. 

 

Pela Lei Juliana relativa à Violência Pública, está previsto que ninguém pode vincular uma pessoa acusada, ou impedi-la de 

comparecer em Roma dentro de um determinado período de tempo. 

 

18. Paulus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Por "pessoas armadas" devemos entender não apenas aqueles que têm dardos, mas também qualquer outra coisa com que 

possam causar ferimentos. 

 

19. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 
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Aquele que impede fraudulentamente a livre administração da justiça, ou impede os juízes de decidirem como devem fazer; 

ou aquele que, sendo investido com poder ou autoridade, actua de qualquer outra forma que não seja decretada pela lei e 

exige que o faça; e aquele que injustamente obriga uma pessoa a prometer, pública ou privadamente, fornecer escravos, ou 

pagar dinheiro; e também qualquer pessoa que, com intenção maliciosa, apareça armada numa assembleia, ou num local onde 

a justiça seja administrada publicamente, com excepção daquele que recolhe homens para caçar animais selvagens, e que é 

autorizado a manter pessoas para esse fim, será responsável nos termos desta lei. 

 

20. Ele, também, é responsável nos termos desta lei, que, onde os homens foram reunidos, usa a força para atacar ou espancar 

alguém, mesmo que não possa ser morto. 

 

21. Aquele que for condenado por ter utilizado violência pública é interdito o uso de água e fogo. 

 

 Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Aqueles que saquearam as casas de outras pessoas na cidade ou no campo, ou que as invadiram, ou as apreenderam, e o 

fizeram através de uma multidão e com uma exibição de força armada, serão punidos capitalmente. 

 

 Pelo termo "armas", entende-se tudo aquilo de que um homem pode fazer uso para causar ferimentos. 

 

 Aqueles que transportam armas com o objectivo de se protegerem não são considerados como transportando armas com o 

objectivo de matar alguém. 

 

 O mesmo, sobre o Decreto Turpillian do Senado. 

 

Aqueles que impõem novos impostos arbitrariamente são responsáveis nos termos da Lei Juliana relativa à Violência Pública. 

 

 

 

Título. 7. Sobre a Lei Juliana relacionada com a violência privada. 

 

 

 Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 



3329 

 

Quem for condenado por violência privada é punido ao abrigo da Lei Juliana com o confisco da terceira parte dos seus bens; 

e está previsto que não será um Senador ou um decurion; ou obterá qualquer marca de distinção, ou será autorizado a sentar-

se com qualquer um dos funcionários acima mencionados; ou será juiz; e, de acordo com o Decreto do Senado, será 

destituído de todas as suas honras como uma pessoa infame. 

 

 Aqueles que são sujeitos à pena da Lei Juliana relativa à Violência Privada são sujeitos à mesma punição se tiverem sido 

culpados de apropriação fraudulenta e forçada de qualquer mercadoria num naufrágio. 

 

 Quem pilhar bens que tenham sido naufragados é punido arbitrariamente ao abrigo das Constituições Imperiais; pois o 

Divino Pio declarou num Rescript que nenhuma força deve ser empregada contra marinheiros, e se alguém o fez, deve ser 

severamente punido. 

 

 Scaevola, Regras, Livro IV. 

 

Ele é responsável nos termos desta lei que, através de uma multidão de homens, emprega a força, em consequência da qual 

alguma pessoa é espancada ou atingida, mesmo que ninguém seja morto. 

 

 Macer, Ministério Público, Livro I. 

 

Não faz diferença se a multidão foi convocada com o propósito de empregar violência contra homens livres, ou contra os 

seus próprios escravos, ou escravos pertencentes a outro. 

 

 Aqueles que foram reunidos são, não obstante, responsáveis nos termos da mesma lei. 

 

 Contudo, se nenhuma pessoa tiver sido reunida, e nenhuma tiver sido espancada, mas algo tiver sido injustamente retirado de 

bens pertencentes a outros, aquele que o fez será responsável nos termos desta lei. 

 

 Paulus, On the Edict, Book LV. 

 

O crime punido pela Lei Juliana é cometido quando se diz que alguém reuniu uma multidão ou uma multidão, para impedir 

que uma pessoa seja produzida em tribunal. 

 

 Se alguém deveria colocar o escravo de outra pessoa à tortura, Labeo diz que se pode recorrer ao Édito do Pretor relacionado 

com ferimentos, e assim se pode exibir uma maior moderação. 
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 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIX. 

 

Se alguém expulsar uma pessoa da sua terra por meio de uma multidão de homens desarmados, pode ser processado por 

violência privada. 

 

 Modestinus, Regras, Livro VIII. 

 

Nos termos do Decreto Volusiano do Senado, aqueles que se reúnem indevidamente para manifestar oposição a um processo 

judicial de outros, e concordam que qualquer coisa obtida das partes por condenação será dividida entre elas, são 

responsáveis nos termos da Lei Juliana relativa à Violência Privada. 

 

 Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro V. 

 

Os credores, que procedem contra os seus devedores, devem exigir uma segunda vez, através do juiz, o que pensam que lhes 

é devido. Caso contrário, se entrarem na propriedade do devedor sem que lhes tenha sido dada autorização para o fazer, o 

Divino Marcus decretou que já não tinham qualquer direito aos seus créditos. Os termos do Decreto são os seguintes: "É 

muito correcto, quando se pensa que se tem créditos, que se tente cobrá-los através de acções. Entretanto, a outra parte deve 

permanecer na posse, pois o queixoso é apenas o queixoso". E quando Marciano disse que nenhuma força tinha sido 

empregada, o Imperador respondeu: "Vós pensais que a força só é empregada quando os homens são feridos. A força é 

empregada quando alguém pensa que pode levar o que lhe é devido sem o exigir uma segunda vez através do juiz. Não creio 

que seja consistente nem com o seu carácter de reserva nem com a sua dignidade, cometer um acto não autorizado por lei. 

Portanto, sempre que me for provado que qualquer propriedade do devedor não foi entregue por ele ao seu credor, mas que 

este último ousadamente tomou posse dela sem ser autorizado por um tribunal, e declarou que tinha direito à propriedade, 

perderá o seu direito ao crédito". 

 

 Modestinus, On Punishments, Livro II. 

 

Quando um credor, sem autoridade judicial, apreende os bens do seu devedor, é responsável nos termos desta lei, será 

multado numa terceira parte dos seus bens, e tornar-se-á infame. 

 

 

 

Título. 8. Acerca da lei Corneliana relativa a assassinos e envenenadores. 
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 Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

Segundo a Lei Corneliana relativa aos Assassinos e Envenenadores, qualquer pessoa que mate um homem; ou através de cuja 

malícia um fogo tenha originado; ou que tenha andado armado com o propósito de matar alguém ou cometer roubo; ou que, 

sendo magistrado, ou presidindo a um caso criminal, permita que seja dado falso testemunho pelo qual uma pessoa inocente 

possa ser processada, ou condenada, seja responsável. 

 

 Também é responsável quem prepara o veneno, e o administra com o objectivo de matar um homem; ou quem, com intenção 

maliciosa, dá falso testemunho, através do qual qualquer pessoa pode ser condenada à morte numa acção penal; ou qualquer 

magistrado ou juiz que aceite dinheiro em consideração de causar alguém a ser acusado de um crime. 

 

 Qualquer pessoa que tenha cometido um homicídio é punida sem ter em conta a condição legal da pessoa que foi morta. 

 

 O Adriano Divino declarou num Rescript que quem matou um homem, sem intenção de o fazer, pode ser absolvido; e que 

quem não matou um homem, mas o feriu com a intenção de o matar, deve ser condenado por homicídio; e que a decisão deve 

ser tomada de acordo com as circunstâncias do caso, pois se o agressor desembainhou uma espada e o golpeou com ela, não 

há dúvida de que o fez com a intenção de o matar. No entanto, quando, durante uma briga, ele o atingiu com um espigão, ou 

com um recipiente de latão utilizado num banho, embora o artigo utilizado fosse de metal, o ataque não foi feito com a 

intenção de o matar; e a pena imposta a quem, numa briga, cometeu homicídio mais acidentalmente do que intencionalmente, 

deve ser atenuada. 

 

 O Divino Adriano também declarou num Rescript que aquele que matou alguém que estava à força a tentar cometer um acto 

de deboche consigo mesmo, ou com aqueles que lhe pertenciam, deveria ser dispensado. 

 

 Mas em relação a um marido que mata a sua esposa surpreendido no acto de adultério, o Divino Pio declarou num Rescript 

que lhe devia ser infligida uma pena mais leve; e ordenou que qualquer pessoa de patente inferior fosse enviada para o exílio 

perpétuo, e que uma pessoa de posição distinta fosse relegada para um determinado período de tempo. 

 

 Ulpianus, On Adultery, Livro I. 

 

Um pai não pode matar o seu filho sem que este tenha sido ouvido; mas deve acusá-lo perante o Prefeito ou o Governador da 

província. 

 

 Marcianus, Institutos, Livro XIV. 
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Qualquer pessoa que tenha preparado veneno, ou o venda, ou o guarde com o propósito de matar seres humanos, é punido 

pela Quinta Secção da mesma Lei Corneliana relacionada com Assassinos e Envenenadores. 

 

 A pena desta lei é imposta a qualquer pessoa que venda publicamente venenos injuriosos ou os guarde com o propósito de 

homicídio. 

 

 A expressão "venenos prejudiciais" mostra que existem certos venenos que não são prejudiciais. Portanto, o termo é 

ambíguo, e inclui o que pode ser usado para curar doenças, bem como para causar a morte. Há também preparações 

chamadas "filtres do amor". Estes, no entanto, só são proibidos por esta lei quando são concebidos para matar pessoas. Uma 

mulher foi ordenada por decreto do Senado a ser banida, a qual, não com intenção maliciosa, mas oferecendo um mau 

exemplo, administrada com o objectivo de produzir uma droga de concepção que, tendo sido tomada, causou a morte. 

 

 É previsto por outro decreto do Senado que os traficantes de pomadas que vendem imprudentemente cicuta, salamandra, 

aconite, pinho, bu-prestis, mandragora, e dão cantáridas como purgante, estão sujeitos à pena desta lei. 

 

 Do mesmo modo, aquele cujos escravos, com o seu conhecimento, pegaram em armas com o objectivo de obter ou recuperar 

a posse de bens; ou aquele que é o promotor de sedição; ou aquele que se apropriou de mercadoria naufragada; ou que tenha 

representado assuntos que são falsos para serem verdadeiros, que uma pessoa inocente possa ser enganada; ou que tenha 

causado isto; ou que tenha castrado um homem por causa de deboche, ou para o vender, está, ao abrigo do Decreto do 

Senado, sujeito à pena da Lei Corneliana. 

 

 A pena da Lei Corneliana relativa aos Assassinos e Intoxicadores é a deportação para uma ilha e a confiscação de todos os 

bens. No entanto, é actualmente habitual infligir a pena capital, a menos que as partes em questão ocupem uma posição tão 

elevada que não sejam receptivas à lei. É consuetudinário que pessoas de categoria inferior sejam atiradas a animais 

selvagens, e que as pessoas de categoria superior na escala social sejam deportadas para uma ilha. 

 

 É permitido matar desertores, tal como se fossem inimigos, onde quer que sejam encontrados. 

 

 Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VII. 

 

É responsável sob a Lei Corneliana relativa aos Assassinos que, enquanto ocupam o cargo de magistrado, cometem algum 

acto que envolve a vida de um homem que não está autorizado por lei. 

 

 Quando um homem, por mera falta de vontade, causa a morte de outro, a decisão de Inácio Touro, Procônsul da Bsetica, que 

relegou o culpado por um período de cinco anos, foi confirmada pelo Adriano Divino. 
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 O Adriano Divino também declarou o seguinte num Rescript: "É proibido pelas Constituições Imperiais que se façam 

eunucos, e estas prevêem que as pessoas condenadas por este crime sejam sujeitas à pena da Lei Corneliana, e que os seus 

bens sejam confiscados pelo Tesouro com razão. "Mas com referência aos escravos que tenham feito eunucos, devem ser 

punidos capitalmente, e aqueles que sejam responsáveis por este crime público e não apareçam, devem, mesmo quando 

ausentes, ser condenados ao abrigo da Lei Corneliana. É evidente que se as pessoas que sofreram este dano exigirem justiça, 

o Governador da província deve ouvir aqueles que perderam a sua virilidade; pois ninguém tem o direito de castrar um 

homem livre ou um escravo, seja contra o seu consentimento ou com ele, e ninguém pode voluntariamente oferecer-se para 

ser castrado. Se alguém violar o meu Édito, o médico que realizou a operação será punido com a morte, assim como qualquer 

pessoa que voluntariamente se ofereça para ser castrado". 

 

 Paulus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro II. 

 

Aqueles que também tornam as pessoas impotentes são, por uma Constituição do Divino Adriano dirigida a Ninius Hasta, 

colocados na mesma classe que aqueles que realizam a castração. 

 

 Venuleius Saturninus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro I. 

 

Aquele que entregar um escravo para ser castrado será punido com uma multa de metade dos seus bens, ao abrigo de um 

decreto do Senado promulgado durante o Consulado de Neratius Priscus e Annius Verus. 

 

 Paulus, Sobre o Ministério Público. 

 

Segundo a lei da Cornelia, o grau de fraude depende do acto, mas por esta lei a negligência grosseira não é considerada 

fraude. Portanto, se alguém se precipita de uma altura e cai sobre outro e o mata, ou se um homem que corta árvores atira um 

ramo e não avisa, mas mata um transeunte, não será passível de punição ao abrigo desta lei. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Se se provar que uma mulher empregou força sobre o seu abdómen com o objectivo de produzir aborto, o Governador da 

província deve mandá-la para o exílio. 

 

 The Same, On the Edict, Livro XVIII. 
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Se alguém mata um ladrão à noite, só o pode fazer impunemente, quando não poderia tê-lo poupado sem se colocar em 

perigo. 

 

 The Same, On the Edict, Livro XVIII. 

 

Se alguém queimar maliciosamente a minha casa, sofrerá a pena capital como um incendiário. 

 

 Modestinus, Regras, Livro VI. 

 

Por uma Rescrição do Divino Pio, aos judeus é permitido circuncidar apenas os seus próprios filhos, e qualquer pessoa que 

realize esta operação a pessoas de uma religião diferente incorrerá na pena de castração. 

 

 Se um escravo, sem ter sido condenado, for atirado a animais selvagens, não só aquele que o vendeu, mas também aquele 

que o comprou será passível de castigo. 

 

 Desde a aprovação da Lei Petroniana e dos decretos do Senado que lhe fazem referência, os senhores são privados do poder 

de entregar os seus escravos, sempre que o desejarem, com o objectivo de combater os animais selvagens. Um senhor, 

porém, pode produzir o seu escravo em tribunal, e se a sua queixa for bem fundamentada, o escravo pode ser sujeito à pena, 

 

 The Same, Regras, Livro VIII. 

 

Quando uma criança ou uma pessoa louca comete homicídio, não é responsável nos termos da Lei Corneliana; pois a 

ausência de intenção protege uma, e o seu destino infeliz desculpa a outra. 

 

 The Same, Pandects, Livro XII. 

 

Por decreto do Senado é ordenado que qualquer pessoa que ofereça sacrifícios com o objectivo de causar infortúnio seja 

sujeita à pena desta lei. 

 

 Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro VI. 

 

O Divino Adriano declarou o seguinte num Rescript: "Na perpetração do crime, é considerada a intenção e a abstenção do 

acontecimento". 

 

 Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro VIII. 
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Não faz diferença se um mata realmente outro, ou se é apenas a causa da sua morte. 

 

 Aquele que ordena que outro seja morto é considerado um homicídio. 

 

16. Modestinus, Sobre as Punições, Livro III. 

 

Aqueles que voluntária ou maliciosamente cometem homicídio são geralmente deportados, se forem de alto nível; mas se 

forem de posto inferior são punidos com a morte. Isto, no entanto, é mais desculpável em decuriões, onde consultaram 

previamente o Imperador, e agiram segundo a sua ordem; a menos que o tumulto não pudesse ter sido suprimido de outra 

forma. 

 

 Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Se um homem, após ter sido atingido numa disputa, morrer, o golpe dado por cada uma das pessoas reunidas deve ser 

investigado. 

 

 

 

Título. 9. A respeito da lei pompeiana sobre parricídios. 

 

 

 Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

A Lei Pompeia relativa aos parricídios prevê que se alguém matar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu irmão, a 

sua irmã, o seu tio paterno, a sua tia paterna, o seu tio materno, a sua tia materna, o seu primo de ambos os sexos, sua esposa, 

seu marido, seu genro, seu sogro, seu padrasto, seu enteado, sua enteada, sua enteada, sua padroeira, ou sua padroeira, ou faz 

com que isto seja feito com intenção maliciosa, ele será passível da pena prescrita pela Lei Corneliana relativa aos 

Assassinos. Uma mãe, que mata o seu filho ou a sua filha, é também passível da pena desta lei, bem como um avô que mata o 

seu neto. Mais uma vez, quem comprar veneno com o objectivo de o administrar ao seu pai é responsável, mesmo que ele 

não lho dê. 

 

 Scaevola, Regras, Livro IV. 

 

Um irmão do culpado, que estava ciente do plano, e não avisou o seu pai, foi relegado, e o médico sujeito a punição. 
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 Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

É preciso lembrar que os primos estão incluídos na Lei Pompeia, mas aqueles que não estão igualmente implicados e que 

estão no mesmo, ou num grau mais próximo. Além disso, as sogras e as mulheres que foram desposadas são omitidas; são, no 

entanto, incluídas de acordo com o significado da lei. 

 

 The Same, On Public Prosecutions, Livro I. 

 

Tal como os pais e mães de pessoas casadas são abraçados na designação de pais e sogras, também os maridos dos filhos são 

abraçados na designação de genros. 

 

 The Same, Institutes, Livro XIV. 

 

Diz-se que o Divino Adriano, num caso em que um certo homem, enquanto caçava, matou o seu filho que tinha cometido 

adultério com a sua madrasta, provocou a sua deportação para uma ilha, com o fundamento de que o matou mais como ladrão 

do que afirmando o seu direito como pai; pois a autoridade paterna deve ser influenciada mais pelo afecto do que pela 

crueldade. 

 

 Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VIII. 

 

Pode perguntar-se se aqueles que matam os seus pais, ou que conhecem o crime, devem ser punidos por parricídio. 

Msecianus diz que não só os parricidas, mas também os seus cúmplices, devem ser sujeitos a esta pena. Daí que os 

cúmplices, mesmo que sejam estranhos, sejam punidos da mesma forma. 

 

 O mesmo, Sobre o Édito, Livro XXIX. 

 

Quando o dinheiro tiver sido fornecido para a prática de um crime, com o conhecimento de um credor, onde, por exemplo, 

foi dado para comprar veneno, ou pago a assaltantes ou assassinos com o objectivo de matar o seu pai, aquele que obteve o 

dinheiro será sujeito à pena por parricídio, bem como aqueles que o emprestaram, ou tomaram medidas para que fosse 

utilizado desta forma. 

 

 The Same, Disputations, Livro VIII. 
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Quando alguém acusado de parricídio morre antes de ser condenado, mesmo que se mate, deve ter o Tesouro como seu 

sucessor, ou se não, qualquer pessoa que ele tenha nomeado por sua vontade. Se morrer intestate, terá como herdeiros aqueles 

que forem designados por lei. 

 

 Modestinus, Pandestinus, Livro XII. 

 

A pena do parricídio, tal como prescrito pelos nossos antepassados, é que o culpado seja espancado com varas manchadas 

com o seu sangue, e depois cosido num saco com um cão, um galo, uma víbora e um símio, e o saco atirado ao fundo do mar, 

ou seja, se o mar estiver perto; caso contrário, será atirado a animais selvagens, de acordo com a Constituição do Divino 

Adriano. 

 

 Aqueles que matam outras pessoas que não o seu pai e a sua mãe, o seu avô e a sua avó, que declarámos acima, são punidos 

de acordo com o costume dos nossos antepassados, ou sofrem uma pena capital, ou são sacrificados aos deuses. 

 

 Quando alguém, embora louco, mata os seus pais, fica impune, como os Irmãos Divinos declararam num Rescript com 

referência a um homem que, sendo louco, matou a sua mãe; pois é suficiente que seja punido apenas pela sua insanidade, mas 

deve ser guardado com muito cuidado, ou então ser mantido acorrentado. 

 

 Paulus, Sobre as Penas de Todas as Leis. 

 

A acusação daqueles que estão sujeitos à pena de parricídio é sempre permitida. 

 

 

 

Título. 10. Sobre a lei Corneliana sobre o engano e o decreto libanês do Senado. 

 

 

 Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

A pena da Lei Corneliana é infligida a qualquer pessoa que, com intenção maliciosa, tenha subornado falsas testemunhas, ou 

causado a introdução de provas espúrias. 

 

 Da mesma forma, quem receber dinheiro, ou fizer um acordo para o receber, com o objectivo de obter fraudulentamente 

assistência jurídica ou provas, ou formar uma conspiração para responsabilizar pessoas inocentes, é punido pelo Decreto do 

Senado. 
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 Além disso, qualquer pessoa que receba dinheiro para a produção ou a supressão de testemunhas, e a prestação ou recusa de 

depoimento, é punida pela Lei Corneliana; e também qualquer pessoa que corrompa um juiz, ou que tome quaisquer medidas 

com o objectivo de o corromper. 

 

 Se, contudo, um juiz negligenciar a aplicação das Constituições Imperiais, será punido. 

 

 Aqueles que tenham sido culpados de fraude com referência a contas, testamentos, documentos públicos, ou qualquer outra 

coisa que não seja selada, ou que se tenham apropriado fraudulentamente de bens, serão punidos por estes crimes, tal como se 

tivessem cometido falsificação. Foi precisamente por tal ofensa que o Divino Severus condenou o Prefeito do Egipto, ao 

abrigo da Lei Corneliana relativa ao Engano, porque durante o tempo em que governou a província tinha falsificado os seus 

próprios registos. 

 

 Aquele que abre a vontade de uma pessoa que vive é passível da pena da Lei Corneliana. 

 

 Aquele que alega que documentos depositados com outra pessoa foram entregues por ele aos seus adversários pode ser 

processado por fraude. 

 

 O Decreto do Senado aplica-se a testamentos militares, e pelos seus termos qualquer pessoa é responsável nos termos da Lei 

Corneliana que tenha escrito o legado de um legado ou de um fundo em seu próprio benefício. 

 

 Existe esta diferença entre a elaboração de um testamento por um filho, um escravo ou um estranho; pois, no que diz 

respeito ao estranho, se a assinatura do testador for feita, acompanhada da declaração: "Eu ditei isto a So-and-So, e já o li", a 

pena não será aplicada, e o legado pode ser reclamado. No caso de um filho ou de um escravo, no entanto, uma assinatura 

geral será suficiente tanto para evitar a pena, como para obter o legado. 

 

 Os tutores, bem como os curadores, que, após o termo do seu mandato, não prestem contas da tutela ou curadoria, estão 

sujeitos à pena desta lei?como foi decidido pelo Divino Severus e Antoninus?e não podem contratar com o Tesouro; mas se 

alguém, em violação desta lei, fizer secretamente um acordo com o Tesouro, será punido tal como se tivesse cometido 

falsificação. 

 

 Esta Constituição, contudo, não se aplica (como os próprios imperadores declararam nos Rescripts), àqueles que, antes de 

assumirem a tutela, tenham transaccionado negócios deste tipo. Pois são considerados como tendo dado desculpas, mas não 

como tendo sido culpados de fraude. 
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 Os mesmos imperadores declararam num Rescript que qualquer pessoa que ainda não tenha prestado contas da sua tutela ou 

curadoria não deve contratar o Tesouro enquanto aquele cuja tutela foi administrada estiver vivo; mas se este último morrer, 

pode legalmente contratar com ele, embora possa ainda não ter prestado contas ao herdeiro. 

 

 No entanto, se o tutor ou curador tiver sucedido por direito hereditário a um contrato celebrado com o Tesouro, mesmo que 

tal ocorra antes da prestação de contas, penso que não haverá motivo para infligir uma sanção; embora a pessoa cuja tutela ou 

curadoria tenha sido administrada ainda possa estar viva. 

 

 A pena por falsificação, ou quase-falsificação, é a deportação, e confisco de todos os bens. Quando um escravo comete 

qualquer destes crimes, será condenado à morte. 

 

 

 Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Aquele que se apropriou fraudulentamente de um testamento, ou o escondeu, ou o tomou à força, ou o apagou ou desfigurou, 

ou o substituiu por outro, ou o des selou; ou qualquer pessoa que tenha forjado um testamento, ou o selou, ou o publicou 

fraudulentamente; ou qualquer pessoa através de cujos actos fraudulentos estas coisas tenham sido feitas, sofrerá a pena da 

Lei Corneliana. 

 

 Ulpianus, Disputations, Livro IV. 

 

Qualquer pessoa que, não sabendo que um testamento é forjado, ou entra numa propriedade ou aceita um legado, ou o 

reconhece de qualquer forma, não está impedida de declarar em tribunal que o testamento é forjado. 

 

 O mesmo, Disputas, Livro VIII. 

 

Quando alguém que fez com que um legado fosse fraudulentamente inserido num testamento em seu próprio benefício 

morre, o seu herdeiro pode ser privado do mesmo. 

 

 Assim, onde uma certa pessoa, que tinha sido nomeada herdeira pelo seu pai, tinha rasgado um codicilo, e depois morrido, o 

Divino Marco sustentava que o Tesouro podia reclamar a herança, até ao montante a que o herdeiro teria sido privado pelo 

codicilo; ou seja, três quartos da herança. 

 

 Julianus, Digest, Livro LXXXVI. 
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O Senado remeteu a pena no caso de uma pessoa acusada do pagamento de legados que os tivesse tirado por um codicilo 

escrito na sua própria mão. Mas como isto tinha sido feito por ordem do seu pai, e ele tinha menos de vinte e cinco anos de 

idade, também lhe foi permitido tomar a herança. 

 

 Africanus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando alguém escreve um legado a si próprio, está sujeito à pena da Lei Corneliana, embora o legado seja nulo; pois está 

estabelecido que é responsável quem escreve um legado a si próprio num testamento que depois é quebrado, mesmo que não 

tenha sido executado legalmente no início. Isto, porém, só é verdade quando o testamento é perfeito, pois se não deve ser 

selado, a melhor opinião é que o Decreto do Senado não será aplicável; tal como não haveria fundamento para um interdito 

para obrigar à produção do testamento; pois é necessário, em primeiro lugar, que haja algum tipo de testamento, mesmo que 

não tenha sido elaborado de acordo com a lei, para que o Decreto do Senado não seja aplicável. Pois para que um testamento 

possa ser devidamente designado como falsificado, é essencial que, depois de a falsificação lhe ter sido retirada, ainda possa 

ser devidamente designado como testamento. Portanto, da mesma forma, diz-se que um testamento é feito contrariamente à 

lei, na qual, se todas as formalidades regulares tivessem sido observadas, poder-se-ia dizer que foi executado legalmente. 

 

 Se o herdeiro nomeado tiver escrito a deserdação de um filho, ou de qualquer outra pessoa, mencionando-os pelo nome, ele 

será responsável nos termos do Decreto do Senado. 

 

 Do mesmo modo, aquele que, com a sua própria mão, privou o escravo do testador da liberdade, e, sobretudo, se for acusado 

do pagamento de legados, ou da execução de um fideicomisso, será responsável nos termos do Decreto do Senado. 

 

 Se um testamenteiro escrever o legado a seu favor no testamento do seu libertado, e, após ter obtido o perdão por o ter feito, 

tiver sido ordenado a renunciar ao legado, poderá ele obter o benefício da posse pretoriana contrária às disposições do 

testamento? A melhor opinião é que ele não o pode fazer. Não resulta, contudo, que se uma esposa deve incluir o legado do 

seu herdeiro em seu benefício num testamento, ou um credor escreve um legado do que lhe é devido num determinado 

momento, em seu próprio benefício; e, da mesma forma, tendo sido indultado, é-lhe ordenado que entregue o legado, uma 

acção pelo seu dote não deve ser recusada à mulher, bem como uma acção pelo seu crédito ao credor, para que nenhum deles 

possa ser privado daquilo a que efectivamente tem direito. 

 

 Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

Os escravos não podem, em circunstância alguma, comparecer contra os seus senhores em tribunal, uma vez que não são 

considerados pessoas nem pelo Civil, nem pela Lei Pretoriana, nem em processos extraordinários; excepto quando, a título de 
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favor, o Divino Marco e Commodus declararam num Rescript que, quando um escravo se queixa de que lhe foi suprimida 

uma vontade em que lhe foi concedida liberdade, deve ser-lhe permitido apresentar uma acusação por a ter suprimido. 

 

 Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VII. 

 

Qualquer pessoa que raspe moedas de ouro, ou as manche, ou as faça, se for um homem livre, será atirado a animais 

selvagens; se for um escravo, será sujeito à pena extrema. 

 

 O mesmo, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VIII. 

 

É previsto pela Lei Corneliana que qualquer pessoa que acrescente qualquer liga ao ouro, ou que faça moedas de prata de 

base, é passível de punição por falsificação. 

 

 É também passível da mesma pena quem, quando conseguiu impedir estas coisas, não o fez. 

 

 É previsto pela mesma lei que ninguém pode comprar ou vender fraudulentamente moedas feitas de chumbo, ou de qualquer 

outro metal de base. 

 

 A pena da Lei Corneliana é infligida a quem, consciente e fraudulentamente, sela, ou faz selar, qualquer outro instrumento 

escrito que não seja uma vontade; assim como a qualquer pessoa que, com intenção fraudulenta, tenha reunido pessoas com o 

propósito de prestar falso testemunho, ou que produza qualquer prova falsa de um lado ou do outro. 

 

 Qualquer pessoa que tenha subornado um informador num caso em que estejam envolvidos interesses pecuniários é passível 

da mesma pena que aqueles que tenham recebido dinheiro por causa de causar um litígio. 

 

 Macer, Ministério Público, Livro I. 

 

Nada é fornecido pelos Decretos do Senado com referência a uma pessoa que tenha escrito algo em benefício de alguém que 

tenha o seu controlo, ou de outro que esteja sob o mesmo controlo. Mas a lei é violada também neste caso, porque o lucro 

derivado do acto pertencerá ao pai ou ao mestre, que teria direito a ele se o filho ou o escravo tivesse escrito o instrumento 

em seu próprio benefício. 

 

 Está estabelecido que quando alguém escreve o legado de um legado em benefício de um estranho, mesmo que possa depois, 

durante a vida do testador, começar a tê-lo sob o seu controlo, não haverá fundamento para a aplicação do Decreto do 

Senado. 
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 Marcianus, On Public Prosecutions, Livro I. 

 

Se um pai escrever alguma coisa em benefício do seu filho, que é um soldado, e sob o seu controlo, e com quem ele próprio 

serve, e ele sabe que é esse o caso, pelo facto de nada ser adquirido pelo pai, ele não será passível de punição. 

 

 Quando um filho tinha escrito uma cláusula em benefício da sua mãe, os Irmãos Divinos declararam num Rescript que, 

como o tinha feito por ordem do testador, ele deveria ficar impune, e que a sua mãe tinha direito ao legado. 

 

 Papinianus, Opiniões, Livro XIII. 

 

Quando alguém acusado de fraude morre antes de ter sido feita a acusação do crime, ou de ter sido proferido o julgamento, a 

Lei Corneliana não se aplica, porque o que foi adquirido pelo crime não é deixado ao herdeiro. 

 

2. The Same, Opinions, Livro XV. 

 

A afirmação solene de um nome ou apelido falso é punida com a pena de falsificação. 

 

3. Tendo um defensor sido degradado durante dez anos do seu grau de decurião, por ter lido um documento falso na presença 

do Governador enquanto ouvia um caso, dei como minha opinião que recuperaria o seu grau após a expiração do tempo, uma 

vez que não se encontrava dentro dos termos da Lei Corneliana, tendo lido, mas não redigido um documento falso. Pela 

mesma razão, quando um plebeu é punido com exílio temporário pela mesma causa, pode ser legalmente criado um decurion 

após o seu regresso. 

 

4. Paulus, Perguntas, Livro XXII. 

 

Um filho emancipado, enquanto escrevia o testamento do seu pai por ordem deste último, elaborou o legado de um legado a 

um escravo que ele próprio e Titius possuíam em comum. Pergunto como esta questão deve ser decidida. A resposta foi: 

combinou várias perguntas; e ao abrigo do Decreto do Senado pelo qual somos proibidos de escrever o legado de um legado 

para nós próprios ou para aqueles que temos sob o nosso controlo, o referido filho emancipado será sujeito à mesma pena, 

apesar de ter escrito o legado por ordem do seu pai; pois é considerado desculpado quem está sob o controlo de outro, tal 

como é o caso de um escravo, desde que a ordem do testador seja evidente a partir da sua assinatura; pois eu verifiquei que 

era essa a intenção do Senado. 
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5. A questão seguinte é, uma vez que foi decidido que tudo o que é escrito ilegalmente é considerado como não tendo sido 

escrito, o que foi inserido em benefício de um escravo de propriedade comum do escritor e de outro será considerado como 

não tendo sido escrito de todo; ou apenas o que tem referência à pessoa que fez a escrita, de modo que todo o montante será 

devido ao outro co-proprietário? Descobri que Marcelo tinha feito uma nota sobre Julianus, pois como Julianus afirmou, se 

alguém inserisse uma cláusula em benefício de Titius e dele próprio, ou em benefício de um escravo de propriedade comum, 

e esta deveria ser considerada como não inserida de todo, seria muito fácil determinar quanto foi adquirido por Titius e pelo 

seu co-proprietário. Marcelo acrescentou que o outro co-proprietário teria direito ao montante, tal como se o nome do escravo 

tivesse sido omitido devido ao facto de ser falso. Esta regra deve ser observada ao decidir a presente questão. 

 

6. Um marido manumitted um escravo dotal, e no seu testamento inseriu o legado de um legado para ele. Levantou-se a 

questão, o que poderia a mulher recuperar ao abrigo da Lei Juliana? Respondi que se deve dizer que o patrono, assim como o 

filho emancipado, estava sujeito à pena do Édito do Divino Cláudio, embora se eles morressem, a posse pretoriana das suas 

herdades poderia ser exigida. Assim, se o patrono não obtivesse nada dos bens do Libertador, não seria responsável por uma 

acção por parte da mulher. Mas seria ele responsável pela razão que foi acrescentada na lei, "ou cometeu qualquer acto 

fraudulento para impedir que o mesmo lhe chegasse às mãos"? Ele, no entanto, não cometeu qualquer fraude contra a mulher, 

pois o simples facto de ter formado este desígnio não estava a fazer nada em sua desvantagem. Portanto, não deveríamos 

conceder uma acção à mulher, uma vez que o marido será obrigado a fazer a restituição? Mas se aquele que escreveu o 

legado por ordem do testador também tinha, ao mesmo tempo, por ordem do testador, celebrado um acordo para o entregar a 

outro, o Senado ordenou que, não obstante, renunciasse ao seu legado, e que este permanecesse nas mãos do herdeiro, 

juntamente com o encargo da confiança. 

 

7. Callistratus, Perguntas, Livro I. 

 

O Divino Cláudio ordenado por um Édito que o seguinte fosse acrescentado à Lei Corneliana: "Se alguém, ao escrever o 

testamento ou o códice de outro, inserir com a sua própria mão o legado de um legado a si próprio, será responsável, tal como 

se tivesse violado a Lei Corneliana; e nenhum perdão será concedido àqueles que fingem ter sido ignorantes da severidade do 

Édito". Não só aquele que elaborou o legado em seu próprio benefício, com a sua própria mão, é considerado como tendo-o 

feito; mas também aquele que, através da agência do seu escravo, ou do seu filho que está sob o seu controlo, é honrado por 

um legado ao ditado do testador. 

 

8. Está claramente previsto nas Constituições Imperiais que se um testador declarar especificamente, sobre a sua assinatura, 

que ditou a um escravo pertencente a alguém, que um legado deve ser pago ao senhor deste último pelos seus próprios 

herdeiros, o legado será válido; mas a assinatura geral do testador não valerá contra a autoridade do Decreto do Senado, e 

portanto o legado será considerado como não tendo sido escrito, e o escravo que o escreveu em seu próprio benefício deve 
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ser perdoado. Penso, no entanto, que seria mais seguro pedir perdão ao Imperador, naturalmente depois das partes 

interessadas terem renunciado ao que lhes restava. 

 

9. O Senado decretou igualmente que se um escravo, por ordem do seu senhor, escrevesse o legado da sua própria liberdade 

num testamento ou num codicilo, pelo simples facto de ser escrito com a sua própria mão ele não se tornará livre; mas a 

liberdade pode ser-lhe concedida nos termos de um trust, desde que, após a escrita, o testador assine o testamento ou o 

codicilo com a sua própria mão. 

 

10. E como apenas o tipo de liberdade adquirida por meio de uma confiança foi abraçada neste Decreto do Senado, o Divino 

Pio declarou num Rescript que o espírito do Decreto, e não a letra do mesmo, deveria ser seguido; pois quando os escravos 

obedecem aos seus senhores, são desculpados pela necessidade do poder a que estão sujeitos; mas quando a autoridade do 

senhor é acrescentada, tendo ele declarado sobre a sua assinatura que tinha ditado e lido o que tinha sido escrito, ele diz que 

se considera ter sido escrito pela mão do próprio senhor, quando isto tinha sido feito pelo seu desejo. Isto, contudo, não deve 

ser alargado de modo a incluir pessoas livres sobre as quais o testador não tem direito. Ainda assim, deve verificar-se se a 

mesma necessidade de obediência não existia, e se aqueles que não cumpriram tinham uma desculpa honrosa quando não 

fizeram o que não era permitido. 

 

11. Foi decidido que o perdão por violação da Lei Corneliana deveria também ser concedido a uma mãe, para cujo benefício 

o legado de um legado tinha sido escrito pela sua escrava, ao ditado do seu filho. 

 

12. O Senado também tomou a mesma decisão com referência a uma filha que, ao ditado da sua mãe, por ignorância da lei, 

escreveu um legado a si própria. 

 

13. Se alguém, depois de ter nomeado dois herdeiros, acrescentar que se um deles morreu sem deixar filhos, a herança deve 

ser dada ao sobrevivente, se ele teve filhos, mas se ambos morrerem sem nenhum, a herança (o que se segue foi escrito 

noutra mão) deve ser dada à pessoa que escreveu o testamento: considera-se que aquele que escreveu o testamento deve ser 

libertado da pena da Lei Corneliana; mas seria mais benéfico permitir-lhe adquirir o que foi mencionado acima. 

 

14. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Respondeu que a ofensa de ter sido roubado instrumentos escritos não é motivo para acusação pública, a menos que se prove 

que a vontade de alguém tenha sido roubada. 

 

15. Paulus deu como sua opinião que todos aqueles que selaram qualquer instrumento forjado, com excepção dos 

testamentos, estavam sujeitos à pena da Lei Corneliana. 
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16. E também outros que tenham feito entradas falsas em registos, documentos públicos, ou qualquer outra coisa do género, 

sem os selar, ou, para evitar que a verdade seja conhecida, tenham ocultado ou roubado qualquer coisa, ou tenham feito uma 

substituição, ou tenham des selado um papel, não há dúvida de que é habitual que sejam punidos com a mesma pena. 

 

17. The Same, Trusts, Livro III. 

 

Quando alguém escreve um legado de um escravo em seu benefício, com a sua própria mão, e é solicitado a manumitá-lo, o 

Senado decidiu que ele deveria ser manumitido por todos os herdeiros. 

 

18. O mesmo, Sentenças, Livro III. 

 

Não estamos proibidos de escrever um legado em benefício de uma esposa no testamento de outrem. 

 

19. Aquele que se nomear tutor testamentário de um filho menor do testador, embora seja considerado passível de suspeita 

pela razão de que parece ter visado a tutela, ainda assim, se for aprovado como adequado, deve ser nomeado tutor, não sob a 

vontade mas por decreto do magistrado; nem deve ser aceite qualquer desculpa dada por ele, porque é considerado como 

tendo consentido com os desejos do testador. 

 

20. O mesmo, Sentenças, Livro V. 

 

Aqueles que tenham atingido dinheiro falso, mas que não pareçam dispostos a terminá-lo por completo, serão libertados onde 

se tenham manifestado provas de um verdadeiro arrependimento. 

 

21. A acusação de ter introduzido uma criança suposta não é impedida por qualquer prescrição; e não faz diferença se a 

mulher que alegadamente fez a substituição está morta, ou não. 

 

22. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

Estes também são punidos com a pena de falsificação de testamentos que tenham aceite dinheiro com o propósito de causar 

litígio através de assistência jurídica, ou a produção de testemunhas; ou que tenham causado a contratação de obrigações, ou 

acordos a serem feitos; ou que tenham formado uma associação; ou que tenham tomado quaisquer medidas para permitir que 

isso seja feito. 

 

23. Paulus, Sobre o Decreto Turpillian do Senado. 
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Qualquer pessoa que tenha vendido a mesma propriedade inteira a duas pessoas diferentes ao abrigo de contratos separados é 

punida com a pena por falsificação de testamentos; e isto foi decidido pelo Adriano Divino. Também é colocado na mesma 

categoria quem tenha corrompido um juiz; mas é habitual punir menos severamente tais pessoas, uma vez que são relegadas 

por um certo tempo, e não são privadas dos seus bens. 

 

24. O mesmo, sobre o decreto liboniano do Senado. 

 

Não se deve dizer que uma criança com idade inferior à da puberdade seja abrangida pelo âmbito deste Édito, pois 

dificilmente poderá ser responsabilizada pelo crime de falsificação, uma vez que, nessa idade, não é capaz de ser 

criminalizada. 

 

25. Se um pai escreve um legado em benefício do seu filho, que está nas mãos do inimigo, deve ser dito que no seu regresso 

o seu pai será sujeito à pena do Decreto do Senado; mas se ele tivesse morrido em cativeiro, o seu pai teria sido considerado 

inocente. 

 

26. Se, contudo, ele escrever um legado em benefício do seu filho emancipado, pode fazê-lo legalmente; e a mesma regra 

aplica-se a um filho dado em adopção. 

 

27. Do mesmo modo, se ele tiver escrito um em benefício do seu escravo, a quem está em falta na concessão da liberdade nos 

termos de um trust, deve ser dito que ele não é responsável nos termos do Decreto do Senado, uma vez que está estabelecido 

que tudo o que foi adquirido através de um escravo deste tipo deve ser-lhe entregue depois de ele ter sido manumitido. 

 

28. Se escreveu um legado em benefício de um escravo que o serve de boa fé, ele é culpado no que diz respeito à sua 

intenção; porque o escreveu em benefício de alguém que pensava que lhe pertencia. Mas como nem um legado nem uma 

propriedade são adquiridos por um possuidor de boa fé, consideramos que ele deve ser isento da pena. 

 

29. Quando um mestre escreve um legado em benefício do seu escravo, "quando se tornar livre", dizemos que o mestre não é 

afectado pelo Decreto do Senado, uma vez que ele não tinha de modo algum em vista os seus próprios interesses. A mesma 

regra aplica-se a um filho subsequentemente emancipado. 

 

30. Quem confirmar um codicilo, feito antes de um testamento, no qual lhe foi legado um legado, entra nos termos do 

Decreto do Senado; como Julianus, também declarou. 
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31. Uma pessoa torna-se sujeita à pena ao tirar-lhe qualquer coisa, tal como faz quando dá qualquer coisa a si própria; por 

exemplo, onde um escravo lhe foi legado, e também foi manumitido, ele priva-o da sua liberdade com as suas próprias mãos. 

Este é o caso, mesmo que o prive da liberdade de acordo com o desejo do testador, pois se ele ignorar o facto, a concessão da 

liberdade será válida. A mesma regra será aplicável se, tendo-lhe sido pedido que pague um legado pelo qual foi acusado, ele 

apaga a cláusula que cria a confiança! 

 

32. Quem, com a sua própria mão, escreve a cessão de um libertado, é responsável, não segundo a letra, mas segundo o 

espírito do Decreto do Senado. 

 

33. Da mesma forma, um escravo que escreve um legado de liberdade para si próprio, sob um trust, na vontade de outro, não 

está incluído nos termos do Decreto do Senado. No entanto, pode surgir uma dúvida quanto a este ponto, pois (como já 

dissemos acima), o Senado só remeterá a pena no caso de um escravo que tenha escrito um legado de liberdade para si 

próprio, sob um trust, na vontade do seu senhor, quando este tiver declarado o facto sobre a sua assinatura. E, de facto, há 

ainda mais razões para considerar que ele viola o Decreto do Senado em maior medida do que aquele que escreve o legado de 

um legado para si próprio, pois, em circunstância alguma, terá direito à sua liberdade, mas poderá adquirir o legado para o 

seu senhor. 

 

34. Se a pessoa que escreve o testamento deve conceder a liberdade sob uma confiança ao seu próprio escravo, vamos ver se 

não está livre da pena, pois não obtém qualquer vantagem, a menos que o tenha feito para que o escravo possa ser comprado 

a um preço exorbitante, a fim de ser manumitido. 

 

35. Ele, também, que, quando uma parcela de terra foi concebida para o Titius, acrescentou com a sua própria mão, como 

condição, que o dinheiro lhe devia ser pago, está dentro dos termos do Decreto do Senado. 

 

36. Aquele que, com o consentimento do seu pai, se deserdar, ou se privar de um legado, não é responsável, nem segundo a 

letra nem segundo o espírito do Decreto do Senado. 

 

37. O mesmo, Sobre as Penas dos Civis. 

 

A pergunta é feita, o que é uma falsificação? É considerada como ocorrendo quando alguém imita a caligrafia de outro, ou 

omite algo de um documento, ou de uma conta, quando o copia; e não quando um falso resultado é dado num cálculo, ou 

numa conta. 

 

38. Scaevola, Digest, Livro XXII. 
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Aithales, um escravo, ao qual a liberdade e uma parte dos seus bens foi deixada pela vontade de Vetitus Callinicus, seu 

senhor, sob os termos de um fideicomisso, com o qual os herdeiros nomeados para onze duodécimos dos bens foram 

acusados; declarou a Maximilia, a filha do testador, que foi nomeada herdeira de um duodécimo da herança, que poderia 

apresentar provas de que o testamento de Vetitus Callinicus tinha sido forjado; e, tendo sido interrogado por Maximilia 

perante um magistrado, declarou que iria provar de que forma o testamento tinha sido forjado. Maximilia assinou uma 

acusação de falsificação contra a escritora do testamento e Proculus, seu co-herdeiro, e tendo o caso sido ouvido, o Prefeito 

da Cidade decidiu que o testamento não era forjado, e ordenou que o duodécimo dos bens pertencentes a Maximilia fosse 

confiscado ao Tesouro. Levantou-se a questão de saber se Aithales tinha direito à sua liberdade, e se o fundo fiduciário 

deveria ser executado após esta decisão. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, era este o caso. 

 

39. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Aquele que alegadamente tenha dado cartas falsas em nome do Pretor, ou que tenha promulgado um Édito falso, é passível 

de uma acção penal de facto, embora possa ter sido processado ao abrigo da Lei Corneliana. 

 

40. Marcellus, Digest, Livro XXX. 

 

Onde alguém destruiu a vontade do seu pai, e age como herdeiro da lei, tal como se o seu pai tivesse morrido no estado, e 

depois ele próprio morresse, é perfeitamente justo que todo o património do seu pai seja retirado ao seu herdeiro. 

 

41. Modestinus, Regras, Livro VIII. 

 

Ele declara que aqueles que deram provas contraditórias entre si são responsáveis nos termos da lei como tendo cometido 

falsificação. 

 

42. Foi também decidido que aquele que prestar falso testemunho contra o seu próprio selo, é passível de pena por 

falsificação. Em referência ao atrevimento de uma pessoa que testemunhou de forma diferente a favor de duas pessoas, e cuja 

fé é tão dupla e vacilante, não há qualquer dúvida de que é responsável pelo crime de falsificação. 

 

43. Aquele que se representa falsamente para ser soldado, ou faz uso de condecorações a que não tem direito, ou viaja sob 

uma licença falsificada, deve ser severamente tratado, de acordo com a natureza da infracção cometida. 

 

44. The Same, Opinions, Livro IV. 
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Se uma data mais antiga do que a data correcta for indicada por um devedor na obrigação de penhor, haverá motivo para uma 

acusação de falsificação de crimen. 

 

45. The Same, On Select Cases. 

 

Se alguém enganar o Governador de uma província quer através de documentos, quer através da apresentação de petições, 

isso não lhe será vantajoso; e, além disso, se for processado, deverá pagar a pena da sua precipitação, tal como se tivesse 

cometido falsificação. Existem rescisões existentes sobre este ponto. É suficiente para efeitos de prova dar um único 

exemplo, que é o seguinte: "Alexander Augustus a Julius Maryllus". Se o seu adversário, na petição que apresentou, não 

afirmou o que era verdade no pedido por ele apresentado, não pode valer-se do instrumento que assinou; e, além disso, se for 

acusado, deve sofrer a pena". 

 

46. The Same, Pandects, Livro XII. 

 

Aquele que faz ou esculpe um falso selo é responsável nos termos da Lei Corneliana relativa aos Testamentos. 

 

47. Em caso de substituição de uma criança, só os pais, ou aqueles que têm interesse na matéria, têm o direito de apresentar a 

acusação, mas nenhuma das pessoas pode instituir um processo público. 

 

48. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro III. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Cláudio: "Qualquer pessoa que introduza em tribunal instrumentos que não 

possam ser provados será punida de acordo com a natureza de cada delito; ou, se parecer ter merecido uma pena mais grave 

do que a que lhe pode ser imposta ao abrigo desta jurisdição, os factos podem ser declarados ao Imperador, a fim de que este 

possa determinar que pena lhe será infligida". O Imperador Marco, juntamente com o seu irmão, contudo, influenciado por 

sentimentos de humanidade, mitigou esta punição; para que, se, (como acontece frequentemente), tais documentos forem 

produzidos por engano, aqueles que fizeram algo deste género possam ser perdoados. 

 

49. Modestinus, On Punishments, Livro I. 

 

Actualmente, aqueles que alteram fraudulentamente quaisquer Editos que tenham sido promulgados são punidos com a pena 

de falsificação. 

 

50. Se um vendedor ou um comprador alterar quaisquer medidas utilizadas para vinho, cereais, ou qualquer coisa deste tipo 

que tenham sido aprovadas publicamente, ou, com intenção maliciosa, cometer qualquer outro acto fraudulento, será 
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condenado a pagar o dobro do valor da propriedade; e foi previsto por Decreto do Divino Adriano que aqueles que utilizaram 

pesos ou medidas falsos devem ser relegados para uma ilha. 

 

51. The Same, On Punishments, Livro III. 

 

Se alguém fizer uso de constituições forjadas, sem dar qualquer autoridade para o fazer, será proibido o uso de água e fogo ao 

abrigo da Lei Corneliana. 

 

 

 

Título. 11. Acerca da lei juliana sobre a extorsão. 

 

 

52. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

A lei juliana sobre a extorsão faz referência ao dinheiro recebido por alguém que detém o cargo de magistrado, ou que é 

investido com algum grau de poder, ou administração, ou com o cargo de deputado, ou qualquer outro emprego ou ocupação 

pública; e também se aplica aos assistentes dos dignitários acima mencionados. 

 

53. A lei exclui aqueles de quem é permitido receber dinheiro, por exemplo, de primos, de parentes próximos, e de uma 

esposa. 

 

54. Scaevola, Regras, Livro IV. 

 

Ao abrigo desta lei, é concedida uma acção contra herdeiros, mas apenas no prazo de um ano após a morte da pessoa que foi 

acusada. 

 

55. Macer, Ministério Público, Livro I. 

 

Ele é responsável nos termos da Lei Juliana relativa à Extorsão que, embora investido com qualquer autoridade, aceita 

dinheiro para proferir uma sentença ou decreto; 

 

56. Venuleius Saturninus, Ministério Público, Livro III. 

 

Ou por fazer mais ou menos do que foi obrigado a fazer no cumprimento do seu dever oficial. 
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57. Macer, Ministério Público, Livro I. 

 

Os assistentes dos juízes também podem ser processados ao abrigo desta lei. 

 

58. Venuleius Saturninus, Ministério Público, Livro I. 

 

Aqueles que, ao abrigo da mesma lei, recebem dinheiro ou por testemunharem, ou por não testemunharem. 

 

59. Aquele que for condenado ao abrigo desta lei é proibido de testemunhar em público, ou de ser juiz, ou de processar 

judicialmente um crime. 

 

60. É previsto pela lei juliana relativa à extorsão que: "Ninguém deve aceitar dinheiro para alistar ou exonerar um soldado, 

nem ninguém deve aceitar dinheiro para dar a sua opinião no Senado ou num conselho público, ou para acusar, ou não acusar 

ninguém; e os magistrados da cidade devem abster-se de todo o tipo de corrupção, e não devem receber em presentes ou 

presentes mais de uma centena de aurei durante todo o ano". 

 

61. Macer, Ministério Público, Livro I. 

 

A Lei Juliana sobre Extorsão prescreve isso: "Ninguém receberá nada como incentivo para proferir uma sentença ou um 

decreto, ou para mudar de opinião; ou para o impedir de proferir uma decisão; ou para atirar uma pessoa à prisão, ou para a 

acorrentar; ou para ordenar que seja acorrentado, ou libertado das suas correntes; ou para condenar ou absolver um homem; 

ou para avaliar o montante de uma sentença; ou para condenar alguém a uma pena capital ou pecuniária, ou para se abster de 

o fazer". 

 

62. É, no entanto, evidente que a lei permite a todos aqueles, excepto aqueles que foram excluídos, receber dinheiro sem 

limite; mas aqueles enumerados nesta Secção não estão autorizados a receber nada de ninguém. 

 

63. É também fornecida: "Que nenhuma obra pública a ser construída será aceite como concluída, nem quaisquer disposições 

públicas a serem distribuídas detidas para serem transferidas ou obtidas, nem quaisquer edifícios considerados como 

reparados, antes de terem sido concluídos, aceites, e entregues de acordo com a lei". 

 

64. Os culpados de extorsão são actualmente tratados arbitrariamente pela lei, e são geralmente punidos com exílio, ou ainda 

mais severamente, de acordo com o crime que tenham cometido. No entanto, o que deve ser feito se aceitarem dinheiro como 

recompensa por matar um homem? Ou mesmo se não o aceitarem, mas, impelidos pela raiva, matam uma pessoa inocente, ou 
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uma pessoa que não devem punir? Devem sofrer uma pena capital, ou ser deportados para uma ilha, como de facto a maioria 

deles são. 

 

65. Paulus, On the Edict, Book LIV. 

 

Quando algo é doado a um Procônsul ou a um Pretor, em violação da lei sobre extorsão, ele não pode adquiri-lo por 

usucapião. 

 

66. A mesma lei prevê isso mesmo: "As vendas ou arrendamentos feitos por um preço maior ou menor do que o que é justo 

são por esta razão nulos, e a usucapião é impedida antes que a propriedade chegue às mãos daquele que a teve, ou do seu 

herdeiro". 

 

67. Papinianus, Opiniões, Livro XV. 

 

Aqueles que, em consideração ao dinheiro que lhes é pago, abdicam de um emprego público, são criminalmente processados 

por extorsão. 

 

 

 

Título. 12. Sobre a lei juliana relativa às disposições. 

 

 

68. Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

Uma acção penal pode ser intentada por um escravo contra o seu senhor, se o primeiro alegar que o seu senhor cometeu 

fraude com referência a disposições pertencentes ao público. 

 

69. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro IX. 

 

Pela Lei Juliana relativa às Disposições é prescrita uma pena contra aquele que cometa qualquer acto, ou forme qualquer 

associação através da qual o preço das disposições possa ser aumentado. 

 

70. Está previsto pela lei de Sena que ninguém pode deter um navio ou um marinheiro, ou cometer maliciosamente qualquer 

acto pelo qual possa ser causado um atraso. 
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71. A pena prescrita é uma multa de vinte aurei. 

 

72. Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro I. 

 

Os Imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript: "É tudo menos para os decuriões venderem cereais aos seus 

concidadãos a um preço inferior ao que o fornecimento de provisões exige". 

 

73. Afirmaram igualmente que os magistrados de qualquer cidade não tinham o direito de fixar o preço dos cereais que eram 

importados. 

 

74. Afirmaram também o seguinte num Rescript: "Embora não seja costume as mulheres darem este tipo de informação, 

ainda assim, se prometerem que podem fornecer informações que serão em benefício do Departamento de Subsistência, 

podem comunicá-lo ao prefeito desse ramo do serviço público". 

 

 

 

 

 

Título. 13. Relativamente à lei juliana relativa à peculação, ao sacrilégio e ao equilíbrio. 

 

 

 

 

 

75. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLIV. 

 

É fornecido pela Lei Juliana sobre a Peculação, que: "Ninguém interceptará, ou será apropriado para seu próprio uso, ou fará 

qualquer coisa, por meio da qual outro possa remover, interceptar, ou empregar para seu próprio benefício, qualquer dinheiro 

derivado de fontes sagradas, religiosas, ou públicas, a menos que esteja autorizado a fazê-lo por lei; e ninguém acrescentará, 

ou misturará com ouro, prata, ou cobre pertencentes ao governo; ou cometerá, consciente e fraudulentamente, qualquer acto 

por meio do qual qualquer coisa possa ser acrescentada, ou misturada com o mesmo, através do qual o seu valor possa ser 

diminuído". 

 

76. Paulus, On Sabinus, Livro XI. 
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Ele é responsável nos termos da Lei Juliana relativa aos saldos que retém qualquer dinheiro público destinado a um 

determinado uso, e não o emprega para esse fim. 

 

77. Ulpianus, Sobre o Adultério, Livro I. 

 

A pena por peculação era originalmente a interdição da água e do fogo, pela qual, actualmente, a deportação foi substituída. 

Além disso, qualquer pessoa que seja colocada nesta posição perde não só todos os seus direitos anteriores, mas também os 

seus bens. 

 

78. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

Ele é responsável, ao abrigo da Lei Juliana relativa à Peculação, quem remover ou se apropriar de qualquer dinheiro 

destinado a fins sagrados ou religiosos. 

 

79. É também responsável pela pena de peculação quem abstrair qualquer coisa que tenha sido doada a Deus Imortal. 

 

80. Além disso, é previsto pelos Mandatos Imperiais relativos ao sacrilégio que os Governadores das províncias devem 

procurar todas as pessoas sacrílegas, ladrões e raptores, e puni-los de acordo com a gravidade dos seus delitos; e é previsto 

pelas Constituições Imperiais que o sacrilégio deve ser punido arbitrariamente, com uma pena proporcional ao crime. 

 

81. É responsável, nos termos da Lei Juliana relativa aos Saldos, quem retiver nas suas mãos qualquer dinheiro público 

recebido de arrendamentos ou compras, a disposição de provisões ou de qualquer outra coisa. 

 

82. Além disso, aquele que tenha recebido dinheiro público destinado a qualquer fim, e o retenha, e não o empregue para esse 

fim, é responsável nos termos desta lei. 

 

83. Qualquer pessoa condenada ao abrigo desta lei é punível com uma multa de um terço a mais do que o que deve. 

 

84. Um lugar não se torna religioso no qual um tesouro é encontrado; pois, mesmo que possa ser encontrado num túmulo, 

não é apreendido como sendo religioso. Pois o que alguém está proibido de interpor não pode tornar um lugar religioso, e o 

dinheiro não pode ser enterrado, como é previsto pelos Mandatos Imperiais, 

 

85. Mas quando qualquer bem público é roubado, é previsto pelas Constituições dos Imperadores Trajano e Adriano que o 

crime de peculação é cometido. Esta é a prática actual. 
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86. The Same, Rides, Livro IV. 

 

O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript dirigido a Cassius Festus que se a propriedade de particulares 

depositada num templo fosse roubada, deveria ser intentada uma acção de furto, e não uma acção de sacrilégio. 

 

87. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VII. 

 

O Procônsul deve infligir a pena por sacrilégio com maior ou menor severidade ou clemência, de acordo com o grau e 

condição do culpado, tendo em consideração o tempo, bem como a sua idade e sexo. Sei que vários magistrados condenaram 

pessoas culpadas de sacrilégio a serem atiradas a animais selvagens, outras a serem queimadas vivas, e ainda outras a serem 

enforcadas numa forca. A pena, no entanto, deve ser regulada, mandando atirar aqueles que, com uma faixa armada, 

invadiram um templo, e levaram os presentes dos deuses à noite; mas quando uma pessoa tira algo de valor insignificante de 

um templo, deve ser punida com uma sentença nas minas, ou se nasceu numa posição superior, deve ser deportada para uma 

ilha. 

 

88. Aqueles que fazem dinheiro público, ou o carimbam com uma morte pública, e o fabricam para si próprios fora da casa 

da moeda, ou o roubam depois de ter sido carimbado, não são considerados como tendo contrafetido, mas como tendo 

cometido um roubo da moeda comum que se assemelha ao crime de peculação. 

 

89. Se alguém roubar qualquer ouro ou prata pertencentes ao Estado, será, segundo um Édito do Divino Pio, punido com 

exílio, ou condenado às minas de acordo com a sua patente. Qualquer pessoa que empreste o seu selo a um ladrão é 

considerada como tendo sido condenada por roubo manifesto, e torna-se infame. Aquele que extraiu ilegalmente ouro de uma 

mina, e o derreteu, é condenado a quadruplicar os danos. 

 

90. Venuleius Saturninus, Ministério Público, Livro II. 

 

O crime de peculação não pode ser processado após o lapso de cinco anos. 

 

91. The Same, Ministério Público, Livro III. 

 

Quem remover a tábua descarada da lei contendo os limites dos campos ou qualquer outra coisa, ou a alterar de qualquer 

forma, é responsável nos termos da Lei Juliana relativa à Peculação. 

 

92. Aquele que apaga qualquer coisa dos registos públicos, ou insere qualquer coisa neles, é responsável nos termos desta lei. 
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93. Paulus, On Public Prosecutions. 

 

As pessoas condenadas por sacrilégio são punidas com a pena de morte. 

 

94. As pessoas culpadas de sacrilégio são, por exemplo, artigos sagrados do purloin pertencentes ao público. Aqueles que se 

apropriam de bens sagrados pertencentes a pessoas, ou capelas não vigiadas, merecem uma pena mais severa do que os 

ladrões, e menos severa do que as pessoas sacrílegas. Por conseguinte, deve ser dada especial atenção ao que é sagrado, e a 

quaisquer actos que possam ser incluídos no crime de sacrilégio. 

 

95. Labeo, no Trigésimo Oitavo Livro das suas Últimas Obras, define a peculação como sendo o roubo de dinheiro público 

ou sagrado, não feito por aquele a quem o risco era na altura; e portanto o guardião de um templo, a quem foi confiada 

propriedade deste tipo, não comete a peculação. 

 

96. No mesmo capítulo, mais abaixo, ele diz que não só a apropriação de dinheiro público, mas também a de dinheiro 

pertencente a particulares, constitui o crime de peculação, quando alguém recebe fundos devidos ao Tesouro fingindo ser o 

credor deste último; mesmo que ele possa ter tomado, como seu, dinheiro pertencente a uma pessoa privada. 

 

97. Ele, também, que recebe dinheiro para efeitos de transporte, ou qualquer outra pessoa que assume a responsabilidade pelo 

dinheiro, não comete a peculação. 

 

98. O Senado ordenou que aqueles que, nos termos da lei, deveriam ser responsáveis contra a peculação que, sem a ordem do 

funcionário responsável, permitiram o exame e a cópia dos registos públicos. 

 

99. Ele, também, que retém qualquer dinheiro público destinado a um determinado uso e não o emprega para esse fim é 

responsável nos termos desta lei; assim diz Labeo no Trigésimo Oitavo Livro das suas Últimas Obras. Qualquer pessoa que, 

ao sair da província onde exerceu funções, presta contas ao Tesouro do dinheiro que permanece nas suas mãos, e o detém, 

não é responsável por uma acção para recuperar o saldo, pelo facto de ser um indivíduo privado endividado ao Tesouro, e por 

isso deve ser classificado entre os devedores; e aquele que é investido com autoridade pode cobrar-lho, quer apreendendo os 

seus bens, prendendo-o, quer impondo uma multa; mas a Lei Juliana ordena que, após o decurso de um ano, este dinheiro 

seja classificado como saldo devido. 

 

100. Marcianus, Ministério Público, Livro I. 

 

Ele é responsável, ao abrigo desta lei, quem regista no registo público uma quantia menor do que o produto de uma venda ou 

aluguer, ou quem comete qualquer outra infracção deste tipo. 
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101. O Divino Severus e Antoninus, tendo verificado que um jovem de linhagem muito ilustre tinha uma pequena arca 

colocada num templo, e, depois de o templo ter sido fechado, saiu da arca e roubou muitas coisas pertencentes ao templo, e 

depois voltou a fechar-se na arca, deportou-o para uma ilha, depois da sua condenação. 

 

102. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

Quem perfurar a parede de um templo, ou roubar algo por este meio, está sujeito à acção de peculação. 

 

103. Quem entrar num santuário de dia ou de noite, e remover qualquer propriedade sagrada dele, será cego; e quem remover 

qualquer coisa fora do santuário ou qualquer outra parte do templo será açoitado, terá a sua cabeça rapada e será enviado para 

o exílio. 

 

104. Marcellus, Digest, Livro XXV. 

 

Não sou de modo algum culpado de peculação se recolher dinheiro de alguém que me está em dívida, bem como ao Tesouro; 

pois o dinheiro que recebo do devedor do Tesouro não é desviado por mim, porque ele ainda continua em dívida para com o 

Tesouro. 

 

105. Modestinus, On Punishments, Livro II. 

 

Aquele que rouba o espólio retirado ao inimigo é responsável nos termos da lei relativa à peculação, e será condenado a 

pagar uma indemnização quádrupla. 

 

106. Papinianus, Perguntas, Livro XXXVI. 

 

Os processos públicos por peculação, bem como os de apropriação de saldos, e por extorsão, também podem ser instaurados 

contra um herdeiro; e isto não é irrazoável, uma vez que a principal questão envolvida tem a ver com o dinheiro roubado. 

 

 

 

Título. 14. Relativamente à lei juliana com referência à procura ilegal de um cargo. 

 

 

107. Modestinus, On Punishments, Livro II. 



3358 

 

 

Esta lei não está actualmente em vigor em Roma, porque a criação de magistrados faz parte do dever do Imperador, e não 

depende do favorecimento do povo. 

 

108. Se alguém num município violar esta lei, solicitando um cargo político ou sacerdotal, é punido por decreto do Senado 

com uma multa de cem aureis, e infâmia. 

 

109. Se alguém condenado ao abrigo desta lei condenar outro, será inteiramente restituído aos seus direitos, mas o seu 

dinheiro não será devolvido. 

 

110. Da mesma forma, aquele que estabelecer um novo imposto está sujeito a esta pena pelo Decreto do Senado. 

 

111. Se um acusado, ou um acusador, entrar na casa do seu juiz, comete um acto ilegal de acordo com a Lei Juliana relativa 

aos juízes; ou seja, será condenado a pagar uma centena de aurei ao Tesouro. 

 

 

 

 

 

Título. 15. Relativamente à Lei da Favi com referência a raptores. 

 

 

 

 

 

112. Ulpianus, Regras, Livro I. 

 

Qualquer pessoa que compre conscientemente um homem livre incorre em responsabilidade por um delito capital ao abrigo 

da Lei Favian contra rapto; e o vendedor também pode ser processado ao abrigo da mesma se tiver vendido o homem 

sabendo que estava livre. 

 

113. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro IX. 

 

É preciso lembrar que a Lei Faviana não diz respeito àqueles que, tendo nas suas mãos escravos ausentes, os vendem; pois 

uma coisa é estar ausente, e outra é estar em fuga. 
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114. Mais uma vez, não se aplica a uma pessoa que ordenou que o seu escravo fugitivo fosse perseguido e vendido; pois ele 

não vendeu um escravo fugitivo. 

 

115. Pode ainda dizer-se que se alguém ordenar ao Titius que prenda um escravo em fuga, e, se o fizer, que o detenha como 

comprado, o Decreto do Senado não se aplica. Os senhores que venderam os seus escravos quando em voo são também 

responsáveis nos termos deste Decreto do Senado. 

 

116. Marcianus, Ministério Público, Livro I. 

 

Um possuidor de boa-fé não é responsável pela pena imposta pela Lei Faviana por ter retido indevidamente um escravo; ou 

seja, se não sabia que o escravo pertencia a outro, ou se pensava ter agido com o consentimento do seu senhor. E a própria lei 

é enquadrada desta forma com referência a um possuidor de boa-fé, pois acrescenta-se: "Se ele o fez de forma consciente e 

fraudulenta". Foi muito frequentemente decidido pelos imperadores Severus e Antoninus que os possuidores de boa-fé não 

são responsáveis nos termos desta lei. 

 

117. Não se deve esquecer que, como sob a Lei de Aquiliano, se a pessoa por conta de quem a Lei Faviana foi violada 

morrer, a acusação e a pena prescrita pela Lei Faviana continuará a existir, como o Divino Severus e Antoninus declararam 

num Rescript. 

 

118. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXII. 

 

Ele é responsável sob a Lei Faviana que ou doa, ou dá por dote, um homem que sabe ser livre; da mesma forma, qualquer 

pessoa que, sabendo que um homem é livre, o aceita em tais circunstâncias, deve ser incluído na mesma classe a que um 

vendedor e um comprador pertencem. A mesma regra será aplicada quando a propriedade é dada em troca de tal homem. 

 

119. Modestinus, Opiniões, Livro XVII. 

 

Deu como sua opinião que aquele que alegadamente tenha recebido um escravo fugitivo pertencente a outro, e que o tenha 

ocultado, mesmo que afirme que é sua propriedade, não pode, de forma alguma, escapar à pena, se for provado que é 

culpado. 

 

120. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro VI. 

 



3360 

 

Ele não se torna imediatamente um raptor culpado de roubo, com base na detenção de escravos pertencentes a outro, pois o 

Divino Adriano declarou num Rescript: "Aquele que solicitou ou se apropriou dos escravos de outrem levanta a questão de 

ser ou não responsável pelo crime de rapto, do qual é acusado; e por isso não é necessário consultar-me sobre este ponto. O 

juiz, contudo, num caso deste tipo deve decidir o que sabe ser perfeitamente verdadeiro, pois é evidente que deve estar ciente 

de que uma pessoa pode ser culpada do crime de roubo com referência a escravos roubados de outros, e não necessariamente 

por esse motivo, ser considerada culpada de rapto". 

 

121. O mesmo imperador declarou num Rescript com referência ao mesmo assunto: "Quando um ou mais escravos fugitivos 

são encontrados na posse de qualquer pessoa que tenha contratado os seus serviços em consideração da sua manutenção, e os 

referidos escravos tinham anteriormente realizado trabalho para outros, ninguém pode dizer que a pessoa acima referida se 

apropriou deles". 

 

122. É previsto pela Lei Faviana que: "Um homem livre que esconde um que nasceu livre ou um libertado, contra a sua 

vontade; ou o manteve em grilhões, e o comprou consciente e fraudulentamente; ou foi associado a alguém numa transacção 

deste tipo; ou persuadiu o escravo masculino ou feminino de outro a fugir do seu amo ou senhora; ou tenha ocultado tal 

escravo sem o conhecimento ou consentimento do seu amo ou senhora; ou o tenha mantido acorrentado; ou tenha, consciente 

e fraudulentamente, comprado o escravo, ou tenha sido implicado em qualquer destes crimes, sofrerá a pena da lei. " 

 

123. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

A pena pecuniária prescrita pela Lei Faviana deixou agora de ser imposta; para aqueles que são condenados por este crime, 

são punidos proporcionalmente à sua gravidade, e são normalmente condenados às minas. 

 

 

 

Título. 16. Quanto ao Decreto Turpillian do Senado e à destituição das acusações. 

 

 

124. Marcianus, Sobre o Decreto de Turpillian do Senado. 

 

A imprudência dos acusadores é detectada de três maneiras, e é punida com três penas; pois ou caluniam, prevaricam, ou 

retiram-se. 

 

125. Caluniar é trazer falsas acusações. Prevocar é ocultar crimes verdadeiros. Retirar é abandonar completamente uma 

acusação. 
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126. A punição é infligida aos caluniadores pela Lei Remmian. 

 

127. Aquele que não provar o que alega não é imediatamente considerado como caluniador, pois a investigação da infracção 

é deixada ao juiz, tendo jurisdição sobre o caso; que, se o arguido for absolvido, começa a investigar a intenção do acusador, 

e porque foi induzido a apresentar a acusação; e se descobrir que tal se deveu a um erro justo, deve absolvê-lo. Se, no 

entanto, verificar que foi evidentemente culpado de calúnia, deve infligir-lhe a pena da lei. 

 

128. A decisão de qualquer destes pontos é revelada pelas palavras da sentença. Pois se for o seguinte: "Não provou as suas 

alegações", ele poupa o arguido; mas se disser: "É culpado de calúnia", condena-o; e mesmo que não acrescente nada em 

relação à pena, ainda assim o poder da lei será aplicado contra ele. Pois (como Papinianus sustentava), a questão dos factos 

depende da discrição do tribunal, mas a inflição da pena não é deixada à sua vontade, mas é reservada à autoridade da lei. 

 

129. Poder-se-á perguntar se o juiz deverá fazer a seguinte declaração: "Lucius Titius parece ter trazido uma acusação 

precipitada", dever-se-á considerar que ele o pronunciou um caluniador? O Papinianus diz que a precipitação dá motivo para 

perdão, e que a raiva desenfreada carece do vício da calúnia, e por este motivo não é necessário incorrer em qualquer 

penalidade. 

 

130. Mostrámos que ele é um prevaricador que está em conluio com o arguido, e que renuncia ao seu posto de acusador, a 

fim de poder ocultar as suas provas, e permitir que as falsas desculpas do arguido sejam avançadas. 

 

131. Se, no entanto, alguém desistir de processar a acusação sem que esta seja rejeitada, é punido. 

 

132. O arquivamento de um processo é normalmente pedido, e concedido pelos governadores das províncias. O pedido é 

apresentado ao magistrado enquanto este preside ao tribunal, e não noutro local; e se ele estiver presente, não pode deixar a 

investigação para outro. 

 

133. Se uma pessoa tiver acusado o mesmo indivíduo de vários delitos, deverá requerer a demissão de cada um deles, caso 

contrário sofrerá a pena prescrita pelo Decreto do Senado para cada delito omitido. 

 

134. Aquele que apresentar uma acusação que pode ser barrada por prescrição, como, por exemplo, a de adultério, quando 

tiverem decorrido cinco anos contínuos desde a sua comissão pelo homem, ou após seis meses disponíveis a partir do dia do 

divórcio, no caso da mulher; pode haver qualquer dúvida de que, se desistir, deve ser punido ao abrigo deste Decreto do 

Senado? Uma dificuldade surge aqui pela razão de que esta acusação quase não tem efeito quando existe um período de 

tempo, ou algum defeito na pessoa, que tornará o arguido seguro do medo e do perigo. Por outro lado, quando uma vez feita 
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uma acusação, esta não pode ser rejeitada por vontade do acusador, mas isto deve ser feito pela autoridade do magistrado que 

conhece o caso, e é considerado mais digno de ódio que traz uma acusação tão vergonhosa. Portanto, a melhor opinião é que 

ele, também, de quem falámos, deveria estar dentro dos termos do Decreto do Senado. Papinianus, no entanto, dá como sua 

opinião que se uma mulher que não era competente para trazer uma acusação de falsificação, porque não estava a processar 

uma lesão infligida a si própria, ou à sua família, deveria desistir, não deveria ser punida ao abrigo do Decreto Turpillian do 

Senado. Teria ele dado a mesma opinião noutros casos? Que diferença faz se não for permitida uma acusação devido à 

fraqueza do sexo; à basicidade do seu estado; ou ao lapso de tempo? Há muito mais razões para que as pessoas sejam isentas 

de castigo em tais circunstâncias, porque a acusação da mulher pode, pelo menos, ser eficaz devido ao seu próprio ferimento, 

enquanto a acusação dos outros não é mais do que o som de uma voz. Contudo, a mesma autoridade declarou noutro local 

que ninguém pode acusar ambas as pessoas, isto é, o homem e a mulher, de adultério ao mesmo tempo; e ainda assim, se 

acusou ambas simultaneamente, deveria pedir o arquivamento do processo contra ambas, a fim de evitar tornar-se 

responsável nos termos deste Decreto do Senado. Além disso, que diferença fará se a acusação se revelar nula, pelas razões 

acima mencionadas, ou se não puder ser mantida por causa do número de acusados? Ou se houver alguma distinção a ser 

feita quando alguém tem plenos poderes para apresentar uma acusação, mas é impedido de o fazer devido à junção dos dois 

indivíduos; ou não está qualificado para os acusar de acordo com a estrita construção da lei? Por conseguinte, é razoável 

considerar que todas as pessoas (com excepção das mulheres e dos menores), quando não solicitarem o arquivamento do 

processo, serão abrangidas pelo âmbito de aplicação deste Decreto do Senado. 

 

135. A acusação de um suposto tutor só pode ser ouvida em tribunal aberto, e ninguém a não ser o Governador da província 

pode proferir uma decisão em tal caso; e, no entanto, quem desistir da acusação não incorrerá na pena do Decreto do Senado. 

 

136. Do mesmo modo, quando alguém é acusado de ter incorrido na pena do Decreto Turpillian do Senado, é dever do 

Governador da província tomar conhecimento do assunto; e a pena do Decreto do Senado não será aplicada contra a parte 

que abandona a acusação, pois quem diz que alguém incorreu na pena deste Decreto do Senado não é um acusador. 

 

137. Ele insere-se nos termos deste decreto, quem fornece um acusador, ou instiga, dirige, ou induz alguém a trazer uma 

acusação capital, fornecendo provas, e formulando acusações. Isto é razoável, pois, ao não provar a acusação que ele foi 

fundamental para ter trazido, e ao tentar libertar-se do perigo da calúnia, abandonando o caso, deveria certamente ser sujeito 

a punição por essas ofensas; a menos que o acusador, que tinha sido subornado, possa provar o crime que se comprometeu a 

estabelecer. Também não faz qualquer diferença se ele próprio apresentou a acusação, ou se ordenou que a mesma fosse 

apresentada por outro. Papinianus deu como sua opinião que se fosse verdade que alguém tinha usado meios deste tipo para 

fazer uma acusação, deveria ser punido, não de acordo com a letra, mas de acordo com o espírito da lei; pois o acusador que 

tomou o lugar da pessoa que o empregou é responsável nos termos do mesmo Decreto do Senado; ou seja, é punido apenas 

por aquilo que fez como agente de outro, que ele próprio tinha medo de agir. 
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138. Um arguido que tinha sido condenado, apelado, e o seu acusador desistiram depois; será que se enquadrou nos termos 

do Decreto do Senado? Parece tê-lo feito por pouco, pois com o recurso a decisão de condenação foi extinta. 

 

139. Paulus, Sobre as Penas de Todas as Leis. 

 

Qualquer pessoa que desista de processar um crime é impedida de apresentar posteriormente uma acusação. 

 

140. O mesmo, Sentenças, Livro I. 

 

E mesmo nos casos de acusação por violações privadas e comuns da lei, todos os caluniadores são arbitrariamente punidos na 

proporção da gravidade dos delitos cometidos. 

 

141. Papinianus, Opiniões, Livro XV. 

 

Uma mulher que instaura um processo por falsificação, como um dano a si própria, e, tendo desistido, abandona o processo, 

não é considerada como tendo incorrido na pena do Decreto Turpillian do Senado. 

 

142. Depois de um processo ter sido arquivado, a mesma acusação não pode ser novamente apresentada pelo mesmo 

acusador contra o mesmo acusado. 

 

143. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

Quando um homem apresentou uma petição ao Imperador e ameaçou apresentar uma acusação por falsificação, mas não o 

fez, levantou-se a questão de saber se estava sujeito à pena imposta pelo Decreto de Turpillian do Senado? Paulus respondeu 

que a parte em questão não estava incluída nos termos do Decreto de Turpillian do Senado. 

 

144. O mesmo, Sentenças, Livro I. 

 

Desistiu da acusação que falou com o seu adversário em relação à eliminação da acusação criminal que tinha tentado 

processar. 

 

145. Abandona intencionalmente uma acusação que renuncia ao desejo e intenção de a levar a cabo. 

 

146. É considerado como tendo desistido, que não processa o arguido dentro do tempo prescrito pelo Governador para provar 

a acusação. 
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147. Aqueles que notificam por escrito a sua intenção de instaurar um processo são obrigados a fundamentar as suas 

alegações através da apresentação dos avisos. 

 

148. São punidos por falsas acusações que, com o objectivo de ferir outro, alegadamente tenham procurado, escrito ou 

produzido em tribunal qualquer livro ou outra prova do seu prejuízo. 

 

149. Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 

 

Se alguém desejar reavivar uma acusação criminal depois de esta ter sido publicamente indeferida, pode fazê-lo com o 

mesmo direito que tinha quando a apresentou pela primeira vez; pois as prescrições não podem ser legalmente invocadas 

contra ele que não tenham sido invocadas antes da absolvição dos arguidos. Isto afirmou o Divino Adriano num Rescript. 

 

150. Quando alguém traz uma acusação por stellionatus, ou pelo crime de pilhagem de uma propriedade, e depois desiste, 

não será sujeito à pena do Decreto Turpillian do Senado, mesmo que se trate de roubo ou ferimento, mas a sua culpa será 

punida pelo juiz. 

 

151. Papinianus, Sobre o Adultério, Livro II. 

 

O arquivamento de um processo penal é tornado público ou por causa de alguma ocasião memorável, ou por causa de alguma 

alegria pública, 

 

152. Macer, Ministério Público, Livro II. 

 

Ou em razão do feliz resultado de alguma transacção, 

 

153. Papinianus, On Adultery, Livro II. 

 

Ou em privado, a pedido do acusador. Há um terceiro tipo de despedimento feito de acordo com a lei, ou seja, quando o 

acusador morre, ou é impedido, por alguma boa razão, de apresentar a acusação. 

 

154. Quando um despedimento é feito de acordo com um decreto público, o marido, ao apresentar a acusação uma segunda 

vez, não perderá nenhum dos seus direitos. 
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155. O Adriano Divino declarou que os trinta dias prescritos para reavivar uma acusação devem ser entendidos como dias 

disponíveis, ou seja, devem ser computados a partir da data em que as festas terminaram. O Senado decretou que estes dias 

começavam no momento em que qualquer pessoa podia retomar a acusação do acusado. Este tempo para reanimar o caso não 

começa a correr, excepto quando o acusador pode instaurar um processo. 

 

156. O mesmo, em Adultério. 

 

Foi perguntado se aqueles que tinham sido excluídos de apresentar uma acusação por lapso de tempo se enquadram no 

âmbito do Decreto Turpillian do Senado. A resposta foi que não há dúvida de que as pessoas que são impedidas por 

prescrição de apresentar uma acusação de adultério podem ser punidas por calúnia. 

 

157. Ulpianus, On Adultery, Livro II. 

 

Quando um processo penal tenha sido arquivado publicamente ao abrigo do Decreto do Senado, como normalmente 

acontece; ou por causa de alguma alegria pública; ou para honrar a Casa Imperial; ou por algum motivo pelo qual o Senado 

decretou que os acusados deveriam ser exonerados, e o acusador não renovou a acusação no prazo prescrito, deve dizer-se 

que o Decreto Turpillian do Senado não se aplica, pois não é considerado desistente quem não acusa uma pessoa isenta de 

responsabilidade criminal. No entanto, ele fica isento de acusação pela exoneração dos arguidos. 

 

158. Paulus, On Adultery, Livro III. 

 

Compreendemos que uma pessoa tenha desistido de desistir que tenha abandonado por completo a intenção de acusar, e não 

aquele que apenas adiou a acusação. Qualquer pessoa que, com a permissão do Imperador, desista de processar uma acusação 

criminal, não é passível de punição. 

 

159. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VII. 

 

O Divino Adriano declarou num Rescript dirigido a Salvius Carus, Procônsul de Creta, que quando um tutor tivesse 

apresentado uma acusação em nome da sua ala, e este último, em cujo nome a tinha apresentado, tivesse morrido, não deveria 

ser obrigado a prosseguir com a acusação. 

 

160. Macer, Ministério Público, Livro II. 

 

Os que se encontram no âmbito do Decreto Turpillian do Senado que substituem os acusadores nos seus lugares; ou que, 

tendo-o feito, apresentam a acusação sem acusar os arguidos; ou desistem da acusação de qualquer outra forma que não seja 
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através do arquivamento do processo, bem como, por exemplo, apresentaram algum documento escrito, ou celebraram algum 

acordo com o objectivo de acusar outro. Deve dizer-se que estas palavras, "Trazer a acusação sem acusar os arguidos", são 

aplicáveis a todas as pessoas acima mencionadas. 

 

161. Coloca-se a questão de saber se o Decreto do Senado se aplica àqueles que, actualmente, têm jurisdição extraordinária 

em matéria de delitos públicos. A presente lei, baseada nas Constituições Imperiais, é que se aplica; por conseguinte, cada 

pena será imposta em cada caso individual. 

 

162. Se aqueles que não estão autorizados a apresentar uma acusação de calúnia desistente, não serão sujeitos à pena deste 

Decreto do Senado. Isto foi previsto nas Constituições. 

 

163. Se, devido à morte do arguido, o acusador desistir, não poderá ser responsabilizado nos termos deste Decreto do Senado; 

porque a acusação é extinta pela morte do arguido, a menos que o crime seja tal que a sua acusação possa continuar contra os 

herdeiros, como, por exemplo, o de alta traição. A mesma regra aplica-se quando é feita uma acusação por extorsão, porque 

esta também não se extingue com a morte. 

 

164. Além disso, se o arguido morrer depois de o acusador ter desistido da acusação, a ofensa do acusador não será, por este 

motivo, atenuada. Pois se aquele que uma vez desistiu deve depois estar pronto para renovar a acusação, Severus e Antoninus 

decretaram que ele não será ouvido. 

 

165. Aqueles que, depois de terem apresentado uma acusação por escrito, permitiram que passasse um ou dois anos, pelo 

facto de não terem podido processar por causa das suas várias ocupações como Governadores, ou porque foram impedidos 

pelas exigências de um cargo civil, não se enquadram nos termos do Decreto do Senado. 

 

166. Se alguém tiver acusado uma pessoa em primeiro lugar, e, após o processo ter sido arquivado, mas antes de o arguido 

ser novamente acusado, deve ocorrer um segundo arquivamento, os trinta dias devem ser calculados, não a partir do primeiro, 

mas a partir do segundo arquivamento do processo. 

 

167. Paulus, On Adultery. 

 

Domiciano declarou num Rescript que o que é fornecido com referência a festivais, e a demissão dos arguidos, não se aplica 

aos escravos que, tendo sido acusados, são ordenados a serem colocados em cadeia até que o caso seja decidido. 

 

168. Modestinus, Opiniões, Livro XVII. 
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Lucius Titius acusou Seius de falsificação, e antes de o processar, as acusações de todos os arguidos foram retiradas pela 

indulgência do Imperador. Pergunto, se a acusação não deveria ser retomada depois, se o acusador estaria sujeito à pena do 

Decreto Turpillian do Senado. Herennius Modestinus respondeu que a dispensa dos arguidos, concedida por favor público, 

não se aplica a este tipo de crime. 

 

169. Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro I. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript a Júlio Verus que, como o caso tinha sido continuado durante 

um tempo considerável, este último não podia obter a sua exoneração contra o consentimento dos seus adversários. 

 

170. Declararam também num Rescript que, a menos que se provasse claramente que o adversário tinha dado o seu 

consentimento, o despedimento não deveria ser concedido. 

 

171. Afirmaram também num Rescript que, quando a demissão de uma acusação por um crime capital tivesse sido requerida, 

como num caso envolvendo uma soma de dinheiro, a acusação poderia, no entanto, ser renovada; de modo a que, se o 

queixoso não pudesse provar o que alegava, não ficasse impune. 

 

 

 

Título. 17. Relativo à condenação de pessoas procuradas ou ausentes. 

 

 

172. Marcianus, Ministério Público, Livro II. 

 

O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que ninguém que esteja ausente deve ser punido, e é a lei actual que 

as pessoas ausentes não devem ser condenadas; pois a regra da equidade não sofre que ninguém seja condenado sem ser 

ouvido. 

 

173. Se alguém for passível de pena severa, por exemplo, se puder ser condenado ao trabalho nas minas, ou a uma pena 

semelhante, ou a uma pena capital, neste caso a pena não deve ser infligida a uma pessoa ausente, mas quem estiver ausente e 

for procurado é registado como estando presente. 

 

174. Os Governadores das províncias devem seguir este curso com referência aos arguidos que são procurados, e notados 

como estando presentes; nomeadamente, devem ordená-los por Éditos a comparecer para que aqueles que tenham sido 

mencionados como estando presentes tomem conhecimento do facto. Devem também escrever aos magistrados onde as 
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partes vivem, a fim de que, pela sua agência, aqueles que estão a ser procurados possam certificar-se de que foram registados 

como estando presentes. 

 

175. A partir desta data, é calculado um ano para lhes permitir expurgar-se do seu desprezo. 

 

176. E mesmo Papinianus, no Décimo Sexto Livro de Opiniões, diz que aquele que é procurado, e notado como estando 

presente, deve comparecer perante o Governador da província dentro de doze meses, e fornecer segurança; e que não há 

razão para ordenar que os seus bens sejam confiscados ao Tesouro, pois se morrer dentro de um ano, a acusação do crime 

será extinta, e chegará ao fim, e os bens da parte acusada serão transmitidos aos seus sucessores. 

 

177. Macer, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

O prazo de um ano é fixado com o objectivo de apreender os bens de qualquer pessoa que seja procurada e notada como 

estando presente. 

 

178. Se, no entanto, o Tesouro não apreender os seus bens durante vinte anos, será impedido de o fazer posteriormente, se a 

prescrição for invocada ou pelo próprio arguido, ou pelos seus herdeiros. 

 

179. Marcianus, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

Qualquer reclamação feita pelo Tesouro é prescrita por um silêncio de vinte anos, quando não há outra prescrição, como foi 

estabelecido pelos Imperadores Divinos. 

 

180. Macer, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

O ano é calculado a partir do momento em que a notificação foi feita publicamente, quer através de um Édito, quer por cartas 

enviadas ao Magistrado. 

 

181. Por conseguinte, o prazo de vinte anos é contado para o Tesouro, a partir do momento em que a notificação foi 

publicada. 

 

182. Numa palavra, deve recordar-se que aquele que é procurado e notificado não está impedido de empreender a sua defesa 

por qualquer prescrição de tempo. 

 

183. Modestinus, Pandestinus, Livro XII. 
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Os Mandatos Imperiais prevêem que os bens das pessoas procuradas sejam selados durante o ano, e se estas regressarem, e 

oferecerem as devidas desculpas, deverão ser-lhes restituídos. Se, contudo, não responderem, e ninguém parecer defendê-los, 

após um ano, os seus bens serão confiscados ao Tesouro. 

 

184. E, durante o ano intermédio, qualquer bem móvel que lhes pertença poderá ser vendido, a fim de evitar que seja 

estragado por atraso, ou destruído, e os respectivos proventos serão depositados; tal como autorizado pelo Divino Severus e 

Antoninus. 

 

185. O Trajano Divino declarou num Rescript que as culturas também são consideradas bens móveis. 

 

186. No entanto, deve-se ter cuidado para que o fugitivo, entretanto, não seja pago nada pelos seus devedores, para que por 

este meio a sua fuga não possa ser ajudada. 

 

 

 

Título. 18. Sobre a tortura. 

 

 

187. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VIII. 

 

É costume a tortura ser aplicada para efeitos de detecção de crimes. Vejamos quando, e em que medida, isto deve ser feito. 

Um começo não deve ser dado pela inflicção efectiva da questão, e o Divino Augusto decidiu que a confiança não deve ser 

depositada sem reservas na tortura. 

 

188. Isto também consta de uma carta do Adriano Divino dirigida a Sennius Sabinus. Os termos do Rescript são os seguintes: 

"Os escravos só devem ser submetidos a tortura quando o acusado for suspeito, e a prova é até agora obtida por outras provas 

que só a confissão dos escravos parece faltar". 

 

189. O Divino Adriano também declarou o mesmo num Rescript a Cláudio Quartinus, e neste Rescript ele decidiu que se 

deveria começar pela pessoa mais suspeita, e da qual o juiz acreditava que a verdade poderia ser mais facilmente apurada. 

 

190. Aqueles que o acusador produz a partir da sua própria casa não devem ser torturados, pois não é fácil acreditar que tenha 

sido feita uma substituição para alguém que ambos os pais consideram a sua querida filha; como se afirma numa Rescrição 

dos Irmãos Divinos dirigida a Lucius Tiberianus. 
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191. Também declararam num Rescript para Cornelius Proculus, que a confiança não deve ser restabelecida na tortura de um 

único escravo, mas que o caso deve ser investigado depois de as provas terem sido dadas. 

 

192. O Divino Antoninus e o Divino Adriano declararam num Rescript a Sennius Sabinus que quando se alegava que os 

escravos, em companhia do seu senhor, tinham levado ouro e prata, não deveriam ser interrogados contra o seu senhor, e nem 

mesmo nada do que possam ter dito quando não estavam sob tortura o prejudicará. 

 

193. Os Irmãos Divinos declararam num Rescript dirigido a Lelianus Longinus que a tortura não deveria ser aplicada a um 

escravo pertencente aos herdeiros, para obter informações com referência à propriedade, mesmo que se suspeitasse que o 

herdeiro tinha obtido a propriedade da propriedade através de uma venda fictícia. 

 

194. Tem sido frequentemente afirmado em Rescripts que um escravo pertencente a um município pode ser torturado quando 

os cidadãos são acusados, porque ele não é seu escravo, mas o escravo da comunidade. O mesmo deve ser dito com 

referência aos escravos de outras corporações, pois um escravo não é considerado como pertencendo a vários senhores, mas 

ao órgão corporativo. 

 

195. Quando um escravo me serve de boa fé, embora eu não tenha a sua propriedade, pode dizer-se que ele não pode ser 

torturado para obter provas contra mim. A mesma regra aplica-se a um homem livre que está a servir de boa fé como escravo. 

 

196. Foi também estabelecido que um homem livre não pode ser torturado num caso em que o seu patrono é acusado de um 

crime capital. 

 

197. O nosso Imperador, juntamente com o seu Pai Divino, declarou num Rescript que um irmão não podia ser posto à 

questão por causa de outro; e acrescentou como razão para não ser torturado para obter provas que implicassem um contra 

quem não pudesse ser obrigado a testemunhar, se não estivesse disposto a fazê-lo. 

 

198. O Divino Trajano declarou num Rescript to Servius Quartus que o escravo de um marido poderia ser torturado para 

obter provas para condenar a sua esposa. 

 

199. Também declarou num Rescript a Mummius Lollianus que os escravos de uma pessoa que tinha sido condenada 

poderiam ser torturados para obter provas contra ele, porque tinham deixado de ser seus. 

 

200. Quando um escravo foi manumitido para impedir que fosse submetido a tortura, o Divino Pio declarou num Rescript 

que poderia ser torturado, desde que tal não fosse feito para obter provas contra o seu senhor. 
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201. Mas quando um escravo pertencia a outro na altura em que a investigação foi iniciada, mas depois se tornou propriedade 

do réu, os Irmãos Divinos declararam num Rescript que ele poderia, no entanto, ser torturado no caso em que o seu amo 

estivesse envolvido. 

 

202. Se alguém alegar que um escravo foi comprado numa venda que foi nula, não pode ser torturado antes de se ter 

estabelecido que a venda não era válida. Isto o nosso Imperador, com o seu Pai Divino, declarou num Rescript. 

 

203. Severus declarou também num Rescript para Spicius Antigonus: "Como a tortura de escravos não deve ser infligida 

contra os seus senhores, e, se isto foi feito, como não pode ser usado para influenciar a decisão do juiz prestes a torná-la, 

muito menos as declarações de escravos contra os seus senhores devem ser admitidas". 

 

204. O Divino Severus declarou num Rescript, que as confissões dos acusados não devem ser consideradas como provas de 

crime, se nenhuma outra prova for oferecida para influenciar o sentido do dever do juiz que deve decidir o caso. 

 

205. Quando alguém está disposto a depositar o preço de um escravo, para que possa ser torturado para prestar depoimento 

contra o seu amo, o nosso Imperador, juntamente com o seu Pai Divino, não permitiu que tal acontecesse. 

 

206. Quando os escravos são torturados como cúmplices num crime, e confessam algo em tribunal que envolve o seu amo, o 

Imperador Trajano declarou num Rescript que o juiz deveria proferir a sua decisão conforme as circunstâncias o exigissem. 

Este Rescript mostra que os senhores podem ser implicados pelas confissões dos seus escravos, mas as constituições mais 

recentes indicam que já não está em vigor. 

 

207. Quando se trata de homenagens, que ninguém duvida serem os tendões da república, a consideração do perigo que 

ameaça com a pena capital um escravo que é cúmplice de uma fraude deve fazer com que as suas declarações sejam 

rejeitadas. 

 

208. O magistrado encarregado da tortura não deveria colocar directamente o interrogatório sobre se Lucius Titius cometeu o 

homicídio, mas deveria perguntar em termos gerais quem o fez; pois o contrário parece sugerir mais uma resposta do que 

pedir uma. Isto o Divino Trajano afirmou num Rescript. 

 

209. O Divino Adriano declarou o seguinte num Rescript dirigido a Calpurnius Celerianus: "Agricola, o escravo de Pompeius 

Valens, pode ser interrogado a seu respeito; mas se, enquanto estiver a ser torturado, deve dizer mais alguma coisa, será 

considerado como prova contra o réu, e não a culpa de quem fez a pergunta". 
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210. Foi declarado pelas Constituições Imperiais que, embora a confiança não deva ser sempre repousada na tortura, não 

deve ser rejeitada como absolutamente indigna dela, uma vez que as provas obtidas são fracas e perigosas, e contrárias à 

verdade; para a maioria das pessoas, seja pelo seu poder de resistência, seja pela severidade do tormento, despreza de tal 

forma o sofrimento que a verdade não pode de modo algum ser-lhes extorquida. Outras são tão pouco capazes de sofrer que 

preferem mentir a suportar a questão, e por isso acontece que fazem confissões de diferentes tipos, e não só se implicam a si 

próprias, mas também a outros. 

 

211. Além disso, a fé não deve ser colocada em provas obtidas pela tortura de inimigos, porque estes mentem muito 

facilmente; ainda assim, sob o pretexto de inimizade, o seu emprego não deve ser rejeitado. 

 

212. Depois de o caso ter sido devidamente investigado, pode-se decidir se se deve ou não depositar confiança na tortura. 

 

213. Quando alguém tiver traído ladrões, é declarado por certas rescrições que não se deve depositar confiança naqueles que 

os traíram. Noutros, porém, mais específicos, prevê-se que as provas não devem ser inteiramente rejeitadas, como é habitual 

em casos semelhantes; mas, após uma consideração adequada, deve ser determinado se tem ou não direito a crédito. Para a 

maioria dessas pessoas, que temem que aqueles que foram presos possam mencioná-los, estão habituados a traí-los com o 

objectivo de obterem imunidade, porque os acusados que denunciam aqueles que os traíram não são prontamente acreditados; 

nem se deve conceder-lhes imunidade indiscriminadamente como recompensa por traições deste tipo; nem se deve acreditar 

nas suas alegações, quando dizem que foram acusados pelos outros por os terem entregue, pois esta fraca prova baseada na 

mendacidade ou na calúnia não deve ser considerada contra eles. 

 

214. Se alguém confessar voluntariamente um crime, a fé nem sempre deve ser repousada nele; pois por vezes faz-se uma 

confissão por medo, ou por qualquer outra razão. Uma Epístola dos Irmãos Divinos dirigida a Voconius Saxa declara que um 

homem que fez uma confissão contra si próprio, e cuja inocência foi estabelecida, deve ser exonerado após a sua condenação. 

Os termos da Epístola são os seguintes: "É no cumprimento dos ditames da prudência e da humanidade, meu caro Saxa, que, 

quando um escravo era suspeito de se ter falsamente confessado culpado de homicídio, por medo de ser restituído ao seu 

senhor, o senhor o condenou, ainda perseverante na sua falsa declaração, com a intenção de submeter à tortura os seus 

alegados cúmplices, a quem também tinha acusado falsamente, para que pudesse tornar as suas declarações com referência a 

si próprio mais seguras. "Nem foi a sua intenção judiciosa em vão, pois foi estabelecido pela tortura que as pessoas referidas 

não eram seus cúmplices, mas que ele próprio se tinha acusado falsamente". Pode então anular a sentença, e ordenar a sua 

venda oficial, na condição de nunca ser devolvido ao poder do seu senhor, que, tendo recebido o preço, estará certamente 

muito disposto a ver-se livre de tal escravo". O Rescript indica que, quando um escravo é condenado, se posteriormente for 

exonerado de responsabilidade, pertencerá à pessoa cujos bens era antes da sua condenação. O Governador da província, 

contudo, não pode restituir à sua condição original ninguém que tenha condenado, uma vez que nem sequer pode revogar 
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uma decisão em que esteja envolvido dinheiro. O que deverá então ser feito? Deveria recorrer ao Imperador quando alguém 

que no início parecesse culpado, depois tivesse a sua inocência estabelecida. 

 

215. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Os escravos que fazem parte de uma propriedade não podem ser submetidos à tortura para obterem provas contra os seus 

senhores, desde que seja incerto a quem pertence a propriedade. 

 

216. The Same, On the Edict, Livro LVI. 

 

Foi estabelecido por uma Constituição do Nosso Imperador e do Divino Severus que um escravo pertencente a vários 

proprietários não pode ser submetido a tortura contra nenhum deles. 

 

217. The Same, Disputations, Livro III. 

 

Num caso de incesto (de acordo com a opinião do Papinianus, que também consta de um Rescript), os escravos não são 

sujeitos a tortura, porque a Lei Juliana relativa ao Adultério não se aplica. 

 

218. Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

Quando alguém deboche a uma viúva ou a uma mulher casada com outra, com a qual não poderia legalmente ter contraído 

matrimónio, deve ser deportado para uma ilha, pois o crime é duplo; incesto, porque, ao contrário da Lei Divina, violou uma 

mulher relacionada com ele, e acrescentou adultério ou fornicação a este delito. Finalmente, num caso deste tipo, os escravos 

podem ser torturados com o objectivo de obterem provas contra os seus senhores. 

 

219. Papinianus, On Adultery, Livro II. 

 

Quando um pai ou marido traz uma acusação de adultério, e é feita uma exigência de que os escravos da parte acusada sejam 

colocados à questão, se uma absolvição deve resultar, depois de o caso ter sido discutido, e as testemunhas produzidas, deve 

ser feita uma estimativa do valor dos escravos que morreram; mas se uma condenação deve ser obtida, os escravos 

sobreviventes devem ser confiscados. 

 

220. Quando o caso envolve um testamento forjado, os escravos pertencentes à propriedade podem ser torturados. 7. 

Ulpianus, On Adultery, Livro III. 
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Os juízes devem determinar a medida da tortura, e por conseguinte, esta deve ser infligida de forma a que o escravo possa ser 

preservado, quer pela sua absolvição, quer pela sua punição. 

 

221. Paulus, Sobre o Adultério, Livro II. 

 

O Edito do Divino Augusto, que ele publicou durante o Consulado de Vivius Avitus e Lucius Apronianus, é o seguinte: "Não 

creio que a tortura deva ser infligida em todos os casos, e a todas as pessoas; mas quando o capital e crimes atrozes não 

podem ser detectados e provados, excepto através da tortura de escravos, considero que é mais eficaz para apurar a verdade, e 

deve ser empregada". 

 

222. O escravo que deve ser livre sob uma condição pode ser sujeito a tortura, porque é escravo do herdeiro, mas ainda assim 

manterá a sua esperança de liberdade. 

 

223. Marcianus, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript que a tortura poderia ser infligida aos escravos nos casos em que houvesse dinheiro 

envolvido, se a verdade não pudesse ser apurada de outra forma, o que também é fornecido por outros rescritos. Isto, 

contudo, é verdade na medida em que este expediente não deve ser recorrido num caso pecuniário, mas apenas quando a 

verdade não pode ser apurada, a menos que através do emprego da tortura seja lícito fazer uso dela, como o Divino Severus 

declarou num Rescript. Assim, é permitido colocar os escravos de outros à questão, se as circunstâncias o justificarem. 

 

224. Nos casos em que a tortura não deve ser infligida aos escravos para obter provas contra os seus senhores, estes nem 

sequer podem ser interrogados, e muito menos as declarações dos escravos contra os seus senhores podem ser admitidas. 

 

225. A tortura não deve ser infligida a quem é deportado para uma ilha, tal como o Divino Pio declarou num Rescript. 

 

226. Também não deve ser infligida, num caso pecuniário, a um escravo que deve ser livre sob uma condição, a menos que a 

condição não seja cumprida. 

 

227. Arcadius, Charisius, Sobre as Testemunhas de Jeová. 

 

A tortura não deve ser infligida a um menor com menos de catorze anos de idade, como declarou o Divino Pio num Rescript 

dirigido a Caecilius Jubentinus. 
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228. Todas as pessoas, no entanto, sem excepção, devem ser torturadas num caso de alta traição que tenha referência a 

príncipes, se o seu testemunho for necessário, e as circunstâncias o exigirem. 

 

229. Pode perguntar-se se a tortura não pode ser infligida a escravos pertencentes ao peculiar castrense de um filho, a fim de 

obter provas contra o seu pai. Pois foi estabelecido que o escravo de um pai não deve ser torturado para obter provas contra o 

seu filho. Penso que se pode considerar devidamente que os escravos de um filho não devem ser torturados para obter provas 

contra o seu pai. 

 

230. A tortura não deve ser aplicada na medida em que o acusador o exija, mas como a razão e a moderação podem ditar. 

 

231. O acusador não deve iniciar o processo com provas provenientes da casa do arguido, quando chama como testemunhas 

os libertados ou os escravos da pessoa a quem acusa. 

 

232. Frequentemente, também, na busca da verdade, mesmo o tom da própria voz, e a diligência de um exame atento 

proporcionam assistência. Para os assuntos disponíveis para a descoberta da verdade emergem à luz da linguagem da 

testemunha, e da compostura ou trepidação que ela manifesta, bem como da reputação que cada um goza na sua própria 

comunidade. 

 

233. Em questões em que a liberdade está envolvida, não é necessário procurar a verdade através da tortura daqueles cujo 

estatuto está em disputa. 

 

234. Paulus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro II. 

 

Mesmo que um escravo deva ser devolvido sob uma condição de venda, ele não deve ser torturado para obter provas contra o 

seu senhor. 

 

235. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Quando alguém, para evitar ser torturado, alega que é livre, o Divino Adriano declarou num Rescript que não deveria ser 

posto à questão antes de o caso ser julgado para decidir sobre a sua liberdade. 

 

236. Modestinus, Regras, Livro V. 

 

Está estabelecido que um escravo pode ser torturado depois de ter sido avaliado, ou depois de ter sido feita a estipulação 

exigida. 
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237. The Same, Rules, Book VIII. 

 

Um escravo que deva ser livre sob uma condição, e que tenha sido condenado por crime, terá direito ao privilégio de esperar 

a sua liberdade, de modo que, devido à incerteza do seu estatuto, será punido como um homem livre, e não como escravo. 

 

238. Callistratus, Inquéritos Judiciais, Livro V. 

 

Não é necessário infligir tortura no caso de um homem livre, em que o seu testemunho não seja vacilante. 

 

239. No caso de um menor com menos de catorze anos de idade, o Divino Pio declarou num Rescript a Msecilius que a 

tortura não deveria ser infligida para obter provas contra outro, especialmente porque a acusação não foi de modo algum 

estabelecida por outras provas, uma vez que não resultou que se devesse acreditar no menor, mesmo sem a aplicação da 

tortura; pois ele diz que a idade, que parece proteger as pessoas contra a dureza da tortura, torna-as também mais suspeitas de 

falsidade. 

 

240. Aquele que deu segurança a outro que reivindicava um escravo deve ser considerado como o senhor; e, portanto, tais 

escravos não podem ser submetidos a tortura para obter provas contra ele. O Divino Pio declarou o seguinte num Rescript: 

"Deve provar o seu caso através de outro testemunho, pois a tortura não deve ser infligida a escravos, quando o possuidor de 

uma propriedade tenha dado segurança a um reclamante, e entretanto, seja considerado como o senhor". 

 

241. Modestinus, On Punishments, Livro III. 

 

Os Irmãos Divinos declararam num Rescript que a tortura poderia ser repetida. 

 

242. O Divino Pio declarou num Rescript que aquele que fez uma confissão implicando a si próprio, não será torturado para 

obter provas contra outros. 

 

243. Papinianus, Opiniões, Livro XVI. 

 

Mais uma vez, quando um estranho traz uma acusação, foi estabelecido que os escravos podem ser torturados para obter 

provas contra os seus senhores; uma regra que o Divino Marco, e depois o Imperador Máximo, seguiram na tomada das suas 

decisões. 

 

244. Os escravos não são torturados contra o seu senhor onde é feita uma acusação de fornicação. 
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245. Num caso de nascimento fraudulento, se uma pessoa que as outras crianças afirmam não ser o seu irmão reclamar a 

herança, será aplicada tortura aos escravos pertencentes à herança, pelo facto de não ser empregada contra as outras crianças 

como senhores, mas a fim de determinar a sucessão do proprietário falecido. Isto concorda com o que o Divino Adriano 

afirmou num Rescript, pois quando um homem foi acusado de ter assassinado o seu companheiro, o Imperador decretou que 

um escravo possuído em comum poderia ser posto à questão, porque isto parecia ser feito em nome do seu senhor que tinha 

sido morto. 

 

246. Dei como minha opinião que quando um escravo foi condenado às minas, não deveria ser torturado para obter provas 

contra a pessoa que tinha sido seu senhor, e que não fazia diferença se ele tivesse confessado que tinha sido o autor do crime. 

 

247. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Quando várias pessoas são acusadas do mesmo crime, devem ser ouvidas de modo a começar por aquela que é mais tímida, 

ou que parece ser de tenra idade. 

 

248. Uma pessoa acusada que esteja sobrecarregada com provas concludentes pode ser torturada uma segunda vez; 

especialmente se tiver endurecido a sua mente e corpo contra os tormentos. 

 

249. Num caso em que nada tenha sido provado contra o arguido, a tortura não deve ser aplicada sem a devida consideração; 

mas o acusador deve ser instado a confirmar e fundamentar o que alegou. 

 

250. As testemunhas não devem ser torturadas com o objectivo de as condenar por falsidade, ou para apurar a verdade; a 

menos que estejam alegadamente presentes quando a escritura foi cometida. 

 

251. Quando um juiz não pode obter informações fiáveis sobre uma família, pode torturar os escravos pertencentes à 

propriedade. 

 

252. Não deve ser depositada confiança num escravo que voluntariamente faça acusações contra o seu senhor, pois a 

segurança dos senhores não deve ser deixada à discrição dos seus escravos. 

 

253. Um escravo não pode ser interrogado para obter provas contra o seu senhor, por quem foi vendido, e a quem durante 

algum tempo serviu como escravo, em memória da sua anterior propriedade. 

 

254. Um escravo não deve ser interrogado, mesmo que o seu senhor se ofereça para que seja submetido à tortura. 
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255. É evidente que cada vez que é feito um inquérito sobre se os escravos devem ser interrogados para obter provas contra 

os seus senhores, é necessário verificar primeiro se estes últimos têm direito à sua propriedade. 

 

256. Um Governador que deva tomar conhecimento de uma acusação criminal deve designar publicamente o dia em que irá 

ouvir os prisioneiros, pois aqueles que devem ser defendidos não devem ser oprimidos pela acusação súbita de crime; 

embora, se em qualquer altura o arguido o solicitar, não lhe deva ser recusada autorização para se defender, e por este 

motivo, o dia da audiência, quer tenha sido designado ou não, pode ser adiado. 

 

257. Os prisioneiros podem não só ser ouvidos e condenados em tribunal, mas também em qualquer outro lugar. 

 

258. Tryphoninus, Disputations, Livro IV. 

 

Aquele que tem direito à liberdade nos termos de um trust não pode ser torturado como escravo, a menos que seja acusado 

por outros que já tenham sido sujeitos a tortura. 

 

259. Paulus, Decisões, Livro III. 

 

Um marido, como herdeiro da sua esposa, intentou uma acção contra Surus por dinheiro que alegou que o falecido tinha 

depositado consigo durante a sua ausência, e, como prova disso, apresentou uma única testemunha, o filho do seu libertado. 

Exigiu perante o agente do Tesouro que uma certa escrava fosse submetida a tortura. Surus negou ter recebido o dinheiro, e 

declarou que o testemunho de um homem não devia ser admitido; e que não era costume iniciar o processo com tortura, 

apesar de a escrava pertencer a outra. O agente do Tesouro fez com que a escrava fosse torturada. O Imperador decidiu, em 

recurso, que a tortura tinha sido infligida ilegalmente, e que o testemunho de uma testemunha não devia ser acreditado, e que, 

por conseguinte, o recurso tinha sido devidamente interposto. 

 

260. O mesmo, Sobre as Punições de Civis. 

 

O Divino Adriano declarou num Rescript que ninguém devia ser condenado porque estava sujeito a ser sujeito a tortura. 

 

261. The Same, Sentences, Book I. 

 

Aqueles que foram presos sem terem sido acusados, não podem ser torturados, a menos que suspeitas bem fundamentadas 

lhes estejam ligadas. 
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Título. 19. Relativo aos castigos. 

 

 

 

262. Ulpianus, Disputas, Livro VIII. 

 

Em todos os casos de crime, foi decidido que a pessoa condenada não sofrerá a pena que a sua condição admitiu no momento 

em que o julgamento foi proferido contra ela, mas a que teria sofrido se tivesse sido condenado quando cometeu a infracção. 

 

263. Assim, quando um escravo comete um crime, e é alegado que depois obteve a sua liberdade, deve sofrer a pena que teria 

sofrido se tivesse sido condenado no momento em que cometeu a infracção. 

 

264. Por outro lado, se a sua condição fosse agravada, deve sofrer a pena que teria sofrido se tivesse permanecido na sua 

condição anterior. Em termos gerais, foi decidido que, com referência às leis relativas a processos públicos ou infracções 

privadas de que os Prefeitos ou Governadores têm jurisdição extraordinária, as pessoas pobres, que escapam às sanções 

pecuniárias, são passíveis de punição arbitrária. 

 

265. O mesmo, No Édito, Livro XLVIII. 

 

Devemos entender uma pessoa que tenha sido condenada por um crime capital a ser considerada culpada de uma infracção 

que implica a morte, a perda dos direitos civis, ou a servidão. 

 

266. É estabelecido que após a deportação ter sido substituída pela interdição da água e do fogo, o arguido não perde a sua 

cidadania até que o Imperador tenha decidido que será deportado para uma ilha. Pois não há dúvida de que o Governador não 

o pode deportar, mas o Prefeito da Cidade tem o direito de o fazer, e considera-se que ele perdeu a sua cidadania 

imediatamente após a sentença do Prefeito ter sido pronunciada. 

 

267. Entendemos que ele tenha sido condenado e que não tenha recorrido; se, no entanto, ele deve recorrer, ainda não é 

considerado condenado. Mas se ele for considerado culpado de um crime capital por alguém que não tinha o direito de o 

fazer, o resultado será o mesmo, pois uma pessoa só é condenada se a condenação for válida. 

 

268. The Same, On Sabinus, Livro XIV. 
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A execução da pena imposta a uma mulher grávida deve ser adiada até que ela dê à luz o seu filho. Na verdade, estou bem 

ciente da regra de que a tortura não deve ser infligida a uma mulher enquanto ela estiver grávida. 

 

269. Marcianus, Institutos, Livro XIII. 

 

As pessoas que são relegadas ou deportadas para uma ilha devem evitar lugares proibidos; e é lei que aquele que foi relegado 

não deve afastar-se do lugar para onde foi designado, caso contrário, aquele que foi relegado durante algum tempo será 

condenado ao exílio perpétuo. Aquele que é relegado para o resto da vida é enviado para uma ilha; aquele que é relegado para 

uma ilha é deportado; e aquele que é deportado para uma ilha é sujeito à pena de morte. Este é o caso, quer o condenado não 

tenha ido para o exílio no tempo em que o deveria ter feito, quer não tenha obedecido às outras regras do exílio, pois a sua 

obstinação aumenta a sua pena, e ninguém pode efectuar a transferência do regresso de um exilado, excepto o Imperador, por 

alguma boa razão. 

 

270. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro VII. 

 

O Divino Trajano declarou num Rescript dirigido a Julius Frontonus que quem estiver ausente não deve ser condenado por 

crime. Da mesma forma, ninguém deve ser condenado por suspeita; pois o Trajano Divino declarou num Rescript dirigido a 

Assiduus Severus: "É melhor permitir que o crime de um culpado fique impune do que condenar um inocente". Pessoas, 

contudo, que são contumazes e não obedecem nem aos avisos nem aos éditos dos Governadores, podem, mesmo ausentes, ser 

condenadas, como é habitual em delitos privados. Qualquer pessoa pode afirmar com segurança que estas coisas não são 

contraditórias. O que deve, então, ser feito? Em relação às partes ausentes, é melhor decidir que penas pecuniárias, ou 

aquelas que afectam a reputação, mesmo na medida da destituição, podem ser impostas se elas, tendo sido frequentemente 

notificadas, não aparecerem através de obstinação; mas se qualquer outra punição mais séria deve ser infligida, como, por 

exemplo, o trabalho duro nas minas, ou a morte, não pode ser imposta às partes enquanto elas estiverem ausentes. 

 

271. Deve dizer-se que quando um acusador está ausente, por vezes são impostas penas mais pesadas do que as prescritas 

pelo Decreto Turpillian do Senado. 

 

272. Deve ser feita uma distinção nos crimes mais graves, ou seja, se foram cometidos intencionalmente ou acidentalmente. 

E, de facto, em todas as infracções, esta distinção deve ou induzir a uma pena a ser infligida no estrito cumprimento da lei, ou 

admitir a moderação a este respeito. 

 

273. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro IX. 
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Quando alguém, para evitar ser sujeito a punição, alega que tem algo a comunicar ao Imperador que diz respeito à sua 

segurança, vejamos se deve ser enviado a ele. Há muitos Governadores que são tão tímidos que, mesmo depois de terem 

proferido sentença por um crime, suspendem a sua execução, e não se atrevem a fazer mais nada. Outros não permitem que 

os arguidos digam nada deste tipo. Outros ainda, por vezes, mas nem sempre, enviam-nos ao Imperador, mas perguntam o 

que desejam comunicar-lhe, e o que têm a dizer em relação à sua segurança; após o que ou adiam a aplicação da pena, ou a 

executam; o que parece ser razoável. Além disso, na minha opinião, depois de os arguidos terem sido condenados, não lhes 

deve ser dada qualquer atenção, independentemente do que digam. Para quem pode entreter qualquer dúvida de que 

recorreram a este pretexto com o objectivo de escapar à pena? E há ainda mais razões para que sejam punidos por terem 

deixado de mencionar o que há tanto tempo se vangloriam de revelar relativamente à segurança do Imperador, pois não 

devem guardar informações tão importantes para si próprios durante tanto tempo. 

 

274. Se um Procônsul verificar que algum dos seus assistentes, ou qualquer um dos seus Adjuntos, é um criminoso, deve 

puni-lo, ou reservá-lo para o seu sucessor? é uma questão que pode ser colocada. Mas há muitos exemplos que mostram que 

puniram não só os escravos dos seus oficiais, e dos seus subordinados, mas também os seus próprios. Isto, de facto, é o que 

deve ser feito, para que, tendo ficado aterrorizados com o exemplo, possam cometer menos delitos. 

 

275. Agora temos de enumerar os diferentes tipos de penas que os Governadores podem infligir aos vários culpados. Estas 

são tais como tirar a vida, ou impor a servidão, ou privar uma pessoa da cidadania, ou incluir o exílio ou castigos corporais: 

 

276. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro VI. 

 

Tais como a castigação com varas, flagelação, e golpes com correntes, 

 

277. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro IX. 

 

Ou a condenação com infâmia, ou a degradação de posto, ou a proibição de algum acto. 

 

278. A vida é tirada, por exemplo, quando alguém é condenado à morte pela espada, pois o castigo deve ser infligido com 

uma espada, e não com um machado, um dardo, um taco, um laço, ou de qualquer outra forma. Assim, os governadores não 

têm poder livre para conceder a escolha da morte, e muito menos o direito de a infligir por meio de veneno. Ainda assim, os 

Irmãos Divinos declararam num Rescript que lhes é permitido escolher o modo de morte. 

 

279. Os inimigos, assim como os desertores, estão sujeitos à pena de serem queimados vivos. 
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280. Ninguém pode ser condenado à pena de ser espancado até à morte, ou de morrer sob varas ou durante tortura, embora a 

maioria das pessoas, quando são torturadas, percam as suas vidas. 

 

281. Há penas que privam uma pessoa da sua liberdade, como acontece quando alguém é condenado às minas, ou a algum 

trabalho relacionado com elas. Há um grande número de minas. Algumas províncias têm-nas e outras não; e as que não têm 

nenhuma enviam culpados que tenham sido condenados para as províncias que as condenaram. 

 

282. Por um Rescript of the Divine Severus, dirigido a Fabius Cilo, o direito de condenar pessoas às minas é exclusivamente 

reservado ao Prefeito da Cidade de Roma. 

 

283. A diferença entre aqueles que são condenados às minas, e aqueles que são condenados ao trabalho nas minas, é apenas 

uma questão de correntes; para aqueles que são condenados às minas, são oprimidos com correntes mais pesadas, e aqueles 

que são condenados ao trabalho ligado às minas, usam correntes mais leves. O resultado disto é que aqueles que fogem do 

trabalho ligado às minas são condenados às minas; e aqueles que fogem das próprias minas são punidos de forma ainda mais 

severa. 

 

284. Além disso, qualquer pessoa condenada ao trabalho em obras públicas e fugas é normalmente condenada a cumprir o 

dobro do tempo; mas apenas esse tempo deve ser duplicado, que lhe restava quando fugia, e que não deve ser duplicado, que 

passou na prisão depois de ter sido preso. Se ele foi condenado a cumprir dez anos, a sua pena deve ser perpétua, ou deve ser 

transferido para o trabalho das minas. Se foi condenado a cumprir dez anos, e imediatamente depois escapou, vejamos se o 

seu tempo deve ser duplicado, ou ser perpetuado, ou se deve ser transferido para o trabalho das minas. A melhor opinião é 

que ele deve ser transferido, ou condenado a cumprir pena perpétua. Pois, em geral, diz-se que quando o dobro do tempo 

excede o período de dez anos, a pena não deve ser limitada. 

 

285. As mulheres são geralmente condenadas ao serviço daqueles que trabalham nas minas, por toda a vida ou por um 

período, tal como no caso das salinas. Quando são condenadas a prisão perpétua, são consideradas escravas penais; mas se 

forem condenadas por um período determinado, mantêm os seus direitos civis. 

 

286. Os governadores normalmente condenam os criminosos a serem confinados na prisão, ou a serem mantidos 

acorrentados; mas não o devem fazer, pois penas deste tipo são proibidas, uma vez que uma prisão deve ser utilizada para a 

segurança dos homens, e não para a sua punição. 

 

287. Estão também habituados a condená-los a minas de giz, e a minas de enxofre, mas estas punições estão bastante 

incluídas na das minas. 
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288. Vejamos se aqueles que são condenados ao divertimento da caça, se tornam escravos penais; pois os mais jovens são 

normalmente sujeitos a esta pena. Por conseguinte, deve ser considerado se tais pessoas se tornam escravos penais, ou se 

conservam a sua liberdade. A melhor opinião é que também se tornam escravos, pois a única forma de se diferenciarem dos 

outros é serem instruídos na caça, ou na dança, ou em alguma outra arte, com o objectivo de actuarem em pantomina, e 

noutras exposições teatrais para entretenimento do público. 

 

289. Não há dúvida que os escravos são normalmente condenados às minas, ao trabalho ligado às minas, ou ao divertimento 

da caça. Quando isto é feito, tornam-se escravos penais, e já não lhe pertencem cujos bens eram antes de terem sido 

condenados. Finalmente, quando um certo escravo que foi condenado às minas foi libertado da punição pela indulgência do 

soberano, o imperador Antonino afirmou muito apropriadamente num Rescript que, pela razão de se ter tornado um escravo 

penal, e por esse motivo ter deixado de pertencer ao seu senhor, não lhe deveria ser restituído posteriormente. 

 

290. Sempre que um escravo tenha sido condenado a prisão perpétua, ou a prisão temporária em cadeia, continua a ser 

propriedade daquele a quem pertencia antes de ser condenado. 

 

291. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro X. 

 

Não é raro os Governadores proibirem pessoas de agirem como defensores, por vezes para toda a vida, por vezes durante um 

certo período de anos, ou durante o tempo em que governam a província. 

 

292. Qualquer pessoa pode também ser proibida de prestar assistência a certas pessoas. 

 

293. Qualquer pessoa pode ser proibida de acusar outro perante o tribunal de um Governador, e mesmo assim não pode ser 

proibido de o fazer perante o seu Adjunto, ou o Agente do Tesouro. 

 

294. Se, no entanto, lhe for proibido acusar perante o Delegado, penso que, em consequência disso, não conservará o poder 

de o fazer perante o Governador. 

 

295. Por vezes, uma pessoa não está proibida de agir como advogado, mas de exercer a advocacia. Esta última pena é mais 

severa do que a proibição de comparecer como advogado, uma vez que, por meio dela, uma pessoa não está autorizada a 

realizar qualquer negócio jurídico. É costume interditar desta forma estudantes de direito, advogados, notários e outros 

membros da profissão de advogado. 

 

296. É também habitual proibi-los de elaborar qualquer instrumento, petição ou depoimento, seja o que for. 
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297. É também habitual proibi-los de parar em locais onde são depositados documentos públicos, por exemplo, nos arquivos, 

ou onde quer que tais documentos sejam armazenados. 

 

298. É também habitual proibi-los de formular testamentos, de escrever, ou de os selar. 

 

299. A pena de ser proibido de realizar qualquer negócio público é também imposta; pois uma pessoa deste tipo pode realizar 

negócios privados, e ainda ser proibida de atender a qualquer negócio público; como ocorre nos casos em que a sentença é 

pronunciada para se abster de todos os assuntos públicos. 

 

300. Há também outras sanções, como nos casos em que alguém é ordenado a abster-se de qualquer negociação; ou de ter 

qualquer coisa a ver com os contratos daqueles que arrendam bens pertencentes ao público; ou com os impostos públicos. 

 

301. É habitual que qualquer pessoa seja proibida de transaccionar qualquer assunto especial, ou qualquer negócio em geral; 

mas vejamos se pode ser condenada a transaccionar algum negócio. Estas sanções, de facto, se alguém as quiser discutir de 

uma forma geral, são contrárias ao Direito Civil, pois um homem não pode ser ordenado, contra o seu consentimento, a fazer 

algo que não possa realizar; mas, em casos particulares, existem boas razões para o obrigar a assistir a determinadas 

negociações. Quando é este o caso, a sentença deve ser executada. 

 

302. Seguem-se as penas que são normalmente infligidas. Deve, contudo, lembrar-se que existem distinções entre elas, e que 

todas as pessoas não devem ser sujeitas à mesma punição. Pois, em primeiro lugar, as decapitações não podem ser 

condenadas às minas, nem ao trabalho ligado às minas, nem à forca, nem a serem queimadas vivas; e se alguma destas 

condenações lhes for imposta, devem ser libertadas. Aquele que pronunciou a sentença, contudo, não pode fazê-lo, mas deve 

ser remetido ao Imperador, que, pela sua autoridade, ou comutará a pena ou dispensará a parte em questão. 

 

303. Os pais e filhos dos decuriões também gozam do mesmo privilégio. 

 

304. Devemos entender pelo termo "filhos", não apenas os filhos, mas todos os descendentes. 

 

305. Mas são apenas os nascidos após a obtenção do cargo de decurião, isentos destas penalidades; ou são todas as crianças, 

mesmo as nascidas numa família plebeuana, isentos? é uma questão que deve ser considerada. Estou inclinado a acreditar que 

todos têm direito a esse privilégio. 

 

306. É evidente que se o pai deixou de ser um decurião, qualquer criança nascida enquanto ocupar o cargo gozará do 

privilégio de não ser sujeita a estas penas; mas se, depois de se tornar plebeu novamente, tiver um filho, este último, tendo 

nascido plebeu, deve ser punido desta forma. 
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307. O Divino Pio declarou a Salvius Marcianus num Rescript que um escravo, que deve tornar-se livre sob uma condição, 

deve ser punido tal como se já estivesse livre. 

 

308. Macer, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

A regra é observada com referência aos escravos, que devem ser punidos como pessoas da mais baixa patente, e nos casos em 

que um homem livre é açoitado, um escravo deve ser açoitado, e ordenado para ser restituído ao seu senhor; e nos casos em 

que um homem livre, depois de ter sido açoitado, é condenado a trabalhar nas obras públicas, um escravo, nas mesmas 

circunstâncias, depois de ter sido mantido acorrentado durante um certo período de tempo, e açoitado, é ordenado para ser 

restituído ao seu senhor. Quando um escravo, após ter sido submetido à punição das correntes, é ordenado a ser restituído ao 

seu senhor, mas não é recebido por ele, será vendido; e se não encontrar um comprador, será condenado a trabalhar nas obras 

públicas para toda a vida. 

 

309. Aqueles que, por alguma causa, foram condenados às minas e depois cometem algum delito, devem ser julgados como 

tendo sido condenados às minas, embora possam ainda não ter sido levados para o local onde serão obrigados a trabalhar; 

pois mudam o seu estado assim que a sentença lhes for proferida. 

 

310. Foi decidido, com referência a plebeus e decuriões, que quando uma pena mais severa do que a autorizada por lei tenha 

sido infligida a alguém, este não se torna infame. Portanto, se um homem tiver sido condenado ao trabalho de parto por um 

determinado período, ou apenas espancado com varas, embora isto possa ter sido feito numa acção que implicou infâmia, 

como, por exemplo, de roubo, deve ser dito que o acusado não se torna infame, porque os golpes com uma vara constituem 

uma pena mais severa do que uma multa pecuniária. 

 

311. Marcianus, On Public Prosecutions, Livro II. 

 

É dever do juiz ter o cuidado de não impor uma pena mais ou menos severa do que o caso exige; pois nem a reputação de 

dureza, nem a glória da clemência devem ser o seu objectivo; mas, tendo ponderado cuidadosamente as circunstâncias do 

caso, devemos decidir o que quer que seja que o assunto exija. É evidente que, nos casos de menor importância, os juízes 

devem inclinar-se para a indulgência; e nos casos em que estão envolvidas penas mais pesadas, embora devam cumprir os 

requisitos severos das leis, devem temperá-las com algum grau de indulgência. 

 

312. Os furtos domésticos, se de importância trivial, não devem ser objecto de processos públicos; e uma acusação deste tipo 

não deve ser permitida quando um escravo é apresentado a julgamento pelo seu senhor, ou um homem livre pelo seu patrão 

em cuja casa vive, ou um trabalhador por qualquer pessoa que contrate os seus serviços; pois aqueles são chamados furtos 



3386 

 

domésticos que os escravos cometem contra os seus senhores, libertadores contra os seus patrões, ou trabalhadores 

contratados contra aqueles para quem trabalham. 

 

313. Além disso, um crime é cometido ou deliberadamente, ou num impulso súbito, ou por acaso. Os ladrões cometem um 

crime deliberadamente quando se organizam. As pessoas agem por impulso súbito quando recorrem à violência, ou ao uso de 

armas, através da embriaguez. Um crime é cometido por acaso, se um homem mata outro enquanto caça, quando aponta um 

dardo a uma besta selvagem. 

 

314. Ser atirado a animais selvagens, ou sofrer ou ser condenado a penas semelhantes, são penas capitais. 

 

315. Macer, Sobre os Deveres do Governador, Livro II. 

 

Em relação à condição civil das pessoas que foram condenadas, não faz diferença se a acusação foi pública ou não; para a 

sentença, e não para o tipo de crime, só é considerada a pena. Portanto, aqueles que são ordenados a serem punidos de outras 

formas, ou que são entregues a animais selvagens, tornam-se imediatamente escravos penais. 

 

316. Ulpianus, Sobre Apelações, Livro I. 

 

É lícito, actualmente, quando alguém tem jurisdição extraordinária de um crime, infligir qualquer sentença que possa desejar, 

mais severa ou mais leve; desde que, em nenhum dos casos, exceda os limites da razão. 

 

317. Macer, Sobre Assuntos Militares, Livro II. 

 

Certas infracções, se cometidas por um civil, ou não implicam qualquer pena, ou apenas uma insignificante, enquanto que no 

caso de um soldado, são severamente punidas; pois se um soldado segue o chamamento de um palhaço, ou sofre para ser 

vendido em escravatura, Menander diz que deve ser submetido à pena capital. 

 

318. Venuleius Saturninus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro I. 

 

O Divino Adriano proibiu que os incluídos na ordem de decuriões fossem punidos capitalmente, a menos que tivessem 

matado um dos seus pais. É, contudo, muito claramente previsto pelos Mandatos Imperiais, que eles deveriam sofrer a pena 

da Lei Corneliana. 

 

319. Cláudio Saturnino, Sobre as Penas dos Civis. 
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Actos tais como roubo ou homicídio; declarações verbais, tais como insultos, ou traição por parte de advogados; escritos, tais 

como falsificações e difamações criminais; e conselhos tais como os dados em conspirações e os acordos de ladrões são 

punidos, pois é o mesmo que um crime ajudar os outros por persuasão. 

 

320. Estes quatro tipos de crimes devem ser considerados sob sete cabeças diferentes; nomeadamente, a causa, a pessoa, o 

lugar, o tempo, a qualidade, a quantidade, e o resultado. 

 

321. A causa, no caso de golpes que ficam impunes quando infligidos por um mestre ou um dos pais; pela razão de que 

parecem ser dados mais para fins de correcção do que de ferimento. São puníveis quando alguém é espancado por um 

estranho em fúria. 

 

322. A pessoa é considerada sob dois pontos de vista: primeiro, o daquele que cometeu o acto; e segundo, o daquele que o 

sofreu; caso contrário, os escravos seriam punidos de forma diferente dos libertados pelas mesmas ofensas. E quem ousar 

atacar o seu amo ou o seu pai é punido de forma diferente daquele que levanta a mão contra um estranho, um professor, ou 

um particular. Na discussão deste assunto, a idade também deve ser tida em conta. 

 

323. O lugar torna o mesmo acto ou de roubo ou sacrilégio, e determina se deve ser punido com a morte ou com uma pena de 

menor severidade. 

 

324. O tempo distingue uma pessoa temporariamente ausente de um fugitivo, e uma arrasa ou um ladrão de dia de alguém 

que comete o crime à noite. 

 

325. A qualidade, quando o acto é mais atroz ou menos grave, como os roubos manifestos são normalmente distinguidos dos 

não-manifestados; querelas de roubos de estradas; pilhagem de roubos comuns; impudicícia de violência. Sobre este ponto, 

disse Demóstenes, o maior orador dos gregos: "Não é a ferida mas a vergonha que causa o insulto, pois não é um acto 

perverso atacar um homem livre, mas torna-se tal quando isto é feito por meio de insulto; para os atenienses, aquele que ataca 

faz muitas coisas que aquele que as sofre não pode comunicar devidamente aos outros, pelo seu porte, pelo seu aspecto, ou 

pela sua voz, quando ele bate com todas as provas de contumácia, como se fosse um inimigo, quer ataque com uma vara, 

quer dê um golpe no olho. Estas coisas são produtivas de aborrecimento, e fazem com que homens que não estão 

acostumados a ser insultados fiquem ao lado de si próprios". 

 

326. A quantidade distingue um roubo comum de quem expulsa uma manada de gado, pois quem rouba uma porca será 

punido apenas como um ladrão; e quem expulsa uma série de animais será punido como um ladrão de gado. 
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327. O resultado também deve ser considerado mesmo quando é provocado por um homem de carácter mais amável; embora 

a lei não castigue com menos severidade uma pessoa a quem foi fornecida uma arma com o objectivo de matar um homem 

do que aquele que realmente o matou. Portanto, entre os gregos, os crimes cometidos por acidente foram expiados por exílio 

voluntário, como foi afirmado pelo mais eminente dos poetas: "Quando eu era pequeno, Menetius de Opontus conduziu-me à 

vossa casa, por causa de um triste homicídio; quando, nesse dia, involuntariamente e sem querer, me enfureci com um jogo 

de dados, matei o filho de Amphidamantus". 

 

328. Acontece que os mesmos crimes são punidos mais severamente em certas províncias; como, por exemplo, em África, os 

que queimam colheitas; na Mísia, os que queimam vinhas; e os contrafactores, onde se situam as minas. 

 

329. Acontece por vezes que as punições de certos malfeitores são tornadas mais severas sempre que é necessário um 

exemplo, como no caso da supressão de muitas pessoas envolvidas em assaltos a auto-estradas. 

 

330. Marcianus, Institutos, Livro I. 

 

Quando algo é deixado por vontade a certos escravos penais, tais como os que foram condenados às minas, e ao trabalho 

ligado às minas, considera-se que não foi escrito, e que foi deixado, não a um escravo do Imperador, mas a um escravo penal. 

 

331. Da mesma forma, algumas pessoas, tais como as que foram condenadas a trabalhos forçados em obras públicas para 

toda a vida, ou deportadas para uma ilha, são privadas da cidadania, de modo que já não gozam de quaisquer privilégios 

derivados do Direito Civil, mas conservam os direitos a que têm direito por força da Lei das Nações. 

 

332. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Ninguém sofre uma penalidade por pensar apenas. 

 

333. The Same, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Se os escravos não forem defendidos pelos seus senhores, não devem, por esta razão, ser imediatamente conduzidos à 

punição, mas devem poder defender-se a si próprios, ou ser defendidos por outro; e o juiz que ouvir o caso deve indagar 

quanto à sua inocência. 

 

334. Paulus, On Plautius, Livro XVIII. 
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Quando uma pena é infligida a alguém, é fornecida por uma ficção legal que não deve ser transmitida ao seu herdeiro; o 

motivo pelo qual parece ser que a punição é estabelecida para a correcção do homem, e quando este está morto contra quem 

se considera ter sido estabelecido, deixa de ser aplicável. 

 

335. Celsus, Digest, Livro XXXVII. 

 

Entendemos a pena extrema como significando apenas a morte. 

 

336. Modestinus, Differences, Livro I. 

 

Quando as pessoas são condenadas às minas, e, por doença ou enfermidades de idade, tornam-se incapazes de realizar 

trabalho de parto, de acordo com um Rescript of the Divine Pius, podem ser dispensadas pelo Governador, que decidirá se 

devem ser libertadas; desde que tenham parentes ou ligações, e tenham cumprido não menos de dez anos da sua sentença. 

 

337. The Same, Regras, Livro VIII. 

 

Quando alguém for condenado às minas sem um prazo definido, devido à ignorância do juiz que impôs a sentença, o prazo de 

dez anos será entendido como tendo sido intencional. 

 

338. The Same, Pandects, Livro XI. 

 

Devemos lembrar que as estátuas dos que foram relegados, ou deportados por alta traição, devem ser removidas. 

 

339. The Same, Pandects, Livro XII. 

 

Se alguém permanecer durante muito tempo sob uma acusação, a sua punição deve, até certo ponto, ser mitigada; pois foi 

decidido que aqueles que foram acusados durante um tempo considerável não devem ser punidos tão severamente como 

aqueles que foram julgados e condenados sem demora. 

 

340. Ninguém pode ser condenado a ser atirado de uma rocha para baixo. 

 

26. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro I. 
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O crime ou a punição de um pai não pode colocar nenhum estigma sobre o seu filho; pois cada um é sujeito ao destino de 

acordo com a sua conduta, e ninguém é nomeado sucessor do crime de outro. Isto foi declarado pelos Irmãos Divinos num 

Rescript dirigido ao povo de Hierapolis. 

 

341. The Same, On Judicial Inquiries, Livro V. 

 

Os Irmãos Divinos declararam num Rescript a Harruntius Silo, que os Governadores das províncias não estavam habituados 

a revogar os julgamentos que eles próprios tinham proferido. Declararam também num Rescript dirigido a Vetina of Italica, 

que nenhum juiz podia alterar a sua própria decisão, e que isto era uma coisa invulgar. No entanto, quando alguém foi 

falsamente acusado, e não tinha inicialmente os documentos para provar a sua inocência, que depois encontrou, e foi sujeito a 

punição, existem alguns Rescript Imperiais em vigor pelos quais se prevê que a pena de tais pessoas seja atenuada, ou que 

sejam inteiramente restituídas à sua condição anterior. Isto, porém, só pode ser feito pelo Imperador. 

 

342. É previsto pelos Mandatos Imperiais com referência a Decuriões, e funcionários civis que tenham sido culpados de 

crimes capitais, que se alguém parecer ter cometido um crime pelo qual deva ser relegado para uma ilha fora da província, os 

factos, juntamente com a sentença imposta, devem ser submetidos ao Imperador por escrito pelo Governador. 

 

343. Noutra secção dos Mandatos Imperiais, é fornecida como se segue: "Quando qualquer dos funcionários de uma cidade 

tiver cometido um roubo, ou qualquer outro crime que pareça merecer a pena capital, deverá colocá-los acorrentados, e 

escrever-me, e também declarar que crime cada um deles cometeu". 

 

344. The Same, On Judicial Inquiries, Livro VI. 

 

O seguinte é a gradação dos crimes capitais. A pena extrema é considerada como sentença para a forca, ou queimadura viva. 

Embora esta última pareça, com razão, ter sido incluída no termo "pena extrema", ainda assim, porque este tipo de punição 

foi inventado posteriormente, parece vir depois da primeira, tal como acontece com a decapitação. A pena de morte seguinte 

é a de trabalho de parto nas minas. Depois disso, vem a deportação para uma ilha. 

 

345. Outras penas fazem referência à reputação, sem incorrer no perigo de morte; como, por exemplo, a relegação para um 

determinado período de anos, ou para toda a vida, ou para uma ilha; ou a pena de trabalho em obras públicas; ou onde o 

culpado é sujeito à punição de chicoteamento. 

 

346. Não é habitual que todas as pessoas sejam chicoteadas, mas apenas os homens livres e de categoria inferior; os de 

categoria superior não estão sujeitos à pena de castigo. Isto é especialmente fornecido pelos Rescriptos Imperiais. 
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347. Algumas pessoas que são normalmente chamadas jovens estão, em algumas cidades turbulentas, acostumadas a 

encorajar os clamores da máfia. Se não tiverem feito mais do que isto, e não tiverem sido previamente avisados pelo 

Governador, são punidos por serem chicoteados, ou são mesmo proibidos de estar presentes em exposições. Se, contudo, 

depois de terem sido corrigidos desta forma forem novamente detectados cometendo a mesma ofensa, devem ser punidos 

com o exílio, e por vezes com a morte; isto é, quando agiram frequentemente de forma sediciosa ou turbulenta, e, tendo sido 

presos várias vezes, e tratados com demasiada clemência, perseveraram nos seus desígnios ousados. 

 

348. Os escravos que foram chicoteados são normalmente restituídos aos seus senhores. 

 

349. E, em geral, devo dizer que todos aqueles a quem não é permitido castigar com chicoteamento são pessoas que deveriam 

ter o mesmo respeito que os decuriões lhes demonstraram. Pois seria incoerente sustentar que qualquer pessoa a quem os 

imperadores tenham, pelas suas Constituições, proibido de ser chicoteado, deveria ser condenada às minas. 

 

350. O Adriano Divino declarou num Rescript: "Ninguém deve ser condenado às minas por um determinado período, mas 

qualquer pessoa que seja condenada por um determinado período, e que realize trabalho ligado às minas, não deve ser 

entendido como condenado às minas; pois a sua liberdade continua a existir enquanto não for condenado ao trabalho para 

toda a vida". Assim, as mulheres condenadas desta forma têm filhos que são livres. 

 

351. É proibido procurar refúgio nas estátuas ou retratos do Imperador, a fim de causar outro ferimento; pois como as leis dão 

igual segurança a todos os homens, parece razoável que aquele que se refugia nas estátuas ou nos retratos do Imperador o 

faça antes para ferir outro do que para garantir a sua própria segurança, a menos que alguém que tenha sido confinado em 

cadeias ou na prisão por pessoas mais poderosas do que ele recorra a esta salvaguarda; pois tais pessoas devem ser 

dispensadas. O Senado decretou que ninguém deve fugir para se refugiar nas estátuas ou retratos do Imperador; e o Divino 

Pio declarou num Rescript que qualquer pessoa que levasse perante ele uma imagem do Imperador, com o propósito de 

incorrer no ódio de outrem, deveria ser punido com o facto de ser colocado acorrentado. 

 

352. Todas as ofensas cometidas contra um patrono ou o filho de um patrono, um pai, um parente próximo, um marido, uma 

esposa, ou outras pessoas com quem alguém seja quase parente, devem ser punidas com mais severidade do que se fossem 

cometidas contra estranhos. 

 

353. Os envenenadores devem ser punidos com a morte, ou se for necessário mostrar respeito pela sua patente, devem ser 

deportados. 
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354. Os homens da estrada, que prosseguem esta ocupação em nome do saque, são considerados muito parecidos com 

ladrões; e quando fazem um ataque e roubam enquanto estão armados, são punidos com a morte, se cometeram este crime 

repetidamente e nas estradas; outros são condenados às minas, ou relegados para as ilhas. 

 

355. Os escravos que conspiraram contra a vida dos seus senhores são geralmente condenados à morte por fogo; por vezes 

também os homens livres sofrem esta pena, se forem plebeus e pessoas de baixa patente. 

 

356. Os incendiários são punidos com a morte quando, induzidos por inimizade ou por pilhagem, provocam um incêndio no 

interior de uma cidade; e são geralmente queimados vivos. Aqueles que também "queimaram uma casa ou uma cabana, no 

campo, são punidos com um pouco mais de clemência". Pois se os incêndios acidentais pudessem ter sido evitados, e foram 

causados pela negligência daqueles em cujas instalações se originaram, e resultaram em danos para os vizinhos; os 

responsáveis são processados civilmente para permitir que qualquer pessoa que tenha sofrido danos recupere os danos, ou 

podem ser sujeitos a uma punição moderada. 

 

357. Uma escala graduada de penas com referência a exilados foi estabelecida por um Édito do Divino Adriano, de modo 

que, se alguém que tenha sido relegado para um mandato regressou antes de este ter expirado, deveria ser relegado para uma 

ilha; e se alguém que tenha sido relegado para uma ilha a deixou, deveria ser deportado para uma ilha; e se alguém, depois de 

ter sido deportado, escapou, deveria ser punido com a morte. 

 

358. O mesmo imperador declarou num Rescript, que uma certa gradação deveria ser observada com referência aos 

prisioneiros, ou seja, aqueles que foram condenados por um determinado período deveriam, em circunstâncias semelhantes, 

ser condenados a prisão perpétua; aqueles que foram condenados a prisão perpétua deveriam ser condenados às minas; e 

quando aqueles que foram condenados às minas cometeram tal acto, deveriam sofrer a pena extrema. 

 

359. Tem sido defendido por muitas autoridades que os notórios assaltantes deveriam ser enforcados nos mesmos locais que 

tinham sido sujeitos à pilhagem, para que outros pudessem ser dissuadidos pelo seu exemplo de perpetrar os mesmos crimes, 

e que poderia ser um consolo para os familiares e ligações das pessoas que tinham sido mortas que a pena fosse infligida no 

mesmo local onde os assaltantes cometeram os homicídios. Alguns também os condenaram a serem atirados a bestas 

selvagens. 

 

360. Os nossos antepassados, ao infligirem cada pena, trataram os escravos com mais severidade do que as pessoas livres; e 

puniram aqueles que são notórios com maior severidade do que os homens de boa reputação. 

 

361. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 
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Aqueles que foram condenados à morte perdem imediatamente tanto a sua cidadania como a sua liberdade. Portanto, esta 

condição prende-se com eles enquanto vivem, e por vezes afecta-os durante muito tempo; o que acontece com aqueles que 

são condenados a serem atirados a animais selvagens, pois são frequentemente mantidos após terem sido condenados, para 

que possam ser torturados para obterem provas contra outros. 

 

362. Modestinus, On Penalties, Livro I. 

 

Se alguém deveria fazer algo pelo qual pessoas de mente fraca ficassem aterrorizadas através da superstição, o Divino Marco 

declarou num Rescript que homens deste tipo deveriam ser relegados para uma ilha. 

 

363. The Same, On Punishments, Livro III. 

 

O Governador não deve, para obter o favor do povo, dispensar pessoas que tenham sido condenadas a serem atiradas a 

animais selvagens. Se, contudo, os culpados tiverem força ou habilidade digna de ser usada em benefício do povo romano, 

ele deve consultar o Imperador. O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript, que não era permitido transferir 

pessoas que foram condenadas, de uma província para outra, sem o consentimento do Imperador. 

 

364. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Se um Governador ou um Juiz fizer a declaração: "Cometeram violência", nos procedimentos sob interdição, o réu não será 

marcado com infâmia, nem será infligida a pena da Lei Juliana. No entanto, quando isto é feito durante a acusação de um 

crime, é outra coisa. Qual seria a regra se o Governador não fizesse uma distinção na aplicação da Lei Juliana relativa às 

Infracções Públicas, e a relativa às infracções privadas? Deve então considerar-se que foi instaurado um processo para a 

punição de um crime. Mas, se o arguido for acusado de infracções ao abrigo de ambas as leis, a que for menos severa, ou 

seja, a que se relaciona com a violência privada, deve ser seguida. 

 

365. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

Os Irmãos Imperiais declararam num Rescript que os escravos que foram condenados a uma pena por um mandato poderiam, 

depois de a terem servido, receber ou a sua liberdade, uma herança, ou um legado; porque uma punição temporária baseada 

numa sentença é equivalente a uma anulação da pena. Se, no entanto, o benefício da liberdade lhes advém enquanto 

estiverem acorrentados, a razão da lei e as palavras da constituição são contrárias à liberdade. É evidente que se a liberdade 

foi concedida por um testamento, e que, quando a herança foi celebrada, o tempo da sentença tinha expirado, o escravo é 

entendido como tendo sido legalmente manumitido; só se um devedor manumitiu um escravo dado em penhor, e a herança 

deve ser celebrada depois de o penhor ter sido libertado. 
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366. The Same, Opinions, Livro XVI. 

 

Um escravo não pode ser condenado a trabalho perpétuo nas obras públicas; e, com muito mais razão, não pode ser 

condenado a trabalho por um período de tempo. Portanto, num caso em que alguém que foi condenado às obras públicas por 

um mandato, por engano, dei como minha opinião que, após o tempo ter expirado, o escravo deveria ser restituído ao seu 

senhor. 

 

367. Também dei como minha opinião que, de acordo com o Decreto do Senado, essas pessoas estão sujeitas à pena de 

informadores que, pela intervenção de um terceiro, fizeram com que um informador cometesse a infracção. 

 

368. Callistratus, Perguntas, Livro I. 

 

Os Mandatos Imperiais, que são comunicados aos Governadores, prevêem que ninguém será condenado a penas de prisão 

perpétua; e isto também foi declarado pelo Adriano Divino num Rescript. 

 

369. Hermogenianus, Epitomes, Livro I. 

 

Aqueles que são condenados às minas, ou ao serviço dos criminosos que aí trabalham, tornam-se escravos penais. 

 

370. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Foi considerado que os dardanarii que fazem uso de medidas falsas serão punidos arbitrariamente, com a finalidade de 

proteger o bem-estar do povo com referência à alimentação, de acordo com a natureza do crime. 

 

371. O mesmo, Sentenças, Livro V. 

 

Se alguém tiver roubado qualquer metal ou dinheiro pertencente ao Imperador, será punido com a pena das minas e com o 

exílio. 

 

372. Os desertores que se dirigirem ao inimigo, ou que revelem os nossos planos, serão queimados vivos, ou enforcados 

numa forca. 

 

373. Os instigadores de sedição e de tumulto, que resultam na revolta do povo, serão, de acordo com a sua patente, ou 

enforcados numa forca, atirados a animais selvagens, ou deportados para uma ilha. 
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374. Qualquer pessoa que corrompa virgens que ainda não possam casar, se de baixa patente, será condenada às minas; se de 

mais alta patente, será relegada para uma ilha, ou enviada para o exílio. 

 

375. Quem não puder provar que foi comprado com o seu próprio dinheiro não poderá exigir a sua liberdade; e será, além 

disso, restituído ao seu senhor sob pena de ser confinado em cadeias; ou se o próprio senhor preferir, será condenado às 

minas. 

 

376. Aqueles que administram uma bebida com o objectivo de produzir aborto, ou de causar afecto, embora não o possam 

fazer com intenção maliciosa, ainda assim, porque o acto oferece um mau exemplo, serão, se de grau humilde, enviados para 

as minas; ou, se de grau superior, serão relegados para uma ilha, com a perda de uma parte dos seus bens. Se um homem ou 

uma mulher perder a sua vida através de tal acto, o culpado será submetido à pena extrema. 

 

377. Uma vontade que é nula por lei pode ser suprimida com impunidade; pois não há nada que possa ser reivindicado ao 

abrigo da mesma, ou que possa efectivamente existir. 

 

378. Qualquer pessoa que abra a vontade de qualquer pessoa que ainda viva, e a leia e resele, está sujeita à pena da Lei 

Corneliana; e, em regra, as pessoas de patente inferior são condenadas às minas, e as de patente superior são deportadas para 

uma ilha. 

 

379. Se alguém provar que os documentos relativos ao seu processo foram entregues pelo seu advogado ao seu adversário, o 

referido advogado, se de categoria inferior, será condenado às minas, e se de categoria superior, será relegado a prisão 

perpétua, e privado de metade dos seus bens. 

 

380. Quando qualquer pessoa, que possua documentos depositados com ele, os transfira a um terceiro na ausência daquele 

que os depositou, ou os entregue ao adversário deste último, ou será condenado às minas, ou deportado para uma ilha, de 

acordo com a sua condição legal. 

 

381. Quando os juízes são alegadamente corruptos por dinheiro, os seus nomes são normalmente apagados pelo Governador 

dos registos do tribunal; ou são enviados para o exílio, ou relegados para um mandato. 

 

382. O soldado que, tendo recebido uma espada, foge da prisão, é punido com a morte. Aquele que deserta com alguém que 

foi nomeado para guardar é passível da mesma pena. 
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383. Um soldado que tentou matar-se, e não teve sucesso, será punido com a morte, a menos que tenha cometido o acto por 

não poder suportar sofrimento, doença ou dor de algum tipo, ou por qualquer outra boa razão; caso contrário, deverá ser 

desonrosamente dispensado. 

 

384. Tryphoninus, Disputations, Livro X. 

 

Cícero, na sua oração por Cluentius Avitus, disse que quando estava na Ásia, uma certa mulher milesiana, tendo recebido 

dinheiro de certos herdeiros substitutos, produziu um aborto em si mesma, através de drogas, e foi condenada à morte. Se, 

contudo, qualquer mulher, após um divórcio, cometer um acto violento sobre as suas vísceras, pelo facto de estar grávida e 

não desejar dar um filho ao seu marido, que ela odiava, deveria ser punida com um exílio temporário; como foi declarado 

pelos nossos mais excelentes Imperadores num Rescript. 

 

385. Paulus, Decretos, Livro III. 

 

Foi decidido que Metrodorus, por ter abrigado conscientemente um inimigo em fuga, deveria ser deportado para uma ilha; e 

que Filoctetis, que estava ciente de que estava escondido, e manteve o facto em segredo durante muito tempo, deveria ser 

relegado para uma ilha. 

 

386. Papinianus, Definitions, Livro II, 

 

A sanção das leis, que, na última secção, impõe uma certa penalidade àqueles que não obedecem aos seus preceitos, não se 

aplica aos casos em que uma penalidade é especificamente acrescentada pela própria lei, e não há dúvida de que em todas as 

leis a espécie está subordinada ao género. Também não é provável que um crime seja punido com penas diferentes ao abrigo 

da mesma lei. 

 

387. Hermogenianus, Epitomes, Livro I. 

 

Pela interpretação das leis, as penas devem antes ser mitigadas do que aumentadas em severidade. 

 

388. Paulus, Opiniões, Livro I. 

 

O Imperador Antonino declarou num Rescript dirigido a Aurelius Atilianus: "Um Governador não pode proibir a ninguém o 

uso do seu ofício por mais tempo do que o incluído na sua administração". 
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389. Disse também que, "Qualquer pessoa que, pela prática de alguma ofensa, tenha perdido a honra de ser um decurion, não 

pode reclamar os privilégios do filho de um decurion a fim de escapar à inflicção de uma pena". 

 

 

 

 

 

Tit. 20. Relativo aos bens de pessoas que tenham sido condenadas. 

 

 

 

 

 

390. Callistratus, On the Rights of the Treasury and the People, Livro I. 

 

Em consequência da condenação, os bens são confiscados ou quando a vida ou a cidadania é confiscada, ou quando é 

imposta uma condição de servidão. 

 

391. Mesmo aqueles que foram concebidos antes da condenação e que nasceram depois têm direito a partes dos bens dos seus 

pais condenados. 

 

392. Esta parte, contudo, não é concedida a crianças, a menos que estas nasçam em casamento legal. 

 

393. Nenhuma parte é dada aos filhos de alguém que apenas tenha sido privado de metade dos seus bens. Isto foi declarado 

pelos Irmãos Divinos num Rescript. 

 

394. The Same, On Judicial Inquiries, Livro VI. 

 

Não é necessário tirar a roupa a uma pessoa quando esta é colocada na prisão, mas apenas depois de ter sido condenada. Isto 

foi declarado pelo Adriano Divino num Livro de Rescrição. 

 

395. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Ao abrigo de cinco leis, o dote de uma mulher condenada é confiscado, nomeadamente, por alta traição, violência pública, 

parricídio, envenenamento, e assassinato. 
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396. Papinianus, On Adultery, Livro II. 

 

Todo o marido tem sempre direito a acções contra o Tesouro. 

 

397. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Se, contudo, a mulher é punida com a morte ao abrigo de alguma outra lei que não confisca o seu dote, pela razão de se 

tornar primeiro escrava penal, é verdade que o seu dote passa para o seu marido como se estivesse morta. 

 

398. Marcelo diz que se uma filha sob controlo paterno é deportada, o seu casamento não é dissolvido pelo simples facto da 

sua deportação, e esta opinião é correcta; pois, como a mulher permanece livre, nada impede o marido de reter o seu afecto 

conjugal, ou a mulher de reter o seu afecto como esposa. Portanto, se a mulher tem a intenção de deixar o seu marido, 

Marcelo diz que o pai pode então instituir procedimentos para recuperar o seu dote. Se, contudo, ela for a mãe de uma 

família, e for deportada durante a existência do casamento, o dote permanecerá nas mãos do marido; mas se o casamento for 

posteriormente dissolvido, ela pode intentar a sua acção, tal como se, por considerações de humanidade, o direito de o fazer 

tivesse sido adquirido recentemente. 

 

399. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro X. 

 

O Divino Adriano declarou num Rescript para Aquilius Bradua: "É evidente que, pelo próprio nome, se deve entender o que 

se entende por roupa. Pois ninguém pode razoavelmente dizer que sob este termo está incluída a propriedade de pessoas que 

foram condenadas, pois se alguém está a usar uma cinta, ninguém deve reclamá-la neste terreno; mas qualquer roupa que usa, 

ou quaisquer pequenas somas de dinheiro que possa ter na sua posse para viver, ou quaisquer anéis de luz, ou seja, qualquer 

que não valha mais do que cinco aureis, pode ser exigida. "Caso contrário, se a pessoa condenada tiver no dedo uma 

sardinha, ou qualquer outra pedra preciosa de grande valor, ou tiver na sua posse qualquer nota a pedir uma grande soma de 

dinheiro, esta não pode, por nenhum direito, ser retida como parte da sua roupa". Vestuário do qual um homem pode ser 

despojado são as coisas que ele trouxe consigo quando foi colocado na prisão, e com as quais se veste quando é conduzido à 

punição, como o próprio nome indica. Assim, nem os carrascos nem os seus assistentes podem reivindicar estas coisas como 

despojos no momento em que o culpado é executado. Os governadores não devem apropriar-se destes artigos em seu próprio 

benefício, ou sofrer que os assistentes ou carcerários lucrem com este dinheiro, mas devem preservá-lo para despesas que os 

governadores têm o direito de fazer; como, por exemplo, para papel para uso de certos oficiais; ou como doações para 

soldados que se tenham distinguido pela sua coragem; ou para serem apresentados a bárbaros pertencentes a uma embaixada; 

ou para qualquer outro fim. Além disso, frequentemente, os Governadores pagaram ao Tesouro somas de dinheiro que 
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tinham recolhido, o que é uma manifestação de grande diligência, pois será suficiente se não se apropriarem dele para seu 

próprio uso, mas permitirem que ele seja empregue em benefício do seu gabinete. 

 

400. Paulus, Sobre as Acções Concedidas aos Filhos de Pessoas Que Foram Condenadas. 

 

Como razão natural, que é um certo tipo de lei tácita, concede aos filhos as heranças dos seus pais, chamando-os à sucessão 

da mesma forma que a uma dívida, oh esta conta o nome de herdeiros directos foi-lhes conferido pelo Direito Civil; para que, 

como não podem ser afastados da sucessão pela vontade dos pais, a menos que por uma boa razão, tenha sido considerado 

perfeitamente justo que, nos casos em que a condenação de um dos pais o priva dos seus bens como pena, os filhos sejam 

tomados em consideração, por receio de sofrerem uma pena mais severa por delitos cometidos por outros, cuja culpa não os 

envolveu, sujeitando-os à maior pobreza. Foi decidido que, em tais circunstâncias, deveria ser exibido um certo grau de 

moderação; para que aqueles que teriam direito a toda a propriedade pelo direito de herança pudessem ter alguma parte da 

mesma lhes fosse concedida. 

 

401. Quando um libertado é punido, qualquer dos seus bens a que o seu patrono teria direito se o seu libertado tivesse 

morrido não lhe deveria ser retirada uma morte natural; mas a parte restante da herança que não tinha qualquer referência à 

sua manumissão deve ser confiscada ao Tesouro. 

 

402. É apenas que certas partes dos bens de pessoas que foram condenadas devem ser dadas a adoptivos, bem como a 

crianças naturais, se a adopção não foi feita de forma fraudulenta. Considera-se que uma adopção é feita com o objectivo de 

fraude quando alguém adopta uma criança, embora ainda não tenha sido acusado, mas, consciente do estado desesperado dos 

seus assuntos, é influenciado pelo medo de uma acusação iminente, para que uma parte dos bens que pensa estar prestes a 

perder possa ser salva. 

 

403. Quando a pessoa condenada tem vários filhos, foram apresentados exemplos em que todos os seus bens foram 

concedidos a vários filhos. O Adriano Divino declarou num Rescript: "O número de filhos de Albinus faz-me olhar 

favoravelmente para o seu caso, pois prefiro que o meu império seja aumentado pela adição de homens, em vez de dinheiro; 

por isso, desejo que lhes seja dada a propriedade do seu pai, que tantos possuidores tornarão evidente, especialmente se eles 

obtiverem todos os seus bens". 

 

404. Mais uma vez, qualquer propriedade que a pessoa condenada tenha adquirido por crime não aumenta a quota-parte dos 

filhos; por exemplo, se ele tiver causado a morte de um parente seu, e entrar nos seus bens, ou obtiver a posse pretoriana dos 

mesmos; pois isto foi estabelecido pelo Divino Pio num Rescript. Consequentemente, quando um filho sob controlo paterno 

tinha sido condenado por matar, por meio de veneno, uma pessoa pela qual tinha sido nomeado herdeiro; o referido 
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Imperador proferiu a decisão de que, embora tivesse entrado na propriedade por ordem do seu pai, sob cujo controlo estava 

na altura, a mesma deveria ser confiscada ao Tesouro. 

 

405. Se a pessoa cujos bens foram confiscados tiver sido relegada, qualquer coisa adquirida por ele após a condenação 

pertencerá aos seus herdeiros testamentários ou aos seus herdeiros legais; pois qualquer pessoa que tenha sido relegada para 

uma ilha goza do direito de fazer um testamento, bem como de todos os outros direitos. Se, no entanto, tiver sido deportado, 

não poderá ter um herdeiro, porque perdeu a sua cidadania; e quaisquer bens adquiridos posteriormente serão confiscados ao 

Tesouro. 

 

406. Marcianus, Livro. 

 

O direito dos patrões é preservado sem prejuízo para os seus filhos, no que diz respeito aos bens de um libertado do seu pai, 

cujos bens tenham sido confiscados. Se o filho do patrono aparecer, o Tesouro não pode reclamar nada da parte a que tem 

direito. 

 

407. No entanto, se houver um filho do padroeiro, e um filho do libertado também, o primeiro será excluído; e ainda haverá 

mais razões para considerarmos que não haverá motivo de confiscação ao Tesouro, pois os filhos do libertado excluem os do 

padroeiro, e os do padroeiro excluem o Tesouro. 

 

408. Mas mesmo que o filho do padroeiro não queira exigir a posse da herança por parte dos pretorianos, fica estabelecido 

que o Tesouro será excluído da parte da propriedade do Libertador do seu pai a que tem direito. 

 

409. Os bens de uma pessoa que tenha sido relegada não são confiscados, a menos que tal seja expressamente feito pelos 

termos da sentença; mas os direitos dos libertados não podem ser retirados por uma sentença especial, porque só o Imperador 

pode privar uma pessoa relegada dos mesmos. 

 

410. Quando um pai, que deu um dote pela sua filha, é condenado, nada é confiscado ao Tesouro, mesmo que a filha deva 

morrer posteriormente durante o casamento, caso em que o dote profeccial reverterá para o pai. Portanto, permanecerá nas 

mãos do seu marido. 

 

411. Callistratus, Livro. 

 

A menos que se prove que o pai, através da apreensão da condenação, e a fim de defraudar o Tesouro, consultou os interesses 

dos filhos. 
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412. Marcianus, Livro. 

 

Mesmo que o pai tenha prometido um dote para a sua filha, e tenha sido condenado, uma acção para recuperar o dote dos 

bens do pai será concedida ao marido contra o Tesouro. 

 

413. Quando um pai tiver sido condenado, após a dissolução do casamento da filha, e, de facto, após a filha ter dado o seu 

consentimento para que ele tivesse o dote, o Tesouro pode recuperá-lo do marido; mas, antes de dar o seu consentimento, a 

própria filha terá o direito de recuperar o seu dote. 

 

414. O mesmo, Livro. 

 

Quando qualquer pessoa que tenha sido condenada e morra enquanto o recurso estiver pendente, os seus bens não são 

confiscados; pois mesmo um segundo testamento, se ele o fizer, será válido. O mesmo deve ser dito, mesmo que o recurso 

seja rejeitado. 

 

415. Um arguido, excepto quando acusado de alta traição, pode administrar os seus próprios bens, pagar as suas dívidas e 

receber o que lhe é devido, se for pago de boa fé; mas qualquer alienação que tenha feito com o objectivo de defraudar o 

Tesouro após a sua condenação pode ser posta de lado. 

 

 

 

Tit. 21. No que diz respeito aos bens daqueles que se mataram ou corromperam os seus acusadores antes do julgamento ter 

sido proferido. 

 

 

416. Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 

 

Foi decretado pelos Imperadores que, quando se tratava de crimes capitais, aquele que corrompe o seu adversário não é 

passível de punição, excepto nos casos em que incorra na pena de morte; pois era sua opinião que aqueles que desejam salvar 

a vida de um parente de sangue por qualquer meio deviam ser desculpados. 

 

417. Macer, Ministério Público, Livro II. 
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Os imperadores Severus e Antoninus a Julius Julianus: Aqueles que são ditos pelos ladrões como tendo corrompido o seu 

acusador, e estão mortos, são considerados como tendo confessado o seu crime, e por isso não deixaram qualquer defesa aos 

seus herdeiros. 

 

418. Quando alguém, relativamente a cuja pena foi enviada uma comunicação ao Imperador, por exemplo, por ter sido 

decurionado, ou deveria ter sido deportado para uma ilha, e morre antes do Imperador ter enviado a sua resposta, pode ser 

perguntado se deveria ser considerado como tendo morrido antes do julgamento. Pode dizer-se que esta questão foi resolvida 

por um Decreto do Senado, que foi promulgado com referência a pessoas que foram transferidas para Roma, e morreram 

antes do julgamento ser proferido. Os termos deste decreto são os seguintes: "Como ninguém pode ser considerado 

condenado durante este ano, antes do julgamento do seu caso ter sido proferido e tornado público em Roma; nenhum bem 

pertencente a uma pessoa falecida será confiscado antes do julgamento do seu caso ter sido tornado público em Roma; e os 

seus ?herdeiros podem tomar posse dos seus bens". 

 

 

419. Marcianus, On Informers. 

 

Pessoas que tenham sido acusadas, ou tenham sido apanhadas enquanto cometiam um crime, e, por medo de uma acusação 

iminente, matam-se a si próprias, não têm herdeiros. Papinianus, no entanto, no Décimo Sexto Livro de Opiniões, diz que 

quando pessoas que ainda não tenham sido acusadas de crime, imponham a si próprias mãos violentas, os seus bens não serão 

confiscados pelo Tesouro; pois não é a maldade do acto que o torna punível, mas considera-se que a consciência de culpa 

entretida pelo arguido toma o lugar de uma confissão. Assim, os bens daqueles que deveriam ser acusados, ou que foram 

apanhados a cometer um crime, ou que se mataram a si próprios, devem ser confiscados. 

 

420. Além disso, como o Divino Pio declarou num Rescript, os bens de qualquer pessoa que se mate depois de ter sido 

acusado, devem ser confiscados pelo Tesouro apenas quando tenha sido acusado de um crime pelo qual, se fosse condenado, 

poderia ser punido com a morte ou deportação. 

 

421. Também declarou num Rescript que qualquer pessoa acusada de roubo de pouca importância, embora possa ter posto 

fim à sua vida enquanto a acusação estava pendente, não deveria ser considerada como estando numa posição que justificasse 

que os seus herdeiros fossem privados dos seus bens; uma vez que ele próprio não teria sido privado disso se tivesse sido 

considerado culpado de roubo. 

 

422. Por conseguinte, em conclusão, deve ser dito que os bens daquele que impôs mãos violentas sobre si próprio deveriam 

ser confiscados ao Tesouro, se ele tivesse sido implicado no crime a tal ponto que teria perdido os seus bens se tivesse sido 

condenado. 
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423. No entanto, se alguém, por cansaço da vida, ou incapacidade de sofrer dor, ou, por qualquer outra razão, pusesse fim à 

sua vida, o Divino Antonino declarou num Rescript que poderia ter um sucessor. 

 

424. Além disso, quando um pai impôs mãos violentas sobre si próprio porque se dizia que tinha morto o seu filho, 

considerou-se que o tinha feito por causa da dor pela perda do seu filho, e por isso, como o Divino Adriano declarou num 

Rescript, os seus bens não deveriam ser confiscados. 

 

425. Deve ser feita uma distinção nestes casos, pois faz diferença por que razão uma pessoa comete suicídio, tal como 

quando se pergunta se quem o fez e não foi bem sucedido deve ser punido como tendo imposto a si próprio uma sentença; 

pois, por todos os meios, deve ser punido, a menos que tenha sido obrigado a dar este passo através do cansaço da vida, ou 

porque era incapaz de suportar dores de alguma descrição. Isto é razoável, pois deveria ser punido se impusesse mãos 

violentas sobre si mesmo sem qualquer causa, pois quem não se poupasse ainda menos pouparia outra. 

 

426. No entanto, os Mandatos Imperiais prevêem que os bens daqueles que morrem em cativeiro ou em liberdade sob prisão 

não sejam confiscados, desde que o resultado dos seus casos seja incerto. 

 

427. Mas, quando alguém tiver cometido suicídio sem ter uma causa justa para o fazer, e morrer após uma acusação ter sido 

apresentada, e os seus herdeiros estiverem prontos para defender o seu caso e mostrar que estava inocente, vamos ver se 

devem ser ouvidos, e se os seus bens devem ser confiscados ao Tesouro antes de o crime ter sido provado, ou se devem ser 

confiscados em todas as circunstâncias. O Divino Pio declarou num Rescript dirigido ao Modestus Taurinus que quando os 

herdeiros estiverem preparados para empreender a defesa, os seus bens não devem ser confiscados, a menos que a comissão 

do crime seja provada. 

 

 

 

Tit. 22. Relativo às pessoas que são interditadas, relegadas e deportadas. 

 

 

428. Pomponius, On Sabinus, Livro IV. 

 

O início do Rescript of the Divine Trajan to Didius Secundus é o seguinte: "Estou ciente de que os bens de pessoas que foram 

relegadas foram confiscados ao Tesouro pela avareza de outrora, mas um rumo diferente é agradável à minha clemência, pois 

desejo dar este exemplo adicional para mostrar que favorecei a inocência durante o meu reinado". 
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429. Marcianus, Institutos, Livro XIII. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript que qualquer pessoa que tenha sido deportada não pode ser manumumada. 

 

430. Alfenus, Epitomes, Livro I. 

 

Aquele que perdeu a sua cidadania não priva os seus filhos de quaisquer direitos, excepto aqueles que lhes passariam se 

morresse no estado em que se encontra no gozo da sua cidadania; ou seja, os seus bens, os seus libertados, e qualquer outra 

coisa deste tipo que possa ser encontrada. Tudo o que, de facto, não deriva do seu pai, mas da sua família, da sua cidade, e da 

natureza das coisas, continuará a ser inteiramente seu. Portanto, os irmãos legítimos tornar-se-ão herdeiros uns dos outros, e 

terão direito à tutela e às heranças dos agnados, pois não o seu pai, mas os seus antepassados, deram-lhes estes direitos. 

 

431. Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

As pessoas que foram relegadas para uma ilha mantêm os seus filhos sob o seu controlo, pelo facto de conservarem todos os 

seus outros direitos, uma vez que só lhes é proibido deixar a ilha; e conservam também todos os seus bens, excepto o que já 

lhes foi retirado, pois aqueles que são enviados para o exílio perpétuo ou relegados podem, pela sentença, ser privados de 

uma parte dos seus bens. 

 

432. The Same, Rules, Book I. 

 

O exílio é de natureza tripla; interdição de certos lugares, ou de voo secreto; ou são proibidos todos os lugares excepto um 

designado; ou é prescrito o confinamento a uma ilha, ou seja, a relegação a uma única ilha. 

 

433. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro IX. 

 

Entre as penas está também incluída a deportação para uma ilha, que priva a pessoa da cidadania romana. 

 

434. O direito de deportação para uma ilha não é concedido aos Governadores das províncias, embora seja concedido ao 

Prefeito da Cidade, pois isso é declarado numa Epístola do Divino Severo a Fábio Cilo, Prefeito Urbano. Portanto, sempre 

que o Governador de uma província achar que alguém deve ser deportado para uma ilha, deve notificar a pessoa 

pessoalmente, e também enviar o seu nome ao Imperador, a fim de que possa ser deportado; e, em seguida, escrever ao 

Imperador, dando a sua opinião na íntegra, para que este possa determinar se a sua sentença deve ser executada, e o culpado 

deve ser deportado para uma ilha; e, entretanto, até que a resposta seja dada, deve ordenar-lhe que permaneça na prisão. 
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435. As decursões das cidades (como foi declarado pelos Irmãos Divinos num Rescript), devem ser deportadas ou relegadas 

devido a crimes capitais. E, de facto, ordenam3 Priscus, que, antes de ser torturado, confessou que tinha cometido homicídio 

e fogo posto, para ser deportado para uma ilha. 

 

436. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro II. 

 

Há dois tipos de pessoas relegadas; primeiro, as que são meramente relegadas para uma ilha; e segundo, outras que são 

proibidas de entrar nas províncias, mas a quem não é atribuída uma ilha. 

 

437. Os Governadores das províncias podem relegar pessoas para uma ilha, desde que tenham sob o seu controlo uma que 

pertença à província sobre a qual têm jurisdição; e podem designar especificamente esta ilha, e relegar o culpado para ela. 

Mas se não tiverem tal ilha sob o seu controlo, podem condenar o culpado a ser relegado para uma ilha, e depois escrever ao 

Imperador para que este lhes possa atribuir uma. No entanto, não podem condenar ninguém a uma ilha que não faça parte da 

província sobre a qual têm jurisdição. Entretanto, até o Imperador designar uma ilha, a pessoa que é relegada é colocada à 

frente dos militares. 

 

438. Existe a seguinte diferença entre as pessoas que são deportadas, e as que são relegadas, ou seja, qualquer pessoa pode 

ser relegada para uma ilha por um determinado período, ou por toda a vida. 

 

439. Quando alguém é relegado para um determinado termo ou para toda a vida, mantém o direito de cidadania romana, e 

não perde o poder de fazer uma vontade. 

 

440. É estabelecido por certas rescisões, que nem todos, nem mesmo uma parte dos seus bens, podem ser retirados a pessoas 

que tenham sido relegadas para um determinado termo; e o julgamento que priva as pessoas relegadas de uma parte ou da 

totalidade dos seus bens foi censurado, mas não ao ponto de invalidar tais julgamentos. 

 

441. Um certo tipo de relegação, como esta para uma ilha, existe na província do Egipto, ou seja, relegação para um oásis. 

 

442. Contudo, como ninguém pode relegar uma pessoa para uma ilha que não esteja sob o seu controlo, não tem o direito de 

o relegar para uma província que não esteja na sua jurisdição; como, por exemplo, o Governador da Síria não pode relegar 

ninguém para a Macedónia. 

 

443. Pode, contudo, relegá-lo para fora da sua província. 
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444. Da mesma forma, ele pode relegar qualquer pessoa a permanecer numa determinada parte especificada da sua província; 

por exemplo, ele pode proibi-lo de deixar uma determinada cidade, ou um determinado distrito. 

 

445. Estou ciente de que os Governadores estão habituados a relegar pessoas para as partes mais desérticas das suas 

províncias. 

 

446. Qualquer pessoa pode proibir uma pessoa de viver na província que governa, mas não o pode fazer noutra. Isto foi 

declarado pelos Irmãos Divinos num Rescript. O resultado disto foi que qualquer pessoa que fosse relegada da província em 

que tinha o seu domicílio poderia ir viver na província em que nasceu. O nosso Imperador e os seus Irmãos Divinos, contudo, 

previram esta contingência; pois declararam num Rescript dirigido a Probus, o Governador da Província de Espanha, que: 

"Qualquer pessoa pode ser proibida de permanecer na província em que nasceu pelo funcionário que governa a província em 

que a pessoa tinha o seu domicílio". Ainda assim, é justo que aqueles que não são residentes da província em que cometeram 

a infracção sejam julgados de acordo com os termos deste Rescript. 

 

447. Tem sido questionado se alguém pode proibir outro de permanecer na província em que nasceu, quando ele próprio 

governa a província em que a pessoa vive, e não o proíbe de permanecer na sua própria província; como os Governadores 

estão habituados a fazer da Itália o objecto da interdição, e não proíbem os culpados de entrar no seu próprio país; ou se, 

consequentemente, parece que até a província em que governam foi interditada. Esta última opinião deve ser adoptada. 

 

448. Por outro lado, aquele que governa a província onde o partido em questão nasceu não tem o direito de o proibir de 

habitar na província que agora habita. 

 

449. Quando alguém confessa uma sentença, de modo que aquele que cometeu uma infracção numa província possa ser 

relegado pelo governador dessa província, o resultado será que a pessoa relegada deve evitar as três províncias, excepto a 

Itália; isto é, aquela em que cometeu a infracção; aquela em que vive; e aquela em que nasceu. Se, devido à sua condição ou à 

dos seus pais ou patronos, for considerado como tendo tido a sua origem em diferentes províncias, devemos dizer que, em 

consequência disso, foi proibido em várias províncias. 

 

450. No entanto, alguns governadores foram autorizados a interditar várias províncias, como por exemplo, os governadores 

da Síria e da Dácia. 

 

451. Foi decidido que qualquer pessoa que tenha sido proibida de residir na sua província natal também deve permanecer 

longe de Roma; e, por outro lado, se alguém tiver sido proibido de residir em Roma não será considerado como tendo sido 

proibido de viver no seu próprio país. Isto foi previsto por várias constituições. 
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452. Se é evidente que não o seu país natal, mas alguma cidade em particular foi proibida, vejamos se não podemos dizer que 

a sua província natal, bem como a Cidade de Roma, também o foram proibidos, o que é a melhor opinião. 

 

453. Um dia deve ser fixado pelo Governador para a partida de pessoas que tenham sido relegadas, e isto é normalmente 

feito; pois é costume tomar a decisão da seguinte forma: "Despromovo So-e-So desta província, e destas ilhas, e ele tem de 

partir antes de suc-e-sem-um dia". 

 

454. Os Irmãos Divinos declararam num Rescript que uma pessoa que tenha sido relegada tem certamente o direito de 

apresentar uma petição ao Imperador. 

 

455. Além disso, a sentença proíbe geralmente as pessoas de residirem no território da sua província ou cidade natal, ou 

dentro das muralhas desta última, ou de a abandonarem, ou de pararem em certos subúrbios da mesma. 

 

456. É costume proibir os decuriões de gozar dos privilégios da sua ordem, seja temporária ou permanentemente. 

 

457. Da mesma forma, a pena pode ser imposta a qualquer pessoa para não aceitar qualquer honra, e isto não tem o efeito de 

fazer com que deixe de actuar como decurião; como, de facto, qualquer pessoa pode ser decurião, e ainda não lhe ser 

permitido aceitar qualquer honra, pois qualquer pessoa pode ser Senador, e ainda não poder exigir nenhuma. 

 

458. Qualquer pessoa pode também ser proibida de receber uma única honra, de tal forma, que quem estiver proibido de o 

fazer pode não só obter esta honra em particular, mas também as que são maiores; pois seria extremamente ridículo que uma 

pessoa que estivesse proibida, a título de pena, de receber honras inferiores pudesse aspirar a honras maiores. No entanto, 

uma pessoa que tenha sido proibida de receber certas honras não é impedida de procurar aquelas que são inferiores; mas se 

alguém for proibido de aceitar um cargo a título de pena, a sentença será nula, pois uma pena não pode conceder imunidade. 

Portanto, se alguém for privado de honras, a título de pena, pode dizer-se que quando as referidas honras incluem um cargo 

que envolve grandes despesas, a infâmia da pessoa condenada não o beneficiará por esta razão. 

 

459. Marcianus, Ministério Público, Livro II. 

 

Mas penso que quando for privado da honra, deverá ser obrigado a pagar as despesas. 

 

460. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro X. 

 

Um Governador pode condenar qualquer pessoa a não deixar a sua própria casa. 
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461. Marcianus, Livro. 

 

Mas não evitar incorrer nas despesas necessárias. 

 

462. Ulpianus, Livro. 

 

Por vezes as pessoas que foram relegadas são condenadas ao pagamento de uma multa. 

 

463. Marcianus, Livro. 

 

Um homem que tenha sido relegado da sua cidade, e que não se afaste, será relegado da sua província durante um certo 

tempo. 

 

464. Paulus, Livro. 

 

Qualquer pessoa que tenha sido manumitido por uma pessoa que tenha sido relegada não pode ir para Roma, porque o seu 

patrono não tem permissão para o fazer. 

 

465. Ulpianus, Livro. 

 

Uma pessoa que tenha sido relegada é aquela que está temporariamente ou perpetuamente proibida de permanecer numa 

província, ou em Roma, ou na região que a rodeia. 

 

466. Existe uma grande diferença entre deportação e relegação, pois a deportação priva uma pessoa dos seus direitos como 

cidadão, bem como dos seus bens. A expulsão não o priva de nenhum dos dois, a menos que a sua propriedade seja, por 

alguma razão especial, confiscada. 

 

467. Qualquer pessoa pode ser relegada pelo Imperador, o Senado, os prefeitos e os governadores das províncias, mas não 

pelo Cônsul. 

 

468. Qualquer pessoa que tenha perdido os seus direitos de cidadania, mas que conserve os seus bens, é passível de acções 

pretorianas. 

 

15. Marcianus, Livro. 
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Uma pessoa que é deportada perde os seus direitos como cidadão, mas não a sua liberdade; e, de facto, não pode gozar de 

qualquer direito especial derivado da cidadania, mas pode gozar de um direito das nações; pois pode comprar e vender, 

alugar e arrendar, trocar bens, emprestar dinheiro a juros, e fazer tudo deste tipo; e também pode dar e penhorar quaisquer 

bens que possa adquirir posteriormente, a menos que os acumule a fim de defraudar o Tesouro, que lhe sucederá após a sua 

morte; pois não pode alienar qualquer bem que tenha sido confiscado. 

 

469. Qualquer pessoa que tenha sido deportada por um Governador, sem a sanção do Imperador, pode tornar-se herdeiro e 

receber os legados que lhe tenham sido deixados por vontade própria. 

 

470. O mesmo, Livro. 

 

Ulpianus Damasco solicitou ao Imperador que lhe permitisse deixar à sua mãe o necessário para o seu apoio, e à sua mãe, 

através do seu Libertador, que lhe permitisse deixar algo ao seu filho deportado; após o que o Imperador Antoninus lhes 

dirigiu um Rescript como se segue: "Nem uma herança, nem um legado, nem um fideicomisso podem ser deixados a pessoas 

deste tipo, em violação do costume e do direito público, nem a condição de tais pessoas deve ser alterada. Mas como fez o 

pedido por causa do afecto, permitirei que parta pela sua última vontade o suficiente para o seu apoio e para as suas outras 

necessidades, e poderão levar o que lhes for legado por esta razão". 

 

471. Pomponius, Livro. 

 

Qualquer pessoa que tenha sido relegada não está excluída de ser homenageada por meio de estátuas e quadros. 

 

472. O mesmo. 

 

Uma pessoa que tenha sido relegada mantém a sua condição, bem como a propriedade da sua própria propriedade, e a sua 

autoridade paterna, intacta; quer tenha sido relegada por um tempo determinado, quer por toda a vida. 

 

473. A deportação, porém, não é por tempo. 

 

19. Callistratus. 

 

Qualquer pessoa que tenha sido relegada não pode permanecer em Roma, embora isto possa não ter sido incluído na 

sentença, porque é o país de todas as pessoas. Nem pode permanecer na cidade em que vive o Imperador, nem numa cidade 

por onde passa, porque só é permitido olhar para o Imperador que pode entrar em Roma, pois o Imperador é o pai do seu 

país. 
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474. Quando a sentença é proferida contra homens livres, pelos quais os seus bens são confiscados, tais como, por exemplo, a 

deportação para uma ilha, assim que esta tenha sido imposta, eles mudam a sua condição anterior, e são entregues até à sua 

punição; a menos que algo da natureza de alta traição esteja envolvido, o que exige que a pena seja aumentada. 

 

 

 

Tit. 23. Relativo a pessoas sobre as quais tenha sido pronunciada uma sentença e que tenham sido restituídas aos seus 

direitos. 

 

 

475. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Um patrono que tenha sido deportado, e depois restituído aos seus direitos civis, é admitido à sucessão de um libertado. 

 

476. Se, no entanto, uma pessoa foi condenada às minas, será que a sua servidão penal extingue o seu direito como mecenas, 

mesmo após a sua restauração? A melhor opinião é que a servidão penal não extingue os seus direitos de patrono. 

 

477. The Same, Opinions, Livro V. 

 

Quando uma pessoa que tenha sido deportada e restaurada recupera a sua posição pela indulgência do Imperador, mas não 

recupera todos os seus bens, não pode ser processada pelos seus credores nem pelo Tesouro. No entanto, quando o poder de 

recuperar os seus bens também lhe é oferecido pelo Imperador, e ele prefere renunciar a eles, não pode evitar quaisquer 

acções intentadas contra ele antes de ser condenado. 

 

478. Papinianus, Opiniões, Livro XVI. 

 

O Tesouro reteve os bens de um homem que foi deportado para uma ilha, após a sua punição ter sido perdoada. Está 

estabelecido que os credores antes da sua condenação não têm qualquer direito de acção contra ele que era o seu antigo 

devedor. No entanto, se ele recuperar os seus bens com a restituição da sua posição, não serão necessárias acções pretorianas, 

pois as acções directas mentirão. 

 

479. Paulus, Perguntas, Livro XVII. 
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Uma mulher condenada às minas trouxe à luz uma criança que tinha previamente concebido, e foi depois restituída aos seus 

direitos pelo Imperador. É mais humano afirmar que os direitos de relacionamento também lhe foram restituídos. 

 

 

 

Tit. 24. Sobre os cadáveres de pessoas que são punidas. 

 

 

480. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro IX. 

 

Os corpos daqueles que são condenados à morte não devem ser recusados aos seus familiares; e o Divino Augusto, no 

Décimo Livro sobre a sua vida, disse que esta regra tinha sido observada. Actualmente, os corpos daqueles que foram 

punidos só são enterrados quando tal foi solicitado e a permissão concedida; e por vezes não é permitido, especialmente 

quando as pessoas foram condenadas por alta traição. Mesmo os corpos daqueles que foram condenados a serem queimados 

podem ser reclamados, a fim de que os seus ossos e cinzas, depois de terem sido recolhidos, possam ser enterrados. 

 

481. Marcianus, Ministério Público, Livro II. 

 

Se alguém tiver sido deportado para uma ilha ou relegado, o seu castigo continua a existir mesmo após a sua morte, pois não 

é permitido que seja levado para outro lugar e enterrado, sem o consentimento do Imperador; como Severus e Antoninus 

afirmaram repetidamente em Rescripts, e concederam-no frequentemente como um favor a muitas pessoas que o solicitaram. 

 

482. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Os corpos das pessoas que foram punidas devem ser entregues a quem os solicitar para efeitos de enterro. 
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           Livro XLIX 
 

 

 

 

 

 

 

1. Sobre recursos e relatórios. 

 

2. De que pessoas não é permitido recorrer. 

 

3. A quem e de quem se pode interpor recurso. 

 

4. Quando um recurso deve ser interposto, e dentro de que prazo. 

 

5. Quanto à aceitação ou rejeição de recursos. 

 

6. Relativamente aos avisos de recurso chamados despachos. 

 

7. Nenhuma alteração será feita depois de interposta a interposição do recurso. 

 

8. Que decisões podem ser rescindidas sem recurso. 

 

9. Se os motivos de um recurso podem ser apresentados por outro. 

 

10. Quando um tutor, um curador, ou um magistrado tiver sido nomeado, interpõe recurso. 

 

11. Aquele que recorre deve ser defendido na sua própria província. 

 

12. Quando um litigante de uma parte é obrigado a interpor outra acção perante o juiz (...) 
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13. Se a morte deve ocorrer enquanto um recurso estiver pendente. 

 

14. Relativamente aos direitos do Tesouro. 

 

15. Quanto aos cativos, o direito ao pós-tliminium, e as pessoas resgatadas do inimigo. 

 

16. No que diz respeito aos assuntos militares. 

 

17. Relativamente ao castrense peculiar. 

 

18. Relativo aos veteranos. 

 

 

 

 

 

Título. 1. Sobre os recursos e relatórios. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sobre apelos, Livro I. 

 

Não há ninguém que não saiba com que frequência os recursos são utilizados, e quão necessários são para corrigir a injustiça 

ou a ignorância dos juízes; embora por vezes as sentenças que foram devidamente impostas sejam alteradas para pior, pois 

quem faz o último julgamento não faz, por esta razão, um julgamento melhor. 

 

(1) Levantou-se a questão de saber se um recurso poderia ser retirado de um Rescript do Imperador, quando o Governador de 

uma província, ou qualquer outra pessoa, pediu o seu conselho, e o Rescript foi emitido a título de resposta. Foi também 

perguntado se o direito de recurso permanecia. O que deveria ser feito se o Governador, ao pedir conselho, tivesse feito uma 

falsa declaração? Existe um Rescript do Divino Pio sobre este ponto, dirigido à Comunidade dos Trácios, pelo qual se 

demonstra que o direito de recurso continua a existir. As palavras da Rescrição são as seguintes: "Se alguém nos escrever e 

lhe dissermos algo num Rescript a título de resposta, ser-lhe-á permitido apelar da nossa decisão. Pois se se demonstrar que o 

que nos foi escrito ou não era verdade, ou foi deturpado, nenhuma decisão será considerada como tendo sido proferida por 

nós; e qualquer declaração que nos seja feita será considerada como não tendo sido feita antes de a resposta decidir contra ela 

ter sido escrita". 
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(2) Em consequência disto, considera-se que foi decidido que não deve ser interposto recurso após a consulta do juiz, se por 

acaso este tiver proferido um decreto interlocutório estabelecendo que consultará o Imperador, uma vez que a parte pode 

interpor recurso após a emissão do Rescript. 

 

(3) Quando alguém comete um erro num recurso, por exemplo, quando deve recorrer a um juiz, e recorre a outro, vejamos se 

o seu erro o prejudicará. E, de facto, se ele deve recorrer a um juiz superior, e se erra ao recorrer a um de jurisdição inferior, o 

erro prejudicá-lo-á. Se, contudo, recorrer a um juiz superior, o seu erro não o prejudicará, e esta regra está contida em várias 

constituições. Assim, quando alguém tiver aceite um juiz nomeado pelos cônsules sob uma Rescrição do Imperador, e depois 

recorrer ao Prefeito da Cidade, é-lhe dado alívio pelo seu erro, sob uma Rescrição dos Irmãos Divinos, cujas palavras são as 

seguintes: "Ao dizer que, por engano, apelou do juiz, que aceitou nos termos da nossa Rescrição dos eminentes Cônsules, ao 

nosso amigo Júlio Rusticus, o Prefeito da Cidade, os referidos cônsules eminentes tomarão conhecimento do caso, tal como 

se o recurso lhes tivesse sido feito". Se, então, alguém recorrer a um juiz de jurisdição igual ou superior, ou a um em vez de 

outro, o seu erro não o prejudicará; mas se recorrer a um juiz de jurisdição inferior, isso prejudicá-lo-á. 

 

(4) O documento apresentado pelos apelantes deve ser elaborado de modo a conter os nomes das partes por quem foi 

apresentado; ou seja, os nomes das partes que recorrem, e indicar contra quem recorrem, e de que decisão. 

 

2. Macer, On Appeals, Livro I. 

 

Quando alguém recorrer no momento em que a sentença for proferida, será suficiente que diga: "Eu apelo". 

 

3. Ulpianus, Sobre Apelações, Livro I. 

 

Quando alguém não menciona na sua petição contra o adversário que apelou, estou ciente de que lhe foi perguntado se pode 

ser impedido por uma excepção. Não creio que ele possa ser barrado desta forma. 

 

(1) Quando o apelante tinha vários adversários, e os nomes de alguns deles foram incluídos no seu recurso, e os de outros 

não, levantou-se a questão de saber se podia ser impedido por uma excepção com o fundamento de que, como os seus nomes 

não foram incluídos, ele tinha, por assim dizer, concordado com a decisão, no que lhes dizia respeito. Como a causa de tudo é 

a mesma, penso que ele não deveria ser impedido por uma excepção. 

 

(2) É evidente que se houver várias pessoas que tenham sido condenadas, e os nomes de algumas delas forem incluídos no 

recurso, e os das outras não, apenas serão consideradas como tendo interposto recurso cujos nomes são mencionados na 

petição. 
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(3) Mas e se for mencionado um determinado motivo de recurso? Poderá o recorrente abandoná-lo, e declarar outro V Ou, de 

facto, ficará vinculado, como por uma certa fórmula? Penso que quando uma parte tiver apresentado um recurso, deverá ser-

lhe permitido dar ainda outra causa para o fazer, e processá-lo de todas as formas que puder. 

 

4. Macer, On Appeals, Livro I. 

 

Não é permitido apelar da execução de uma sentença. 

 

(1) É, contudo, permitido recorrer da decisão de alguém que alegadamente tenha colocado uma interpretação errada sobre 

uma sentença, se tivesse autoridade para a interpretar, como, por exemplo, o Governador de uma província, ou o Procurador 

Imperial; desde que, ao discutir as causas para a concessão do recurso, apenas se levante a questão de saber se a interpretação 

foi de acordo com a lei. Isto também foi declarado pelo Divino Antonino num Rescript. 

 

(2) Quando outra pessoa tiver sido condenada, aquele que tiver interesse no caso pode recorrer; por exemplo, aquele que, 

tendo nomeado um advogado, tiver sido derrotado, e o advogado não tiver interposto recurso em seu nome. 

 

(3) Da mesma forma, se o comprador for despejado do imóvel vendido, e negligenciar o recurso, o vendedor pode apelar. Ou, 

se ele intentar uma acção e for derrotado, não deve ser negado ao vendedor o direito de recurso. Mas e se o vendedor que se 

recusou a recorrer não for solvente? E mesmo que deva recorrer, e pareça ser passível de suspeita ao conduzir o caso, a 

defesa por este motivo pode ser confiada ao comprador, tal como se ele próprio tivesse interposto recurso. 

 

(4) Isto foi decidido com referência ao credor, quando o devedor é derrotado e recorre, pois ele não defendeu fielmente o seu 

caso. Esta constituição deve ser entendida como significando que, tendo o credor intervindo, o devedor perdeu o seu caso 

envolvendo um penhor e interpôs recurso. Pois foi decidido que o devedor, em caso de ausência do seu credor, não o 

prejudica de forma alguma. 

 

(5) Quando um advogado que está a conduzir um processo perde-o, vamos ver se ele próprio pode recorrer através de outro 

advogado, porque está estabelecido que um advogado não pode nomear outro. Deve, no entanto, lembrar-se que um 

advogado, pela junta de emissão, se torna o mestre do caso, e por isso pode recorrer através da agência de outro advogado. 

 

5. Marcianus, Sobre Apelações, Livro I. 

 

Um recurso não pode ser feito de uma decisão que afecte outras partes, a menos que por alguma boa razão; por exemplo, 

quando um homem se tenha deixado condenar pelo preconceito do seu co-herdeiro, ou por alguma causa semelhante, embora 
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o co-herdeiro possa estar seguro mesmo sem um recurso. Do mesmo modo, quando as fianças apelam em seu nome, pelo 

qual se tornaram responsáveis. Por conseguinte, a caução de um vendedor pode recorrer se o comprador for derrotado, 

mesmo que tanto o comprador como o vendedor possam concordar com a decisão. 

 

(1) Quando um herdeiro testamentário é derrotado por alguém que intenta uma acção com o fundamento de que uma vontade 

é inofensiva, os legatários e aqueles que receberam a sua liberdade são autorizados a recorrer, se se queixarem de que a 

sentença foi obtida por conluio; como o Divino Pio declarou num Rescript. 

 

(2) Ele também declarou num Rescript que os legatários poderiam apelar. 

 

(3) O mesmo deve ser dito se alegarem que o apelante foi implicado numa transacção fraudulenta, em prejuízo do seu 

prejuízo. 

 

(4) A mesma regra foi estabelecida num Rescript conforme aplicável, sempre que um compromisso tenha sido efectuado sem 

recurso. Quando alguém, no mesmo dia, recorrer verbalmente durante o processo, isto será suficiente. Se, contudo, não o 

fizer, dois ou três dias deverão ser contados para lhe permitir apresentar o seu recurso. 

 

6. Ulpianus, Sobre Apelações, Livro II. 

 

Não só é permitido apelar aquele que é punido, mas também outros em seu nome; e não só quando ele próprio ordena que 

isto seja feito, mas quando qualquer outra pessoa deseja apelar, nem faz qualquer diferença se está quase relacionado com o 

arguido ou não; pois penso que, por motivos de humanidade, todas as pessoas que apelam devem ser ouvidas. Por 

conseguinte, se o próprio arguido concordar com a decisão, não perguntamos se alguém mais tem interesse no assunto. Mas o 

que deve ser feito se a pessoa condenada, apressando-se a perder a sua vida, se opuser ao recurso, e não desejar que este seja 

entretido? Continuo a pensar que a sua punição deve ser adiada. 

 

7. Marcianus, Sobre Apelações, Livro I. 

 

Quando um certo homem, apreensivo com a violência do juiz, notificou o recurso, não só ao tribunal do qual ele recorreu, 

mas publicou-o, o Divino Severus desculpou-o, e permitiu-lhe que processasse o recurso. 

 

8. Ulpianus, Sobre Apelações, Livro IV. 

 

É preciso lembrar que a parte que apela não deve abusar daquele de quem ele apela, pois se o fizer, será punido. Isto foi 

declarado pelos Irmãos Divinos num Rescript. 
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9. Macer, Sobre Apelações, Livro II. 

 

É preciso lembrar que nem uma ala, nem o Estado, podem obter a restituição completa num caso em que a liberdade esteja 

envolvida, mas é necessário um recurso. Isto foi afirmado em vários rescritos. 

 

10. Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 

 

Quando várias pessoas tiverem sido condenadas separadamente, embora no mesmo caso, serão obrigadas a apresentar vários 

recursos. 

 

(1) Se qualquer pessoa apresentar uma acção que inclua várias queixas, e o arguido for condenado a pagar várias somas de 

dinheiro, nenhuma das quais é suficiente para ser submetida à decisão do Imperador, mas todas elas unidas são suficientes, 

ele pode recorrer ao Imperador. 

 

(2) Quando foram produzidas provas contra várias partes que as levaram a ser derrotadas, um único recurso será suficiente, 

porque todas elas foram processadas em conjunto, e derrotadas pelo mesmo testemunho. 

 

(3) Sempre que várias pessoas forem condenadas a pagar uma única quantia, não haverá uma única decisão, e serão elas, 

como arguidos conjuntos, responsáveis pelo mesmo montante, de modo a que cada uma delas seja integralmente responsável; 

ou deverá a sentença ser dividida em tantas partes quantas as pessoas? é uma questão que tem sido colocada. Papinianus 

respondeu que a sentença deve ser dividida entre as pessoas, e que, por conseguinte, os condenados são responsáveis por 

partes iguais. 

 

(4) A afirmação contida nos requerimentos que, numa causa comum, sempre que uma parte recorra e outra não, o sucesso da 

primeira beneficiará a segunda que não recorreu, é uma regra que deve ser adoptada, se houvesse apenas um motivo de 

defesa. Onde, porém, havia vários, é outra coisa; como acontece no caso de dois tutores, em que um deles administra uma 

tutela, e o outro nada tem a ver com isso, e o último interpõe recurso; pois é injusto que aquele que aceita a sentença, pois 

sabe que realizou o negócio, ganhe o seu caso com o recurso daquele que não tomou parte na administração da tutela. 

 

11. The Same, On All Tribunals, Livro III. 

 

Quando o dinheiro foi pago na execução de uma sentença, e no recurso foi proferida uma decisão mais favorável, a parte 

pode recuperar o dinheiro que ele pagou. 
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12. The Same, Opiniões, Livro II. 

 

Se for estabelecido que um duumvir foi criado sem observar as formalidades prescritas pela lei, mas apenas porque foi 

exigido pela voz do povo, à qual o Procônsul consentiu sem ter qualquer direito de o fazer, um recurso tão simples num caso 

é supérfluo. 

 

13. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Não é desvantajoso para um apelante se, na sua petição, ele não indicar de que parte da decisão recorreu. 

 

(1) Não é habitual rejeitar o recurso daqueles que têm pelo menos um bom motivo para recorrer. 

 

14. The Same, On the Edict, Livro XIV. 

 

Quando uma decisão é proferida contra uma vontade, por conluio, vejamos se a decisão do tribunal se manterá. O Divino Pio 

permitiu que as partes recorressem quando foi alegado que certas pessoas se tinham juntado, através de conluio, para anular 

os direitos dos legatários, e escravos que tinham obtido a sua liberdade; e, actualmente, esta é a lei, ou seja, podem recorrer, e 

até comparecer em tribunal perante o mesmo juiz que julgou o caso relacionado com o testamento, se tiverem razões para 

suspeitar que o herdeiro não conduzirá fielmente a defesa. 

 

(1) Sempre que o herdeiro não responde, é proferida uma decisão a favor do seu adversário, e foi declarado num Rescript que 

isto não prejudica nem os legados nem as concessões de liberdade. Este Rescript of the Divine Brothers, dirigido à Domitius, 

é o seguinte: "Sempre que o possuidor estiver ausente, e ninguém responder em seu nome, foi decidido que a sentença não 

terá a autoridade do caso julgado, a menos que seja proferida apenas contra ele, que não compareceu. Por conseguinte, os 

direitos de acção são preservados para aqueles que receberam liberdade, legados, ou confiança pela vontade, se tiverem 

direito a algum, tal como se nenhuma sentença tivesse sido proferida; e, portanto, permitimos que prossigam contra a parte 

que ganhou a causa". 

 

15. Marcellus, Digest, Livro I. 

 

Os escravos não podem recorrer, mas os seus senhores, a fim de os assistir, podem recorrer a um recurso, e qualquer outra 

pessoa pode fazê-lo em nome do senhor. Contudo, quando nem o senhor apela, nem ninguém o faz por ele, não recusamos ao 

escravo o privilégio de implorar alívio para si próprio, depois de ter recebido uma sentença tão severa. 

 

16. Modestinus, Differences, Livro VI. 
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As constituições que discutem a questão de saber se os recursos devem ou não ser recebidos, para que nada de novo possa ser 

introduzido contra eles, não se aplicam àqueles a quem é do interesse do público ser punido sem demora; como, por exemplo, 

os ladrões notórios, ou as pessoas que instigam à sedição, ou os líderes das facções. 

 

17. The Same, Regras, Livro VIII. 

 

Quando duas decisões separadas tiverem sido proferidas num único caso, por exemplo, uma com referência ao mandante e a 

outra com referência ao interesse, serão necessários dois recursos, para que não se possa entender que a parte aceitou um, e 

apelou da outra. 

 

(1) Quando um tutor, nomeado para uma ala, recorre, entretanto, será nomeado um curador para a ala. Se, contudo, a 

autoridade do tutor for necessária, como, por exemplo, para a aceitação de um património, será necessariamente nomeado um 

tutor, uma vez que a autoridade de um curador não é suficiente para este fim. 

 

18. The Same, Opinions, Livro XVII. 

 

Lucius Titius interpôs um recurso para o seu escravo, que tinha sido condenado a ser atirado para feras selvagens. Pergunto 

se ele pode declarar os fundamentos de um recurso deste tipo por um advogado. Modestinus respondeu que o podia fazer. 

 

19. O mesmo, casos explicados. 

 

Se uma decisão foi proferida directamente contra a interpretação estrita da lei, não deve ser válida e, portanto, o caso pode ser 

novamente ouvido sem recurso. Uma decisão não é pronunciada legalmente, se for proferida especialmente contra as leis, um 

Decreto do Senado, ou uma Constituição Imperial. Portanto, quando alguém recorre de tal decisão, e é impedido por uma 

excepção, a decisão não é de modo algum confirmada por este procedimento, pelo que a acção pode ser novamente intentada. 

 

20. O mesmo, sobre as Receitas. 

 

Qualquer pessoa que acuse um tutor de estar sujeito a suspeita, e ponha em causa a sua desculpa por não aceitar a tutela, é 

entendida como agindo em nome de outro. 

 

(1) Aquele que for nomeado um advogado em seu próprio nome deve recorrer no prazo de dois dias, porque está a conduzir o 

seu próprio caso. 
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(2) Não é concedido mais tempo para recorrer aos soldados, e se, depois de terem sido derrotados, não recorrerem e 

cumprirem as formalidades habituais, não serão ouvidos posteriormente. 

 

21. Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro I. 

 

Os Imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que os apelos que foram feitos directamente ao Imperador, sem 

terem sido primeiro apresentados aos magistrados de patente inferior, perante os quais isto deveria ser feito, são devolvidos 

aos Governadores. 

 

(1) Declararam também numa Rescrição que um recurso não é devidamente apresentado ao Imperador por um juiz nomeado 

pelo Governador da província, e que, portanto, deve ser devolvido a este último. 

 

(2) Quando alguém que tenha sido nomeado magistrado recorre, o seu colega, entretanto, deve desempenhar as funções de 

ambos. Se ambos apelarem, será nomeado temporariamente outro magistrado em seu lugar, e aquele que não tiver apelado 

com justiça deverá pagar os danos sofridos pelo governo. No entanto, quando o recurso tiver sido bem fundamentado e assim 

decidido, será determinado quem pagará os danos sofridos. Outro deverá, entretanto, ser nomeado um curador, para se 

encarregar da distribuição das provisões enquanto o recurso estiver pendente. 

 

(3) Declararam também num Rescript que, embora não seja habitual, após a interposição de um recurso, que as colheitas de 

terras em litígio sejam depositadas, ainda assim, como poderiam ser destruídas pela parte adversa, pareceu-lhes justo que 

fossem colocadas nas mãos de um sequestrador. 

 

22. Papinianus, Opiniões, Livro II. 

 

Quando um caso é submetido ao Imperador para exame, pode ser chamado de volta pela pessoa que o enviou. 

 

23. The Same, Opinions, Livro XIX. 

 

Quando um juiz é nomeado pelo Governador de uma província com o propósito de comprometer um caso com o 

consentimento dos litigantes, a parte derrotada pode recorrer. 

 

(1) Quando um representante do Imperador que não desempenhou as funções de Governador, ou tem o direito de nomear um 

juiz em causas privadas, proferiu uma decisão, considerou-se que era inútil recorrer de uma sentença que não 

responsabilizava ninguém. 
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(2) Quando uma decisão foi proferida contra o pai de um filho sob controlo paterno, envolvendo bens que ele podia adquirir 

através do seu filho, dei como minha opinião que o filho não podia recorrer, excepto em nome do seu pai. 

 

(3) Foi decidido que aquele que sabia que lhe tinha sido concedido um Édito peremptório por causa da sua posição não tinha 

direito de recurso, uma vez que estava em seu poder responder em tribunal antes do dia designado, e assim proteger-se, 

evitando a denúncia do Édito. 

 

24. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Quando alguém que transaccione de boa fé ou como tutor, ou curador, tenha sido condenado, e tenha recorrido; e, depois de o 

caso ter sido prolongado durante muito tempo, o recurso foi finalmente decidido não ter sido feito com bons fundamentos; 

surgiu a questão de saber se, porque o julgamento foi feito posteriormente, o interesse do mandante pelo tempo intermédio é 

devido. A resposta é que, de acordo com os factos declarados, deve ser concedida uma acção pretoriana. 

 

(1) O conservador de um menor numa acção intentada contra os herdeiros do seu tutor apresentou um recurso. Como o jovem 

tinha então passado a idade de vinte e cinco anos, e estava no exército, ele negligenciou a acusação do seu recurso. Tendo 

regressado do exército, pergunto se ele próprio deveria processar o seu recurso, ou se deveria solicitar ao seu curador que o 

fizesse. A resposta foi que, de acordo com os factos declarados, o próprio soldado deveria prosseguir com o caso em que 

estava interessado. 

 

25. Paulus, Opiniões, Livro XX. 

 

"O Imperador Alexandre à Comunidade dos Gregos, que se encontram em Bitínia". Não vejo como alguém pode ser 

impedido de recorrer de um julgamento, quando há outro caminho aberto para fazer a mesma coisa, e para me contactar mais 

rapidamente. Proibimos os curadores e os chefes das nações de fazer uso de abusos e violência contra as partes que apelam, e 

(para falar mais claramente) de os impedir de terem acesso a nós; e eles devem obedecer a esta minha decisão, estando bem 

conscientes de que a liberdade daqueles que governam é tanto objecto da minha solicitude como da sua boa vontade e 

obediência". 

 

26. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Quando um caso é enviado ao Imperador, o Governador pode ouvi-lo com o consentimento das partes, se estiver na sua 

jurisdição. 

 

27. The Same, Epitomes of Laiv, Livro V. 
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Quando um tutor interpõe recurso num assunto relativo à sua ala, ou um curador o faz no caso de um adulto, ele pode 

processar o recurso antes de o herdeiro de um ou outro apresentar as suas contas; pois após as contas terem sido apresentadas, 

nem o tutor nem o curador serão obrigados a sustentar os méritos do recurso. 

 

28. Scaevola, Digest, Livro XXV. 

 

Um credor que tinha apresentado queixa contra as fianças não estava presente no julgamento do caso, depois de a questão ter 

sido juntada, e quando as fianças foram liberadas, o seu escravo recorreu. Foi perguntado se o recurso que o escravo interpôs 

em nome do seu senhor era de alguma força ou efeito. A resposta foi que tal apelo não deveria receber qualquer atenção. 

 

(1) Um homem tendo sido ordenado por um juiz a comparecer em tribunal, de acordo com o comando do Governador da 

província, e a apresentar certas contas que alegava estarem na sua posse, não o fez, mesmo depois de lhe ter sido concedido 

um juramento para o efeito; e, portanto, depois de lhe ter sido lida a constituição, pelo facto de, por obstinação, não ter 

apresentado os documentos exigidos, e de o queixoso ter provado o montante do seu interesse em que estes fossem 

apresentados, ao prestar juramento, o arguido foi condenado. Levantou-se a questão de saber se ele poderia apresentar um 

recurso após a prestação de juramento. A resposta foi que nada tinha sido declarado que mostrasse por que razão o benefício 

de um recurso lhe deveria ser negado. 

 

(2) Os tutores que tinham sido substituídos no lugar de um tutor legal, tendo interposto uma acção de tutela contra ele, o 

árbitro nomeado condenou-o injustamente, e porque a equidade do caso o exigia, recorreram da sua decisão. Enquanto o 

recurso estava pendente, os jovens cresceram. Uma vez que todo o processo se referia a pessoas que tinham crescido, e que 

estavam em condições de proteger os seus próprios interesses, levantou-se a questão de saber se o pedido daqueles contra os 

quais o recurso tinha sido interposto, que alegavam que o fundamento do recurso devia ser declarado por aqueles que 

primeiro interpuseram o processo, devia ser admitido. A resposta foi, que se aqueles cuja tutela tinha sido administrada 

desejassem prosseguir com o processo, deveriam ser impedidos de o fazer. A mesma regra deve ser observada com referência 

aos curadores, se, entretanto, o jovem deve chegar à idade legal. 

 

 

 

 

Tit. 2. das pessoas a quem não é permitido recorrer. 
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1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Deve ser feito um inquérito de quem não é lícito apelar. 

 

(1) E, de facto, seria insensato avisar alguém que não é lícito apelar do Imperador, uma vez que é ele próprio a quem o apelo 

é feito. 

 

(2) É preciso lembrar que um apelo não pode ser levado do Senado ao Imperador; e isto foi estabelecido por uma morada do 

Divino Adriano. 

 

(3) Se alguém, antes de ser proferido o julgamento, afirmar que não vai recorrer da decisão do juiz, perde 

inquestionavelmente o benefício do recurso. 

 

(4) Por vezes o Imperador nomeia um juiz com o entendimento de que não pode ser interposto recurso da sua decisão; pois 

sei que os juízes têm sido muito frequentemente nomeados desta forma pelo Divino Marcus. Vamos ver se mais alguém pode 

nomear um juiz desta forma. Não creio que ele o possa fazer. 

 

2. Paulus, On Appeals, Livro I. 

 

Foi perguntado se um recurso pode ser interposto contra árbitros, que são nomeados com o propósito de aceitar fianças. 

Embora várias autoridades sustentem que, neste caso, mesmo sem recurso, a decisão pode ser alterada pela pessoa que a 

interpôs. 

 

 

 

 

Título. 3. A quem e de quem pode ser interposto recurso. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre Apelações, Livro I. 

 

Quando se diz que um recurso é retirado do juiz que proferiu a decisão, isto deve ser entendido como significando que se 

pode também ser retirado do seu sucessor. Assim, quando o Prefeito da Cidade, ou o Prefeito Pretoriano, apresentar uma 

decisão, deve ser retirado um recurso daquele que a proferiu. 
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(1) Um recurso não é apresentado a uma pessoa que tenha delegado a sua autoridade; pois, de um modo geral, deve ser 

apresentado por aquele a quem a autoridade foi delegada, a quem os recursos seriam apresentados pelo funcionário que 

delegou a autoridade. 

 

2. Venuleius Saturninus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro II. 

 

Pode-se recorrer do Governador para o Procônsul, e se ele impôs uma multa, o Procônsul pode tomar conhecimento da sua 

injustiça, e decidir o que achar melhor. 

 

3. Modestinus, Regras, Livro VIII. 

 

Sempre que um juiz é nomeado pelos magistrados do povo romano, independentemente do seu grau, mesmo que tal tenha 

sido feito por ordem do Imperador, e ele possa ter designado o juiz pelo nome, pode ser interposto recurso para os próprios 

magistrados. 

 

 

 

Título. 4. Quando deve ser interposto um recurso, e dentro de que prazo. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre Apelações, Livro I. 

 

Quando o Governador de uma província notifica alguém de que será deportado para uma ilha, e escreve ao Imperador para 

que este possa ser deportado, vejamos quando deve ser interposto recurso, quer na altura em que o Governador escreveu ao 

Imperador, quer quando este lhe escreveu. Penso que o recurso deve ser interposto quando o Governador ordena que o 

arguido seja levado sob custódia, e depois de ele ter proferido a sua decisão de que o Imperador deve ser escrito, a fim de que 

o arguido possa ser deportado. Contudo, é de temer que seja demasiado tarde para recorrer depois de o Imperador lhe ter 

atribuído uma ilha, uma vez que a decisão do Governador foi confirmada, é então habitual atribuir uma ilha como local de 

deportação. Mais uma vez, deve ser apreendido que se o Governador fizer falsas declarações ao Imperador a respeito da 

pessoa que ele estava a tentar deportar, a via de recurso ser-lhe-á fechada. O que deverá então ser feito? Pode ser 

devidamente decidido de acordo com as sugestões da humanidade que, em qualquer dos casos, o recurso não será feito em 

vão, porque o réu não apela do Imperador, mas contra a duplicidade do juiz. Esta regra também deve ser adoptada no caso de 

um decurion, que o Governador não se deve permitir punir, mas sim confinar na prisão, e escrever ao Imperador com 

referência à sua punição. 
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(1) Quando alguém for nomeado tutor, seja por vontade ou por alguém que tenha o direito de ser nomeado, não será 

necessário apelar (como esta regra foi estabelecida pelo Divino Marco), mas deve oferecer a sua desculpa dentro do tempo 

prescrito; e se for rejeitada, deve então apelar, caso contrário, fá-lo-á em vão. 

 

(2) O caso é diferente com aqueles que são chamados a algum cargo de honra quando alegam que têm uma desculpa; pois 

não podem alegar as suas razões de imunidade, a menos que interponham um recurso. 

 

(3) Os governadores estão normalmente habituados a enviar o nome de um homem à ordem a que pertence, pedindo-lhe que 

eleja o magistrado Gaio Seius, ou que lhe confira alguma outra honra ou cargo. Portanto, deverá ser interposto recurso após a 

ordem ter tomado a sua decisão, ou deverá ser interposto mediante a apresentação do nome pelo Governador? A melhor 

opinião é, que o recurso deve ser feito no momento em que o despacho proferir a sua decisão; pois o Governador parece antes 

ter dado o conselho de que alguém deve ser nomeado do que ter sido ele próprio a fazer a nomeação. Finalmente, o recurso 

deve ser levado até ele, e não dele. 

 

(4) Mas quando o próprio Governador é membro da ordem (como por vezes acontece), no momento em que a pessoa foi 

nomeada por ela, pode ser interposto recurso ao Governador, a partir da ordem, e não a partir do próprio Governador. 

 

(5) O prazo de dois ou três dias deve ser contado a partir do momento em que a decisão foi proferida, para efeitos de 

interposição de recurso. No entanto, o que deve ser feito se a decisão tiver sido proferida sob uma condição? Devemos 

calcular o prazo de interposição de recurso a partir do dia da decisão, ou a partir do dia em que a condição da decisão foi 

cumprida? É evidente que a decisão não deve ser proferida sob uma condição, mas se isso for feito, que curso deve ser 

seguido? É conveniente que o tempo para o recurso comece imediatamente a ser calculado. 

 

(6) O que foi ordenado com referência a decisões, nomeadamente, que um recurso deve ser interposto no segundo ou terceiro 

dia, também deve ser observado noutros casos em que uma decisão não tenha, de facto, sido proferida, mas em que, como foi 

dito acima, uma parte pode recorrer. 

 

(7) Um Discurso do Divino Marco prescreve que os dias em que uma parte pode recorrer devem, em certa medida, estar 

disponíveis, se a pessoa de quem o recurso é interposto não estiver presente, para que a petição lhe possa ser apresentada; 

pois o Rescript diz: "Esse dia deve ser observado, no qual ele poderá comparecer primeiro". Portanto, se após o recurso, o 

juiz que proferiu a decisão não deve estar presente, como está habituado a estar, deve ser dito que o recorrente está em 

situação de preconceito; pois pode recorrer da primeira vez que tiver acesso ao juiz. Assim, se o juiz se deve esconder, o 

litigante deve ter direito ao mesmo alívio. 
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(8) Mas e se o atraso da hora o levou a reformar-se, tendo a sentença sido pronunciada durante a última parte do dia? Neste 

caso, o juiz não parecerá ter-se retirado. 

 

(9) Compreendemos a oportunidade de acesso a ser quando o juiz aparece em público. Se, contudo, ele não o tiver feito, será 

a parte culpada por não ter ido a sua casa; ou por não se ter aproximado dele no seu jardim; ou mesmo em qualquer casa do 

país? A melhor opinião é que ele não deve ser responsabilizado por censurar. Portanto, se ele não teve acesso a ele em 

público, será melhor considerar que não teve acesso a ele de todo. 

 

(10) Quando, de facto, alguém não tem oportunidade de obter acesso ao magistrado de quem recorre, mas tem acesso ao 

apelado, vejamos se uma excepção pode ser invocada contra ele, porque ele não se candidatou a este último. A regra neste 

momento é que se ele tivesse a oportunidade de se candidatar a qualquer um deles, haveria fundamento para uma excepção. 

 

(11) O prazo de dois dias é entendido como tendo referência ao próprio caso. Mas como devemos distinguir o caso de cada 

um dos outros? É evidente que o seu próprio caso é aquele cujo lucro ou perda afecta pessoalmente um litigante. 

 

(12) Por conseguinte, um advogado, a menos que actue em seu próprio nome, terá direito ao prazo de três dias. Quando for 

nomeado para conduzir o seu próprio caso, a melhor opinião é que só terá direito a dois dias. Mas se estiver a agir em parte 

em seu próprio nome, e em parte em nome de outro, poderá ser duvidoso se terá direito a dois ou três dias. A melhor opinião 

é que terá direito a dois dias, quando agir em seu próprio nome, e a três, quando agir em nome de outro. 

 

(13) Os tutores, assim como os defensores de assuntos públicos, e os curadores de menores ou loucos, deverão ter três dias, 

pelo facto de recorrerem em nome de outros. Daí resulta que um defensor pode recorrer ao terceiro dia, desde que esteja a 

conduzir o caso como defensor, e não em seu próprio nome; pois como o está a conduzir em nome de outro, pode recorrer ao 

terceiro dia. 

 

(14) Quando alguém que tenha acusado um tutor de ser suspeito perde o seu caso, Julianus, no Quadragésimo Livro do 

Digest, declara que pode recorrer no prazo de três dias, tal como o defensor de um menor. 

 

(15) Quando o julgamento tiver sido proferido contra uma pessoa ausente, o prazo de dois ou três dias deve ser calculado a 

partir da data em que tomou conhecimento do julgamento, e não a partir do dia em que este foi proferido. No entanto, quando 

se diz que uma parte ausente pode recorrer a partir do dia em que tomou conhecimento da sentença, isto deve ser entendido 

como significando se não foi defendido no caso por um advogado; pois se este último não tiver recorrido, será difícil para o 

primeiro obter uma audiência. 

 

2. Macer, Apelações, Livro I. 
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Se conduziu um caso como advogado, e, tendo sido derrotado, apelar, e se o seu recurso foi decidido como sendo mal 

fundamentado, pode ser duvidoso se deve apelar no segundo dia, pois como o julgamento foi proferido contra o seu recurso, 

parece ser a parte em interesse. É, no entanto, melhor considerar que pode apelar no terceiro dia, porque, no entanto, 

defendeu o caso de outro. 

 

(1) Se, no entanto, outro que não seja um litigante de uma das partes deve recorrer, por exemplo, um que tenha um interesse, 

vejamos se pode recorrer no terceiro dia. Deve, no entanto, dizer-se que deve recorrer no segundo dia, porque é verdade que 

está a defender o seu próprio caso. Estaria a opor-se se alegasse que tem o direito de recorrer no prazo de três dias, porque se 

sustenta que se interpuser recurso em nome de outro, quando se quiser que o seu próprio caso seja o de outro, exclui-se a si 

próprio, pela razão de que aquele que não era parte no início não tem o direito de recorrer no caso de outro. 

 

(2) Se, no entanto, alguém que é alegadamente um libertado se deve defender com o fundamento de que nasceu livre, e, tendo 

sido espancado, negligencia recorrer, coloca-se a questão de saber se o seu pai o pode fazer, especialmente se ele declarar que 

está sob o seu controlo. Mas se ele pode apelar, é melhor defender que o faça no segundo dia, como se estivesse a conduzir o 

seu próprio caso. 

 

(3) Quando um parente próximo recorre em nome de uma pessoa que tenha sido condenada à morte, Paulus duvida que deva 

ser ouvido no terceiro dia. Deve, no entanto, dizer-se que uma pessoa deste tipo deve recorrer no segundo dia, como 

representante de si própria; porque aquele que alega que está interessado está a defender o seu próprio caso. 

 

3. The Same, Apelações, Livro II. 

 

Quando uma carta é escrita ao Imperador, e uma cópia da mesma é mostrada a um dos litigantes, que não recorreu, e depois o 

Imperador decide contra ele num Rescript, vejamos se ele pode recorrer da carta que lhe foi mostrada anteriormente, uma vez 

que como não o fez na altura, parece ter admitido que o seu conteúdo era verdadeiro. Ele não deve ser ouvido, se declarar que 

estava à espera da emissão do Rescript Imperial. 

 

 

 

Título. 5. Sobre a aceitação ou rejeição de recursos. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIX. 
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Os apelantes não são normalmente ouvidos, a menos que tenham interesse no processo, ou tenham sido encarregados de agir, 

ou estejam a conduzir os negócios de outros, e os seus actos são ratificados imediatamente. 

 

(1) Quando, no entanto, uma mãe vê o caso do seu filho ser derrubado por uma decisão, e, induzida pelo afecto materno, 

interpela, deve dizer-se que ela deve ser ouvida; e se ela preferir preparar o caso, não deve ser considerada como tendo 

interferido, embora no início ela não pudesse ter empreendido a defesa. 

 

2. Scaevola, Regras, Livro IV. 

 

Um recurso pode ser interposto antes do julgamento final, se um juiz tiver proferido um decreto interlocutório para efeitos de 

aplicação de tortura num processo civil, ou num processo penal, se o fizer de forma contrária à lei. 

 

3. Paulus, Regras. 

 

Aquele que instaurar um processo contra um alegado tutor pode interpor recurso no prazo de três dias, se este for derrotado. 

 

4. Macer, Apelações, Livro I. 

 

Não deve ser ouvido quem tenta causar atraso num processo em que alega em resposta que apresentou uma petição ao 

Imperador, e está à espera da emissão do Rescript, e, se apresentar um recurso com este fundamento, as Constituições 

Imperiais proíbem-no de ser recebido. 

 

5. Ulpianus, Sobre Apelações, Livro IV. 

 

É suficiente para ele, cujo recurso não seja recebido, apenas declarar este facto, e, seja de que forma for, o seu recurso será 

admitido. 

 

(1) Quando um recurso não é recebido, e se torna necessário recorrer ao Imperador, uma petição deve ser-lhe apresentada. Se, 

alguma vez, um recurso deve ser apresentado a qualquer pessoa, excepto ao Imperador, o primeiro deve ser aplicado ao 

primeiro. 

 

(2) Quando, após a recepção do recurso, qualquer impedimento for interposto, este deve ser apresentado a quem o litigante 

desejar interpor o recurso. 
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(3) É evidente que se o recurso não deve ser recebido, e o apelante não se candidatou ao funcionário competente, mas sim ao 

Imperador, será o mesmo que se tivesse ido perante o magistrado a quem se deveria ter candidatado; e isto é declarado em 

diferentes Rescritos do nosso Imperador Antoninus. 

 

(4) É também evidente que se um litigante de uma parte tiver apelado a um magistrado em vez de outro, e não ao Imperador, 

este erro não lhe será vantajoso, embora não se considere que ele não tenha deixado de apelar. 

 

(5) Durante o tempo prescrito para interpor recurso, a parte cujo recurso não foi aceite pode recorrer para um juiz 

competente, ou para o Imperador. 

 

6. Macer, On Appeals, Livro II. 

 

Deve lembrar-se que, quando um recurso é rejeitado, foi decidido pelas Constituições Imperiais que tudo deve permanecer 

nas mesmas condições, e nada de novo deve ser feito, mesmo que o recurso seja interposto contra o Tesouro; e aquele que se 

recusar a receber o recurso deve imediatamente fazer um relatório dando a sua opinião, e o motivo da sua rejeição; e é 

fornecido pelos Mandatos Imperiais que deve fornecer ao litigante uma cópia do seu relatório. 

 

7. Paulus, Sobre Apelações. 

 

Se o assunto não admitir atraso, não é permitido recorrer para impedir a abertura de um testamento, uma vez que o Adriano 

Divino decidiu que os cereais recolhidos para uso dos soldados não devem ser utilizados para o sustento do público, e que um 

herdeiro nomeado não deve ser colocado na posse. 

 

(1) Mais uma vez, se algo tiver sido decidido de acordo com o Édito Perpétuo, não pode ser feito um apelo para impedir que 

o mesmo entre em vigor. 

 

(2) Da mesma forma, não pode ser interposto recurso para impedir a venda de um penhor. 

 

 

 

Título. 6. Relativamente às notificações de recurso denominadas despachos. 

 

 

1. Marcianus, Sobre Apelações, Livro II. 

 



3430 

 

Depois de um recurso ter sido apresentado, as cartas devem ser enviadas pelo funcionário de quem o recurso é recebido, a 

quem o deve ouvir, seja este o Imperador, ou outra pessoa; que cartas são chamadas de notificações, ou despachos. 

 

(1) A forma destas cartas é a seguinte, por exemplo: "Lucius Titius apelou da decisão de So-and-So, apresentada entre ele e 

So-and-So". 

 

(2) É suficiente ter exigido estas notificações séria e frequentemente dentro do prazo prescrito, e se o juiz não aceder à 

exigência, isto pode ser provado por testemunhas; pois as Constituições Imperiais exigem que a parte que solicita tal 

notificação o faça com veemência. Por conseguinte, é apenas que, se quem deve conceder a notificação for culpado por não o 

fazer, isso não prejudicará a pessoa que fez a exigência. 

 

 

 

Título. 7. Nenhuma alteração deve ser feita após a interposição do recurso. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre Apelações, Livro IV. 

 

Após um recurso ter sido interposto, quer seja recebido ou não, nada deve ser alterado entretanto, se o recurso for recebido, 

por este motivo; mas se não for recebido, para que nada possa ser prejudicado durante a sua decisão, se o recurso deve ou não 

ser recebido. 

 

(1) Se o recurso for recebido, nenhuma alteração deve ser feita até que uma decisão tenha sido proferida com referência ao 

recurso. 

 

(2) Se alguém for relegado, e apresentar um recurso, não se limitará à Itália, nem a qualquer província para a qual possa ter 

sido relegado. 

 

(3) Pela mesma razão, se alguém tiver sido deportado, ou notificado por um magistrado que tenha o direito de o deportar, não 

será acorrentado, nem será sujeito a qualquer dos tratamentos severos que são responsáveis aqueles que não concordem com 

uma decisão; pois a sua condição é considerada como permanecendo intacta após a interposição do recurso. 

 

(4) Por conseguinte, se lhe tiver sido ordenado que se retire da sua ordem, e recorrer, pela mesma razão pode assistir às suas 

reuniões; como foi decidido, e é uma regra de direito, que não podem ser tomadas outras medidas enquanto estiver pendente 

um recurso. 
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(5) Quando alguém é condenado por vários crimes, e recorreu por causa de alguns deles, mas não por causa de outros, 

levanta-se a questão de saber se a sua punição deve ser adiada, ou não. Se o recurso foi levado em conta por causa dos crimes 

mais graves, mas não apelou pelos menos graves, o recurso deve ser recebido por todos os meios, e a punição adiada. Se, no 

entanto, merecer uma pena mais pesada por infracções pelas quais não tenha apelado, a pena deve certamente ser imposta. 

 

 

 

Título. 8. Que decisões podem ser revogadas sem recurso. 

 

 

1. Macer, Sobre Apelações, Livro II. 

 

Devemos lembrar que quando um inquérito é feito, quer um caso tenha sido decidido ou não, e o juiz desta questão declara 

que não foi decidido, embora possa ter sido, é anulado, mesmo que não tenha sido interposto recurso. 

 

(1) Do mesmo modo, se for alegado um erro de cálculo na decisão, não é necessário recorrer, por exemplo, se o juiz decidir 

da seguinte forma: "Como está provado que o Titius deve à Seius cinquenta sestércios por um artigo assim, e também vinte e 

cinco por outro; por conseguinte, considero que Lucius Titius deve pagar à Seius cem sestércios;" porque, como o erro é de 

cálculo, não é necessário recorrer, e pode ser corrigido sem o fazer. Se, no entanto, o juiz desta questão decidir por cem 

sestércios, pelo facto de ter pensado que cinquenta e vinte e cinco fizeram cem, ainda assim, o mesmo erro é de cálculo, e não 

é necessário recorrer. Mas quando o juiz decidir que há outra soma de vinte e cinco sestércios devidos, haverá motivo para 

recorrer. 

 

(2) Do mesmo modo, quando a decisão é contrária às Constituições Imperiais, a necessidade de recurso não existe. Uma 

decisão é proferida contra as Constituições quando é pronunciada em conformidade com a lei tal como estabelecida por elas, 

e não com referência aos direitos do litigante; pois se o juiz, no caso de uma pessoa que deseje ser dispensada da acusação de 

um cargo público, ou de tutela, por ter filhos, ou através da idade, ou por causa de algum privilégio, deve considerar que nem 

as crianças, nem a idade, nem qualquer privilégio poderão servir para desculpar alguém do cargo, ou da tutela, entende-se 

que ele decidiu com referência à lei, tal como estabelecido nas Constituições. Se, no entanto, permitir que uma pessoa 

estabeleça o seu direito, e depois apresentar uma decisão contra ela porque não provou a sua idade, ou o número dos seus 

filhos; entende-se que decidiu com referência aos direitos do litigante, caso em que será necessário um recurso. 

 

(3) Do mesmo modo, quando, sob um Édito peremptório que não foi publicado, e do qual a parte não foi notificada, ele é 

condenado enquanto ausente, as constituições declaram que uma decisão deste tipo não tem qualquer efeito. 
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(4) Se tanto eu como o senhor se candidatamos ao mesmo juiz, e nenhuma das nossas petições pede interesse, e o juiz toma 

uma decisão contra mim antes de o fazer contra si, para que o senhor possa ser o primeiro a ter um julgamento a seu favor; 

não é necessário que eu recorra por este motivo, pois, de acordo com as Sagradas Constituições, o senhor não pode pedir uma 

execução contra mim antes de o julgamento ter sido feito com referência ao meu pedido; mas a melhor opinião é que deve ser 

interposto recurso. 

 

2. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Paulus sustentou que aquele que não estava vivo na altura em que o julgamento foi proferido contra ele é entendido como 

tendo sido condenado sem qualquer propósito. 

 

(1) Também considerou, com referência a uma pessoa que não estava viva no momento em que o juiz foi nomeado para 

decidir o seu caso, que a nomeação do juiz era nula, e qualquer decisão proferida contra ele não teria força ou efeito. 

 

3. The Same, Opinions, Livro XVI. 

 

Paulus deu como sua opinião que uma ordem judicial que é impossível era nula. 

 

(1) Deu também como sua opinião, que não havia fundamento para recurso quando uma decisão tinha sido proferida, o que, 

pela natureza das coisas, não podia ser cumprido. 

 

 

 

Título. 9. Se as razões de um recurso podem ser apresentadas por outro. 

 

 

1. Ulpianus, Apelações, Livro IV. 

 

Pergunta-se frequentemente se os motivos de um recurso podem ser apresentados por outra pessoa, e este ponto é 

normalmente discutido em casos pecuniários e criminais. É estabelecido por Rescripts que isto pode ser feito em casos 

pecuniários. Os termos de um Rescript são os seguintes: "Os Irmãos Divinos, a Longinus". Se aquele que recorreu lhe 

ordenou que o defendesse contra o recurso que a Pollia interpôs contra ele, e o caso for pecuniário, nada o impede de 

responder em seu nome. Se, no entanto, o caso não for pecuniário, mas sim que envolva a pena de morte, não é permitido 

prosseguir por um advogado. Mas se for um caso em que uma pena tão grave como uma destituição possa ser executada, não 
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é necessário agir por outro, mas deve ser notado que a própria parte deve comparecer em tribunal". É evidente que se o caso 

for pecuniário, do qual pode resultar infâmia, pode ser conduzido por meio de um advogado. Esta opinião deve ser adoptada, 

não só se o acusador tiver de recorrer, mas também com referência à pessoa contra quem o recurso foi interposto; e, de um 

modo geral, um recurso não pode ser interposto por outra pessoa em qualquer caso em que uma pessoa não possa comparecer 

por outra. 

 

2. Macer, Apelações, Livro II. 

 

Quando o advogado de uma parte ausente recorre, e depois apresenta as suas razões para o fazer, ele será, no entanto, 

obrigado a responder. Se, no entanto, não o fizer, poderá a parte no processo responder, como no caso de um menor? é uma 

questão que devemos considerar. Preferimos a opinião de que ele deve ser ouvido, apresentando as razões do recurso, que, na 

qualidade de advogado da parte ausente, requereu o mesmo. 

 

 

 

Título. 10. Sempre que um tutor, um curador, ou um magistrado tenha sido nomeado, recorre. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro III. 

 

Quando pessoas que tenham sido nomeadas para cargos públicos recorrem, e não estabelecem uma justificação para o fazer, 

são notificadas de que correm o risco de o Estado sofrer qualquer prejuízo em virtude do atraso do recurso. Quando se 

verificar que o recurso foi necessário, o Governador da província, ou o Imperador, deve decidir quem foi responsável pelos 

danos sofridos. 

 

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro V. 

 

Quando um tutor ou um curador é mantido no cargo, e recorre, e morre antes de uma decisão ter sido proferida, os seus 

sucessores serão obrigados a declarar os fundamentos do recurso, por causa da responsabilidade inerente ao tempo 

intermédio. 

 

 

 

Título. 11. Aquele que recorre deve ser defendido na sua própria província. 
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1. Ulpianus, Sobre Apelações, Livro IV. 

 

Aquele que apela deve ser defendido na sua própria província, em todos os outros casos, mesmo que possa estar ausente para 

conduzir o seu apelo. Isto os Irmãos Divinos declararam num Rescript dirigido a Decimus Philo. 

 

2. Marcianus, Sobre Apelações, Livro II. 

 

Este privilégio é concedido aos que estão ausentes em negócios para o Estado, para que não sejam obrigados a defender-se. 

 

 

 

 

Título. 12. Quando uma parte litigante é obrigada a interpor outra acção perante o juiz de cuja decisão já recorreu. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sobre Apelações, Livro IV. 

 

Quando alguém tiver apelado de um juiz num caso, e for compelido a ter o mesmo juiz a presidir a outro, vejamos que curso 

deve ser seguido. É lei, neste momento, que mesmo que tenha sido interposto recurso, a parte será obrigada a comparecer 

perante o mesmo juiz de quem apelou, e a conduzir outros casos, se tiver algum; nem pode recorrer ao pretexto de não os 

julgar perante um juiz que lhe possa ser hostil, uma vez que pode apelar novamente. 

 

 

 

Título. 13. Se a morte deve ocorrer enquanto um recurso estiver pendente. 

 

 

1. Macer, Sobre Apelações, Livro II. 

 

Quando o apelante morre sem deixar um herdeiro, um recurso deste tipo é extinto. Se, no entanto, um herdeiro do apelante 

aparecer, e ninguém mais tiver interesse em declarar o fundamento do recurso, o herdeiro não pode ser forçado a processá-lo. 

Mas quando o Tesouro, ou qualquer outra parte contra quem o recurso foi interposto, estiver interessado no caso, o herdeiro 

será obrigado a declarar os fundamentos do recurso. Ninguém tem qualquer interesse, onde, por exemplo, a parte tenha sido 
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relegada sem ter sido privada dos seus bens. No caso de ser relegado após ter sido privado dos seus bens, ou ser deportado 

para uma ilha, ou condenado às minas, ou morrer após a interposição do recurso, o nosso Imperador Alexandre fez a seguinte 

declaração num Rescript dirigido a Pletorius, um soldado, como sendo aplicável: "Embora, enquanto o recurso estiver 

pendente, a acusação do réu seja anulada por morte, ainda assim, como se alega que uma parte dos seus bens foi confiscada 

ao abrigo da sentença, quem tem direito ao benefício da sucessão só pode obtê-lo se der boas razões para o recurso, e 

estabelecer a injustiça da decisão". 

 

(1) Se um tutor, depois de ter apresentado um recurso relativo aos negócios da sua guarda, morrer, o seu herdeiro será 

obrigado a declarar os fundamentos do recurso, mesmo que já tenha prestado contas da tutela, pelo facto de ser suficiente que 

tenha sido obrigado a declarar os fundamentos no momento da sua morte. O Divino Severus e Antoninus, contudo, 

declararam num Rescript que um tutor, depois de ter prestado as suas contas, não deveria ser obrigado a declarar os 

fundamentos do recurso. 

 

(2) O Divino Pio declarou num Rescript ao Coelius Amarantus que a notificação ao Tesouro de uma propriedade sem dono 

foi prescrita após quatro anos, e que este tempo deveria ser contado a partir do dia em que se começou a ter a certeza de que 

não havia herdeiro, nem possuidor ao abrigo da Lei Pretoriana. 

 

(3) A prescrição de vinte anos, contudo, que é observada com referência aos bens de pessoas que foram notificadas, e não 

instituem procedimentos para a sua recuperação, é, de acordo com uma Constituição do Divino Tito, normalmente contada a 

partir do dia em que qualquer coisa poderia começar a pertencer ao Tesouro. 

 

(4) Os casos que já foram iniciados e continuaram para além do vigésimo ano podem também ser processados depois de 

decorrido o vigésimo ano. 

 

(5) Os casos que alegadamente tenham sido abandonados pela primeira pessoa que os notificou podem ainda ser 

comunicados ao Tesouro após o prazo de anos em que, como já dissemos, já decorreram. 

 

2. O mesmo, Sobre os Direitos do Tesouro, Livro II. 

 

Existem certas razões pelas quais a reputação daqueles que dão informações não é prejudicada; por exemplo, quando isto não 

é feito para obter uma recompensa, e quando pessoas denunciam um adversário com o propósito de vingar um erro; ou 

quando alguém processou o caso em nome de um município; e é de observar que isto foi muitas vezes estabelecido nas 

Constituições Imperiais. 
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Título. 14. Sobre os direitos do Tesouro. 

 

 

1. Callistratus, On the Rights of the Treasury, Livro I. 

 

Há várias razões pelas quais o Tesouro é normalmente notificado; pois qualquer pessoa pode declarar que não tem o direito 

de tomar bens que sejam tacitamente legados por um fideicomisso, ou onde um tenha sido denunciado como criminoso por 

outro; ou isto pode ser feito no caso em que a morte de um parente não seja vingada pelos herdeiros; ou porque um herdeiro 

foi denunciado como indigno; ou porque o Imperador foi nomeado herdeiro, pode ser dado conhecimento de que o 

testamento ou o codicilo foi suprimido; ou porque alguém pode ser acusado de ter encontrado um tesouro; ou por ter 

comprado um artigo de grande valor que pertencia ao Tesouro, a um preço muito baixo; ou porque o Tesouro tinha sido 

derrotado no caso por prevaricação; ou porque uma pessoa acusada de um crime capital morreu; ou porque alguém foi 

acusado após a sua morte; ou porque uma casa tinha sido reconstruída; ou porque uma acusação foi abandonada; ou porque 

uma propriedade em litígio foi vendida; ou porque uma pena era devida ao Tesouro ao abrigo de algum contrato privado; ou 

porque tinha sido cometido um acto contrário à lei. 

 

(1) Quando a propriedade não é suficiente para pagamento, coloca-se a questão de saber se pertence ao Tesouro por operação 

da lei. O Labeo diz que, mesmo que não seja suficiente para o exoneração de responsabilidades, ainda assim pertencerá ao 

Tesouro por operação da lei. O Édito Perpétuo, porém, contradiz a sua opinião, porque o bem é vendido quando nenhum 

deles pode ser adquirido pelo Tesouro. 

 

 

 Lacunas : 1, 2 - 2. 

 

 

(1) O Divino Adriano declarou num Rescript dirigido a Favius Arrianus: "Não há dúvida de que ele prejudica o seu próprio 

caso que, podendo introduzir documentos com referência ao caso do Tesouro, não o faz, quando a verdade não pode ser 

apurada de outra forma, e os documentos são suprimidos porque se pensa que irão prejudicar o seu caso. "Mas não há dúvida 

de que os referidos documentos não prejudicarão nenhum outro caso além daquele em que a sua produção é exigida". 

 

(2) Da mesma forma, os Irmãos Divinos declararam num Rescript, em resposta à petição de Cornelius Rufus, que os 

documentos devem ser produzidos sempre que for feita uma investigação com referência ao direito de receber propriedade, 

ou o direito de propriedade, ou qualquer coisa deste tipo, num caso pecuniário, mas não num em que a pena de morte esteja 

envolvida. 
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(3) O Senado decretou que, se nem o informador nem o possuidor convocados pelos três editais comparecerem, os fiadores 

do informador serão responsáveis; e este será privado do direito de apresentar posteriormente uma acusação num caso 

público, e o direito do possuidor permanecerá o mesmo como se não tivesse sido denunciado. 

 

(4) Sempre que um informador que tenha sido ordenado a comparecer não o faça, e isto não seja provado pela conduta 

fraudulenta do possuidor, o Adriano Divino declarou num Rescript que o julgamento deve ser feito a favor deste último, de 

tal forma que nele se mencione que os informadores também são incluídos no édito. 

 

(5) O Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Caecilius Maximus que a Constituição do seu Pai, pela qual um 

informador é obrigado a dar o nome do seu mandante, e se não o fizer, será colocado acorrentado, não faz com que o 

informador seja libertado do castigo, se tiver um mandante, mas que o mandante será castigado, tal como se tivesse sido ele o 

único a fazer a denúncia. 

 

(6) O nosso Imperador, Severus Augustus, decidiu que os escravos que denunciaram os seus senhores não devem ser 

ouvidos, mas sim punidos; e também que os libertadores que instigaram outras pessoas contra os seus patrões devem ser 

punidos pelos governadores das províncias. 

 

(7) Existem muitos Rescritos Imperiais pelos quais se prevê que ninguém seja ferido por um erro, quando, ignorando a lei, se 

denunciou a si próprio. Mas existe também um Rescript do mesmo Imperador existente, pelo qual parece que se pode manter 

que qualquer pessoa que se informe contra si próprio só não será ferida no caso de ser uma pessoa que possa ignorar a lei 

apenas por causa da sua rusticidade, ou quando a pessoa for uma mulher. 

 

3. O mesmo, Sobre os Direitos do Tesouro, Livro III. 

 

Uma pessoa não é entendida como tendo defraudado a lei se lhe tiver sido publicamente pedido para fazer a restituição. No 

entanto, quando alguém insere o seguinte no seu testamento: "Acuso-vos de executar fielmente o que vos pedi, e imploro-vos 

em nome de Deus que o façais", foi feita a pergunta se este pedido foi feito publicamente. Julianus respondeu que, de facto, 

não parecia que nada fosse pedido aos herdeiros por palavras deste tipo, mas que era habitual perguntar quando é que se 

entendia que alguém tinha prometido a sua honra com o propósito de defraudar a lei; e que tinha sido quase definitivamente 

estabelecido que a lei era considerada como tendo sido defraudada sempre que alguém não fosse solicitado por vontade ou 

por codicilo, mas por uma promessa privada, ou por uma nota para se obrigar a dar algo a uma pessoa que não tivesse direito 

a recebê-lo; e, por conseguinte, poderia dizer-se que não foi cometida nenhuma fraude contra a lei pelas palavras acima 

mencionadas. 
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(1) Se alguém deveria, tanto pública como privadamente, ser acusado de executar um fundo fiduciário, a questão que se 

colocaria, e se o que lhe foi pedido para fazer secretamente, ou o que lhe foi pedido abertamente, iria prejudicá-lo. O Adriano 

Divino declarou num Rescript que, quando algo tivesse sido confiado publicamente à honra de alguém, não se deveria 

acreditar que ele o tivesse utilizado para defraudar a lei. 

 

(2) Quando a fraude tiver sido cometida, vejamos se o resultado ou o desenho deve ser considerado; por exemplo, se, quando 

a confiança foi tacitamente criada, aquele a quem foi ordenado que a recebesse não era capaz de o fazer, mas no momento da 

sua morte estava qualificado para a receber, ou vice-versa. Foi decidido que o resultado deveria ser considerado. 

 

(3) Os fideicomissos implícitos são frequentemente divulgados da seguinte forma: nomeadamente, quando é produzido um 

documento pelo qual a pessoa em quem a confiança é depositada se compromete a entregar o que quer que lhe possa vir a 

chegar das mãos a partir dos bens do falecido. Isto também tem lugar quando existem outras provas evidentes. 

 

(4) Quando, devido a uma confiança implícita, a propriedade é confiscada ao Tesouro, tudo o que é devidamente deixado 

pelo testamento é válido. Foi isto que o Divino Pio declarou num Rescript. 

 

(5) Os Irmãos Divinos afirmaram num Rescript que, nas vendas em que o Tesouro está interessado, a boa fé e diligência são 

exigidas ao Agente do Tesouro, e que o preço justo deve ser determinado, não a partir de vendas passadas, mas a partir da 

estimativa actual do valor do bem. Pois o valor da terra é aumentado pelo cultivo diligente, tal como é necessariamente 

diminuído, se for descuidadamente lavrada. 

 

(6) Quando tiver decorrido o prazo de cinco anos, pelo qual uma pessoa se vincula sob um arrendamento público, não será 

depois responsável; e isto foi decidido pelos Rescritos Imperiais. Para o Adriano Divino declarado num Rescript: "Este é um 

costume extremamente desumano pelo qual os arrendatários de terras públicas e os agricultores das receitas são retidos, 

quando os impostos não podem ser cultivados, ou as terras alugadas pelo mesmo preço; para os arrendatários poderiam ser 

mais facilmente assegurados se soubessem que, se desejassem partir depois de os seus termos terem expirado, não seriam 

retidos". 

 

(7) Se o Tesouro suceder a um último credor, gozará dos mesmos direitos de que gozaria aquele a quem tivesse sucessido. 

 

(8) Existem muitos Rescriptos Imperiais, pelos quais se prevê que o Tesouro não pode processar os devedores, a menos que 

os comitentes não paguem; ou quando se provar claramente que as notas foram executadas em benefício do Tesouro; ou que 

os devedores são processados ao abrigo de um contrato feito com este último. 
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(9) Quando um escravo que faz parte da propriedade do Tesouro exige a sua liberdade, o Adriano Divino declarou num 

Rescript dirigido a Flávio Proculus que o caso deveria ser discutido perante aqueles que estão habituados a estar presentes e a 

agir nas matérias em que o Tesouro está interessado; e que se questões deste tipo relativas à liberdade tiverem sido 

determinadas na ausência do Advogado do Tesouro, devem ser restituídas à sua condição anterior. 

 

(10) Se um tesouro for encontrado em terrenos pertencentes ao Tesouro, ou em locais públicos ou religiosos, ou em 

monumentos, os Irmãos Divinos decidem que metade dele pode ser reclamado pelo Tesouro. Do mesmo modo, se um tesouro 

deve ser encontrado em propriedade pertencente ao Imperador, metade dele também pode ser reclamado pelo Tesouro. 

 

(11) Ninguém é obrigado a comunicar que encontrou um tesouro, a menos que o Tesouro tenha direito a uma parte do 

mesmo. Contudo, quem encontrar um tesouro num local pertencente ao Tesouro, e se apropriar da parte a que este tem 

direito, é obrigado a entregá-lo todo, e muito mais. 

 

4. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Nos casos em que o Tesouro está interessado, aqueles que fazem acordos com os informadores são considerados como tendo 

confessado, desde que lhes tenham dado algum dinheiro, por mais pequena que seja a quantia. 

 

5. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Se o curador do Imperador vender alguma coisa, mesmo que possa prometer o dobro ou o triplo da quantia em caso de 

despejo, o Tesouro só será responsável pela quantia original. 

 

(1) Quando algo pertencente ao Tesouro for vendido por alguém que tenha o direito de dispor de tal propriedade, este 

pertencerá imediatamente ao comprador, assim que o preço tiver sido pago. 

 

6. The Same, On the Edict, Book LXIII. 

 

Quando o Tesouro sucede aos direitos privados de um indivíduo, faz uso deste direito pelo tempo que o precedeu, a sua 

sucessão, mas depois de ter tido sucesso, terá direito ao seu próprio privilégio. Mas uma reclamação começará imediatamente 

a pertencer-lhe; ou só o fará após uma acção contra o devedor; ou será este o caso depois de a reclamação ter sido inscrita no 

seu registo? são perguntas que podem ser feitas. E, de facto, exige os juros devidos ao Tesouro a partir desse momento, 

embora possam ter sido devidos juros mais baixos depois de este ter processado o devedor, e este ter reconhecido a dívida. 

Os Rescripts, contudo, não concordam com a referência ao privilégio. Ainda assim, penso que haverá fundamento para o 

privilégio, quando o crédito tiver sido registado com os de outros devedores. 
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(1) Quaisquer privilégios a que o Tesouro tenha direito são também normalmente usufruídos pelo Imperador e pela 

Imperatriz. 

 

7. The Same, On the Edict, Book LIV. 

 

Se o Tesouro levantar uma controvérsia com referência à condição de qualquer pessoa, o Advogado do Tesouro deve estar 

presente. Portanto, se uma decisão for proferida sem a presença do Advogado do Tesouro, o Divino Marco declarou num 

Rescript que o processo era nulo, e por isso era necessário recomeçá-lo. 

 

8. Modestinus, Regras, Livro V. 

 

Os administradores dos bens vendidos pelo Tesouro não podem ser eles próprios vendidos pelos agentes do mesmo, e se 

assim for, é declarado em Rescript que a venda será nula. 

 

9. The Same, Opinions, Livro XVII. 

 

Lucius Titius nomeou a sua irmã herdeira de três quartos dos seus bens, e a sua esposa, Maevia, e o seu sogro, os seus 

herdeiros dos restantes. O seu testamento foi invalidado pela morte de um filho póstumo, que ele próprio morreu pouco 

tempo depois; e daí que toda a herança foi adquirida pela mãe do referido filho póstumo. A irmã do testador acusou Maevia 

de ter envenenado Lucius Titius. Não tendo conseguido provar isto, recorreu e, entretanto, o arguido morreu, mas mesmo 

assim, foram emitidos avisos. Pergunto-lhe se pensa que o arguido tendo morrido, o recurso pôde ser ouvido em virtude da 

herança que foi adquirida. Modestinus respondeu que, embora a acusação tenha sido anulada pela morte do arguido, ainda 

assim o Tesouro tinha o direito de recuperar a propriedade, se se pudesse provar que tinha sido adquirida por crime. 

 

10. O mesmo, Prescrições. 

 

Não creio que viole o seu dever quem, em questões duvidosas, responde prontamente contra o Tesouro. 

 

11. Javolenus, Epístolas, Livro IX. 

 

Nenhum bem pode ser reclamado pelo Tesouro, excepto o que resta depois de os credores terem sido satisfeitos; pois isso só 

é considerado como pertencendo a qualquer pessoa que resta depois de o endividamento ter sido pago. 

 

12. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro VI. 
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As pessoas condenadas às minas são privadas da sua liberdade, uma vez que são punidas com os golpes de um escravo. O 

Divino Pio declarou num Rescript que nada é adquirido pelo Tesouro através de pessoas deste tipo; e por isso decidiu que 

qualquer coisa que fosse legada a um homem que fosse posteriormente condenado às minas não pertenceria ao Tesouro, pois 

diz que tais pessoas são escravos mais penais do que escravos do Tesouro. 

 

13. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VII. 

 

Pelo Édito do Divino Trajano, que citei, é decidido que se alguém, antes de ser informado do seu caso ao Tesouro, declarar 

que não tinha o direito de reter a propriedade na sua posse, poderia entregar metade dela ao Tesouro, e reter a outra metade 

para si próprio. 

 

(1) O mesmo Imperador determinou posteriormente por um Édito que se qualquer mulher declarasse, quer publicamente quer 

em privado, que lhe tinha sido legado um legado que não tinha direito a receber, e provasse que pertencia ao Tesouro, mesmo 

que não tivesse a posse do bem, teria direito a metade do que pudesse ser recuperado pelo Prefeito do Tesouro. 

 

(2) Não faz diferença qual foi a razão que interferiu com o direito de receber o legado. 

 

(3) Os bens que estão ocultos devem ser denunciados, e não os que estão na posse do Tesouro. 

 

(4) A recompensa de uma pessoa que se tenha denunciado não é considerada como passando aos seus herdeiros; mas o 

Adriano Divino declarou num Rescript que mesmo que aquele que se tenha denunciado a si próprio morresse antes de os 

bens de que se tenha notificado terem sido apreendidos pelo Tesouro, a recompensa deveria ser dada ao seu herdeiro. 

 

(5) Existe uma carta do mesmo Adriano que diz que se aquele que se pudesse ter denunciado a si próprio fosse impedido de o 

fazer por morte, e o seu herdeiro desse a informação, obteria a recompensa; desde que seja claro que o falecido tinha a 

intenção de se denunciar a si próprio, mas se dissimulasse porque esperava esconder os bens, o seu herdeiro não teria direito 

a nada mais do que a recompensa ordinária. 

 

(6) Os Irmãos Divinos também declararam num Rescript que os herdeiros daqueles a quem tinha sido deixada uma confiança 

implícita poderiam denunciar-se a si próprios pelo privilégio de Trajano, se aquele a quem tinha sido concedida fosse 

surpreendido pela morte, e não fosse capaz de se denunciar a si próprio por falta de tempo. 

 

(7) Quando um trust implícito foi denunciado antes de um testamento ter sido aberto por aqueles que se tinham 

comprometido a executá-lo, e depois de o testamento ter sido aberto, foi novamente denunciado pelo beneficiário do trust, o 
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Divino Antonino ordenou que a declaração deste último fosse recebida, com o fundamento de que a pressa excessiva dos 

primeiros informadores era indigna de recompensa; e como o beneficiário declarou que não podia recebê-la, pareceu fazer 

mais uma divulgação com referência ao seu próprio direito do que denunciar outro. 

 

(8) O privilégio de Trajano faz referência àqueles que não podem levar o que lhes resta pela vontade do falecido. Por 

conseguinte, não posso denunciar o que me foi deixado pelo meu escravo. 

 

(9) Aqueles que são rejeitados como indignos devem ser impedidos de reclamar uma recompensa deste tipo; por exemplo, 

aqueles que procederam contra uma vontade com base na sua inofensividade, ou alegaram que uma vontade é forjada, e 

atacaram a sua validade até que o caso fosse encerrado. 

 

(10) O Adriano Divino e o Pio Divino declararam em Rescripts que qualquer pessoa que se tenha denunciado por engano, 

quando tinha direito a receber a totalidade da quantia que lhe foi legada, não foi prejudicada ao fazê-lo. 

 

14. Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro XI. 

 

Diz-se que quando, nos termos do Decreto Silaniano do Senado, o Tesouro reclama a totalidade da herança, nem as 

concessões de liberdade nem os legados são protegidos; o que é claramente contrário à razão, quando, em todos os outros 

casos em que as propriedades são reclamadas pelo Tesouro, os direitos às concessões de liberdade e aos legados continuam a 

existir sem prejuízo. 

 

15. Junius Mauricianus, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

O Senado decretou que quando um informador pede que a sua denúncia seja retirada, porque alega ter-se enganado, o juiz 

deve investigar, e verificar se existe alguma boa razão para a retirada da notificação, e se o informador parecer ter-se 

enganado, deve perdoar a sua imprudência; mas se tiver sido culpado de dolo, deve decidir, e a condição do acusador será a 

mesma como se tivesse feito a denúncia, e depois foi culpado de traição. 

 

(1) Se alguém subornar um informador, deverá pagar ao Tesouro tanto quanto o informador teria obtido, a título de 

recompensa, se tivesse provado as suas alegações. 

 

(2) O Adriano Divino declarou num Rescript que o informador deveria sofrer a mesma pena, se, após ter sido citado, não 

respondesse ao Edito, como teria sido responsável se não tivesse provado o seu caso. 
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(3) O Senado, no tempo de Adriano, decretou que quando alguém se denunciasse ao Tesouro, pelo motivo de não poder 

receber um legado, todo o bem deveria ser entregue ao Tesouro, e metade dele deveria ser entregue ao informador, de acordo 

com o privilégio do Divino Trajano. 

 

(4) Quando um informador for ordenado por três Éditos, emitidos pelo Prefeito do Tesouro, a estar presente, e não estiver 

disposto a comparecer, o julgamento será feito a favor do possuidor, mas será cobrado a quem foi ordenado que estivesse 

presente e não o fez (tendo o possuidor aparecido para responder), tanto quanto teria sido pago ao Tesouro no assunto em que 

deu informações, se tivesse provado as suas alegações. 

 

(5) O Senado decretou que aquele que for despejado de toda uma herança, ou de todos os legados, pelo Tesouro, deve 

entregar-lhe todas as suas contas, tal como é obrigado a fazer aquele que tiver sido despejado de uma parte de uma herança, 

ou de um legado. 

 

(6) Quando se provar que alguém prestou contas falsas, o Prefeito do Tesouro fará uma investigação, e ordenará o pagamento 

ao Tesouro de uma soma de dinheiro igual àquela que ele verificar ter sido adquirida por fraude. 

 

16. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro XVIII. 

 

O Divino Trajano diz: "Quem quer que tenha declarado". Devemos entender "quem quer que seja" como um homem ou uma 

mulher, pois embora as mulheres estejam proibidas de agir como informadoras, ainda assim é-lhes permitido denunciarem-se 

a si próprias pelo privilégio de Trajano. Da mesma forma, não faz qualquer diferença a idade do informador, seja ele maior 

ou menor de idade, pois os menores podem denunciar-se a si próprios nos casos em que não têm direito a receber bens. 

 

17. Modestinus, On Punishments, Livro II. 

 

As mulheres não estão autorizadas a agir como informadoras devido à fraqueza do seu sexo, e isto foi previsto nas Sagradas 

Constituições. 

 

(1) Da mesma forma, os homens ilustres não podem agir como informadores. 

 

(2) Também as pessoas que foram condenadas não podem agir como informadores, como foi declarado pelos Irmãos Divinos 

num Rescript com referência a uma pessoa que tinha sido espancada com varas, e depois condenada às obras públicas. 

 

(3) Mais uma vez, aqueles que foram condenados às minas estão proibidos de agir como informadores pelas Constituições 

Imperiais, pela razão de que, desesperados, podem facilmente recorrer à denúncia sem causa. 
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(4) No entanto, foi declarado em Rescripts que, quando existissem boas razões para dar informação antes da sua condenação, 

poderiam dá-la depois de esta ter tido lugar. 

 

(5) Os veteranos são também proibidos pelas Sagradas Constituições de agir como informadores, devido à honra e ao mérito 

da profissão militar. 

 

(6) Da mesma forma, os soldados estão proibidos de agir como informadores, por causa da honra do serviço militar. 

 

(7) Qualquer pessoa, contudo, pode dar informações com referência a um caso em que esteja interessada, o Tesouro; ou seja, 

pode fazer uma reclamação, nem se tornará infame por causa disso, mesmo que não tenha êxito. 

 

(8) Mais uma vez, foi afirmado pelo Divino Severus e Antoninus em Rescripts que aqueles que foram tutores ou curadores 

não podiam agir como informadores a favor dos seus pupilos ou dos seus menores. A mesma regra deve ser observada com 

referência a quem negoceia como agente; e isto também foi declarado pelos mesmos imperadores em Rescripts. Decretaram 

também que o interrogatório de um agente não era proibido por nenhuma constituição, mas que ele não podia acusar a pessoa 

cujos negócios negociava; e publicaram num Rescript que um tutor, que actuasse como informador, ou que fizesse com que 

isso fosse feito, deveria ser severamente punido. 

 

(9) Mas não só aquele que vendeu bens não deve, nem ele próprio, nem através de outro que tenha sido substituído, fornecer 

informações a seu respeito, sob pena de ser sujeito a uma sanção pessoal, tal como foi declarado ter sido decidido. 

 

(10) Papinianus, nos Sexto e Décimo Primeiro Livros de Opinião, diz finalmente que o dinheiro público será retirado a 

qualquer pessoa que seja credor, e que como tal o tenha recebido em pagamento de uma dívida, se souber na altura em que o 

recebeu que o seu devedor também devia ao Tesouro, ou se souber disso depois, antes de ter usado o dinheiro. Está, no 

entanto, estabelecido que, por todos os meios, ele deveria ser privado do dinheiro, mesmo que desconhecesse os factos na 

altura em que o utilizou. E os imperadores declararam posteriormente num Rescript que ele teria direito a uma acção directa 

depois de o dinheiro lhe ter sido retirado, como também diz Marcelo no Sétimo Livro do Digest. 

 

19. Papinianus, Opiniões, Livro X. 

 

Finalmente, quando o dinheiro é recuperado, fica estabelecido que não devem ser pagos juros, uma vez que a propriedade e 

não a pessoa está envolvida. 

 

20. The Same, Opinions, Livro XI. 
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Tendo o dinheiro sido recuperado, será concedida uma acção equitativa contra o fiador que foi libertado. 

 

21. Paulus, Opiniões, Livro III. 

 

Titius, que me devia dinheiro, cujo pagamento era garantido por penhoras, e que era, ao mesmo tempo, devedor do Tesouro, 

pagou-me o que me devia, e o Tesouro depois, aproveitando-se do seu direito, privou-me do dinheiro. Colocou-se a questão 

de saber se as penhoras deveriam ser libertadas. Marcelo pensa muito correctamente que se o Tesouro me privasse do que me 

tinha sido pago, a libertação das penhoras não teria lugar. Não penso que a distinção daqueles que sustentam que faz 

diferença se o dinheiro idêntico que J pagou, ou uma soma igual a ele foi recuperada, deve ser admitida. 

 

22. Marcianus, On Informers. 

 

Os bens que estão em disputa não devem ser vendidos pelo Gestor das Receitas Imperiais, mas a sua venda deve ser adiada; 

como o Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript. E se uma pessoa acusada de alta traição morrer, e o seu 

herdeiro estiver pronto a provar a inocência do falecido, ordenaram a suspensão da venda do bem; e, em geral, proibiram os 

bens que estão em litígio de serem vendidos pelo Gestor das Receitas Imperiais. 

 

(1) Os Gestores das Receitas Imperiais podem, no entanto, vender os bens que tenham sido prometidos. Se, no entanto, tiver 

sido onerado a outro pelo direito de penhor, o Gestor das Receitas Imperiais não deve prejudicar os direitos dos credores; mas 

se algum dos bens permanecer, o Gestor das Receitas Imperiais está autorizado a dispor dele na condição de satisfazer 

primeiro os credores preferenciais, e se sobrar algum excesso, ele será pago ao Tesouro; ou se o Tesouro receber a totalidade 

do preço, deverá ele próprio efectuar o pagamento; ou se o Gestor das Receitas Imperiais se limitar a vender o bem, ordenará 

que o dinheiro comprovadamente devido a qualquer credor privado lhe seja pago. Isto foi declarado pelo Divino Severus e 

Antoninus num Rescript. 

 

(2) O Divino Pio declarou num Rescript que não estava disposto a aceitar o presente de um processo judicial, embora a parte 

que se oferecesse para o dar devesse dizer que tencionava deixar toda a sua propriedade ao Imperador; e também que não 

aceitaria uma parte da propriedade como uma doação. Acrescentou que uma pessoa deste tipo deveria ser castigada por ter 

uma tal base e desenho malicioso, e que a pena deveria ser infligida no próprio momento da sua aparição, a menos que 

parecesse ser demasiado severa. 

 

(3) Como ninguém é obrigado a dar informações, aquele que uma vez o tenha feito não pode desistir, como o Divino Severus 

e Antoninus declararam num Rescript; e a mesma regra aplica-se mesmo que o informador possa ter dado o aviso pela 
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direcção de outro. Foi claramente declarado no Rescript que o informador deveria ser ouvido se desejasse retirar a denúncia, 

desde que se queixasse de que a pessoa que o empregou tinha desistido. 

 

23. Callistratus, On the Rights of the Treasury, Livro II. 

 

Quando um informador, que iniciou o processo sozinho sem mencionar ninguém como tendo-lhe ordenado que o fizesse, 

depois desiste, dando como desculpa que a pessoa que o empregou se retirou, os Irmãos Divinos declararam num Rescript 

que ele deveria ser punido. 

 

24. Marcianus, On Informers. 

 

Não só o informador é punido se não provar as suas alegações, mas também a pessoa que o instruiu a fazê-las, e a quem o 

informador deve obrigar a comparecer. 

 

25. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Foi decretado e estabelecido pelo Imperador Severus que, em circunstância alguma, se deveria exigir a alguém que mostrasse 

quando obtivesse os bens denunciados ao Tesouro, mas que o informador deveria provar o que alega. 

 

26. The Same, On Sabinus, Livro XXXI. 

 

Quando alguém acusado de um crime capital emancipa o seu filho, para que este possa aceitar um bem, é fornecido num 

Rescript que não se considera que o tenha feito com o objectivo de defraudar os credores, pelo facto de o bem não ter sido 

adquirido por ele. 

 

27. The Same, On the Edict, Livro XXXIV. 

 

Quando um marido não processa o assassino da sua esposa, o Divino Severus declarou num Rescript que o dote deveria ser 

confiscado ao Tesouro, na medida do interesse do marido. 

 

28. The Same, Disputations, Livro III. 

 

Quando alguém se liga a mim, sobrecarregando qualquer propriedade "que tenha, ou possa ter", e depois faz um contrato com 

o Tesouro; deve ser lembrado que o Tesouro terá a preferência no que diz respeito a tudo o que for adquirido posteriormente. 

Esta foi a opinião do Papinianus, e foi também estabelecida pelas constituições, pois o Tesouro antecipa o penhor da penhora. 
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29. The Same, Disputations, Livro VIII. 

 

A condição de quem corrompe o seu informador é que seja considerado como tendo sido derrotado, pois esta regra foi 

estabelecida em casos fiscais. A melhor opinião é que esta pena torna a pessoa que corrompe o seu informador 

individualmente responsável, mas não é transmitida contra o seu herdeiro. Pois o caso em que o dinheiro foi pago não está no 

fim; nem se extingue o direito de acção, nem se considera que a condenação tenha tido lugar; mas é necessário que primeiro 

sejam apresentadas provas, e que o julgamento seja feito com referência ao crime; pois é evidente que o caso que uma vez foi 

decidido por meio da corrupção do informador deve ser revisto. Se o corruptor estiver morto, isto não impede que seja 

novamente ouvido, pois, neste caso, não está em causa a restituição da pena, mas a do próprio caso. 

 

(1) É estabelecido que aquele que afirmou que um testamento é forjado pode entrar na herança; mas se as acções lhe forem 

recusadas, haverá motivo para o Tesouro interferir; e as obrigações que foram fundidas pela aceitação da herança não são 

restabelecidas. 

 

(2) Porque, quando um homem não vingou a morte do falecido, depois de ter entrado na sua herança, o Nosso Imperador, 

juntamente com o seu Pai, declarou num Rescript que as obrigações que tinham sido fundidas não deveriam ser 

restabelecidas. 

 

30. Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Os Gestores das Receitas Imperiais não devem vender os mordomos que tenham a seu cargo bens adquiridos pelo Tesouro, o 

que foi declarado pelos Imperadores Severus e Antoninus num Rescript, e, se tiverem sido manumidos, devem ser devolvidos 

à escravatura. 

 

31. The Same, Institutos, Livro IV. 

 

O Divino Commodus declarou num Rescript que a propriedade dos reféns, tal como a dos cativos, deveria ser entregue ao 

Tesouro. 

 

32. The Same, Institutos, Livro XIV. 

 

Se, contudo, tivessem assumido o uso da toga romana, e tivessem sempre agido como cidadãos romanos, os Irmãos Divinos 

declararam num Rescript dirigido aos Gestores das Receitas Imperiais que tinham a seu cargo propriedades, que os seus 



3448 

 

direitos eram sem dúvida, pela indulgência do Imperador, distintos dos que estavam ligados à condição de reféns, e que, 

portanto, os mesmos direitos lhes seriam preservados se fossem nomeados herdeiros por cidadãos romanos competentes. 

 

33. Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Aquele que entrou na herança de um devedor fiscal, começa a estar sujeito aos privilégios do Tesouro. 

 

34. Macer, Ministério Público, Livro II. 

 

Os imperadores Severus e Antoninus declararam num Rescript para Asclepiades: "Vós que, tendo falhado a defesa, 

preferistes comprar a sentença quando fostes acusado de crime, estais com razão condenados a pagar cinquenta solidi ao 

Tesouro, uma vez que, deixando de fora o exame do vosso caso, vos haveis tornado responsáveis por esta pena; pois deve 

manter-se que aqueles que estão envolvidos em assuntos em que o Tesouro está interessado, devem empreender a defesa dos 

seus casos em 

 

boa fé, e não tentar1 comprar os seus adversários, ou os seus juízes". 

 

35. Pomponius, Epístolas, Livro XI. 

 

É afirmado em Julianus que se um particular deve alegar que a herança de Lucius Titius lhe pertence, quando a mesma 

herança é reclamada pelo Tesouro, levanta-se a questão de saber se o direito do Tesouro deve ser primeiro investigado, e as 

acções das outras partes devem ser permitidas; ou se a cobrança das dívidas dos credores individuais deve ser interrompida, a 

fim de evitar que o caso do governo seja prejudicado. Isto foi estabelecido nos Decretos do Senado. 

 

36. Papinianus, Opiniões, Livro III. 

 

Quando as terras foram vendidas pelo Tesouro, foi decidido que o comprador é responsável por quaisquer impostos já 

devidos sobre as mesmas. 

 

37. The Same, Opinions, Livro X. 

 

Quando foi estabelecido que uma penalidade não deve ser exigida pelo Tesouro, a menos que os credores recuperem o que 

lhes é devido, isto significa que o privilégio relativo à penalidade não deve ser exercido contra os credores, e não que o 

Tesouro deve perder o direito comum de que gozam os particulares. 
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38. The Same, Opinions, Livro XIII. 

 

O Tesouro foi derrotado num caso em que se alegou ter sido forjado um testamento, mas, antes desta questão ter sido 

decidida, foi estabelecido pela informação de outro que a propriedade estava sem dono. Defendi que as colheitas que tinham 

sido recolhidas após a primeira acção não deveriam ser separadas dela, pois, após a sua emissão, o herdeiro nomeado não tem 

direito ao benefício do Decreto do Senado. 

 

(1) Dei como minha opinião que ele não executou a parte de um informador que alegou que o dinheiro que outra pessoa tinha 

na sua posse pertencia à administração do seu tempo, embora não o pudesse provar, pela razão de ter agido em seu próprio 

nome. 

 

39. The Same, Opinions, Livro XVI. 

 

Uma sentença não pode adjudicar bens ao Tesouro sem incluir a pena de exílio perpétuo. 

 

(1) Dei como minha opinião que aquele que pediu que o risco de uma condenação comum fosse dividido, porque as partes 

condenadas seriam solventes se as alienações que tinham feito fraudulentamente fossem revogadas, não parecia ter dado 

informações ao Tesouro sobre um caso em que estivesse envolvido dinheiro. 

 

40. Paulus, Perguntas, Livro XXI. 

 

Um herdeiro foi acusado da seguinte forma: "Peço-vos que dêem ao Titius o tracto de terra que já vos pedi que lhe dessem". 

Se Tito não for capaz de receber a terra, o herdeiro não pode escapar à pena de uma confiança implícita; pois não é 

publicamente deixado, pois não se pode aprender o que é com a leitura do testamento. Da mesma forma, ele não faz 

abertamente um legado que o faça da seguinte forma: "Peço-vos, meus herdeiros, que executem fielmente o que vos pedi". E, 

de facto, em primeira instância, o testador apira ter meditado uma fraude maior, pois não só pretendia fugir à lei, mas também 

à sua interpretação com referência a fideicomissos implícitos; pois embora ele mencionasse uma parte de terra, não se pode 

saber com a transferência da qual o herdeiro foi acusado, uma vez que a falta de identidade da propriedade torna o projecto 

obscuro. 

 

(1) Quando um mecenas se acusa a si próprio de uma confiança secreta, para que a possa pagar com a sua própria parte, não 

se diz que tenha cometido uma fraude, porque esta foi retirada da sua própria propriedade. 

 

41. The Same, Opinions, Livro XXI. 
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Aquele que comprou à propriedade do Tesouro que não tinha dono é responsável por uma acção que poderia ter sido 

intentada contra o falecido. 

 

42. Valens, Trusts, Livro V. 

 

Arrianus Severus, Prefeito do Tesouro, num caso em que os bens de alguém que tinha sido secretamente acusado de um 

fideicomisso em benefício de uma pessoa que não o podia receber, e os bens do fiduciário foram confiscados, decidiu que 

aquele a quem o fideicomisso tinha sido deixado tinha ainda o direito de dar informações, de acordo com a Constituição do 

Divino Trajano. 

 

(1) Além disso, pela razão de algumas pessoas mostrarem ingratidão para com o privilégio concedido pelo Trajano Divino, e, 

depois de terem revelado a existência de uma confiança secreta, comprometerem-se com os detentores, e, depois de terem 

sido convocadas pelo Édito, não responderem, foi decretado pelo Senado que se deveria recolher dele tanto quanto o Senado 

teria obtido através do informador, se este tivesse provado as suas alegações; e se a fraude do possuidor devesse ser provada 

perante o Prefeito, deveria ser-lhe cobrado tanto quanto teria sido obrigado a pagar se tivesse sido condenado. 

 

43. Ulpianus, Trusts, Livro VI. 

 

O nosso Imperador declarou num Rescript que o Tesouro teria direito a uma verdadeira acção onde a existência de um fundo 

secreto fosse estabelecida. 

 

44. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Ele não é um informador que, com o objectivo de proteger o seu próprio caso, fornece informações ao Tesouro. 

 

45. The Same, Sentences, Book V. 

 

Alienação de bens, seja por doação ou de qualquer outra forma, com o objectivo de defraudar o Tesouro, é revogada. A 

mesma regra de direito aplica-se, mesmo que não seja reclamada, pois a fraude é igualmente punida em todos os casos. 

 

(1) As propriedades dos que expiram na prisão, em cadeias, ou em grilhões, quer morram testa ou intesta, não são tiradas aos 

seus herdeiros. 

 

(2) Os bens de uma pessoa que se mata não são adquiridos pelo Tesouro, antes de ter sido provado que ela impôs mãos 

violentas a si própria por causa de algum crime que tinha cometido. Os bens de alguém que se matou devido a algum crime 
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grave que cometeu são confiscados ao Tesouro. Se, no entanto, cometeu o acto por cansaço da vida, ou por mortificação 

resultante de endividamento, ou devido à sua incapacidade de sofrer doença, os seus herdeiros não serão perturbados, mas 

serão autorizados a tomar a sucessão. 

 

(3) Foi decidido que quaisquer concessões de liberdade feitas por um devedor com o objectivo de defraudar o Tesouro serão 

revogadas. No entanto, quando compra um escravo a outro para o manumitar, isto não é proibido, uma vez que então ele 

pode conceder-lhe a sua liberdade. 

 

(4) Entre os bens que podem ser denunciados ao Tesouro encontram-se instrumentos escritos, ou notas; mas está estabelecido 

que tais documentos que têm referência aos direitos dos particulares devem ser devolvidos àqueles que os solicitem. 

 

(5) Ninguém pode ser obrigado a fornecer instrumentos ou documentos públicos contra o Tesouro. 

 

(6) O próprio Tesouro fornece cópias dos seus documentos, na condição de que aquele que tem o direito de obter cópias não 

os utilize nem contra o Tesouro, nem contra o Estado. O destinatário é obrigado a fornecer uma caução para não o fazer, e se 

fizer uso deles de forma contrária à proibição, perderá o seu caso. 

 

(7) Sempre que qualquer negócio for transaccionado com o Tesouro, deve ser obtida autorização para introduzir os seus 

documentos, para que tal seja feito legalmente; e estes devem ser certificados pelo funcionário. Se forem apresentados de 

qualquer outra forma, aquele que os produzir perderá o seu caso. 

 

(8) Sempre que o mesmo caso for ouvido uma segunda vez perante o Tesouro, a leitura de documentos, cuja produção não 

tinha sido solicitada até à data, pode ser legalmente exigida. 

 

(9) Aquele que, após ter sido processado pelo Tesouro por conta de outro, paga a dívida, pode muito justamente intentar uma 

acção para recuperar os seus bens, pelos quais fez o pagamento, circunstâncias em que é habitual que lhe seja oferecido um 

alívio especial. 

 

(10) Quando os devedores do Tesouro solicitam um atraso com o objectivo de obterem dinheiro, ficou estabelecido que não 

devem ser recusados. A atribuição do tempo é deixada à discrição do tribunal; desde que, no caso de grandes montantes, não 

mais de três meses, e no caso de pequenos montantes, não menos de dois, sejam concedidos. Deve ser solicitado ao 

Imperador um período mais longo. 

 

(11) Quando os bens do devedor principal forem adquiridos pelo Tesouro, as fianças serão liberadas, salvo se a sua 

solvabilidade for questionável, e se tiverem passado a ser responsáveis pelo restante do endividamento não pago. 
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(12) Quando mais do que o que é devido tiver sido obtido da venda dos bens de um devedor pelo Tesouro, a restituição do 

excedente pode ser exigida de acordo com a justiça e a razão. 

 

(13) Um locador não pode transferir nada do terreno do Tesouro, e não pode vender ciprestes ou oliveiras se não as substituir; 

nem pode cortar quaisquer outras árvores de fruto; e, após uma estimativa do valor do imóvel, pode ser processado por danos 

quadruplicados. 

 

(14) Nem a terra pode ser arrendada, nem os impostos criados por menores de vinte e cinco anos de idade, para evitar que 

estes beneficiem do privilégio da idade em detrimento do Tesouro. 

 

46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro VI. 

 

Ele será privado da sucessão como sendo indigno, que, tendo sido nomeado herdeiro, como filho, é declarado suposto, após a 

morte da pessoa que se diz ter sido seu pai. 

 

(1) Aquele que conscientemente tenta defraudar o Tesouro é obrigado a devolver não só os bens que adquiriu por fraude, mas 

também muito mais. 

 

(2) Quando qualquer coisa é comprada por um Governador, um Gestor da Receita Imperial, ou qualquer outra pessoa numa 

província em que exerce funções, mesmo que tal tenha sido feito pela agência de alguma outra pessoa, será punido com a 

anulação dos contratos, e o valor avaliado dos bens será pago ao Tesouro. Para quem tenha a seu cargo os assuntos de uma 

província, é mesmo proibido construir um navio na mesma. 

 

(3) O Tesouro tem sempre o direito de penhor. 

 

(4) Qualquer pessoa que pleitear uma compensação contra o Tesouro deve mostrar no prazo de dois meses o que lhe é 

devido. 

 

(5) Tem sido frequentemente decidido que o que o Tesouro deve pode ser compensado com o que lhe é devido pelos 

devedores, excepto no caso de tributações e impostos e pagamentos por bens adquiridos ao Tesouro, bem como o que é 

devido por razões de subsistência. 

 

(6) Aquele que foi acusado de uma infracção pode administrar os seus bens, e o seu devedor pode pagar-lhe de boa fé. 
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(7) Os agentes que tenham qualquer emprego oficial e os Gestores das Receitas Imperiais estão proibidos de vender bens sem 

consultar previamente o Imperador, e se o fizerem, a venda será inválida. 

 

(8) Um escravo do Imperador, que entra numa propriedade por ordem de um Gestor das Receitas Imperiais, adquire a 

propriedade em benefício do Imperador, se este o consentir. 

 

(9) Quando várias pessoas tenham defraudado o Tesouro, não se segue que cada uma delas seja totalmente responsável, como 

na acção de roubo; mas todas devem uma penalidade de quatro vezes a quantia, cada uma na proporção da sua quota 

individual. É evidente que aqueles que são solventes serão responsáveis por aqueles que não o são. 

 

47. Paulus, Decretos, Livro I. 

 

Uma mulher chamada Moschis, que estava endividada ao Tesouro por causa de um arrendamento para a agricultura de 

impostos, deixou vários herdeiros, dos quais, depois de a propriedade ter sido aceite, Faria Senilla e outros, compraram certas 

terras. Quando lhes foi movido um processo por um saldo devedor de Moschis, tendo eles alegado que os herdeiros destes 

últimos eram solventes, e que muitas outras pessoas lhes tinham comprado propriedades, o Imperador considerou apenas que 

se deveria recorrer primeiro aos herdeiros, e que todos os possuidores deveriam ser processados pelo saldo. E esta foi a sua 

decisão. 

 

(1) Aemilius Ptolomeu arrendou terrenos ao Tesouro, e gradualmente subalugou-os a várias pessoas por uma renda superior à 

que ele próprio tinha concordado em pagar. O processo foi instaurado contra ele pelos Gestores das Receitas Imperiais por 

tudo o que ele tinha recebido. Isto pareceu ao Tesouro ser simultaneamente injusto e inútil, uma vez que ele tinha arrendado 

as terras aos outros por sua própria conta e risco, pelo que foi decidido que só poderia ser processado pelo montante pelo qual 

ele, como arrendador, se tinha tornado responsável. 

 

48. O mesmo, Decretos, Livro II. 

 

Statius Florus, no seu testamento escrito, tinha secretamente acusado o seu herdeiro Pompeu de dar um pedaço de terra e uma 

certa soma de dinheiro a alguém que não tinha direito a recebê-la, e tomou a precaução de exigir uma caução de Pompeu 

obrigando-o a entregar o que lhe tinha deixado como um legado preferido. Depois, o referido Florus, tendo nomeado o 

mesmo Pompeu e um Faustino seus herdeiros por um segundo testamento, não legou nenhum legado preferido a Pompeu. A 

pessoa que não tinha o direito de receber o legado foi informada contra si própria. Os Imperadores, tendo sido consultados 

pelos Gestores das Receitas Imperiais, declararam num Rescript que se não se pudesse provar que o testador tinha mudado de 

ideias, a confiança deveria ser executada. E Pompeu, tendo sido julgado contra ele em consequência, solicitou que o fardo 

fosse suportado por toda a propriedade, pelo facto de não ter recebido o legado preferido, e não se podia considerar que o 
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testador só tinha perseverado numa parte da sua intenção original. Decidiu-se, em geral, que o primeiro testamento já não 

existia, e se um legado preferido tivesse sido deixado pelo testador no seu primeiro testamento, não poderia ser exigido sob o 

segundo, a menos que o segundo determinasse que isto deveria ser feito. Foi também decidido que, porque o herdeiro não 

podia provar que o legado preferido lhe tinha sido deixado, que só era obrigado a cumprir a confiança sob o vínculo que tinha 

executado. 

 

(1) Foi pedido a uma mãe, que tinha sido nomeada herdeira, que transferisse a herança para Cornelius Felix, após a sua 

morte. O herdeiro nomeado, tendo sido condenado pelo Tesouro, e todos os seus bens apreendidos, Félix alegou que não 

estava sujeito à pena, pois esta já tinha sido decidida. Mas como o dia do fideicomisso ainda não tinha chegado, pelo facto de 

ele próprio poder morrer primeiro, ou de a mãe poder adquirir outros bens, o seu pedido foi entretanto rejeitado. 

 

49. O mesmo, sobre os fideicomissos implícitos. 

 

Aquele a quem foi deixado um trust secreto, tendo dado a informação de que não tinha direito a recebê-lo, levantou-se a 

questão se, de acordo com o privilégio do Divino Trajano, tinha direito a três quartos do montante do trust, ou apenas a 

metade dele. Um Rescript do Imperador Antonino sobre este ponto existe como se segue: "O Imperador Antonino a Júlio 

Rufo". Se aquele que se comprometeu secretamente a entregar uma herança a alguém não qualificado legalmente para a 

receber deveria entregá-la depois de ter deduzido a quarta parte da mesma, ele não pode reter nada; pois a quarta parte 

pertencente ao próprio herdeiro será retirada dele e transferida para o Tesouro. Portanto, a pessoa que deu a informação só 

pode receber a metade de três quartos". 

 

50. O mesmo, Decretos, Livro III. 

 

Valerius Patronus, Procurador Imperial, adjudicou ao Flavius Stalticius certas terras a um preço fixo. A propriedade foi 

posteriormente oferecida em leilão, e o mesmo Estalticius adquiriu-a, e foi colocada na posse total da propriedade. Surgiu 

uma questão relacionada com as colheitas entretanto recolhidas. O Patronus afirmou que estas pertenciam ao Tesouro. E se 

fossem recolhidas entre a primeira venda em leilão e a adjudicação seguinte, é evidente que pertenceriam ao vendedor; pois é 

normalmente dito que quando a adjudicação é feita dentro de um certo tempo, então uma melhor condição é assegurada. Não 

devemos passar por qualquer dificuldade, pois a pessoa a quem o terreno foi adjudicado pela primeira vez era a mesma. Mas 

como as duas adjudicações tinham sido feitas antes da vindima, esta opinião não foi cumprida, e foi decidido que as culturas 

pertenciam ao comprador. Papinianus e Messius introduziram uma nova decisão com base no facto de que, como as terras 

estavam arrendadas a um arrendatário, era injusto que ele fosse privado de todas as colheitas; mas sustentaram que ele tinha o 

direito de as recolher, e que o comprador deveria receber a renda desse ano, por receio de que o Tesouro pudesse ser 

responsabilizado pelo arrendatário, uma vez que não lhe tinha sido permitido o gozo do seu arrendamento, tal como se isto 

tivesse sido acordado no momento da venda. Foi igualmente decidido, de acordo com a sua opinião, que se a terra tivesse 
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sido cultivada pelo proprietário, o comprador teria direito a todas as colheitas, mas como foi arrendada pelo arrendatário, o 

comprador deveria receber a renda. Tendo sido perguntado por Tryphoninus que opinião teriam em relação a certos frutos 

secos que tinham sido anteriormente colhidos na terra, responderam que se, após a decisão ter sido tomada, o dia para o 

pagamento da renda ainda não tivesse chegado, o comprador também teria direito a eles. 

 

 

 

Título. 15. Quanto aos cativos, o direito ao pós-tliminium, e às pessoas resgatadas do inimigo. 

 

 

1. Marcellus, Digest, Livro XXII. 

 

Se um escravo de qualquer pessoa que tenha sido feito prisioneiro pelo inimigo deve depois entrar numa estipulação, ou se 

um legado deve ser legado ao seu escravo depois de este ter caído nas mãos do inimigo, os seus herdeiros terão direito a ele, 

pela razão de que se ele morrer durante o seu cativeiro, ele será adquirido pelo seu herdeiro. 

 

2. The Same, Digest, Livro XXXIX. 

 

O direito do postliminium prende-se aos grandes navios e aos utilizados para o transporte de mercadorias devido ao costume 

da guerra; mas não se aplica aos dos pescadores, nem aos navios de navegação rápida construídos por prazer. 

 

(1) Do mesmo modo, um cavalo ou uma égua quebrada ao freio é adquirido pelo direito de postliminium, pois conseguiram 

escapar sem a culpa do cavaleiro. 

 

(2) A mesma regra de direito não se aplica às armas, pois estas não se perdem sem desonra. Assim, as armas não podem ser 

recuperadas pelo direito de postliminium, uma vez que é desonroso perdê-las. 

 

3. Pomponius, Sobre Quintus Mucius, Livro XXXVII. 

 

A mesma regra aplica-se ao vestuário. 

 

4. Modestinus, Regras, Livro III. 

 

Antigamente, sustentava-se que aqueles que são levados pelo inimigo, ou que se rendem a ele, tinham direito ao direito de 

postliminium, após o seu regresso. Mas será que aquele que se rendeu ao inimigo, e depois do seu regresso não é recebido 



3456 

 

por nós, um cidadão romano? Isto foi decidido de forma diferente por Brutus e Scaevola. O resultado é que ele não pode 

recuperar a sua cidadania. 

 

5. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro XXVII. 

 

O direito do pós-tliminium existe tanto na guerra como na paz. 

 

(1) Na guerra, quando aqueles que são nossos inimigos se apoderam de um de nós, e o levam dentro das suas fortificações, 

pois se ele regressar durante a mesma guerra, ele terá o direito de postliminium; ou seja, todos os seus direitos ser-lhe-ão 

restituídos, tal como se ele não tivesse sido capturado. Antes de ser levado para as fortificações do inimigo, ele continua a ser 

um cidadão, e é entendido como tendo regressado se ele vier aos nossos amigos, ou dentro das nossas defesas. 

 

(2) O direito ao pós-tliminium é também concedido em tempo de paz; pois se existe uma nação entre a qual e nós não existe 

nem amizade, nem hospitalidade, nem qualquer vínculo de apego, ela não é de facto nossa inimiga. Qualquer coisa, porém, 

que nos pertença e passe sob o seu controlo torna-se sua propriedade, e qualquer homem livre do nosso povo levado em 

cativeiro por tal nação torna-se seu escravo. A mesma regra aplica-se se algo pertencente a essa nação chegar às nossas mãos, 

e portanto o direito do pós-tliminium é concedido neste caso. 

 

(3) Se um cativo tiver sido levado em cativeiro por nós, e regressar aos seus amigos, só é entendido como tendo regressado 

sob o direito do postliminium, se preferir ir ter com eles, em vez de permanecer no nosso país. E, portanto, no caso de Átilius 

Regulus, que os Cartagineses enviaram para Roma, foi decidido que ele não regressou sob o direito do pós-tliminium, porque 

tinha jurado que regressaria a Cartago, e não tinha a intenção de permanecer em Roma. Assim, quando foi promulgada uma 

lei com referência a um certo intérprete, chamado Menander, que, depois de ter sido manumitido nas nossas mãos e enviado 

de volta ao seu povo, desde que permanecesse cidadão romano, isto não foi considerado necessário, pois se tivesse a intenção 

de permanecer com os seus próprios familiares, deixaria de ser cidadão; mas se esperasse regressar, continuaria a ser cidadão, 

pelo que a lei era supérflua. 

 

6. The Same, Various Passages, Book I. 

 

Onde uma mulher que, devido a alguma ofensa, tinha sido condenada a trabalhar nas salinas, foi posteriormente capturada 

por ladrões pertencentes a uma nação estrangeira, vendida pelo direito de comércio, e depois resgatada, foi restituída à sua 

condição anterior, o preço do seu resgate deveria ser pago pelo Tesouro ao Centurião Coccius Firmus. 

 

7. Proculus, Epístolas, Livro VIII. 
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Não tenho dúvidas de que existem nações livres e unidas que são estranhas para nós, e que entre nós e eles não existe o 

direito ao postliminium. Pois que necessidade haveria de qualquer direito de postliminium entre nós e eles, pois eles, quando 

estão connosco, mantêm a sua liberdade, e a propriedade dos seus bens, tal como fazem em casa; e o mesmo nos acontece 

quando estamos com eles. 

 

(1) Um povo livre é aquele que, quando unido, não está sujeito ao domínio de qualquer outro. Da mesma forma, pode estar 

unido em amizade por uma aliança em condições de igualdade, ou a disposição de que este povo defenderá zelosamente a 

majestade de outro pode ser incluída num tratado; pois isto é acrescentado para que se possa entender que o último tem 

direito à supremacia, e não que o primeiro não é livre. E tal como consideramos os nossos clientes livres, embora, embora 

sendo homens bons, não sejam superiores a nós em autoridade ou dignidade; assim, aqueles que devem defender zelosamente 

a nossa majestade também devem ser entendidos como sendo livres. 

 

(2) Quando pessoas de Estados aliados são acusadas de crime enquanto estão connosco, castigamo-las depois de terem sido 

condenadas. 

 

8. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Uma esposa não pode ser recuperada pelo seu marido sob o direito de postliminium como um filho pode ser recuperada pelo 

seu pai, mas apenas quando a mulher o desejar, e desde que não tenha casado com outro após o tempo prescrito. Se ela 

estiver disposta, e não houver nenhuma razão legal para o impedir, estará sujeita às penalidades da separação. 

 

9. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

Quando uma criança nascida nas mãos do inimigo regressar sob a lei do postliminium, terá direito aos privilégios de um 

filho; pois, de acordo com um Rescript do Imperador Antonino e seu Pai Divino, dirigido a Ovinius Tertullus, Governador da 

Província da Baixa Mísia, não há dúvida de que ele tem o direito do postliminium. 

 

10. Papinianus, Perguntas, Livro XXIX. 

 

Um pai, tendo nomeado o seu filho, que ainda não tinha chegado à puberdade, seu herdeiro, e feito uma substituição para ele, 

foi capturado pelo inimigo, e morreu nas suas mãos; e o menor, tendo depois falecido, foi mantido por algumas autoridades 

que o herdeiro legal devia ser admitido na sucessão, e que a substituição pupilar não se aplicava a um que se tinha tornado 

seu próprio mestre durante a vida do seu pai. A razão da lei, porém, opõe-se a esta opinião; pela razão de que, como o pai, 

que não regressou, é entendido como morto no preciso momento em que foi feito prisioneiro, a substituição pupilar seria 

necessariamente válida. 



3458 

 

 

(1) Se, após a morte do pai, um menor que tivesse sido nomeado ou deserdado fosse feito prisioneiro, poder-se-ia dizer que a 

Lei Corneliana, não tendo mencionado as substituições pupilares, só tinha referência a uma pessoa que tivesse capacidade 

testamentária. É claro, porém, que o direito à herança legítima de um menor em cativeiro não se reveste imediatamente dos 

termos da Lei Corneliana, porque é verdade que um menor não está qualificado para fazer um testamento, e por isso não seria 

impróprio sustentar que o Pretor não deve seguir a intenção do pai menos do que a da lei, e conceder ao substituto acções 

equitativas contra a herança. 

 

11. The Same, Questions, Book XXXI. 

 

Se o filho deveria morrer primeiro em casa, não há razão para discutir a substituição pupilar, ou porque o filho sob controlo 

paternal é entendido como tendo morrido durante a vida do seu pai; ou porque o seu pai não voltou, o filho, por este motivo, 

é considerado como tendo-se tornado o seu próprio mestre desde o momento em que o seu pai foi levado pelo inimigo. 

 

(1) Se, no entanto, ambos estiverem em cativeiro, e o pai morrer primeiro, a Lei Corneliana será suficiente para estabelecer a 

substituição pupilar, tal como se o filho morresse em casa depois de o pai ter expirado nas mãos do inimigo. 

 

12. Tryphoninus, Disputations, Livro IV. 

 

O direito do pós-tliminium existe na guerra, bem como na paz, com referência aos que foram levados cativos durante as 

hostilidades, e relativamente aos quais não foi feito nenhum acordo. Servius diz que esta decisão foi tomada porque os 

romanos desejavam que os seus cidadãos tivessem mais esperança de regressar com prestígio militar do que durante a paz. 

Mas, se de repente a guerra eclodir, será que aqueles que durante a paz ficaram sob o controlo de outros, se tornarão escravos 

daqueles que agora são nossos inimigos, e através do seu próprio acto foram apanhados por eles? Terão direito ao direito de 

pós-guerra e à paz, a menos que um tratado lhes tenha assegurado que não deveriam gozar desse direito. 

 

(1) Quando alguém é feito prisioneiro pelo inimigo, aqueles que estão sob o seu controlo permanecem incertos se são seus 

próprios senhores, ou se ainda devem ser considerados filhos sob autoridade paterna; pois se o pai morrer nas mãos do 

inimigo, eles tornam-se independentes desde o momento em que ele foi capturado; e se ele regressar, eles são considerados 

como nunca tendo estado livres do seu controlo. Portanto, com referência a qualquer propriedade que entretanto possam 

adquirir, seja por estipulação, entrega, ou legado (pois não podem tornar-se herdeiros legítimos), deve ser considerado?por 

exemplo, quando ele não regressar, e, alguns deles foram nomeados herdeiros de toda a propriedade, ou de uma parte da 

mesma, ou onde alguns foram deserdados?se esta propriedade, de acordo com os termos da Lei Corneliana, deve ser 

considerada como pertencendo à propriedade do cativo, ou se deve ser considerada como sendo sua. Esta última opinião é a 

melhor. A regra é diferente em relação a qualquer coisa adquirida pelos escravos do cativo; e isto é razoável, porque os 
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escravos formaram e continuam a ser uma parte da sua propriedade, e aqueles que se tornam seus próprios senhores são, em 

consequência, entendidos como tendo adquirido a propriedade para si próprios. 

 

(2) Não pode ser estabelecido por nenhuma constituição que o que foi feito não tenha sido feito. Portanto, a usucaptação da 

propriedade que foi obtida pela parte que a possuía, e que depois a recuperou, é interrompida, porque é certo que deixou de a 

possuir. Assim, Julianus diz que deve ser mantida com referência aos bens de que obteve a posse através de pessoas sujeitas à 

sua autoridade, e adquiridos por usucapião, ou que foi posteriormente incluída sob o termo peculiar, que a usucapião foi 

concluída no tempo prescrito por lei, se as mesmas pessoas permaneceram sempre na posse. Marcelo diz que não faz 

diferença se o próprio partido tinha posse, ou a obteve através de alguém sob a sua autoridade, mas a opinião de Julianus 

deve ser adoptada. 

 

(3) O filho que o cativo tinha sob o seu controlo pode entretanto casar, embora o seu pai não possa consentir no casamento, 

nem pode reter o seu consentimento. Portanto, o seu neto estará sob o seu controlo a partir do momento em que regressar do 

cativeiro, e será o seu próprio herdeiro, em certa medida, apesar dele, uma vez que não consentiu o casamento. Não há nada 

de surpreendente nisto, porque as circunstâncias e necessidades da ocasião, bem como o bem-estar público, exigiam um 

casamento. 

 

(4) A esposa do cativo não está no estado de casada, embora possa desejá-lo extremamente, e permanece na casa do seu 

marido. 

 

(5) Qualquer codicilo que o prisioneiro possa ter escrito durante o seu cativeiro não pode, pela estrita construção da lei, ser 

confirmado por um testamento que foi feito pelo prisioneiro enquanto em casa, e um fundo não pode ser reclamado sob o 

mesmo, porque não foi executado por uma pessoa com capacidade testamentária. Mas, pela razão de que o verdadeiro 

princípio destes assuntos, ou seja, a confirmação dos mesmos como dependentes da vontade, teve origem enquanto o cativo 

estava no seu próprio país, e como depois regressou, e recuperou os seus direitos pela lei do pós-tliminium, é agradável aos 

ditames da humanidade que um tal codicilo produza efeitos, como se nenhum cativeiro tivesse entretanto intervindo. 

 

(6) Após o regresso em cativeiro sob o direito do postliminium, todas as questões legais, no que lhe diz respeito, devem ser 

consideradas como se ele nunca tivesse estado nas mãos do inimigo. 

 

(7) Quando alguém resgata um escravo do inimigo, ele torna-se sua propriedade no momento do seu resgate, embora saiba 

que pertenceu a outra pessoa; mas ao oferecer-lhe o preço que pagou, será considerado como tendo regressado com o direito 

do postliminium a ser recebido como escravo. 
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(8) Quando alguém compra um cativo, ignorando que ele é tal, e acreditando que pertence ao vendedor, terá ele, por assim 

dizer, adquirido por usucapião, de modo que o seu primeiro senhor não terá o poder de oferecer o segundo o preço, depois de 

decorrido o tempo prescrito? é um ponto que devemos considerar. Foi afirmado em oposição a isto que a constituição que foi 

promulgada com referência aos cativos resgatados torna tão cativo o escravo da pessoa que o resgatou, e o que já é meu, não 

posso ser entendido como adquirido por usucapião. Por outro lado, como a constituição não piorou a condição daquele que 

pagou o resgate, mas, pelo contrário, melhorou-a, é injusto e contrário à intenção da constituição que o direito mais antigo do 

comprador de boa-fé seja extinto; e, portanto, depois de decorrido o tempo prescrito, durante o qual, se a constituição não 

tornar o cativo a propriedade daquele que o resgatou, ele poderá adquiri-lo por usucapião, pode dizer-se que, pelos termos 

desta constituição, o seu primeiro dono não tem mais direito sobre o escravo. 

 

(9) No entanto, será que, ao manumitar o escravo, deixará simplesmente de ser seu senhor, e o escravo por ele abandonado 

voltará ao controlo do seu antigo senhor; ou será que o torna livre de tal forma que o dom da liberdade apenas funciona para 

provocar uma mudança de propriedade? É certo que qualquer pessoa que seja manumitted enquanto estiver nas mãos do 

inimigo torna-se livre; e ainda assim, se o seu antigo senhor o encontrar dentro das nossas defesas, embora ele possa não ter 

abraçado a nossa causa, e tenha regressado com um desígnio de regressar ao inimigo, o senhor pode reter o escravo pelo 

direito de postliminium; que regra não é a mesma com referência a pessoas que são livres. Pois estas últimas não voltam pelo 

direito de postliminium, a menos que tenham voltado para o seu próprio povo com a intenção de abraçar a sua causa, e 

tenham deixado aqueles de quem vieram; porque, como diz Sabinus, cada um tem poder livre para determinar a sua 

cidadania, mas não o seu direito de propriedade. Isto, contudo, não torna o ponto muito difícil de solução, porque a 

manumissão feita enquanto o escravo estava nas mãos do inimigo não apresenta qualquer impedimento ao nosso concidadão, 

o senhor do escravo; mas o partido em questão, segundo a nossa lei estabelecida por uma constituição, teve para o seu senhor 

um cidadão romano, e estamos a considerar se ele pode obter dele a sua liberdade. Pois, e se o escravo não ofereceu o preço 

da sua liberdade ao seu amo, e este último não deveria ter o poder de o processar? Será o escravo livre que, sem qualquer 

mérito próprio, poderia ter obtido a liberdade do seu amo? Isto é injusto, e contrário ao favor concedido pelos nossos 

antepassados à liberdade. É certo que, pela lei antiga, qualquer homem que tenha comprado conscientemente um escravo 

pertencente a outro de alguém que o tivesse resgatado, poderia adquiri-lo por usucapião, e poderia libertá-lo; e desta forma o 

antigo senhor a quem o escravo tinha pertencido antes do seu cativeiro, perdeu todo o seu título para ele. Portanto, porque 

não haveria ele de ter o direito de o manumitar? 

 

(10) Se um escravo para ser livre sob uma certa condição deve ser capturado pelo inimigo, e ser resgatado enquanto a 

condição estiver pendente, ele permanecerá no seu estado anterior. 

 

(11) Mas qual seria a regra se ele tivesse recebido a sua liberdade na condição de pagar dez mil sestércios? A pergunta foi 

feita, de quanto deveria pagá-la? Pois se ao escravo fosse permitido pagá-lo a partir da sua peculiaridade, não se poderia 

também dizer que o que possui nas mãos da pessoa que o resgatou toma o lugar do que poderia ter obtido enquanto estava 
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nas mãos do inimigo? Este é certamente o caso, em que o peculiar deriva da propriedade daquele que o resgatou, ou dos seus 

próprios serviços; mas se veio de qualquer outra fonte, ele pode pagar a soma, uma vez que nós sustentamos indulgentemente 

que ele cumpriu, desta forma, a condição. 

 

(12) Quando um escravo foi dado em penhor, antes do seu cativeiro, depois de a pessoa que o resgatou ter sido paga, volta a 

ficar sujeito à sua obrigação anterior; e se o credor oferecer o preço do seu resgate a quem o pagou, terá então uma dupla 

obrigação, uma decorrente da própria dívida, e a outra do pagamento da soma pela qual o escravo foi libertado; tal como se 

esta obrigação fosse estabelecida por uma certa constituição semelhante àquela pela qual um credor subsequente satisfaz um 

antigo, com o objectivo de reforçar o seu próprio penhor, a menos que, neste caso, o caso seja invertido, e o último credor, 

que agora é o primeiro porque fez com que o escravo voltasse para nós, deveria ser satisfeito por aquele que é anterior no 

tempo, mas tem um crédito mais fraco. 

 

(13) Quando um escravo pertence a várias pessoas, e o montante do seu resgate foi pago ao homem que o resgatou, em nome 

de todas elas, ele voltará à sua propriedade comum. No entanto, quando o montante do seu resgate foi pago em nome de 

apenas um, ou de alguns dos seus proprietários, ele pertencerá a ele, ou a eles, que fizeram o pagamento; para que eles 

recuperem os seus direitos anteriores, de acordo com a parte paga por cada um, e sucederão àquele que comprou o escravo 

até ao limite da parte dos outros. 

 

(14) Quando um cativo tem direito a libertartfm nos termos de um fideicomisso, não pode reclamá-lo, após ter sido 

resgatado, a menos que reembolse a pessoa que o resgatou. 

 

(15) Quando inimigos capturarem uma pessoa, que tenha sido deportada, na ilha para onde foi enviada, e ela for resgatada, se 

depois regressar ao seu país, será restituída à condição em que estaria se não tivesse sido levada em cativeiro, pelo que será 

deportada. 

 

(16) No entanto, se, no caso de um escravo capturado, existir alguma razão que tenha impedido a aquisição da sua liberdade, 

temporária ou perpetuamente, a sua condição não será alterada pelo seu resgate do inimigo; por exemplo, se se provar que ele 

tinha violado a Lei Faviana, ou que tinha sido vendido sob a condição de não ter sido levado em cativeiro. A pessoa que o 

resgatou pode, entretanto, segurá-lo sem incorrer em qualquer penalidade. 

 

(17) Assim, qualquer pessoa que tenha sido capturada enquanto trabalhava nas minas, e que tenha sido resgatada, será 

devolvida ao seu castigo; mas não deve ser punido como fugitivo das minas, mas aquele que o resgatou receberá o montante 

do resgate do Tesouro; tal como foi decidido pelo nosso Imperador e pelo Divino Severus. 
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(18) Quando uma criança nascida de Pamphila lhe for legada, e você resgatar a sua mãe, e ela gerar uma criança enquanto em 

sua posse, não será considerada como tendo adquirido a criança por um título lucrativo, mas será feita uma estimativa de 

acordo com a decisão do tribunal, que fixará o valor da criança, tal como se esta tivesse sido vendida ao mesmo tempo que a 

sua mãe, e comprada pelo mesmo preço. Se a criança nasceu nas mãos do inimigo (a mãe estando grávida no momento em 

que foi capturada) e é resgatada com a mãe pelo mesmo preço, e é feita uma oferta igual à soma paga por ambos, esta será a 

estimativa do valor da criança, e será considerada como tendo sido devolvida sob o direito de pós-tliminium. Há muito mais 

razões para isto quando existem compradores diferentes de ambos, ou de um deles. No entanto, quando alguém tiver 

resgatado cada um por um preço separado, os diferentes montantes devem ser oferecidos à pessoa que os resgatou mediante 

pagamento ao inimigo, para que possam regressar separadamente sob o direito de postliminium. 

 

 

13. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Se eu me entregar para ser arrogado por vós, e depois ser emancipado, fica estabelecido que quando o meu filho regressar do 

cativeiro, ele será considerado como vosso neto. 

 

14. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 

 

Como há dois tipos de direito do pós-tliminium, um sob o qual regressamos aos nossos amigos do inimigo, e outro pelo qual 

recuperamos algo; quando um filho sob controlo paterno regressa, o duplo direito do pós-tliminium está unido nele, pois o 

seu pai recupera a sua autoridade sobre ele, e ele próprio recupera todos os seus direitos. 

 

(1) Um marido não recupera a sua esposa sob a lei do postliminium da mesma forma que um pai recupera o seu filho, mas o 

casamento pode ser renovado por consentimento. 

 

15. Ulpianus, On Sabinus, Livro XII. 

 

Onde o pai, depois de ter sido resgatado, morre antes de reembolsar a pessoa que o resgatou, e o seu filho oferece o montante 

do seu resgate após a sua morte, deve ser dito que ele pode ser o herdeiro próprio do seu pai; a menos que alguém possa dizer 

com mais subtileza que o pai, quando morreu, recuperou o direito de postliminium, por assim dizer através da libertação de 

um penhor, e morreu sem qualquer responsabilidade pela sua dívida, de modo que ele tem direito a ter um herdeiro próprio. 

Esta opinião não é destituída de razão. 

 

16. The Same, On Sabinus, Livro XIII. 
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Aquele que regressa do inimigo é considerado como tendo estado sempre no seu próprio país antes do seu regresso. 

 

17. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Aqueles que, tendo sido conquistados pela força das armas, se rendem ao inimigo, não têm direito ao direito de postliminium. 

 

18. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XXXV. 

 

Segundo todas as regras da lei, qualquer pessoa que não regresse do inimigo é considerada como tendo morrido no momento 

em que foi capturado. 

 

19. Paulus, On Sabinus, Livro XVI. 

 

O direito do pós-tliminium é o de recuperar de uma propriedade estranha perdida, e de a restaurar à sua condição anterior; e 

este direito foi estabelecido entre nós e outros povos e reis livres, por costume e por lei. Pois quando recuperamos qualquer 

coisa que tenhamos perdido pela guerra ou mesmo fora da guerra, diz-se que a recuperamos pelo direito do pós-tliminium. 

Esta regra foi introduzida pela equidade natural, para que qualquer pessoa que tenha sido detida injustamente por estranhos 

recupere os seus direitos anteriores sempre que regresse ao seu próprio país. 

 

(1) É estabelecida uma trégua onde é acordado por um curto período de tempo e por agora que os adversários não se devem 

atacar uns aos outros; e durante este tempo o direito de postliminium não existe. 

 

(2) As pessoas que tenham sido capturadas por piratas ou assaltantes permanecem livres. 

 

(3) Qualquer pessoa é considerada como tendo regressado com o direito de postliminium quando passa as nossas fronteiras, 

tal como perde o direito assim que o ultrapassa. Contudo, quando visita um estado aliado ou amigo, ou um rei aliado ou 

amigo, entende-se que regressa imediatamente com o direito de postliminium, porque, enquanto lá estava, começou a estar 

seguro através da confiança na honra pública. 

 

(4) O direito de postliminium não é usufruído por um desertor, pois aquele que abandona o seu país com más intenções, e 

com os desígnios de um traidor, é considerado um inimigo. Esta regra aplica-se apenas a um desertor que é livre, quer seja 

homem ou mulher. 

 

(5) Se, no entanto, um escravo deve desertar para o inimigo, uma vez que o seu senhor tem o direito de postliminium sobre 

ele, quando é tomado por acidente, pode muito bem considerar-se que ele também tem o direito de postliminium, ou seja, o 
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seu senhor recuperará todos os seus direitos anteriores sobre ele; para que uma regra contrária não seja tão prejudicial para o 

escravo que permanece permanentemente em servidão, como seria prejudicial para o seu senhor. 

 

(6) Se um escravo que vai ser livre sob uma condição regressar após ter desertado, e a condição for preenchida após o seu 

regresso, ele tornar-se-á livre. A regra é diferente, porém, quando a condição foi preenchida enquanto esteve nas mãos do 

inimigo; pois nesse caso não poderá regressar para si próprio, de modo a tornar-se livre, nem o herdeiro terá o direito de 

postliminium sobre ele, pois não pode queixar-se, pois não sofreu qualquer dano; desde que o escravo tivesse obtido a sua 

liberdade, se não a tivesse perdido ao tornar-se desertor. 

 

(7) Mais uma vez, um filho sob controlo paterno, que é um desertor, não pode regressar com o direito de postliminium, 

mesmo durante a vida do seu pai; porque o seu pai, bem como o seu país o perderam, bem como pela razão de que a 

disciplina do campo sempre foi mais valorizada pelos pais romanos, do que o apego aos seus filhos. 

 

(8) Além disso, não só é entendido como um desertor que se junta ao inimigo, ou abandona o serviço durante a guerra, mas 

também como aquele que deserta durante uma trégua, ou vai para uma nação entre a qual e nós não existe amizade, e entra 

em acordo com os seus representantes. 

 

(9) Se alguém que tenha comprado um cativo ao inimigo cede a outro, por uma soma maior, o direito de penhor a que ele 

próprio tem direito por tê-lo resgatado, a pessoa que foi resgatada não deve pagar esta quantia, mas a primeira; e o comprador 

terá direito a uma acção de compra contra a parte que efectuou a venda. 

 

(10) O direito de postliminium aplica-se a pessoas de ambos os sexos, e a todas as condições. Também não faz qualquer 

diferença se são homens livres ou escravos; pois não só aqueles que são recuperados por este privilégio são capazes de lutar, 

mas todos os seres humanos, porque são de tal carácter que podem ser úteis, quer dando conselhos, quer de outras formas. 

 

20. Pomponius, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

Se um cativo, para quem foi dada segurança de que regressará voluntariamente, permanecer com o inimigo, não terá depois 

direito ao direito de postliminium. 

 

 

(1) É verdade que quando o inimigo tiver sido expulso do território que tomou, este território reverterá para os seus antigos 

proprietários, e não se tornará propriedade do Estado, nem será considerado como espólio; pois a terra torna-se propriedade 

do Estado que é capturada do inimigo. 
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(2) O resgate confere o poder de regressar ao próprio país, e não altera o direito ao pós-tliminium. 

 

21. Ulpianus, Opiniões, Livro V. 

 

Se alguém, depois de ter resgatado do inimigo uma mulher nascida livre, deve mantê-la com ele com a intenção de ter filhos 

por ela, e depois manumite uma criança nascida dela, juntamente com a sua mãe, dando-lhe o título do seu filho natural, a 

ignorância do marido e do pai não deve afectar a condição daqueles a quem ele apareceu à manumite; e deve ser entendido 

que desde o momento em que ele decidiu ter filhos pela mãe, que a obrigação de penhor a que ela era responsável se 

extingue; e por isso é estabelecido que ela que regressou sob o direito de postliminium era livre e nascida livre, e deu à luz 

um filho nascido livre. No entanto, quando ela foi publicamente tomada como saque pela bravura de um soldado, e o pai não 

pagou a ninguém como resgate, diz-se que, no momento do seu regresso sob o direito de postliminium, ela não estava com o 

seu amo, mas com o seu marido. 

 

(1) Embora o Estado seja frequentemente ferido por dissensões civis, a sua destruição não é ainda o objecto do concurso. 

Aqueles que se dividem em diferentes facções não ocupam a posição de inimigos entre os quais existem os direitos do 

cativeiro e do pós-tliminium, e por isso as pessoas que foram capturadas e vendidas, e depois manumitted, foram 

consideradas como tendo exigido infrutuosamente ao Imperador o direito de nascimento livre que não perdem pelo cativeiro. 

 

22. Julianus, Digest, Livro LXII. 

 

A propriedade daqueles que caíram nas mãos do inimigo, ou morreram ali, quer tivessem ou não capacidade testamentária, 

pertence àqueles a quem teria pertencido, se não tivessem sido capturados. A mesma regra é estabelecida pela Lei Corneliana 

com referência a tudo o que possa ter lugar nos casos em que os interessados em heranças e tutelas teriam estado envolvidos, 

se não tivessem caído nas mãos do inimigo. 

 

(1) Por conseguinte, é evidente que tudo pertencerá ao herdeiro daquele que foi tomado pelo inimigo, a quem este teria 

direito se tivesse regressado sob o direito de postliminium. Além disso, tudo o que os escravos dos cativos estipulam para, ou 

obtêm, é entendido como sendo adquirido pelos seus senhores, quando regressam sob o direito de postliminium; pelo que 

também pertencerá necessariamente àqueles que entram numa propriedade sob a Lei Corneliana. Se, no entanto, nenhum 

herdeiro aparecer sob a Lei da Cornualha, a propriedade pertencerá ao Estado. Qualquer legado legado aos seus escravos, 

quer absoluta quer condicionalmente, pertencerá aos seus herdeiros. Da mesma forma, se um escravo for nomeado herdeiro 

por um estranho, pode aceitar uma propriedade por ordem do herdeiro do cativo. 

 

(2) No entanto, se o filho dele que estiver no poder do inimigo, aceitar ou estipular por qualquer coisa, entende-se que será 

adquirido por ele, se o seu pai morrer antes de regressar sob a lei do postliminium; e pertencerá ao herdeiro do seu pai, se o 
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filho morrer durante a vida deste último, pois a condição dos homens cujos pais estão no poder do inimigo é incerta. Quando, 

contudo, o pai regressa, o filho nunca é considerado como tendo sido o seu próprio dono; mas quando o pai morre prisioneiro 

de guerra, então o filho torna-se independente durante todo o tempo em que o pai permaneceu em cativeiro. 

 

(3) A propriedade de qualquer propriedade que os escravos dos cativos possuam como peculiar permanece em suspensão; 

pois se os seus senhores regressarem com o direito de postliminium, entender-se-á que lhes pertence; e se morrerem em 

cativeiro, pertencerá aos seus herdeiros sob a Lei Corneliana. 

 

(4) Se alguém, tendo uma esposa grávida, cair nas mãos do inimigo, e aí morrer, e um filho lhe nascer, e este morrer, a sua 

vontade é nula; pela razão de que as vontades daqueles que permanecem no seu próprio país são invalidadas em tais 

circunstâncias. 

 

23. The Same, Digest, Book LXIX. 

 

Quando alguém, tendo deixado a sua mulher grávida, cai no poder do inimigo, e um filho lhe nasce pouco tempo depois, que 

acaba por casar e tem um filho ou uma filha, e depois o avô regressa sob a lei do pós-tliminium, terá direito a todos os 

direitos sobre os seus netos que teria se o seu filho tivesse nascido no seu próprio país. 

 

24. Ulpianus, Institutos, Livro I. 

 

Inimigos são aqueles contra os quais o povo romano declarou publicamente guerra, ou que eles próprios declararam guerra 

contra o povo romano; outros são chamados ladrões, ou bandidos. Portanto, quem for capturado por ladrões, não se torna seu 

escravo, nem tem qualquer necessidade do direito de postliminium. Ele, porém, que tenha sido tomado pelo inimigo, por 

exemplo, pelos alemães ou parthians, torna-se seu escravo, e recupera a sua condição anterior pelo direito do postliminium. 

 

25. Marcianus, Institutos, Livro XIV. 

 

O Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que se uma esposa fosse capturada com o seu marido, e tivesse um 

filho por ele enquanto nas mãos do inimigo, e ambos deveriam regressar, os pais e o filho são legítimos, e o filho estará sob o 

controlo do seu pai, tal como se tivesse regressado sob o direito do pós-tliminium. Se, no entanto, ele regressar sozinho com a 

sua mãe, será considerado ilegítimo, como se tivesse nascido sem marido. 

 

26. Florentinus, Institutos, Livro VI. 
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Não faz diferença de que forma um cativo regressa, quer tenha sido enviado de volta, quer tenha escapado ao poder do 

inimigo pela força, ou pela estratégia; desde que conjugue com a intenção de não voltar para lá; pois não é suficiente que 

alguém regresse apenas fisicamente, quando a sua intenção é outra. Aqueles, porém, que são recuperados dos inimigos 

derrotados, são considerados como tendo regressado com o direito de postliminium. 

 

27. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro IX. 

 

Os ladrões roubaram-lhe o seu escravo, e depois o referido escravo caiu nas mãos dos alemães, e depois, tendo os alemães 

sido derrotados em batalha, o escravo foi vendido. Labeo, Ofilius e Trebatius negam que o escravo possa ser adquirido 

através de usucapião pelo comprador, porque era verdade que ele tinha sido roubado, e embora ele pertencesse ao inimigo, e 

regressasse com o direito de postliminium, isto seria um obstáculo. 

 

28. Labeo, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro IV. 

 

Se algo capturado na guerra fizer parte do espólio, não regressa pelo direito de postliminium. Paulus: Mas se um prisioneiro 

levado em guerra foge para a sua casa, depois de a paz ter sido declarada, e depois de a guerra ter sido renovada ele é 

novamente capturado, regressa pelo direito de postliminium, a que tinha direito quando foi levado durante a primeira guerra; 

desde que não tenha sido acordado no tratado de paz que os cativos devem ser devolvidos. 

 

29. The Same, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro VI. 

 

Se regressar sob o direito de postliminium, não pôde adquirir nenhuma propriedade por usucapião enquanto esteve no poder 

do inimigo. Paulus: Mas se o seu escravo deveria ter obtido algo tão peculiar, enquanto esteve nesse estado, pode adquiri-lo 

por usucapião durante esse tempo, como estamos habituados a adquirir por usucapião propriedades deste tipo, mesmo sem o 

nosso conhecimento; e desta forma um bem pode ser aumentado por um escravo que faça parte do mesmo, embora uma 

criança póstumo possa ainda não ter nascido, ou o bem tenha sido inscrito. 

 

30. The Same, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro VIII. 

 

Se qualquer coisa que os nossos inimigos nos tenham tirado é de tal natureza que possa regressar pela lei do postliminium, 

assim que se evadir do inimigo com o propósito de regressar a nós e se encontrar dentro dos limites do nosso império, deve 

ser considerado como tendo regressado ao abrigo da lei do postliminium. Paulus: Mas quando um escravo de um dos nossos 

cidadãos, depois de ter sido capturado pelo inimigo, foge deles, e permanece em Roma sem estar sob o controlo do seu 

senhor, nem ao serviço de ninguém, deve considerar-se que ainda não regressou ao abrigo da lei do postliminium. 
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Título. 16. Relativo aos assuntos militares. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Um soldado que está em licença não é considerado como ausente em negócios para o Estado. 

 

2. Arrius Menander, Sobre os Assuntos Militares, Livro I. 

 

As infracções cometidas por soldados ou são especiais ou comuns a outras pessoas, pelo que a sua acusação ou é especial ou 

geral. Um crime puramente militar é aquele que um homem comete como soldado. 

 

(1) É considerado um crime grave qualquer pessoa alistar-se como soldado que não esteja autorizado a fazê-lo, e a sua 

gravidade é aumentada, como no caso de outros, pela dignidade, a patente, e o ramo do serviço. 

 

3. Modestinus, Concerning Punishments, Livro IV. 

 

O Governador de uma província enviará de volta um desertor ao seu próprio comandante, após ter sido ouvido, com um 

relatório, a menos que o desertor tenha cometido algum delito grave na província em que foi encontrado; pois o Divino 

Severus e Antoninus declararam num Rescript que a pena lhe deveria ser infligida no local onde cometeu o crime. 

 

(1) As punições militares são dos seguintes tipos: nomeadamente, castigo, multas, imposição de deveres adicionais, 

transferência para outro ramo do serviço, degradação do posto, e dispensa desonrosa; pois os soldados não são condenados ao 

trabalho nas minas nem sujeitos a tortura. 

 

(2) Um vagabundo é aquele que, tendo vagueado durante muito tempo, regressa voluntariamente ao campo. 

 

(3) Um desertor é aquele que, depois de ter estado ausente durante algum tempo, é trazido de volta. 

 

(4) Aquele que deixa o exército com o propósito de batedor na presença do inimigo, ou que vai além da vala que rodeia o 

acampamento, será punido com a morte. 
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(5) Aquele que abandona o posto para o qual foi designado comete uma ofensa maior do que um vagabundo; e por isso ou é 

punido na proporção da gravidade do seu crime, ou é privado da sua patente. 

 

(6) Aquele que abandona o cargo de sentinela para o Governador de uma província, ou qualquer comandante, seja ele quem 

for, é culpado do crime de deserção. 

 

(7) Quando um soldado não regressa no dia em que a sua licença expira, deve ser tratado como se tivesse vagueado, ou 

desertado, de acordo com o tempo em que esteve ausente. Deve, contudo, ser-lhe dada a oportunidade de demonstrar que foi 

detido por acidente, pelo que pode parecer desculpável. 

 

(8) Qualquer pessoa que permaneça desertor durante todo o tempo do seu serviço é privado dos privilégios de um veterano. 

 

(9) Se vários soldados desertarem simultaneamente, e regressarem dentro de um certo tempo; depois de terem sido reduzidos 

no posto, devem ser distribuídos em lugares diferentes, mas a indulgência deve ser demonstrada aos novos recrutas. Se, no 

entanto, repetirem a infracção, deverão ser submetidos à punição prescrita. 

 

(10) Aquele que fugir para o inimigo e regressar será torturado, e condenado a ser atirado a animais selvagens, ou à forca, 

embora os soldados não sejam passíveis de qualquer uma destas penas. 

 

(11) Aquele que, com a intenção de escapar, é apanhado, é punido com a pena de morte. 

 

(12) Mas se um soldado for capturado pelo inimigo inesperadamente, enquanto estiver em viagem, ser-lhe-á concedido 

perdão após a conduta da sua vida anterior ter sido investigada; e se regressar ao exército após o termo do seu mandato, será 

restaurado como veterano, e terá direito aos privilégios de que gozam os veteranos. 

 

(13) Um soldado que tenha perdido as suas armas em tempo de guerra, ou as tenha vendido, é punido com a morte, e só por 

indulgência é que pode ser transferido para outro ramo do serviço. 

 

(14) Qualquer pessoa que roube as armas de outro deve ser degradado da sua patente no exército. 

 

(15) Aquele que, em tempo de guerra, fizer algo ?que tenha sido proibido pelo seu comandante, ou não obedecer às suas 

ordens, é punido com a morte; mesmo que a transacção tenha sido levada a bom termo. 

 

(16) Aquele, porém, que sair das fileiras, será, de acordo com as circunstâncias, espancado com varas, ou obrigado a mudar o 

seu ramo de serviço. 
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(17) Quando alguém atravessa as trincheiras do campo, ou regressa a este pela parede, é castigado com a morte. 

 

(18) Qualquer pessoa que salte por cima da vala será demitido do exército. 

 

(19) Aquele que excita uma sedição violenta entre os soldados é castigado com a morte. 

 

(20) Quando um tumulto assistido com clamor ou queixas moderadas surgir, o soldado será então degradado da sua patente. 

 

(21) Quando vários soldados conspiram para cometer algum crime, ou quando uma legião se revolta, é habitual que eles 

sejam dissolvidos. 

 

(22) Aqueles que recusam proteger o seu comandante, ou o abandonam, são punidos com a pena de morte se ele for morto. 

 

4. Arrius Menander, Sobre Assuntos Militares, Livro I. 

 

Aquele que nasceu com apenas um testículo, ou que perdeu um por acidente, pode servir legalmente no exército, de acordo 

com o Rescript of the Divine Trajan; pois tanto os generais Sylla como Cotta são ditos como tendo estado nesta condição. 

 

(1) Sempre que alguém que tenha sido condenado a ser atirado a animais selvagens se alista no exército, será punido com a 

morte, sempre que for encontrado. A mesma regra aplica-se a quem se permitir a sua alistamento. 

 

2) Quando alguém que tenha sido deportado para uma ilha escapa, e se alista no exército; ou, tendo sido alistado, esconde a 

sua condição, deve ser punido com a pena de morte. 

 

(3) O exílio temporário incorre na pena de relegação para uma ilha no caso de um soldado que se aliste voluntariamente, e a 

dissimulação da sua condição torna-o passível de exílio perpétuo. 

 

(4) Quando um soldado é relegado por um certo tempo, e depois de expirar o seu mandato, alista-se, a causa da sua 

condenação deve ser apurada, e se envolver infâmia perpétua, a mesma regra deve ser observada. No entanto, se tiver sido 

feito um compromisso com referência ao futuro, ele pode voltar a entrar nas fileiras, e não lhe é proibido reclamar quaisquer 

honras militares a que possa ter direito. 

 

(5) Quando um voluntário é culpado de um crime capital, deve ser punido com a pena de morte, de acordo com um Rescript 

of the Divine Trajan, e não deve ser enviado de volta ao local onde foi acusado, mas deve ser julgado como se tivesse 
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cometido um delito militar, mesmo que o seu caso já possa ter sido iniciado, ou pode ter sido emitido um mandado de 

captura. 

 

(6) Se for desonrosamente exonerado, deve ser enviado de volta ao seu juiz; nem deve ser aceite se depois desejar servir no 

exército, ainda que possa ter sido absolvido. 

 

(7) Pessoas que tenham sido condenadas por adultério, ou qualquer outro crime público, não devem ser admitidas no 

exército. 

 

(8) Qualquer pessoa que esteja envolvida em litígio, e que entre para o serviço militar por esta razão, não deve ser ordenada a 

ser dispensada do exército, mas apenas aquele que se alistou com a intenção de se tornar, como soldado, mais formidável 

para o seu adversário. Aqueles que tiveram um processo judicial antes do seu alistamento não devem ser prontamente 

desculpados sem um inquérito sobre os factos; e devem ser desculpados se o tiverem comprometido. Um soldado que seja 

demitido do serviço por esta razão não se torna, de forma alguma, infame, nem, após o seu processo ter terminado, deve ser 

proibido de entrar no mesmo ramo do serviço; caso contrário, se abandonar o processo, ou o comprometer, deve ser retido. 

 

(9) Aqueles que, após a deserção, se alistarem voluntariamente, ou se deixarem alistar noutra parte do exército, devem ser 

punidos pela lei militar; como foi declarado pelo Nosso Imperador num Rescript. 

 

(10) É um delito mais grave recusar o serviço militar do que intrigar para o obter. Pois antigamente, aqueles que não 

respondiam ao apelo às armas eram reduzidos à servidão como traidores à liberdade. Mas como a condição do exército foi 

alterada, a pena capital neste caso foi abandonada, porque, na sua maioria, o exército é composto por voluntários. 

 

(11) Aquele que, em tempo de guerra, retira o seu filho do exército, deve ser punido com exílio e perda de uma parte dos seus 

bens; se o fizer em tempo de paz, é-lhe ordenado que seja chicoteado com varas; e se o jovem que foi recrutado for depois 

produzido pelo seu pai, deve ser colocado num corpo inferior, pois não merece perdão aquele que se deixou solicitar por 

outro. 

 

(12) Um Decreto do Divino Trajano condenou à deportação um homem que, para que o seu filho fosse incapaz de cumprir o 

serviço militar, o mutilou depois de ter sido recrutado para a guerra. 

 

(13) Os Éditos de César Germânico classificaram como desertor aquele que esteve ausente o tempo suficiente para ser 

considerado um vagabundo, mas se ele regressa voluntariamente e se apresenta, ou se, tendo sido apanhado, é produzido, 

escapa à pena de deserção; e não faz qualquer diferença a quem se apresenta, ou por quem foi apanhado. 
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(14) A infracção de vagabundagem é considerada de menor gravidade do que a mesma infracção no caso dos escravos; e a de 

deserção é mais grave, pois corresponde ao caso dos escravos fugitivos. 

 

(15) As razões da vagabundagem, porém, são examinadas, e também a razão pela qual o soldado partiu, e onde estava, e o 

que fez; e o perdão é concedido em caso de ausência causada por doença, ou afecto por familiares e ligações, e também 

quando o acusado perseguia um escravo fugitivo, ou quando alguma razão deste tipo é dada; e um novo recruta, que ainda 

não estava familiarizado com a disciplina, também é dispensado. 

 

5. The Same, On Military Affairs, Livro II. 

 

Todos os desertores não devem ser punidos da mesma forma, mas a sua patente, o montante do seu salário, o local onde 

desertaram, e a sua conduta anterior a essa altura, devem ser todos levados em conta. O número de delinquentes também deve 

ser considerado, quer houvesse apenas um, ou se um desertou com outro, ou com vários; ou se ele acrescentou algum crime à 

deserção. O tempo durante o qual o soldado foi um desertor, e o que quer que tenha ocorrido depois, também deve ser 

averiguado. No entanto, se ele regressar por sua própria vontade, e sem ser obrigado a fazê-lo, o seu destino será diferente. 

 

(1) Se um soldado de cavalaria desertar em tempo de paz, deverá ser degradado da sua patente, e um soldado a pé deverá 

mudar o corpo em que serve. Um crime deste tipo cometido em tempo de guerra deve ser punido com a morte. 

 

(2) Quem acrescentar outro crime à deserção deve ser punido mais severamente; e se tiver cometido roubo, ou rapto, ou se 

tiver atacado alguém, ou tiver expulsado gado, ou feito qualquer outra coisa deste tipo, será como se tivesse sido culpado de 

uma segunda deserção. 

 

(3) Quando um desertor é encontrado numa cidade, é habitual que seja punido com a morte; se for apanhado noutro lugar, 

pode ser reintegrado após uma primeira deserção, mas se desertar uma segunda vez, deve ser punido capitalmente. 

 

(4) Qualquer pessoa que tenha desertado, e se apresente, será deportada para uma ilha pela indulgência do Nosso Imperador. 

 

(5) Aquele que tiver sido capturado e não regressar quando for capaz de o fazer é considerado um desertor. Da mesma forma, 

é certo que aquele que foi capturado numa das nossas fortalezas se encontra nas mesmas condições. Ainda assim, se alguém 

for capturado inesperadamente durante uma viagem, ou enquanto transporta uma carta, merece perdão. 

 

(6) Hadrian declarou num Rescript que os soldados que tinham sido devolvidos pelos bárbaros deveriam ser reintegrados, 

onde ficou provado que depois de terem sido capturados tinham escapado, e não tinham fugido para o inimigo como 

desertores. Mas, embora isto não possa ser estabelecido positivamente, ainda assim pode ser verificado por provas 
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suficientes, e se a pessoa em questão tivesse sido anteriormente considerada um bom soldado, as suas declarações deveriam 

ser quase absolutamente creditadas; mas se ele fosse um vagabundo, ou negligente no desempenho das suas funções, ou 

preguiçoso, ou muitas vezes tivesse deixado a sua tenda, não se deveria acreditar nele. 

 

(7) Quando um soldado que tinha sido capturado pelo inimigo regressa após muito tempo, e fica estabelecido que não era um 

desertor, ele deve ser reintegrado como veterano, e terá direito às recompensas e privilégios de um. 

 

(8) O Adriano Divino declarou num Rescript que um soldado que desertou e depois apreendeu vários assaltantes, e detectou 

outros desertores, poderia ser poupado, mas nada deveria ser prometido a alguém que concordasse em fazer algo deste tipo. 

 

6. The Same, On Military Affairs, Livro V. 

 

Um crime militar é todo o crime cometido contra o que é exigido pela disciplina ordinária, como, por exemplo, os de 

preguiça, insubordinação, e cobardia. 

 

(1) Quem levantar a mão contra o seu comandante será punido com a morte; e o crime da sua audácia é aumentado em 

gravidade pela patente do seu oficial superior. 

 

(2) Toda a desobediência de um general ou do governador de uma província deve ser punida com a pena de morte. 

 

(3) A título de exemplo, aquele que foi o primeiro a voar em batalha deve ser punido com a morte na presença dos soldados. 

 

(4) Espiões que tenham traído quaisquer segredos ao inimigo são traidores, e devem sofrer a pena de morte. 

 

(5) Um soldado privado está no mesmo estado, que finge estar doente, por medo do inimigo. 

 

(6) Se alguém ferir um companheiro de soldado, e isso for feito por meio de uma pedra, será expulso do exército; se isso foi 

feito com uma espada, comete um crime capital. 

 

(7) O Imperador Adriano declarou num Rescript que quando um soldado se feriu a si próprio numa tentativa de suicídio, deve 

ser feita uma investigação do caso, e ele não deve ser punido, mas desonrosamente dispensado, se preferiu morrer por ser 

incapaz de suportar a dor, ou foi influenciado pelo cansaço da vida, ou pela doença, insanidade, ou pelo medo da desonra; e 

se não alegou nenhuma destas coisas como desculpa, que deve ser punido com a morte. Aqueles que cometem tal acto como 

resultado da indulgência no vinho ou deboche não devem ser condenados à morte, mas devem ser condenados a mudar o seu 

corpo. 
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(8) Qualquer pessoa que não tenha defendido o seu superior quando o poderia ter feito está nas mesmas condições que se o 

tivesse atacado; mas se não foi capaz de resistir, deve ser perdoado. 

 

(9) Ficou decidido que aqueles que abandonaram o seu centurião quando ele foi atacado por assaltantes devem ser punidos. 

 

7. Tarruntenus Paternus, Sobre Assuntos Militares, Livro II. 

 

Traidores e desertores são geralmente torturados e punidos com a morte, depois de terem sido dispensados; pois são 

considerados como inimigos, e não como soldados. 

 

8. Ulpianus, Disputations, Livro VIII. 

 

Aqueles cuja condição está em disputa, embora, de facto, possam ser livres, não devem alistar-se durante o tempo em que o 

seu estatuto é indeterminado, e especialmente durante o julgamento do caso; se está a ser feita uma tentativa de os reduzir à 

escravidão da liberdade, ou vice-versa. Nem podem alistar-se no exército aqueles que são livres e que servem de boa fé como 

escravos, nem as pessoas que foram resgatadas do inimigo, antes de terem pago o montante do seu resgate. 

 

9. Marcianus, Institutos, Livro II. 

 

Os soldados estão proibidos de comprar terras nas províncias em que servem, excepto quando os bens dos seus pais são 

vendidos pelo Tesouro; pois Severus e Antoninus abriram uma excepção nestas circunstâncias. Estão, no entanto, autorizados 

a fazer tais compras quando as suas condições de serviço expirarem. Quando a terra é adquirida ilegalmente, é confiscada ao 

Tesouro, se for dada informação sobre o facto, mas não haverá fundamento para tal informação se não for dada até que o 

termo do serviço tenha expirado, ou o soldado tenha sido dispensado. 

 

(1) Quando os soldados são herdeiros, não estão proibidos de ter a posse de terras onde estão a servir. 

 

10. Paulus, Regras. 

 

Quem abandonar o palácio-guarda é punido com a morte. 

 

(1) Quando um soldado, após a deserção, for restituído ao seu lugar no exército, não receberá qualquer pagamento ou 

presentes pelo tempo intermédio, a menos que a liberalidade do Imperador permita que isso seja feito como um favor 

especial. 
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11. Marcianus, Regras, Livro II. 

 

Aos escravos é proibido todo o tipo de serviço militar, sob pena de morte. 

 

12. Macer, Sobre Assuntos Militares, Livro I. 

 

O dever do comandante de um exército consiste não só em fazer cumprir a disciplina, mas também em observá-la. 

 

(1) Paternus diz que aquele que comanda um exército deve lembrar-se de conceder licenças muito moderadamente, e não 

permitir que um cavalo pertencente ao serviço militar seja levado para fora da província onde os soldados se encontram; e 

não enviar um soldado para realizar qualquer trabalho privado, ou para pescar ou caçar; pois isto está estabelecido nas regras 

de disciplina prescritas por Augusto. Embora eu saiba que não é ilegal para os soldados realizar trabalho mecânico, ainda 

assim, receio que se eu permitir que qualquer acto seja realizado em meu benefício, ou em benefício do vosso, isto não seria 

feito de uma forma que seria tolerada por mim. 

 

(2) É dever dos tribunais, ou daqueles que comandam o exército, confinar os soldados em campos; obrigá-los a passar pelos 

seus exercícios; guardar as chaves dos portões; por vezes fazer as rondas da vigília; supervisionar a distribuição de cereais; 

testá-la para evitar que sejam cometidas fraudes por aqueles que a medem; punir as infracções de acordo com a sua 

autoridade; estar frequentemente presente no quartel-general para ouvir as queixas dos seus companheiros-soldados; e 

inspeccionar aqueles que estão doentes. 

 

13. The Same, On Military Affairs, Livro II. 

 

Os soldados estão proibidos de comprar terras na província em que estão a realizar operações bélicas, por receio de, através 

do desejo de cultivar o solo, poderem ser retirados do serviço militar, e por isso não estão proibidos de comprar casas. 

Podem, contudo, comprar terras noutra província, mas não estão autorizados a fazê-lo, mesmo em nome de outra ou naquela 

para a qual vieram com o propósito de batalha; caso contrário, as terras serão confiscadas pelo Tesouro. 

 

(1) Aquele que comprar terras contrárias à regra da disciplina militar não pode ser molestado se tiver recebido a sua quitação 

antes de ter sido tomada qualquer acção com referência à sua compra. 

 

(2) Está estabelecido que os soldados que tenham sido desonrosamente dispensados não têm direito ao benefício desta 

disposição, uma vez que se entende ter sido concedida aos veteranos como recompensa; e por conseguinte, pode dizer-se que 

se aplica àqueles que foram dispensados por alguma boa razão, porque também têm direito a recompensas. 
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(3) Existem três tipos gerais de recompensas, nomeadamente, as que são honrosas, as que são por alguma causa, e as que são 

ignominiosas. Uma dispensa honrosa é aquela que é concedida após o termo do serviço militar ter expirado. Uma dispensa 

por justa causa é aquela em que alguém é dispensado por se ter tornado incapaz de cumprir o serviço militar, através de 

algum defeito de mente ou de corpo. Uma dispensa ignominiosa é aquela em que um soldado é dispensado do seu juramento 

militar, por causa da prática de um crime. Qualquer pessoa que tenha sido ignominiosamente dispensada não pode 

permanecer em Roma, nem na casa Imperial. Quando os soldados são dispensados sem qualquer menção de vergonha, ainda 

se pode entender que foram dispensados de forma desonrosa. 

 

(4) Um soldado culpado de desrespeito deve ser punido, não só pelo tribuno ou pelo centurião, mas também pelo Imperador, 

pelos antigos marcados com infâmia qualquer pessoa que resistisse a um centurião que o quisesse castigar. Se ele se apoderar 

do bastão do centurião, deve mudar o seu corpo; se o quebrar de propósito, ou levantar a mão contra o centurião, é punido 

com a morte. 

 

(5) Menander diz que aquele que leva para voar sob guarda ou na prisão não deve ser considerado desertor, porque fugiu da 

custódia, e não é um desertor do exército. Paulus diz que aquele que foge da prisão, mesmo que não tenha desertado 

anteriormente, deve ser castigado com a morte. 

 

(6) O Divino Pio ordenou que um desertor, que tinha sido produzido pelo seu pai, fosse colocado num corpo inferior, a fim 

de evitar que o seu pai parecesse tê-lo entregado para ser submetido à pena extrema. Da mesma forma, o Divino Severus e 

Antoninus ordenaram a deportação de um soldado que se entregou após cinco anos de deserção. Menander diz que devemos 

seguir este exemplo no caso de outros desertores. 

 

14. Paulus, Sobre as Punições Militares. 

 

Aquele que excede o tempo da sua licença é considerado um vagabundo, ou um desertor. O número de dias em que excedeu 

a sua licença de ausência, quando regressa, deve ser tomado em consideração; bem como o tempo consumido por uma 

viagem marítima, ou pela sua viagem. Se ele provar que foi impedido por doença, ou detido por ladrões, ou atrasado por 

alguma razão deste tipo, e mostrar que não tinha partido do local, onde se encontrava, demasiado tarde para regressar dentro 

do tempo concedido pela sua licença, deverá ser reintegrado no seu posto. 

 

(1) É um crime grave um soldado vender as suas armas, e é considerado igual ao da deserção onde se desfaz de todas elas, 

mas se vender apenas uma porção, a sua punição dependerá do que vendeu. Pois se vender a armadura pelas pernas ou 

ombros, será punido com flagelação; se, no entanto, vender a sua couraça, o seu escudo, o seu capacete, e a sua espada, 
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assemelha-se a um desertor. Um novo recruta é mais facilmente perdoado por este crime, e geralmente o guardião das armas 

é o culpado se as der ao soldado numa altura imprópria. 

 

15. Papinianus, Opiniões, Livro XIX. 

 

Um soldado que tenha sido marcado com infâmia devido à deserção, e reintegrado, é privado do seu salário durante o tempo 

da sua deserção; porque se tiver uma boa desculpa, e parece que não era um desertor, todo o seu salário ser-lhe-á dado sem 

dedução do tempo da sua ausência. 

 

16. Paulus, Sentenças, Livro V. 

 

Aquele que se alistar no exército por medo de um crime de que já foi acusado, deve ser imediatamente libertado do seu 

juramento. 

 

(1) Um soldado que é um perturbador da paz é punido com a morte. 

 

 

 

Título. 17. Sobre a peculiaridade castrense. 

 

 

1. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLII. 

 

Onde o peculiar de um filho sob controlo paterno, que é um soldado, permanece nas mãos do seu pai, e o filho morre 

intestate, o seu pai não se tornará seu herdeiro; mas ele, no entanto, tornar-se-á herdeiro daqueles de quem o filho tem o 

direito de herdar. 

 

2. The Same, On the Edict, Book LXVII. 

 

Quando um filho sob controlo paterno, que é um soldado, morre no estado, a sua propriedade passará para o seu pai, não 

como sua propriedade, mas como a sua peculiaridade. Se, no entanto, ele fizer um testamento, o seu peculiar castrense será 

considerado como sua propriedade. 

 

3. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro VIII. 
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Se uma mulher deve deixar dinheiro para a compra de artigos adequados ao serviço militar ao filho do seu marido, que está 

no exército, qualquer coisa comprada com ele por ele será incluída no seu peculiar castrense. 

 

4. Tertullianus, Sobre Castrense Peculium. 

 

Um soldado deve ter direito especial a quaisquer artigos que tenha levado consigo para o acampamento com o consentimento 

do seu pai. 

 

(1) O filho tem sempre, mesmo contra a vontade do seu pai, o direito de acção e recuperação dos bens que constituem o seu 

peculiar castrense. 

 

(2) Se o chefe de família, durante o período do seu serviço militar, e após a sua dispensa, se oferecer para ser arrogado, 

vejamos se não deve ser entendido como tendo a livre administração de qualquer propriedade que adquiriu no acampamento 

antes da sua arrogação, embora as Constituições Imperiais apenas mencionem aqueles que, como filhos sob controlo paterno, 

serviram desde o momento em que entraram no exército. Esta regra deve ser adoptada. 

 

5. Ulpianus, On Sabinus, Livro VI. 

 

Um filho sob controlo paterno, servindo como soldado, que é nomeado herdeiro, quer por um companheiro-soldado, quer por 

alguém que conheceu por estar ao serviço, pode por sua própria vontade tornar-se seu herdeiro, sem a ordem do seu pai. 

 

6. The Same, On Sabinus, Livro LII. 

 

Se a mulher de um filho sob controlo paterno deve dar-lhe um escravo para ser manumitido, vejamos se isto faz dele o seu 

libertado, pois ele pode ter tanto escravos como libertados como parte da sua peculiaridade. A melhor opinião é que o 

escravo em questão não deve ser incluído no peculiar castrense, porque ele não se familiarizou com a sua esposa por estar no 

exército. É claro, no entanto, que se se supõe que a esposa deu o escravo ao seu marido enquanto ele se dirigia para o 

acampamento, para que ele o manuma, e ele torna o libertado apto para o serviço militar, pode-se dizer que se ele manuma o 

escravo por sua própria vontade, e sem o consentimento do seu pai, ele lhe concederá a sua liberdade. 

 

7. The Same, On the Edict, Livro XXXIII. 

 

Se o marido tiver um peculiar castrense, o julgamento será feito contra ele na medida dos seus meios; pois ele será obrigado a 

fazer o pagamento do seu peculiar, mesmo àqueles que não são credores castrenses. 
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8. The Same, On the Edict, Book XLV. 

 

Se a sua esposa, ou um parente, ou qualquer outra pessoa que não se tenha tornado conhecido através do seu serviço no 

exército, doar, ou legar algo a um filho sob controlo paterno, e declarar expressamente que ele o terá como seu peculiar 

castrense, poderá isto ser acrescentado a ele? Não creio que possa, pois consideramos a verdade e se o conhecimento ou o 

afecto derivou do serviço militar, e não algo que alguém possa ter imaginado. 

 

9. O mesmo, Disputas, Livro IV. 

 

Foi declarado o seguinte caso. Um filho sob controlo paternal, que era um soldado, e que foi nomeado herdeiro estrangeiro 

por vontade própria, morreu depois durante a vida do seu pai; e, enquanto o herdeiro nomeado deliberava se aceitava ou não 

a herança, o próprio pai morreu; e depois o herdeiro nomeado rejeitou a herança. Surgiu a questão de a quem pertenceria a 

peculiaridade castrense. Sustentei que se o filho morresse testado, pertenceria ao herdeiro nomeado, como herança do filho, 

se ele tinha nomeado um herdeiro estrangeiro, ou o seu pai. Se, no entanto, o filho não se dispusesse do seu peculiar, não 

pareceria passar para o seu pai, mas pareceria sempre ter sido uma parte da propriedade deste último. Finalmente, se o pai 

concedesse liberdade a um escravo que fizesse parte do peculiar castrense do seu filho, e o seu filho morresse depois durante 

a vida do seu pai, a concessão de liberdade não seria interferida, mas se o filho sobrevivesse ao seu pai, tal não seria o caso. 

Por isso, Marcelo pensa que um escravo que fizesse parte do peculiar do filho se tornaria o herdeiro necessário deste último, 

se o seu pai o sobrevivesse. Dei a mesma opinião onde o pai legou o peculiar do seu filho; pois, no mesmo caso, em que 

declarámos que a concessão da liberdade se manteria, declarámos também que o legado ou seria devido, ou seria anulado. 

Uma vez que estas questões foram resolvidas, disse, com referência ao caso declarado, que, como o herdeiro não entrou na 

herança, o peculiar foi acrescentado retroactivamente à propriedade do pai; daí poder-se-ia considerar que a herança do pai 

foi mesmo aumentada por esta recusa. Não é um princípio novo que alguém possa parecer ter um sucessor por causa da 

ocorrência de algum acontecimento subsequente. Pois se o filho de um homem que tivesse sido capturado pelo inimigo 

morresse enquanto o pai estava vivo e em cativeiro, e o seu pai regressasse, teria direito aos bens do seu filho como sua 

peculiaridade. Se, contudo, o seu pai morresse em cativeiro, o seu filho, como chefe de família, teria um herdeiro legal, e o 

seu sucessor, por efeito retroactivo, seria considerado como tendo direito ao que quer que o referido filho tivesse adquirido 

no tempo intermédio; e isto pareceria ter sido obtido não para o herdeiro do pai, mas para o próprio filho. 

 

10. Pomponius, Regras, 

 

Segundo uma nota de Marcelo, está estabelecido que nada é devido a um pai da propriedade castrense do seu filho. 

 

11. Macer, Sobre Assuntos Militares, Livro II. 
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Castrense peculiar é o que foi dado pelos pais ou parentes a alguém que está a servir no exército, ou o que um filho sob 

controlo paternal obteve ele próprio durante o serviço, e que não teria adquirido se não fosse um soldado; pois o que quer que 

tenha adquirido sem estar no exército não constitui nenhuma parte do seu peculiar, castrense. 

 

12. Papinianus, Perguntas, Livro XIV. 

 

Um pai que dá o seu filho, que é um soldado, em adopção, não lhe tira o peculiar que já adquiriu pelo direito de serviço 

militar. Por essa razão, não priva o seu filho do seu peculiar, emancipando-o, uma vez que não pode tirar-lho, mesmo que 

permaneça na sua família. 

 

13. The Same, Perguntas, Livro XVI. 

 

O Divino Adriano declarou num Rescript que quando uma esposa nomeasse um filho sob controlo paterno como seu 

herdeiro, ele tornar-se-ia seu herdeiro; e que quaisquer escravos pertencentes à herdade que fossem manumidos por ele 

tornar-se-iam os seus próprios libertados. 

 

14. The Same, Questions, Livro XXVII. 

 

Quando um filho sob controlo paterno, que é um soldado, é capturado e morre nas mãos do inimigo, a Lei Corneliana virá em 

socorro dos herdeiros nomeados, e se eles não aceitarem a herança, o pai terá direito à peculiaridade em virtude do seu direito 

anterior. 

 

(1) O caso seguinte parece assemelhar-se ao anteriormente declarado; de modo que enquanto os herdeiros testamentários 

deliberarem, o que quer que um escravo entretanto determine, ou receba de outra pessoa por entrega a si próprio, não tem 

qualquer efeito legal, no que diz respeito ao pai, se o peculiar permanecesse nas suas mãos, uma vez que o escravo não 

pertencia ao pai naquele momento. Mas com referência aos herdeiros nomeados, tanto a entrega como a estipulação são 

entendidas como permanecendo em suspense; pois o escravo será considerado como tendo pertencido à propriedade depois 

de ter sido aceite. O respeito devido ao pai, contudo, leva-nos a dizer que no caso em que a peculiaridade permanece nas suas 

mãos em virtude do seu direito anterior, qualquer aquisição obtida pela estipulação, ou qualquer propriedade entregue ao 

escravo, será em seu benefício. 

 

(2) Um legado deixado a um tal escravo não é adquirido por nenhum dos herdeiros, porque ainda é incerto se será aceite ou 

não. Mas se o testamento não deve ser executado, o legado será imediatamente adquirido pelo pai através do escravo; pois se 

tivesse sido adquirido pelo peculiar, como no caso de uma propriedade, o direito do pai não seria actualmente considerado. 
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15. O mesmo, Perguntas, Livro XXXV. 

 

O que um pai dá ao seu filho depois de ter regressado do exército não faz parte do seu peculiar castrense, mas pertence a 

outro peculiar, tal como se o seu filho nunca tivesse estado no serviço militar. 

 

(1) Se um pai prometer ao seu filho por uma estipulação de que tudo o que ele adquirir será em benefício do seu peculiar 

castrense, a estipulação mantém-se; mas será nula em quaisquer outras circunstâncias. 

 

(2) Quando um pai estipula com o filho em seu próprio benefício, a mesma distinção deve ser observada. 

 

(3) Se um escravo, fazendo parte da peculiaridade do filho, estipular para ou receber por entrega algo de um estranho, a 

propriedade pertencerá ao filho, sem fazer qualquer distinção entre as considerações para a estipulação ou a entrega. Pois, 

como o filho sustenta a dupla parte do chefe de família e um filho sob controlo paterno, assim o escravo, que faz parte do 

peculiar castrense, e que, em nenhuma circunstância, está sujeito à autoridade do pai enquanto o filho viver, não pode 

adquirir em benefício do pai aquilo que meramente estipulou, ou recebeu. Assim, se um escravo, que pertence ao filho, 

estipula por qualquer coisa, ou recebe qualquer coisa do pai, a propriedade entregue ou estipulada é adquirida para o filho, tal 

como se o contrato tivesse sido feito com um estranho, uma vez que a pessoa que estipula ou recebe é tal que a transacção é 

realizada em benefício do filho, independentemente da contraprestação que possa ser. 

 

(4) Se um pai tiver perdido o usufruto de um escravo, cuja propriedade fazia parte da peculiaridade castrense do filho, este 

último terá a propriedade total do escravo. 

 

16. The Same, Opinions, Livro XIX. 

 

Defendi que um dote dado ou prometido a um filho sob controlo paterno não fará parte do seu peculiar castrense. Isto não 

parece ser contrário à opinião publicada no tempo do Divino Adriano, pela qual foi decidido que um filho sob controlo 

paterno, que está no exército, poderia ser o herdeiro da sua esposa, e que os seus bens fariam parte do seu peculiar castrense, 

pois uma herança é adquirida por direito adventício, enquanto um dote é inseparável do casamento, e é conferido com os seus 

encargos em benefício dos filhos comuns pertencentes à família do seu avô. 

 

(1) Também dei como minha opinião que tudo o que um tio paterno deixou a outro tio paterno, com quem nunca tinha 

servido no exército, e que tinha adquirido noutra província, não deveria ser considerado como parte da castrense peculiar 

daquele a quem foi legado; como a consideração da relação de sangue, e não a do serviço militar, foi a causa de ele ter 

recebido a herança. 
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17. The Same, Definitions, Book II. 

 

Um pai que tenha o direito de conservar o peculiar castrense do seu filho que morreu em estado inteste é obrigado pela Lei 

Pretoriana a pagar as suas dívidas durante o ano disponível, na medida em que o peculiar o permita. Do mesmo modo, se ele 

se tornar o herdeiro testamentário do seu filho, ele será sempre responsável por estas dívidas como seu herdeiro, ao abrigo da 

Lei Civil. 

 

(1) Um pai que foi nomeado herdeiro pelo seu filho, que estava ou tinha estado no exército, não aceitou a herança sob o 

testamento, e manteve a posse do seu peculiar castrense. Ele pode, como herdeiro de direito, ser obrigado sem limite de 

tempo a pagar qualquer legado legado legado pelo seu filho, na medida em que o peculiar o permita. Se, contudo, o filho, 

tendo feito a sua vontade de acordo com a Lei Comum, morrer no prazo de um ano após deixar o exército, um quarto dos 

seus bens pode ser retido pelo seu pai ao abrigo da Lei Falcidiana. Mas se o seu pai não aceitar a herança sob o testamento, 

porque o peculiar não foi suficiente para satisfazer os credores, ele não será considerado como tendo agido de forma 

fraudulenta; embora possa ser obrigado a saldar o endividamento durante o tempo prescrito. 

 

18. Marcianus, Trusts, Livro I. 

 

Um escravo que faça parte da peculiaridade castrense de um filho pode ser nomeado herdeiro pelo seu pai, e desta forma 

fazer do filho o herdeiro necessário do seu pai. 

 

(1) E, numa palavra, todos os assuntos ou actos do pai que, por enquanto, possam causar qualquer alienação de um direito 

pertencente ao peculiar castrense são proibidos, mas qualquer destas coisas que não se tornem imediatamente operacionais, 

mas que o façam depois, são considerados com referência ao momento em que normalmente entram em vigor; de modo que 

se um filho for privado de qualquer dos seus direitos pelo seu pai, o seu acto será nulo, mas tal não será o caso se o filho já 

estiver morto. 

 

(2) Por conseguinte, negamos que um pai que intenta uma acção na divisão, enquanto o seu filho vive, não possa alienar a 

propriedade; como é o caso da terra que faz parte do dote. E se um sócio do filho fizer qualquer acordo com o pai, este será 

nulo, tal como se ele tivesse contratado com alguém que tivesse sido proibido de gerir a sua própria propriedade. 

 

(3) Um pai pode libertar de usufruto os escravos que fazem parte da castrense peculiar do seu filho, e também pode libertar 

terras de usufruto, bem como de outras servidões que lhe são impostas; e também pode adquirir servidões para as terras. É 

verdade que aquele que está proibido de gerir a sua própria propriedade tem este privilégio. Um pai, contudo, não pode impor 

um usufruto ou uma servidão aos escravos ou à terra que constitui parte do peculiar. 
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(4) Se um filho de boa fé detém como parte da sua propriedade peculiar que pertence a outro, coloca-se a questão de saber se 

uma acção real ou uma para obrigar à produção da propriedade pode ser intentada contra o seu pai, como no caso de outros 

filhos. A melhor opinião é que, como este peculiar é separado da propriedade do pai, a necessidade de fazer uma defesa não 

deve ser imposta a ele. 

 

(5) Nem pode um pai ser obrigado a defender uma acção De peculia, baseada no endividamento que o seu filho teria 

contraído por causa da peculiaridade que adquiriu no serviço; e se ele se submeter voluntariamente a ser processado, deve, 

como qualquer outro defensor, dar segurança por todo o montante envolvido, e não apenas na extensão da peculiaridade. Ele 

não pode, contudo, intentar uma acção em nome do seu filho sem dar segurança de que este último ratifique o seu acto. 

 

19. Tryphoninus, Disputations, Livro XVIII. 

 

O nosso Scaevola está em dúvida com referência a uma herança deixada a um soldado por um dos seus familiares e 

camaradas de armas, pela razão de que se ele tivesse sido conhecido e ligado a ele antes de entrar no exército, poderia tê-lo 

nomeado seu herdeiro, e também poderia não o ter feito, se o seu serviço militar com ele não tivesse aumentado o seu afecto. 

Parece-nos que se a vontade tivesse sido feita antes das partes terem servido juntas no exército, a herança não faria parte do 

castrense peculiar, mas se fosse feita depois, a opinião contrária deveria prevalecer. 

 

(1) Se um escravo, fazendo parte do peculiar castrense, for nomeado herdeiro por quem quer que seja, deverá entrar na 

propriedade por ordem do seu senhor, e esta passará a fazer parte da propriedade que compõe o peculiar castrense. 

 

(2) Um filho sob controlo paterno, que na altura estava na vida civil, fez um testamento, dispondo do seu castrense pecidium, 

e embora não soubesse que era o herdeiro próprio do seu pai, morreu. Não se pode considerar que tenha morrido testado, no 

que diz respeito à propriedade da sua castrense peculiar, e intestate com referência à propriedade do seu pai; embora isto seja 

agora afirmado em rescritos com referência a um soldado, porque ele pode morrer parcialmente testado no início, e depois 

parcialmente intestate; mas este homem não gozou deste direito, pois não poderia ter feito um testamento sem observar todas 

as formalidades legais. Portanto, o herdeiro nomeado teria direito a todos os bens do peculiar castrense, tal como se uma 

pessoa que se acreditava extremamente pobre devesse morrer depois de fazer um testamento, sem ter consciência de ter sido 

enriquecida pelos actos dos seus escravos noutros locais. 

 

(3) Um pai ordenou a um escravo, que fazia parte do peculiar castrense do seu filho, que fosse livre pela sua vontade. O filho 

sob controlo paterno tendo morrido, e o seu pai, também, pouco depois, levantou-se a questão de saber se o escravo tinha 

direito à sua liberdade, pois foi feita a objecção de que a propriedade absoluta não podia pertencer a duas pessoas; e, por 

outro lado, Adriano decidiu que um filho não podia manumitar um escravo que fizesse parte de um tal peculiar. Se o escravo 

tivesse recebido a sua liberdade por vontade do filho e do pai, e ambos tivessem morrido, não poderia haver dúvida de que se 
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tornaria livre pela vontade do filho. Mas, em primeira instância, pode dizer-se a favor da liberdade concedida pelo pai que o 

direito deste último não cessou até que o filho utilizasse o que lhe tinha sido concedido com referência ao seu peculiar 

castrense; porque se o filho morresse intestate, o pai teria direito ao seu peculiar pelo seu direito anterior, semelhante ao do 

postliminium, e a propriedade da propriedade pareceria ter tido um efeito retroactivo. 

 

(4) Ainda assim, não se deve dizer que, se o pai, durante a vida do filho e como seu herdeiro, manumitasse publicamente o 

escravo, este último seria libertado por tal manumissão depois de o filho ter morrido em estado intesta. 

 

(5) Mas e se o filho fizesse um testamento, e a sua herança não fosse inscrita? Não é tão fácil decidir que a propriedade da 

propriedade que constitui a peculiaridade continuaria a pertencer ao pai, após a morte do filho, pois o tempo intermédio, 

durante o qual os herdeiros testamentários deliberam, oferece a aparência de uma sucessão. Caso contrário, mesmo que a 

herança do filho fosse inscrita pelo herdeiro testamentário, poder-se-ia dizer que a propriedade lhe passou pelo pai, o que é 

absurdo, se considerarmos que a propriedade está em suspenso neste caso, bem como noutros; e acreditamos que, por efeito 

retroactivo, ou pertencia ou não ao pai. De acordo com isto, se, enquanto os herdeiros estavam a deliberar, chegar o tempo 

para a entrega do legado ao escravo que faz parte do peculiar, sob a vontade de alguém, do qual o pai nada poderia obter, é 

difícil determinar se o legado deveria ou não pertencer ao próprio pai, pois, caso contrário, passaria para o herdeiro do filho. 

A decisão da questão relativa à liberdade do escravo é mais fácil de chegar no caso em que se presume que o filho tenha 

morrido em estado inteste. Não há, portanto, qualquer razão para afirmar que ele tinha direito à liberdade concedida na altura 

em que não pertencia ao pai; ainda assim, não recusamos uma opinião contrária em qualquer dos casos. 

 

20. Paulus, Sobre a Regra de Catão. 

Se supões que um filho fez um testamento, e nomeou o pai seu herdeiro, depois de o pai pelo seu testamento ter concedido 

liberdade ao escravo do seu filho, que começou a pertencer-lhe pela vontade do seu filho, vamos ver se este escravo deve ser 

comparado a um que pertencia a outro na altura em que foi manumitido, e cuja propriedade foi posteriormente adquirida. É 

favorável à liberdade admitir que lhe foi concedida pelo pai, e considerar que o escravo pertenceu a este último desde o 

início; o que é demonstrado pelo que ocorreu depois. 

 

 

Título. 18. Relativo aos veteranos. 

 

 

1. Arrius Menander, Sobre Assuntos Militares, Livro III. 

Os veteranos, entre outros privilégios, têm um relacionado com os seus crimes, a saber, que se distinguem das outras pessoas 

com referência às penas que lhes são impostas; portanto, um veterano não é atirado a animais selvagens, nem espancado com 

varas. 
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2. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

A imunidade concedida aos soldados que foram dispensados honrosamente, também gozam nas cidades em que residem; 

nem se perde se um deles aceitar voluntariamente uma honra ou um emprego público. 

 

(1) Todos eles devem pagar impostos, e suportar quaisquer outros encargos ordinários ligados a bens patrimoniais. 3. 

Marcianus, Regras, Livro II. 

 

A mesma distinção é conferida aos veteranos e seus filhos e aos decuriões. Por conseguinte, não devem ser condenados às 

minas, nem a trabalhar nas obras públicas, nem atirados a animais selvagens, nem espancados com varas. 

 

4. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro IV. 

Foi declarado num Rescript dirigido a Julius Sossianus, um veterano, que os veteranos não estão isentos de contribuir para a 

reparação de auto-estradas, pois é evidente que não estão isentos de pagar impostos sobre os seus bens. 

 

(1) Num Rescript endereçado a Sillius Firmus e Antoninus Clarus afirma-se que podem ser feitas requisições para os seus 

navios. 

 

5. Paulus, Em Inquéritos Judiciais. 

O Grande Divino Antoninus, com o seu Pai, declarou num Rescript que os veteranos eram dispensados de construir navios. 

 

(1) Eles também gozam de imunidade de cobrança de impostos, ou seja, não podem ser nomeados cobradores de impostos. 

 

(2) Os veteranos, contudo, que se permitam ser eleitos membros de uma ordem, serão obrigados a desempenhar as suas 

funções. 
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                Livro L  
 

 

 

 

 

 

 

1. Relativamente às cidades municipais e aos seus habitantes. 

 

2. Relativamente às decuriões e aos seus filhos. 

 

3. Sobre o registo de decuriões. 

 

4. Relativamente ao emprego público e às honras. 

 

5. Relativamente à isenção e às desculpas de emprego. 

 

6. Sobre o direito de imunidade. 

 

7. Sobre as embaixadas. 

 

8. Sobre a administração de bens pertencentes a cidades. 

 

9. Relativamente aos decretos que devem ser proferidos por ordem de decuriões. 

 

10. Relativo a obras públicas. 

 

11. Relativamente aos mercados. 

 

12. Relativamente a promessas. 
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13. Relativamente a inquéritos judiciais extraordinários (...) 

 

14. Relativamente aos corretores. 

 

15. Relativamente a impostos. 

 

16. Relativamente à significação dos termos. 

 

17. Sobre as diferentes regras da lei antiga. 

 

 

 

 

Título. 1. Relativo às cidades municipais e aos seus habitantes. 
 

 

483. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Ou nascimento, manumissão, ou adopção, cria um cidadão de um município. 

 

(0) Em termos adequados, de facto, só são designados cidadãos de uma cidade municipal que têm o direito de cidadania, e 

partilham connosco os deveres municipais. Agora, porém, chamamos indevidamente os cidadãos de uma cidade municipal 

que são os residentes de qualquer cidade, como, por exemplo, aqueles que vivem na Campânia, ou em Puteola. 

 

(1) Por conseguinte, qualquer pessoa nascida de pais residentes na Campânia tem o estilo de um cidadão da Campânia. Se, no 

entanto, o seu pai veio da Campânia, e a sua mãe de Puteola, é igualmente considerado cidadão da Campânia, a menos que a 

sua mãe goze de algum privilégio especial de nascimento; pois então será um cidadão da cidade onde a sua mãe nasceu. 

Assim, por exemplo, é concedido como um privilégio ao povo de Tróia que quando a mãe nasceu em Tróia, o seu filho 

tornar-se-á um cidadão dessa cidade. Este mesmo privilégio é também concedido ao povo de Delfos. Celsus afirma que os 

herdeiros do Ponto também gozam desta vantagem, através do favor da Grande Pompeia, ou seja, que qualquer pessoa cuja 

mãe tenha nascido no Ponto será cidadão desse país. Algumas autoridades, contudo, sustentam que este privilégio só foi 

concedido a crianças nascidas em casamento legal, mas Celsus não adopta esta opinião. Pois não teria sido previsto que uma 

criança nascida fora do casamento deveria seguir a condição da sua mãe (pois tem a mesma origem que ela), mas a regra só 

poderia aplicar-se a crianças nascidas de pais cujos locais de nascimento se situavam em cidades diferentes. 
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3. O mesmo, Disputas, Livro I. 

 

Sempre que um filho sob controlo paterno é criado um decurion, com o consentimento do seu pai, este último é obrigado, 

como fiador do seu filho, a ser responsável pelo desempenho de todas as funções inerentes ao ofício de decurion. O pai é 

considerado como tendo dado o seu consentimento para que o seu filho se tornasse um decurion se, tendo estado presente na 

sua nomeação, não se lhe opôs. Assim, tudo o que o seu filho fizer durante o seu mandato, o seu pai será responsável como 

sua fiadora. 

 

0. Devemos compreender a transacção do negócio de um escritório para ser o tratamento dos fundos públicos, ou decisões 

com referência às suas despesas. 

 

1. O titular será também responsável por quaisquer supervisores do trabalho, ou de qualquer outra coisa em que o Estado 

esteja interessado. 

 

2. O pai será responsável se o filho for nomeado o seu sucessor. 

 

3. Ele será igualmente responsável se tiver criado os impostos públicos. 

 

4. Se o filho não tiver tido o cuidado de nomear tutores, quando solicitado, ou se seleccionar os que não são adequados, ou se 

não exigir segurança, ou aceitar um tutor que não seja solvente, não há dúvida de que ele próprio será responsável. O pai, no 

entanto, continuará a ser responsável, quando as fianças estiverem habituadas a estar vinculadas nestas circunstâncias. Isto, 

contudo, não é habitual, como foi declarado num Rescript; porque as fianças apenas prometem que a herança será segura, 

mas, no que diz respeito a questões pecuniárias, a herança não está interessada na nomeação de alas. 

 

5. Quem permanecer ausente mais tempo do que o autorizado pela sua licença, ou ao contrário dos termos da mesma, ainda 

pode exercer funções. 

 

(2) The Same, On Sabinus, Livro XXV. 

 

Foi estabelecido que um filho sob controlo paterno pode ter um domicílio. 

 

6. The Same, On the Edict, Livro XXXIX. 

 

Ele pode não só estabelecer o seu domicílio onde o seu pai tem o seu, mas em qualquer outro lugar. 
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0. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLV. 

 

Labeo diz que aquele que realiza negócios na mesma medida em vários lugares, não tem domicílio em nenhum deles. É, 

contudo, afirmado que certas autoridades sustentam que ele pode ser residente e ter domicílio em vários lugares. Isto é 

verdade. 

 

(3) Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

A declaração do local de nascimento, que não é correcta, não altera o facto da origem de uma pessoa; pois o verdadeiro local 

de nascimento de um homem não se perde por engano, nem pela sua falsidade, dando um lugar diferente do verdadeiro. Nem 

ninguém, ao rejeitar o país onde ele nasceu, nem por deturpação neste ponto, pode alterar a verdade. 

 

Um filho derivou a sua origem da cidade em que o seu pai nasceu, mas não segue o domicílio deste último. 

 

1. Foi decidido por homens aprendidos na lei que qualquer pessoa pode ter o seu domicílio em dois lugares diferentes, ou 

seja, onde constrói em dois lugares diferentes, e não é considerado como residindo num mais do que no outro. 

 

2. Os homens livres seguem o local de nascimento ou domicílio dos seus patrões, o que é também o caso dos seus filhos. 

 

(23) The Same, On the Duties of Proconsul, Livro V. 

 

Quando alguém é manumitted por vários mestres, segue os locais de nascimento de todos os seus patrões. 

 

65549. Marcianus, On Public Prosecutions, Livro I. 

 

Os Irmãos Divinos declararam num Rescript que os decúnios não devem ser forçados a fornecer cereais ao povo a um preço 

mais baixo do que o fornecimento de provisões exigidas; e isto também é fornecido por outras Constituições Imperiais. 

 

9. Neratius, Pergaminhos, Livro III. 

 

Aquele que não tem um pai legítimo deriva a sua origem da sua mãe, que deve ser contada a partir do dia em que nasceu. 

 

0. Marcianus, On Informers. 
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Nenhuma cidade tem o mesmo privilégio que o Tesouro com referência aos bens de um devedor, a menos que tenha sido 

expressamente concedido pelo Imperador. 

 

11. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

O Imperador, Titus Antoninus, declarou num Rescript dirigido a Lentulus Verus que os deveres dos magistrados eram 

individuais, mas que a sua responsabilidade era comum. Isto deve ser entendido como significando que a responsabilidade só 

se aplica a todo o corpo, se a propriedade não pudesse ter sido preservada por aquele que transaccionou o negócio, nem por 

aqueles que eram seus fiadores, se ele, na altura em que renunciou ao seu cargo, não era solvente; mas, por outro lado, se a 

pessoa ou a segurança era adequada ou solvente quando o processo poderia ter sido instaurado, cada um será responsável por 

tudo o que administrou. 

 

12. No entanto, se aquele que nomeou o magistrado sob a sua própria responsabilidade for solvente, deverá a acção ser 

primeiramente intentada contra ele como caução; ou, de facto, será o mesmo que se o negócio tiver sido indevidamente 

transaccionado pelo seu colega? Decidiu-se que deveria primeiro ser processado quem nomeou o magistrado, como no caso 

de uma caução, uma vez que o seu colega é processado devido à sua negligência, e cobrar a pena; mas quem nomeou o 

magistrado é processado por causa da sua garantia. 

 

0. Tine Same, Opiniões, Livro I. 

 

Não é necessário conceder uma acção pretoriana contra o colega do magistrado nomeado. 

 

23. The Same, Opiniões, Livro II. 

 

Qual seria, então, a regra, se um dos magistrados estivesse ausente durante todo o ano; ou se, enquanto presente, ele não 

transaccionasse os assuntos públicos, quer por obstinação, ignorância, quer por doença, e o seu colega, sozinho, tratasse de 

tudo, e isso não fosse devidamente feito? A seguinte ordem deve ser seguida: primeiro, aquele que conduziu os negócios 

públicos, e aqueles que foram fiadores por ele, devem ser processados por todo o montante, e depois de todos estes terem 

sido esgotados, aquele que nomeou uma pessoa insolvente será responsável; e finalmente, o outro magistrado, que não se 

ocupou de quaisquer negócios públicos, deve ser chamado à responsabilidade. Nem pode aquele que nomeou o magistrado 

recusar devidamente a responsabilidade geral, uma vez que deveria saber que aquele que nomeou tomou o cargo como 

indivíduo, e assumiu uma responsabilidade comum. Pois quando dois magistrados fazem negócios, e o dinheiro que é devido 

não pode ser cobrado a um deles, aquele que o nomeou pode ser processado pela totalidade do montante, quando tal for 

necessário. 
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23. The Same, Perguntas, Livro XV. 

 

Os magistrados municipais são entendidos para saber quais são aqueles a quem são confiados os mais altos interesses do 

Estado. 

 

16. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Aquele que foi afastado da Ordem dos Decuriões durante um certo tempo, e depois restaurado, não pode ser admitido a novas 

honras como uma pessoa que foi relegada pelo tempo em que foi destituída da sua patente. Foi decidido em ambos os casos 

que se deve verificar se as partes que foram condenadas por um crime mereciam uma sentença deste tipo; pois se receberam 

uma sentença mais severa do que a que deveriam ter recebido, ou se foram marcadas com infâmia, devem ser libertadas 

posteriormente, e o assunto deve ser considerado como disposto. Quando, no entanto, tiverem sido sujeitos a uma pena 

menos severa do que a legalmente prescrita, serão, no entanto, incluídos entre as pessoas infames; como uma questão de 

facto depende da decisão do juiz, mas a autoridade da lei não o faz. 

 

(2) Quando alguém nomeia um sucessor, e este último é solvente quando o seu mandato expira, não é necessário que uma 

acção seja concedida. 

 

(3) Quando as terras são transferidas através de um trust secreto, com o objectivo de defraudar reivindicações públicas, 

podem ser exigidas pelo Tesouro; e o comprador da propriedade fraudulentamente vendida será forçado a pagar o mesmo 

montante do seu próprio bolso. 

 

(4) O direito de nascimento não é alterado pela adopção, no que diz respeito ao exercício de funções oficiais e à aceitação de 

emprego público, pois um filho pode ser obrigado pelo seu pai adoptivo a aceitar um novo emprego. 

 

0. Hermogenianus, Epítomes do Direito, Livro I. 

 

Onde, no entanto, foi emancipado pelo seu pai adoptivo, ele não só deixa de ser seu filho, como também já não é um cidadão 

da cidade dele, cujo filho se torna por adopção. 

 

(2) Papinianus, Opiniões, Livro I. 

 

Um homem livre não é dispensado de emprego civil por causa de serviços devidos ao seu patrono, pois não faz diferença se 

ele presta os seus serviços ou desempenha as suas funções ao seu patrono, ou não. 
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1. Os libertos dos senadores, no entanto, que transaccionam os negócios dos seus patrões, são dispensados de tutela por 

decreto do Senado. 

 

2. Um pai consente que o seu filho seja nomeado decurion. O governo deveria processar o filho pessoalmente e não que o pai 

tivesse uma acção contra ele como garantia para o seu filho; pois não faz qualquer diferença se o filho tinha um peculiar 

castrense antes de servir no exército ou depois. 

 

3. A prescrição de tempo necessária para procurar novamente um cargo, ou para obter outro emprego público, aplica-se a 

alguns municípios, mas não a outros. 

 

4. Os empregos públicos não podem ser administrados pela mesma pessoa ao mesmo tempo em duas cidades diferentes. Por 

conseguinte, quando dois escritórios são oferecidos ao mesmo tempo, deve ser preferido o local de nascimento de uma 

pessoa. 

 

5. O único motivo de posse não é suficiente para impor deveres civis ao possuidor, a menos que este privilégio tenha sido 

especialmente concedido à cidade. 

 

6. As pessoas que regressaram ao seu país ao abrigo do direito de póstliminium são obrigadas a aceitar emprego público, 

mesmo que residam noutra cidade. 

 

7. A cobrança de impostos não está incluída entre os empregos de base, pelo que está empenhada em decuriões. 

 

8. Aquele que foi manumitted sob os termos de um trust, em matéria de empregos civis, segue a origem da pessoa que o 

manumitted, e não a daquele que lhe deixou a sua liberdade. 

 

9. Foi decidido pelo Divino Pio que uma criança nascida numa família adoptiva seguiu a origem do seu avô natural na 

dispensa de empregos civis; tal como nos casos em que um filho foi dado em adopção, a menos que houvesse alguma 

suspeita de fraude relacionada com o processo. 

 

10. O erro daquele que, pensando que é cidadão de uma cidade, ou habitante de uma colónia, aceita aceitar um emprego civil, 

não o exclui de fazer uma defesa legal. 

 

11. A mudança do domicílio de um pai para outra cidade não obriga o seu filho a aceitar um emprego público nessa cidade, 

quando a causa da mudança do domicílio do pai é temporária. 
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12. Quando são apresentadas acusações de crime capital contra pessoas nomeadas para o cargo, estas não podem ser 

admitidas a qualquer novo emprego antes de os seus casos terem sido eliminados, mas, entretanto, manterão a sua anterior 

posição. 

 

13. A mera posse de uma casa noutra cidade não cria um domicílio. 

 

14. A responsabilidade que implica a nomeação de um sucessor não vincula a certeza da pessoa que o faz. 

 

15. Os fiadores que se tornaram responsáveis pelos bens públicos, e que nomeiam magistrados por sua conta e risco, não são 

responsáveis por quaisquer acções penais que possam ser intentadas contra aqueles a quem se tenham tornado vinculados; 

pois basta que tenham prometido reparar quaisquer danos sofridos pelo governo. 

 

(23) Paulus, Perguntas, Livro I. 

 

O Divino Severus declarou num Rescript que os intervalos de tempo prescritos com referência à continuação no cargo, são 

concedidos aos que não querem, mas não aos que desejam permanecer, pois ninguém deve permanecer constantemente no 

cargo. 

 

0. Scaevola, Perguntas, Livro I. 

 

O que é feito pela maioria de uma assembleia é considerado o mesmo que se tivesse sido feito por todos. 

 

24. Paulus, Perguntas, Livro XXIV. 

 

Um domicílio é transferido quando isto é realmente feito, e não quando é feita uma simples declaração nesse sentido, como é 

exigido no caso daqueles que negam que eles, como habitantes, podem ser convocados para cumprir deveres públicos. 

 

0. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Lucius Titius, embora sob o controlo do seu pai, foi nomeado pelos magistrados, juntamente com alguns outros, um curador 

para a compra de cereais, contra o consentimento do seu pai. Lucius Titius não concordou em aceitar o cargo, e não recebeu 

dinheiro nesta conta, nem participou, de forma alguma, com os outros funcionários na realização da compra; e, após a morte 

do seu pai, foi chamado a prestar contas de um saldo devido pelos seus colegas. Levantou-se a questão, poderia ele ser 

considerado responsável por esta conta? Paulus respondeu que, embora se recusasse a aceitar o cargo para o qual tinha sido 
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nomeado pelos magistrados, podia ser processado devido aos danos sofridos pelo Estado, mesmo que na altura em que foi 

nomeado estivesse sujeito à autoridade de outro. 

 

23. Paulus deu como opinião que aqueles contra os quais uma acção é intentada, não em razão de um contrato, mas por causa 

de algum emprego público que tenham dispensado a outros, são geralmente responsáveis pela perda de qualquer dos 

mandantes, mas não são responsáveis por juros. 

 

24. Também sustentou que os herdeiros de um pai não podem ser legalmente processados por causa de um cargo que o seu 

filho aceitou após a morte do seu pai. Esta opinião refere-se a um que foi nomeado decurion pelo seu pai, e após a morte 

deste último continuou a desempenhar as funções do cargo. 

 

25. Também deu como opinião que aquele que tinha adoptado um decurionato foi considerado como tendo assumido todas as 

responsabilidades do decurionato, como no caso de um pai cujo filho foi nomeado decurionato com o seu consentimento. 

 

26. Também deu como sua opinião que um dote foi incluído na propriedade do marido durante o casamento. Se, no entanto, 

ele deveria ser chamado a assumir deveres municipais, na proporção dos seus meios, o dote não deveria ser considerado 

como parte dos seus bens. 

 

27. Também deu como sua opinião que se o acusador de um delito capital não fosse culpado porque a acusação não foi 

processada dentro do tempo prescrito por lei, o arguido não deveria, entretanto, solicitar qualquer emprego público. 

 

28. "Os Imperadores Severus e Antoninus, a Septimius Zeno". Embora tenha consentido que o seu filho, que ainda é menor 

de idade legal, se tornasse um decurion, e embora tenha depois prometido a sua fé por ele, não pode, entretanto, ser obrigado 

a assumir qualquer responsabilidade, uma vez que não parece ter dado o seu consentimento a uma nomeação que possa ser 

feita legalmente". 

 

29. Também deu como sua opinião que se um Estado não gozasse de qualquer privilégio especial em relação a receber 

adições ao seu território, não poderia desistir de um arrendamento ou de uma venda de terrenos públicos que já tivessem sido 

aperfeiçoados; para o tempo, a regulamentação de tais adições é prescrita pelo Tesouro. 

 

23. O mesmo, Sentenças, Livro I. 

 

Os filhos dos homens e mulheres livres seguem ou o domicílio ou a origem dos seus antepassados paternos, e dos seus 

patrões que os manumaram. 

 



3495 

 

23. Uma viúva mantém o domicílio do seu falecido marido, como no caso de uma mulher tornada ilustre pelo seu marido, 

mas será mudado se ela contrair um segundo casamento. 

 

24. Os homens livres tornam-se cidadãos do lugar onde fixaram voluntariamente o seu domicílio; mas, ao fazê-lo, não 

prejudicam o direito de nascimento do seu patrono, e são obrigados a dispensar os empregos públicos em ambos os lugares. 

 

25. Aquele que foi relegado para uma determinada localidade, entretanto, tem necessariamente o seu domicílio no local para 

o qual foi relegado. 

 

26. Um senador privado da sua patente não é restituído ao seu país de origem, a menos que obtenha isto como um favor 

especial. 

 

27. Os senadores, com os seus filhos e filhas nascidos enquanto o seu pai ocupava o cargo, bem como os seus netos, bisneto e 

bisneta pelos seus filhos, são privados do benefício do seu direito de nascença, embora ainda conservem a dignidade 

municipal. 

 

28. Os senadores que obtiveram licença de ausência gratuita, ou seja, o poder de residir onde quiserem, conservam o seu 

domicílio na Cidade de Roma. 

 

29. Aqueles que emprestam dinheiro a título de juros devem exonerar todas as responsabilidades ligadas ao seu património, 

mesmo que não tenham posse. 

 

(3) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Qualquer pessoa que tenha atingido a dignidade senatorial deixa de ser cidadão, no que diz respeito à posse de outros 

empregos públicos; mas entende-se que mantém o seu direito de nascimento com referência às honras municipais. Por 

conseguinte, os escravos que foram por ele manumitted tornam-se cidadãos da cidade em que nasceu. 

 

(1) Um soldado tem o seu domicílio no local onde serve, se não tiver propriedade no seu próprio país. 

 

25. Scaevola, Digest, Livro II. 

 

Está estabelecido nas Constituições Imperiais que o dinheiro que é pago em detrimento de alguém, não vence juros. Isto foi 

declarado pelos imperadores Antoninus e Verus num Rescript, como se segue: "Não é mais do que equitativo que não sejam 

exigidos juros sobre um saldo devido no final do mandato, que o próprio titular não administrou, nem deve ser exigido do seu 
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fiador, e "menos ainda deve ser cobrado a magistrados que tenham recebido segurança". O resultado disto é que esta regra 

não deve ser afastada no futuro. 

 

26. Ulpianus, Sobre o Édito do Pretor, Livro I. 

 

Quando dois magistrados municipais desempenham as funções de um único cargo, são considerados como uma única pessoa, 

e este privilégio é-lhes geralmente concedido pela lei municipal; mas mesmo que não o seja, é habitual que esta regra seja 

observada, desde que não haja promulgação em contrário. 

 

23. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Um magistrado municipal não pode realizar actos que pertençam antes à jurisdição Imperial do que à sua própria. 

 

23. Os magistrados municipais não estão autorizados a conceder a restituição completa, ou a ordenar a posse de bens a serem 

tomados com o objectivo de os preservar, ou para a manutenção de um dote intacto, ou para garantir a segurança dos legados. 

 

(2) Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Qualquer pessoa que seja manumitted torna-se cidadão da cidade a que pertence a pessoa que o manumitted lhe pertence; 

mesmo assim, não segue o seu domicílio, mas o seu país; e se o seu patrono for um cidadão de duas cidades diferentes, pela 

sua manumissão ele tornar-se-á cidadão das mesmas cidades. 

 

0. Onde alguém conduz sempre o seu negócio, não numa colónia, mas numa cidade, e vende, compra, e faz lá contratos, ou 

utiliza os mercados, ou os banhos, ou frequenta exposições, e celebra ali festivais, e, em suma, goza de todas as vantagens da 

cidade, e nenhuma das da colónia, entende-se que tem o seu domicílio na dita cidade, em vez de onde se desloca com o 

objectivo de cultivar terra. 

 

1. Celsus, no Primeiro Livro do Digest, discute o ponto de que, se alguém deve mobilar duas casas iguais, que estão situadas 

em dois lugares diferentes, e não vive numa menos do que na outra, deve ser considerado como tendo o seu domicílio onde 

ele próprio pensa que está. Duvido que ao mudar de opinião de um lugar para outro alguém possa ser considerado como 

tendo o seu domicílio em dois lugares. Ainda assim, isto pode ser verdade, embora seja uma coisa difícil de decidir, tal como 

é difícil decidir que qualquer pessoa pode ficar sem domicílio. Penso, contudo (e isto pode ser mantido como correcto), que 

se um homem tiver deixado o seu domicílio, fizer uma viagem marítima, ou viajar por terra, procurando algum lugar para 

ficar por algum tempo, ficará sem qualquer domicílio. 
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2. Aquele que tiver sido relegado pode ter o seu domicílio, como diz Marcelo, no lugar a que foi restringido. 

 

30. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Um assunto da maior importância pode ser apresentado aos magistrados municipais com o consentimento das partes 

interessadas. 

 

23. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Um homem deve obedecer aos magistrados da cidade em que vive, bem como aos da cidade da qual é cidadão; pois não só 

está sujeito à jurisdição municipal de ambos os lugares, como também deve desempenhar as funções. de qualquer cargo 

público em qualquer um deles. 

 

23. Ulpianus, On the Edict, Book LXI. 

 

Qualquer pessoa nascida numa aldeia que seja dependente de uma cidade é entendida como tendo a sua residência lá, tal 

como se estivesse na própria cidade. 

 

23. Marcellus, Digest, Livro I. 

 

Não há nada que impeça alguém de ter o seu domicílio onde quer que deseje, pela razão de que não está proibido de o fazer. 

 

34. Modestinus, Differences, Livro IV. 

 

Uma mulher que tenha sido noiva não muda de domicílio antes de o seu casamento ter sido contraído. 

 

 The Same, On Manumissions. 

 

Roma é o nosso país comum. 

 

 The Same, Regras, Livro III. 

 

Um cidadão que já tenha sido nomeado para um emprego público não pode abandonar a sua residência até ter exercido as 

funções do seu cargo. 
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(23) The Same, Desculpas, Livro I. 

 

Deve lembrar-se que quando alguém continua a habitar numa parcela de terra, não é considerado como residente de um 

município; pois quem não goza dos privilégios de uma cidade não é considerado como cidadão da mesma. 

 

0. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Enquanto Ticius estava em Roma para prosseguir os seus estudos, uma carta foi-lhe enviada pelos magistrados da sua aldeia 

natal, a fim de que pudesse entregar ao Imperador uma portaria da referida aldeia, que lhe foi transmitida juntamente com a 

carta. Mas a pessoa que se tinha comprometido a entregar a carta, através de conluio, entregou-a a Lucius Titius, ele próprio 

residente em Roma, pela mesma razão que Titius. Depois de ter apagado o nome de Tício, a quem a portaria foi dirigida, ele 

inseriu o seu próprio nome, e depois entregou-a ao Imperador, de acordo com a ordem do município. Pergunto se o 

mensageiro poderia exigir as suas despesas de viagem, e que ofensa deveria ser considerada como tendo cometido ao não 

entregar a carta à pessoa a quem se tinha comprometido a entregá-la, bem como de que era culpado, que, tendo apagado o 

nome de outro, e escrito no seu próprio nome, entregou a portaria ao Imperador, tal como se lhe tivesse sido ordenado pela 

sua cidade natal? Herennius Modestinus respondeu que Titius não podia exigir as despesas de viagem, mas que podia 

recorrer à pessoa que fez a substituição em seu próprio nome. 

 

 Titius aceitou um penhor de dinheiro público que ele próprio tinha emprestado, e fez um acordo com o devedor de que, se a 

dívida não fosse paga, o penhor deveria ser vendido sem qualquer garantia. Os magistrados que conseguiram chegar ao lugar 

de Titius aprovaram o crédito, bem como o penhor, até Maevius. A venda do penhor para pagar a dívida não foi realizada 

com dinheiro suficiente, por causa da garantia feita pelo magistrado aos compradores, com referência ao montante do terreno. 

Levantou-se a questão, quem era responsável perante o município? Herrenius Modestinus respondeu que Titius não era 

responsável por esta conta, uma vez que os seus sucessores tinham assumido a responsabilidade pela dívida, nem os 

magistrados que efectuaram a venda, uma vez que a venderam como contendo mais do que foi demonstrado pela medição 

real do terreno; e pela razão de que a venderam por mais, deveriam ser ordenados a compensar a deficiência. Portanto, aquele 

que foi o último a aprovar a reclamação deve indemnizar o município pela perda, se não se provar que a reclamação foi 

transferida para um sucessor solvente. 

 

0. Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro I. 

 

Os Governadores das províncias têm jurisdição sobre todos os habitantes que qualquer cidade reclama como sua; mas mesmo 

assim, quando alguém nega ser residente, deve apresentar queixa ao Governador da província em cuja jurisdição se encontra 

a cidade, pela qual é chamado a desempenhar um cargo público, e não perante o Governador da cidade onde ele próprio alega 
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ter nascido. Isto o Divino Adriano declarou num Rescript com referência a uma mulher que casou noutro local que não 

aquele em que nasceu. 

 

23. Foi decidido que os homens livres podem exercer cargos públicos onde o seu patrono está, ou onde eles próprios têm o 

seu domicílio. 

 

24. Deve ser lembrado que as mulheres que formam uma ligação ilegal com homens só podem desempenhar funções públicas 

onde elas próprias nasceram, e não onde estão os seus maridos. Isto os Irmãos Divinos declararam num Rescript. 

 

0. Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro II. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que um homem deveria ser libertado do seu juramento que 

jurou que não voltaria a estar presente nas reuniões da sua ordem, no caso de depois ser criado um duumvir. 

 

(15360) Declararam também num Rescript que os arrendatários de terras pertencentes ao Tesouro devem cumprir as 

obrigações municipais sem qualquer perda para o Tesouro. O Governador, com a assistência do Procurador do Tesouro, deve 

providenciar nesse sentido. 

 

(15361) Os imperadores Antoninus e Verus declararam numa Rescrição que era dever dos magistrados recolher legados 

pertencentes às suas cidades, e se não o fizessem, que eles, ou os seus herdeiros, poderiam ser processados; e se não fossem 

solventes, as suas fianças tornar-se-iam responsáveis por eles. 

 

(15362) Declararam também num Rescript que uma mulher, enquanto casada, é residente da mesma cidade que o seu marido, 

e que não podia ser obrigada a desempenhar quaisquer deveres públicos no local onde nasceu. 

 

(15363) Declararam também num Rescript que os bens de um pai que tinha emancipado deliberadamente o seu filho para 

evitar ser responsável por ele como magistrado seriam responsáveis, tal como se ele se tivesse tornado fiador por ele. 

 

(15364) Declararam também num Rescript, que quando se investigasse se alguém era cidadão de uma certa cidade, deveriam 

ser obtidas primeiro provas de qualquer propriedade que pudesse ter; pois a mera semelhança de um nome não é suficiente 

para estabelecer o local de nascimento de alguém. 

 

(15365) Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que aqueles que desempenham as funções de 

magistrados sob coacção deveriam dar segurança adequada, tal como aquele que aceitou voluntariamente o cargo. 
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Tit. 2. sobre os decuriões e os seus filhos. 

 

 

 Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Está estabelecido que os decurions que deixaram as cidades a que pertenciam, e foram para outros lugares, podem ser 

chamados pelo Governador da província ao seu país; e ele deve zelar para que lhes sejam dados os empregos adequados. 

 

 The Same, Disputations, Book I. 

 

Um decurion que é relegado por um certo tempo deixa de o ser. Quando regressa, não obterá o seu antigo cargo, mas nem 

sempre será proibido de se tornar um decurion. Não será restaurado ao seu antigo cargo, mas outro pode ser escolhido no seu 

lugar; e se o número da sua encomenda estiver completo, deve esperar até que ocorra uma vaga. O caso é diferente com um 

que é temporariamente retirado da sua ordem, pois ele torna-se um decurion assim que o tempo expirar; ainda assim, outro 

pode ser eleito no seu lugar. Se ele descobrir que está ocupado, deve esperar até que ocorra uma vaga. 

 

(23) Mas quando tiver sido reintegrado na sua ordem, pode levantar-se a questão de saber se terá o lugar que teve pela 

primeira vez, ou aquele que obteve agora, se o dever de tomar decisões como presidente estiver envolvido. Penso que ele terá 

a mesma posição que ocupava anteriormente. A mesma regra não se aplica a quem foi relegado durante um certo tempo, pois 

entra como o último em ordem. 

 

(24) Coloca-se a questão sobre os filhos dos decuriões, se ele só é considerado filho de um decurião que foi concebido e 

nasceu enquanto o seu pai ocupava o cargo, ou se ele também deve ser considerado filho que nasceu antes do seu pai se 

tornar decurião. E, de facto, no que diz respeito a este último, ele não pode ser chicoteado com varas, ou condenado às minas; 

nem será prejudicado por ter nascido de um pai plebeu, se a honra da decurionação for depois obtida por este último. 

Papinianus emitiu a mesma opinião com referência a um avô, e sustentou que um filho não seria afectado se o seu pai fosse 

marcado com infâmia. 

 

(25) No entanto, quando um pai é expulso da Ordem dos Decuriões, e isto foi feito antes da concepção da criança, penso que 

este último deve ser considerado como filho de um plebeu, no que diz respeito a quaisquer honras. Mas se o pai perder o seu 

posto após a concepção da criança, seria mais indulgente considerar que ele deve ser considerado como o filho da decurião. 
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(26) Assim, aquele que nasceu após a destituição do seu pai, desde que tenha sido concebido antes disso, é considerado 

parecido com o filho de um senador; no entanto, se isso ocorreu depois, a destituição irá prejudicá-lo. 

 

(27) Onde a criança nasceu enquanto o seu pai foi temporariamente excluído da sua ordem, e foi concebido e criado 

entretanto; nasceria ele filho de um decurion, ainda que o seu pai devesse morrer antes de ser restaurado ao seu posto? A 

construção benevolente é que este seria o caso. 

 

(28) Além disso, se uma criança foi concebida por um plebeu, e depois, antes do seu nascimento, o pai obteve o ofício de 

decurião, mas perdeu-o antes de a criança vir ao mundo, seria mais generoso afirmar que o tempo intermédio será uma 

vantagem para ele, e que ele será considerado como tendo já nascido. 

 

(29) Nenhum crime cometido por um pai pode trazer castigo a uma criança inocente e, portanto, um filho não será, por esta 

razão, excluído da Ordem dos Decuriões, ou de qualquer outra honra. 

 

(30) As pessoas com mais de vinte e cinco anos de idade são proibidas pelas Constituições Imperiais de serem chamadas ao 

decurionato, sem o seu consentimento; mas se o consentirem, devem desempenhar as funções do cargo, mesmo que tenham 

mais de setenta anos; embora, neste caso, não possam ser obrigadas a desempenhar cargos públicos. 

 

23. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro III. 

 

De um modo geral, deve ser mantido que quando um decurion, tendo recebido uma sentença mais leve do que merecia, tenha 

sido relegado por um certo tempo, deve, de acordo com os ditames da humanidade, ser-lhe permitido reter os seus bens, mas 

não pode depois obter o cargo de decurion. 

 

 Se, no entanto, um decurion, quer por causa de algum crime envolvendo fraude, quer por um crime ainda mais grave, não 

tiver sido despromovido durante um certo tempo, mas tiver sido temporariamente excluído da sua ordem, encontra-se numa 

posição tal que pode ser reintegrado. Para o Imperador Antonino decidiu por um Édito que quando alguém, por qualquer 

motivo, tivesse sido excluído da sua ordem, ou proibido de estar presente nas suas reuniões, ou de cumprir qualquer outro dos 

seus requisitos, durante um certo tempo, após o tempo ter expirado, ainda poderia retomar o desempenho das suas funções ou 

deveres oficiais. E isto não é mais do que justo, pois a sentença que apenas impunha uma certa proibição não deveria ser 

aumentada. 

 

 Não há dúvida de que os filhos ilegítimos podem ser escolhidos decuriões, mas os Irmãos Divinos declararam num Rescript 

a Lollianus Avitus, Governador de Bithynia, que se tal filho tinha um concorrente legítimo, este último deve ter a preferência. 

Ainda assim, se os filhos legítimos devem negligenciar o desempenho dos seus deveres, aqueles que são ilegítimos devem ser 
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admitidos ao cargo de decurião, depois de se ter verificado que a sua conduta e vida são honráveis; porque, como é para o 

bem-estar público que a Ordem de Decuriões deve ser sempre plena, pessoas ignóbeis não devem ser admitidas a ela. 

 

 O Divino Sever us e Antoninus permitiram àqueles que aderiram à superstição judaica obter honras civis, mas impuseram-

lhes a exigência de não violar os preceitos da sua religião. 

 

 Marcianus, On Public Prosecutions, Livro I. 

 

É proibido o arrendamento de qualquer propriedade; se, no entanto, ele tiver de suceder a um arrendamento por herança, 

pode manter a posse da mesma; e esta regra deve ser observada em todos os casos semelhantes. 

 

23. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

Foi decidido que aqueles que foram temporariamente retirados da Ordem de Decuriões, por um crime que implica ignomínia, 

são perpetuamente excluídos. Aqueles, porém, que foram temporariamente exilados por algum delito menor, como, por 

exemplo, um que resultou de alguma transacção comercial, não devem ser considerados infames. 

 

23. The Same, Opinions, Livro I. 

 

Os filhos ilegítimos, bem como os que nasceram de casamentos incestuosos, podem tornar-se decúrias; pois não deve ser 

excluído do cargo quem não cometeu qualquer crime. 

 

 Os menores de vinte e cinco anos, que foram criados decuriões, recebem o salário ligado ao cargo, mas não podem votar 

com os outros. 

 

 Um decurion é proibido de exercer o cargo de agricultor dos rendimentos, mesmo na sua própria cidade. 

 

 Aqueles que abandonam um ministério público, sem obterem autorização para o fazer, não podem ser condecorados com a 

honra de decurion; pois, de acordo com o Decreto Turpillian do Senado, são marcados com infâmia como pessoas que foram 

condenadas por procedimento criminal malicioso. 

 

 Um filho, tendo sido criado de depuração, o seu pai recorreu, e embora o seu recurso tenha sido indeferido por não ter sido 

apresentado no prazo prescrito, se o filho assumisse o cargo, e o pai não ratificasse os seus actos, ele não seria responsável 

pelo seu filho. 
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 Quando outras questões relacionadas com o privilégio forem decididas, aqueles que obtiveram mais votos ao mesmo tempo 

para o cargo de decurion terão direito à preferência; mas aquele que tiver o maior número de filhos será primeiramente 

solicitado a sua opinião na assembleia, e precederá os outros em ponto de honra. 

 

 Paulus, Opiniões, Livro I. 

 

As honras e os cargos não têm qualquer referência à ordem de eleição, mas devem ser conferidos àqueles que são mais 

dignos. 

 

 Uma pessoa surda, que não pode ouvir de todo, e uma que é muda e não pode falar, são dispensados dos gabinetes 

municipais mas não de outros deveres públicos. 

 

 Aquele que não é um decurion não pode desempenhar as funções de um duumvir, ou as que pertencem a outros cargos, pela 

razão de que os plebeus estão proibidos de desempenhar as funções de decurion. 

 

 Um pai não é considerado como tendo consentido que o seu filho fosse decurionado, se manifestar oposição na presença do 

Governador, ou perante a própria Ordem, ou de qualquer outra forma. 

 

 Hermogenianus, Epitomes, Livro I. 

 

É permitido fornecer provisões a decuriões que tenham perdido os seus bens; especialmente se tiverem esgotado o seu 

património através da generosidade para com o seu país. 

 

 Paulus, Decretos, Livro I. 

 

O Imperador Severus disse: "Mesmo que se prove que Titius nasceu de um pai que era escravo, mas de uma mãe que era 

livre, ele não está assim impedido de se tornar um decurion na cidade do seu nascimento". 

 

52. Não há dúvida de que os marinheiros não se podem tornar decuriões. 

 

10. Modestinus, Opiniões, Livro I. 

 

Herennius Modestinus deu como sua opinião que um homem não se tornou um decurion meramente por uma ordem de 

pagamento do seu salário, quando não foi legalmente criado. 

 



3504 

 

Callistratus, Inquéritos Judiciais, Livro I. 

 

Não só aqueles que são de idade terna, mas também as pessoas idosas estão proibidos de se tornarem decuriões. Os primeiros 

são, por assim dizer, incapazes de proteger os interesses do Estado, e são temporariamente dispensados, mas os segundos são 

perpetuamente excluídos; ainda assim, as pessoas de idade avançada não devem ser dispensadas excepto por boas razões, 

para que aqueles que são mais novos, através dos seus anciãos não tendo sido escolhidos, não sejam deixados sozinhos para 

sustentar todas as responsabilidades públicas do governo; para os menores de vinte e cinco anos de idade não podem ser 

criados decuriões a menos que por alguma boa causa, nem são elegíveis aqueles que tenham ultrapassado os seus cinquenta e 

cinco anos de idade. Por vezes, o costume há muito estabelecido deve ser considerado nesta matéria; para os nossos 

imperadores, tendo sido consultados pelo povo de Nicomedia sobre se pessoas dessa idade poderiam ser eleitas para a ordem, 

declarou num Rescript que isto poderia ser feito. 

 

23. The Same, Inquéritos Judiciais, Livro VI. 

 

Aqueles que comerciam e vendem as necessidades da vida não devem ser desprezados como pessoas degradadas, embora 

estejam sujeitos ao castigo dos edilianos. Pois homens deste tipo não estão proibidos de procurar o cargo de decurion, ou 

qualquer outra honra no seu próprio país, pois não são infames; e não são excluídos dos empregos públicos, mesmo depois de 

terem sido flagelados pelos Aediles, que só estão a cumprir o seu dever legal ao fazê-lo. No entanto, não penso que seja 

honroso receber na ordem pessoas deste tipo, que foram sujeitas a golpes com um flagelo; e especialmente nas cidades que 

contêm um número de homens honestos, mas a escassez daqueles que devem cumprir as funções de um cargo público chama 

necessariamente essas pessoas a honras municipais, se possuírem as qualificações necessárias. 

 

23. Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro II. 

 

Os Imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que as pessoas que foram relegadas durante algum tempo, e que 

regressaram, não podem ser reintegradas na Ordem dos Decuriões sem o consentimento do Imperador. 

 

23. Declararam também num Rescript que as pessoas que tinham sido relegadas após o seu tempo ter expirado não poderiam 

ser reintegradas na sua categoria de decuriões, a menos que tivessem uma idade tal que pudessem ser criadas decuriões, e que 

a sua posição lhes permitisse a esperança de obter a honra, ou lhes desse a garantia de que o Imperador lhes mostraria 

indulgência especial. 

 

24. Declararam também num Rescript que um filho que nasceu durante a destituição não está proibido de cumprir os deveres 

de um decurion. 

 



3505 

 

25. Afirmaram também num Rescript que qualquer pessoa que tivesse consentido na nomeação de outro como decurião não 

deveria posteriormente opor-se à nomeação com o fundamento de que o partido não foi legalmente criado um decurião, como 

deveria ter-se oposto no início. 

 

23296. Paulus, Perguntas, Livro I. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript que um decurion que tivesse sido condenado não deveria ser sujeito a tortura. Portanto, 

quando alguém deixa de ser decretado, e depois é condenado, é decidido que não deve ser torturado, por causa da memória 

da sua dignidade anterior. 

 

 

 

Título. 3. Sobre o registo dos decuriões. 

 

 

Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro III. 

 

Os nomes dos decuriões devem ser inscritos num registo, como é prescrito pela lei municipal. Quando, no entanto, não 

houver lei sobre este ponto, deve ser considerada a classificação de cada um deles, para que possam ser registados pela 

ordem em que cada um deles goza da mais alta distinção na cidade; como, por exemplo, aqueles que ocuparam o cargo de 

duumvir, se este for o mais alto, e entre os duumvirs, aquele que primeiro ocupou o cargo, terá precedência; e, depois dele, 

aqueles que desempenharam as funções de duumvirs no governo municipal; e, depois deles, aqueles que vêm em terceiro 

lugar, e os outros em sucessão, e depois aqueles que anteriormente não desempenharam qualquer cargo, serão registados, de 

modo a que cada um apareça no seu devido lugar. 

 

23. No exercício dos seus votos, será considerada a mesma ordem que declarámos dever ser observada no registo dos seus 

nomes. 

 

 O mesmo, Opiniões, Livro II. 

 

Os nomes dos destinatários das honras às mãos do Imperador devem primeiro ser inscritos no registo dos decuriões de uma 

cidade; e depois os nomes daqueles que apenas cumpriram as funções dos serviços municipais. 
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Título. 4. Relativo aos empregos públicos e às honras. 

 

 

 

 

 

23. Hermogenianus, Epitomes, Livro I. 

 

Alguns empregos municipais são derivados de propriedades, e outros de pessoas. 

 

62. Os empregos derivados de propriedades referem-se ao transporte de bens por mar ou terra, e chamam a atenção do 

primeiro de entre os decuriões, pois ele é responsável por quaisquer cobranças feitas por ele no desempenho das suas funções 

oficiais. 

 

63. Os empregos pessoais são tais que estão relacionados com a defesa de uma cidade, ou seja, tais como podem ser feitos 

pelo magistrado civil, por exemplo, a cobrança de impostos, ou como foi declarado com referência a empregos patrimoniais, 

a supervisão de animais de carga com vista ao fornecimento de provisões e outras coisas deste tipo; bem como o cuidado das 

terras públicas, aquedutos, cavalos e carruagens; reparações de estradas e armazéns; o aquecimento de banhos, a distribuição 

de alimentos, e todos os deveres desta descrição. Pois pelo que dissemos, quaisquer outros assuntos que, por costume de 

longa data, tenham sido estabelecidos nas diferentes cidades, podem ser facilmente compreendidos. 

 

64. Um emprego pessoal é geralmente entendido como aquele que é acompanhado de trabalho manual, cuidado e diligência. 

Um emprego patrimonial, porém, é aquele em que as despesas são especialmente necessárias. 

 

65. Entre os empregos pessoais incluem-se a tutela e curadoria de um menor ou de uma pessoa louca, bem como o de um 

gastador, um mudo, e uma criança por nascer, a quem também é necessário fornecer comida, bebida, alojamento, e outras 

coisas deste tipo. No entanto, com referência à propriedade do menor ou da pessoa insana, a pessoa encarregada do dever 

deve ter o cuidado de não a adquirir por usucapião, ou qualquer devedor deve ser exonerado de responsabilidade. Do mesmo 

modo, quando a posse de bens é exigida nos termos do Édito Carboniano, se não for prestada caução, o curador nomeado 

exonera um emprego pessoal na tomada de conta dos bens. A mesma regra aplica-se aos curadores que foram nomeados para 

tomar a cargo os bens de pessoas que foram capturadas pelo inimigo, e que esperam regressar. Mais uma vez, os curadores 

são nomeados para um bem deixado a alguém que ainda não pode suceder-lhe, quer pela Lei Civil, quer pela Lei Pretoriana. 
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 Ulpianus, On Sabinus, Livro XXI. 

 

Se um filho que esteja sob o controlo do seu pai tiver ele próprio um filho, será considerado como estando sob o seu controlo, 

no que diz respeito às honras municipais. 

 

(23) The Same, Opinions, Livro II. 

 

As pessoas nascidas na Cidade de Roma, e que tenham estabelecido o seu domicílio noutro local, devem aceitar emprego 

público em Roma. 

 

23. Nenhum emprego municipal pode ser imposto a soldados que estejam a servir no acampamento. Outras pessoas privadas, 

no entanto, mesmo sendo familiares de soldados, devem obedecer às leis do seu país e da sua província. 

 

24. Quando alguém é condenado às minas, e depois obtém a restituição total, pode ser chamado a empregos públicos e honrar 

como se nunca tivesse sido condenado; e a sua infelicidade e triste experiência não podem ser avançadas para mostrar que 

não é um bom cidadão do seu país. 

 

25. O seu sexo nega às mulheres empregos corpóreos, e impede-as de obterem honras municipais ou escritórios. 

 

26. Um pai não tem o direito de impedir um filho, que está sob o seu controlo, de obter as honras municipais, se não tiver 

uma boa desculpa para o fazer. 

 

27. Um pai não é obrigado a empreender a defesa do seu filho, se não consentir que ele obtenha as honras municipais, ou 

empregos, por medo de que os seus bens possam ser sujeitos a um fardo; mas não pode impedir que ele seja responsável 

perante o seu país, na medida dos seus meios. 

 

28. Embora qualquer pessoa com mais de setenta anos de idade, ou que tenha cinco filhos a viver, esteja, por qualquer destas 

razões, dispensada de ter empregos civis; ainda assim, os seus filhos devem aceitar cargos para os quais estão qualificados, 

pela imunidade concedida aos pais por causa dos seus filhos de que eles próprios não usufruem. 

 

29. Um padrasto não pode, em nome do seu enteado, ser obrigado a assumir os encargos de um emprego civil. 

 

30. Os libertos devem cumprir os deveres de emprego público no local de nascimento do seu patrono, se os seus recursos 

pecuniários forem suficientes para o fazer; uma vez que os bens dos seus patrões não são responsáveis em virtude dos cargos 

administrados pelos seus libertos. 
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31. Quando um pai foi culpado de algum crime, isto não deve ser impedimento à aquisição de honras municipais pelos seus 

filhos. 

 

32. Há muito que foi estabelecido que menores de vinte e cinco anos de idade podem tornar-se decuriões; não, porém, 

quando estão no serviço militar, porque este encargo é considerado como estando mais ligado a um emprego patrimonial. 

 

33. A cobrança de impostos é considerada como sendo um emprego patrimonial. 

 

34. O dever de cobrança de provisões é um emprego pessoal, e a idade de setenta anos, ou o número de cinco filhos vivos, 

isenta uma pessoa do mesmo. 

 

35. As pessoas que são obrigadas a fornecer alojamentos aos soldados que vêm para uma cidade devem cumprir este dever 

por turnos. 

 

36. O dever de fornecer alojamentos aos soldados não é um dever pessoal, mas um dever patrimonial. 

 

37. O Governador de uma província deveria fazer com que os empregos e as honras fossem distribuídos igualmente entre os 

cidadãos, por sua vez, de acordo com a sua idade e posto; de modo a que a ordem dos vários graus dos referidos empregos e 

honras, que foram estabelecidos desde há muito, seja seguida, para evitar que a mesma pessoa seja indiscriminadamente e 

frequentemente oprimida pela sua imposição, e que o Estado seja privado ao mesmo tempo de homens e de poder. 

 

38. Quando há dois filhos sob o controlo do pai, este não pode ser obrigado a ser responsável pelo emprego de ambos ao 

mesmo tempo. 

 

39. Se um homem, que deixou dois filhos, não providenciou, por sua última vontade, fora do seu património comum, para o 

cumprimento dos deveres de função pública por um deles, este último não deveria, às suas próprias custas, assumir a 

responsabilidade por quaisquer deveres ou honras que lhe possam ser impostas, embora o pai, enquanto vivo, possa ter 

assumido responsabilidade deste tipo por um dos seus filhos. 

 

23. The Same, Opinions, Livro III. 

 

O cuidado com a construção ou reparação de edifícios públicos numa cidade é um emprego público do qual um pai que tem 

cinco filhos vivos está isento; mas se ele deve ser obrigado pela força a dispensar tal emprego, isso não o privará de qualquer 

desculpa que possa ter para não aceitar outros. 
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23. A desculpa da falta de meios para não aceitar empregos ou deveres municipais que as pessoas são obrigadas a 

empreender não é perpétua mas temporária; pois, sempre que o património de alguém tenha sido aumentado por meios 

honrosos, isto será tomado em consideração, quando se fizer um inquérito sobre a sua solvência no momento em que foi 

nomeado para o cargo. 

 

24. As pessoas pobres não podem, por indigência, ser obrigadas a aceitar empregos patrimoniais, mas são obrigadas a 

desempenhar as funções dos corpóreos para os quais foram nomeadas. 

 

25. Qualquer pessoa que seja obrigada a desempenhar um emprego público na sua cidade, e que se represente como soldado 

com o objectivo de evitar um fardo municipal, não pode piorar a condição do município. 

 

(23) Scaevola, Regras, Livro I. 

 

Os capitães de navios e comerciantes de petróleo, que investiram a maior parte do seu património em ocupações deste tipo, 

têm direito a isenção de cargos públicos durante um período de cinco anos. 

 

23. Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro IV. 

 

O seguinte foi declarado num Rescript of the Divine Brothers dirigido a Rutilius Luppus: "A Constituição pela qual se prevê 

que qualquer pessoa que tenha sido criada uma decurião pode obter o cargo de magistrado deve ser observada, sempre que as 

partes envolvidas sejam solventes e devidamente qualificadas. No entanto, quando são de tão baixa patente e recursos tão 

esbeltos que não só são inadequados para o gozo de honras públicas, como também dificilmente se conseguem sustentar, é 

inútil e desonroso que tais pessoas sejam encarregadas do cargo de magistrado, especialmente quando há outros que podem 

ser nomeados, e que, pela sua sorte e patente, são adequados para o cargo. Portanto, que todos os que são ricos saibam que 

não devem recorrer a esta disposição da lei, e que quando alguém deve ser escolhido numa assembleia, deve ser feito um 

inquérito entre aqueles que estão presentes para pessoas que, por causa dos seus meios, são capazes de assumir a dignidade 

do cargo". 

 

23. É certo que os devedores públicos não podem ser elevados às honras municipais, a menos que paguem primeiro o que 

devem à cidade. Devemos entender tais devedores como sendo aqueles em cujas mãos resta um equilíbrio da administração 

dos negócios públicos. No entanto, quando não são devedores desta descrição, mas pediram dinheiro emprestado à cidade, 

não se encontram em posição de serem excluídos das honras municipais. É evidente que será suficiente se, em vez de 

pagamento, o fizerem por meio de penhoras ou garantias solventes. Isto foi declarado pelos Irmãos Divinos num Rescript 



3510 

 

dirigido a Aufidius Herennianus. Quando estão endividados meramente sob uma promessa que não pode ser recusada, estão 

numa posição tal que devem ser excluídos das honras municipais. 

 

24. Quando alguém, embora culpado de uma ofensa, não tiver sido acusado, não deve ser excluído dos cargos públicos, tal 

como se tivesse um acusador que se retirou da acusação; pois o Nosso Imperador com o seu Pai Divino declarou isto num 

Rescript. 

 

25. Deve notar-se que certos empregos ou são pessoais ou patrimoniais, tal como certas honras são. 

 

26. Os empregos que têm referência a património, ou ao pagamento de impostos, são de tal natureza que nem a idade nem o 

número de filhos, nem qualquer outro privilégio que normalmente isenta as pessoas de empregos pessoais, serão uma 

desculpa válida para os declinar. 

 

27. Estes empregos que fazem referência ao património são de natureza dupla, pois alguns deles são ordenados aos 

possuidores, quer sejam cidadãos ou não; e outros são ordenados aos residentes ou cidadãos de uma cidade. Os impostos 

impostos sobre terras ou edifícios têm referência aos possuidores dos mesmos, mas os empregos patrimoniais apenas dizem 

respeito aos municípios ou aos seus habitantes. 

 

23. Marcianus, Ministério Público, Livro II. 

 

Uma pessoa que tenha sido acusada de crime é proibida pelas Constituições Imperiais de aspirar às honras municipais antes 

de o seu caso ter sido decidido. Não faz diferença se é um plebeu ou um decurion. Não pode, contudo, ser impedido de 

aceitar tal cargo após um ano decorrido desde o momento em que foi acusado, a menos que a culpa do caso não tenha sido 

ouvida durante o ano. O Divino Severus declarou num Rescript que quando um homem é eleito magistrado, e o seu oponente 

recorre, e enquanto o recurso estiver pendente ele toma posse do cargo, ele deve ser punido. Portanto, se alguém que for 

impedido por uma decisão de obter as honras municipais apresentar um recurso, deve, entretanto, abster-se de exigir o cargo. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Os menores não devem ser admitidos na administração dos assuntos públicos, nem nos empregos que não sejam 

patrimoniais, nem nos que sejam magistrais, antes de atingirem o seu vigésimo quinto ano; nem devem ser decretados, pois, 

se o forem, não podem votar na assembleia. Após o início do seu vigésimo quinto ano, porém, considera-se que já passou, 

pois foi decidido a favor em casos deste tipo, que devemos considerar concluído o que foi iniciado; mas a administração de 

nenhum cargo público lhes será confiada, para que não sejam cometidos alguns danos contra o governo, ou algum prejuízo 

causado ao próprio menor. 
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 The Same, On the Duties of Consul, Livro III. 

 

Quando alguém que tenha sido criado um magistrado municipal se recusa a desempenhar os deveres do seu cargo, pode ser 

obrigado a fazê-lo pelo Governador da mesma forma que os tutores podem ser forçados a cumprir os deveres de confiança 

que lhes são impostos. 

 

23. Modestinus, Differences, Livro V. 

 

Um emprego adicional não pode ser imposto a um magistrado; mas o cargo de magistrado pode ser conferido a um que já 

tenha outro emprego público. 

 

23. The Same, Pandects, Livro XI. 

 

Sob o Edito Pretoriano, os cargos devem ser conferidos por diplomas, e, como se afirma numa carta do Divino Pio ao 

Ticiano, isto deve ser feito dos menos importantes para os mais importantes. 

 

23. Embora seja previsto pela lei municipal, que os homens de uma certa condição devem ser preferidos na nomeação para a 

magistratura, ainda assim deve ser lembrado que esta regra só deve ser observada quando os candidatos são solventes. Isto 

está estabelecido num Rescript do Divino Marco. 

 

24. Os Irmãos Divinos declararam num Rescript que sempre que há escassez de cidadãos elegíveis para a magistratura, a 

imunidade pode ser, até certo ponto, violada. 

 

25. O Divino Antonino e seu Pai afirmaram num Rescript que, embora um médico possa já ter sido aprovado, ele pode ser 

rejeitado pelo município. 

 

26. O Divino Antonino declarou num Rescript que aqueles que instruíam as crianças nos rudimentos de aprendizagem não 

estavam isentos dos deveres de função pública. 

 

23. Javolenus, Sobre Cassius, Livro VI. 

 

Qualquer pessoa a quem tenha sido concedida isenção do exercício de funções municipais não está dispensada de se tornar 

magistrado, porque as funções deste último são mais honrosas do que as ligadas a outros empregos públicos; mas todas as 
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outras funções extraordinárias exigidas a qualquer pessoa temporariamente, como, por exemplo, a reparação de estradas, não 

devem ser exigidas a uma pessoa deste tipo. 

 

23. The Same, On Cassius, Livro XV. 

 

A isenção e imunidade dos empregos públicos concedidos aos filhos e descendentes de qualquer pessoa só têm referência a 

pessoas pertencentes à sua família. 

 

23. Callistratus, Inquéritos Judiciais, Livro I. 

 

A honra municipal é a administração dos assuntos públicos, com o título do cargo, quer o pagamento das despesas seja 

exigido ou não. 

 

(23) Um emprego é público ou privado. Um emprego público é aquele em que nos comprometemos a administrar os assuntos 

públicos, com o pagamento das despesas, e sem o título de dignidade. 

 

(24) A cobrança das despesas de reparação das estradas e dos impostos sobre os terrenos não são pessoais, mas sim locais de 

trabalho. 

 

(25) Quando se levanta uma questão relacionada com as honras municipais e a administração dos empregos públicos, a 

pessoa a quem a honra ou o emprego é conferida deve ser tomada em consideração, juntamente com a origem do seu 

nascimento, e se os seus meios são suficientes para lhe permitir administrar o emprego que lhe foi confiado; e também a lei, 

de acordo com a qual cada um deve cumprir as suas funções oficiais. 

 

(26) Um filho plebeu sob controlo paterno ocupa o seu cargo por conta e risco da pessoa que o nomeou. O nosso Imperador, 

Severus, declarou o seguinte sobre este ponto num Rescript: "Se o seu filho é plebeu, não deve ser obrigado, contra a sua 

vontade, a ser responsável pela sua administração da magistratura, porque não pode exercer o seu direito de autoridade 

paterna para resistir à sua nomeação, mas a sua administração correrá o risco da pessoa que o nomeou". 

 

(27) O poder de administrar um cargo público não é promíscuo, mas uma certa ordem deve ser observada; pois ninguém pode 

exercer as funções superiores da magistratura antes de ter exercido as de grau inferior, nem ninguém pode continuar a exercer 

as funções de um cargo público em qualquer idade. 

 

(28) Muitas Constituições Imperiais prevêem que, quando não há outras para exercer o cargo, aqueles que o tiveram 

anteriormente podem ser obrigados a continuar a administrá-lo. O Adriano Divino declarou num Rescript com referência à 
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continuação do cargo: "Se não houver outros competentes para desempenhar as funções do cargo, consinto que sejam 

escolhidos entre aqueles que já as desempenharam". 

 

23. Papinianus, Opiniões, Livro V. 

 

Se um pai consente que o seu filho se torne um decurion, e após a sua morte o seu filho obtém o cargo, os seus co-herdeiros 

não podem ser responsabilizados pela sua má administração, se o pai deixou o seu filho, o decurion, meios suficientes para 

cumprir as suas responsabilidades. 

 

23. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Aqueles que oferecem uma soma de dinheiro para obter a isenção da administração de um escritório municipal ou emprego, 

não devem ser ouvidos. 

 

23. Quem prometer uma soma de dinheiro para uma honra municipal, e tiver começado a pagá-la, será obrigado a pagar a 

totalidade da quantia, tal como no caso de uma obra pública inacabada. 

 

24. Um filho não pode, contra a sua vontade, ser compelido a tornar-se responsável por qualquer trabalho público 

administrado pelo seu pai. 

 

25. Ninguém pode ser obrigado a empreender a defesa de um município mais do que uma vez, a menos que a necessidade 

assim o exija. 

 

23. Hermogenianus, Epitomes, Livro I. 

 

Ninguém está proibido de repetir voluntariamente a realização das cerimónias sacerdotais de uma província. 

 

23. Quando um pai isento dos empregos e deveres civis da magistratura consente em ter o seu filho, que está sob o seu 

controlo, criado a decurião, ele será obrigado a assumir a responsabilidade pelo bom desempenho de todas as funções e 

obrigações assumidas pelo seu filho. 

 

(23) Arcadius Charisius, Sobre Empregos Civis. 

 

Existem três tipos de empregos civis, para uns denominados pessoais, outros de estilo patrimonial, e outros de estilo misto. 
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256. Os empregos pessoais são aqueles que são levados a cabo pela aplicação da mente, e pelo exercício de trabalho 

corpóreo, sem resultar em qualquer prejuízo para a pessoa que os administra; como, por exemplo, tutela ou curadoria. 

 

257. A manutenção de contas e a recolha de dinheiro em qualquer cidade não é considerada um emprego honorável, mas sim 

um emprego pessoal. 

 

258. A condução de recrutas, ou cavalos, ou quaisquer outros animais necessários para o transporte ou perseguição de bens 

públicos, ou de dinheiro pertencente ao Tesouro, ou de provisões ou vestuário, é um emprego pessoal. 

 

259. A supervisão de postos e mensageiros é um emprego pessoal. 

 

260. O cuidado da compra de cereais e óleo (como é habitual designar pessoas para este tipo de tarefas, que são chamadas de 

fornecedores de cereais e óleo), está, em algumas cidades, incluído entre os empregos pessoais, bem como o dever de aquecer 

os banhos públicos, quando o dinheiro fornecido pelo funcionário responsável é obtido a partir das receitas de qualquer 

município. 

 

261. A preservação dos aquedutos está incluída nos empregos pessoais. 

 

262. Os Irenarchs são funcionários que são nomeados para manter a disciplina pública e a preservação da moral. Aqueles que 

são seleccionados para a construção de auto-estradas, quando não podem contribuir nada dos seus próprios bens para este 

fim, juntamente com aqueles que são nomeados para supervisionar a venda de pão e outras provisões necessárias ao sustento 

diário da população das cidades, administram os empregos pessoais. 

 

263. As pessoas encarregadas da cobrança ou distribuição de provisões públicas, e os cobradores de impostos individuais 

administram os empregos pessoais. 

 

264. Os funcionários que são normalmente escolhidos para a cobrança das receitas públicas das cidades exercem um 

emprego pessoal. 

 

265. Os que também são os guardiães dos templos, ou que têm a seu cargo os arquivos; escritores de orações e contabilistas; 

os que fornecem entretenimento a estranhos, como em certas cidades; os que têm a superintendência dos portos; funcionários 

encarregados da construção ou reparação de edifícios públicos, sejam palácios, ou arsenais navais, ou tais como os destinados 

a instalações militares, que gastam o dinheiro público na construção de edifícios, ou para a construção ou reparação de 

navios, quando tal é necessário, administram os empregos pessoais. 
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266. A condução de camelos é também um emprego pessoal, por uma certa quantia deve ser dada aos condutores de camelos 

para o seu sustento e dos seus camelos, e uma conta mantida do mesmo, de modo que só serão obrigados a fornecer trabalho 

manual. Estes devem ser chamados de acordo com a ordem em que estão registados, e não devem ser libertados por qualquer 

desculpa, a menos que se demonstre expressamente que sofrem de algum dano corporal, ou fraqueza. 

 

267. Os mensageiros que são despachados para o Imperador recebem por vezes as suas despesas de viagem necessárias, mas 

os oficiais do turno da noite e os superintendentes dos moinhos administram os empregos pessoais. 

 

268. Os defensores também, a quem os gregos chamam sindicatos, e que são seleccionados para a acusação ou defesa de 

algum caso, exercem um emprego pessoal. 

 

269. O dever de tomar decisões é também classificado entre os empregos pessoais. 

 

270. Quando alguém é escolhido para obrigar as pessoas a construir pavimentos em frente das estradas públicas, este 

emprego é pessoal. 

 

271. Da mesma forma, aqueles que são nomeados para a cobrança de impostos desempenham as funções relacionadas com 

um emprego pessoal. 

 

272. Os funcionários que acompanham os concorrentes nos jogos, e os escriturários dos magistrados, também desempenham 

as funções de emprego pessoal. 

 

273. Os empregos patrimoniais são aqueles que são administrados à custa da herança, e à perda da pessoa que os exerce. 

 

274. Entre o povo de Alexandria, os funcionários que compram petróleo e legumes são considerados como exercendo um 

emprego patrimonial. 

 

275. Aqueles que recolhem vinho em toda a província de África administram um emprego patrimonial. 

 

276. Mais uma vez, os empregos patrimoniais são de natureza dupla, pois alguns deles têm referência quer à posse quer ao 

património, por exemplo, aqueles que fornecem cavalos, ou mulas para o transporte de provisões militares, ou para o posto. 

 

277. Por conseguinte, as pessoas que não são cidadãos nem habitantes de cidades municipais são obrigadas a executar 

serviços desta descrição. 
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278. Foi declarado num Rescript que aqueles que emprestam dinheiro com juros, mesmo que sejam veteranos, devem pagar 

impostos pelo privilégio de o fazer. 

 

279. Nem os veteranos, nem os soldados, nem quaisquer outras pessoas, independentemente dos privilégios de que possam 

usufruir, nem mesmo o próprio pontífice, estão isentos de empregos deste tipo. 

 

280. Além disso, algumas cidades têm o privilégio de permitir que aqueles que possuem terras dentro do seu território 

possam fornecer anualmente uma certa quantidade de milho, na proporção da propriedade real que possuem; que 

contribuição é um emprego ligado à posse. 

 

281. Os empregos mistos são aqueles em que os pessoais e patrimoniais são combinados, como Herennius Modestinus, com 

o melhor dos motivos, indicados nas suas notas e argumentos; para os cobradores de impostos e grãos, que também realizam 

trabalhos manuais, exercem empregos pessoais, e fazem bons lucros com os bens de pessoas falecidas; para que haja boas 

razões para considerar este emprego como sendo misto no seu carácter. 

 

282. No entanto, declarámos acima que aqueles que exercem empregos pessoais, de acordo com as leis ou costumes da sua 

cidade, são também obrigados a pagar as despesas dos seus próprios bens; ou se aqueles que recolhem provisões devem 

suportar qualquer perda por causa de terrenos que permanecem incultos, estes empregos também serão incluídos sob a 

denominação de mistos. 

 

283. Todos estes empregos, que dividimos em três classes, estão incluídos sob um único significado; para empregos pessoais, 

patrimoniais, e mistos, são designados como civis ou públicos. 

 

284. No entanto, quando é concedida isenção de empregos meramente pessoais ou civis a alguém, estes não podem ser 

dispensados dos relacionados com provisões, postos, correios, mobiliário de alojamento, construção de navios, ou cobrança 

de impostos pessoais, com a excepção de soldados e veteranos. 

 

285. O Divino Vespasiano e o Divino Adriano declararam num Rescript que a isenção do mobiliário dos alojamentos era 

concedida pelo Imperador aos professores que não estavam sujeitos ao emprego civil, bem como aos gramáticos, instrutores 

de retórica, e filósofos. 

 

 

 

Título. 5. No que diz respeito à isenção e às desculpas de emprego. 
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23. Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Todas as desculpas devem ser baseadas na justiça. Mas se a confiança deve ser colocada em pessoas que reclamam isenção, 

sem uma audiência em tribunal, ou indiscriminadamente, sem qualquer limitação de tempo, como cada um pode escolher, e 

se cada um deve ser autorizado a desculpar-se, não haveria pessoas suficientes para cumprir os deveres de função pública. 

Por conseguinte, quando qualquer pessoa reclamar a isenção de um cargo público por causa do número dos seus filhos, deve 

interpor recurso, e aqueles que não observarem o tempo prescrito para a acusação de um recurso deste tipo são, com razão, 

excluídos do benefício de uma excepção. 

 

(23) Aqueles que recorrem a uma desculpa, e que são dispensados em consequência, devem recorrer sempre que forem 

nomeados posteriormente. Quando, no entanto, se provar que este adversário agiu com dolo, e com o objectivo de os sujeitar 

a frequentes aborrecimentos, embora esteja ciente de que eles têm direito a uma isenção perpétua, o Governador ordenará ao 

responsável por este aborrecimento que pague as despesas do litígio, como no caso dos Decretos Imperiais. 

 

(24) As pessoas elegíveis para as mais altas honras, e incluídas entre os cidadãos de uma cidade que, com a intenção de 

defraudar a sua ordem, se levem ao país com o objectivo de evitar as responsabilidades dos altos cargos, e ainda assim 

continuem a ser responsáveis perante aqueles que se encontram vinculados a cargos inferiores, não podem valer-se desta 

desculpa. 

 

(25) Embora um homem possa ter sessenta e cinco anos de idade, e ter três filhos vivos, não pode, por estas razões, ser 

dispensado do cumprimento dos deveres de emprego civil. 

 

The Same, Opinions, Livro III. 

 

Um menor de dezasseis anos de idade não pode ser acusado do dever de compra de cereais, se tal não for habitual no local do 

seu nascimento. A mesma regra aplica-se a menores de vinte e cinco anos de idade, se forem nomeados para empregos ou 

honras municipais. 

 

23. Nem o número de crianças, nem a idade de setenta anos, é uma boa desculpa quando as honras ou os cargos são unidos, 

mas apenas isenta uma pessoa de empregos civis. 

 

24. As crianças adoptadas não estão incluídas no número daqueles que normalmente desculpam os pais dos deveres públicos. 
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25. Aqueles que são chamados a desempenhar as funções de funcionários públicos devem provar que têm o número prescrito 

de filhos no momento em que desejam ser dispensados por esta razão; pois se o número de filhos deve ser completado 

posteriormente, não os dispensará, se já tiverem anteriormente assumido o emprego. 

 

26. Quando existem empregos patrimoniais, o número de crianças não constitui desculpa. 

 

27. As crianças, mesmo que tenham deixado de estar sob o controlo do pai, dão uma desculpa válida para a isenção de 

empregos civis. 

 

28. Uma pessoa que ouve com dificuldade não tem direito a isenção de emprego civil. 

 

29. Quando o Governador de uma província percebe que alguém é oprimido com idade e enfermidade corporal, ou não tem 

dinheiro suficiente para administrar o cargo, pode dispensá-lo e nomear outro. A enfermidade do corpo é uma desculpa 

válida para o emprego público, quando se trata apenas de trabalho corpóreo. Aqueles, contudo, que podem ajudar com os 

seus conselhos como homens bem informados, ou que são competentes para desempenhar as funções do cargo, não devem 

ser dispensados, excepto por boas e suficientes razões. 

 

30. Aqueles que ensinam às crianças os primeiros rudimentos de aprendizagem não têm direito à isenção de empregos civis. 

No entanto, faz parte do dever de um Governador ver que um cargo não é atribuído a ninguém que esteja para além da sua 

capacidade, quer essa pessoa esteja a ensinar os ramos primários do conhecimento numa cidade ou numa aldeia. 

 

23. Scaevola, Regras, Livro III. 

 

A isenção de empregos públicos é concedida àqueles que tenham construído navios destinados ao transporte de provisões 

para o povo romano, com uma capacidade não inferior a cinquenta mil medidas de cereais, ou várias, cada uma com uma 

capacidade não inferior a dez mil medidas, desde que os referidos navios sejam adequados para a navegação, ou onde 

forneçam outros em seu lugar. Os senadores, no entanto, não têm direito a esta isenção. De acordo com a Lei Juliana sobre 

Extorsões, eles não têm direito a ter navios. 

 

(23) Neratius, Parchments, Livro I. 

 

O termo de isenção que é concedido àqueles que estão ausentes em negócios para o Estado não deve ser calculado a partir do 

dia em que a pessoa deixou de estar ausente, mas algum tempo deve ser-lhe concedido para descansar após a sua viagem; e 

ainda se entende que está ausente no serviço público se transaccionar qualquer negócio durante a sua ida ou regresso. Mas se 
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alguém se atrasar mais do que o necessário durante o seu caminho, ou em qualquer lugar, neste caso, o tempo de isenção 

deve ser entendido como começando a partir da data em que poderia ter convenientemente concluído a sua viagem. 

 

23. Macer, Sobre os Deveres do Governador, Livro II. 

 

Ulpianus deu como sua opinião que nenhuma isenção deveria ser concedida a qualquer outro cargo enquanto alguém lhe 

fosse chamado da decurionação. 

 

23. Papinianus, Perguntas, Livro II. 

 

Aquele que tem direito à isenção de empregos públicos não pode ser obrigado a assumir os deveres de um que é 

extraordinário, e que lhe foi ordenado que exercesse. 

 

(23) The Same, Questions, Book XXXVI. 

 

De acordo com os Decretos do nosso mais Excelente Imperador Severus, os veteranos são dispensados para toda a vida do 

exercício de empregos públicos que não são impostos como patrimoniais. 

 

23. The Same, Opiniões, Livro I. 

 

Quando uma pessoa é nomeada para as honras municipais, nem a idade de setenta anos, nem o facto de ser o pai de cinco 

filhos, podem ser adiantados como desculpa. O nosso Grande Imperador Severus decretou que na Ásia, homens que tinham 

cinco filhos não podiam ser obrigados a assumir os deveres sacerdotais da província, e decidiu depois que esta regra deveria 

ser observada nas outras províncias. 

 

23. Está estabelecido que nenhum outro agricultor dos rendimentos, excepto aqueles que estão envolvidos nessa ocupação na 

altura, pode ser dispensado de empregos e tutelas civis. 

 

24. Os privilégios da isenção não se aplicam aos filhos de veteranos. 

 

25. Aqueles que obtiveram isenção de empregos públicos não são obrigados a pagar contribuições inesperadamente impostas 

por magistrados, mas não podem evitar pagar as que lhes são impostas por lei. 

 

26. Foi decidido que os filósofos, que empregam frequente e utilmente o seu tempo em benefício daqueles que prosseguem 

os estudos da sua escola, são dispensados de tutela e de outros empregos que exigem esforço corporal, mas não são 
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dispensados daqueles que implicam o pagamento de despesas; pois os verdadeiros filósofos desprezam o dinheiro, e expõem 

as falsas declarações dos impostores filosóficos que desejam tê-lo. 

 

27. Quem quer que tenha apelado ao Imperador, e vá a Roma com a intenção de conduzir o seu próprio processo, é 

dispensado das honras e empregos municipais até que o seu caso tenha sido decidido. 

 

(23) Paulus, Opiniões, Livro I. 

 

Aqueles que ensinam em Roma devem ser dispensados de empregos públicos no seu próprio país, tal como se ensinassem lá. 

 

23. Paulus deu como sua opinião que nos casos em que fosse concedido um privilégio a pessoas que lidam com cereais, 

também lhes valeria a pena desculpá-los de cargos públicos. 

 

(23) The Same, Sentences, Book I. 

 

Não existe qualquer privilégio que sirva de desculpa para isentar pessoas dos empregos que resultem da posse, ou que sejam 

patrimoniais. 

 

16. Aqueles que são encarregados da medição de grãos, com vista ao abastecimento da Cidade de Roma, têm direito à 

isenção; mas a mesma regra não se aplica às províncias. 

 

17. O mobiliário de cavalos para postos, e a necessidade de receber estranhos como convidados, são requisitos não impostos 

aos soldados e professores das artes liberais. 

 

18. A desculpa da pobreza não pode ser alegada por ninguém após um recurso, se, entretanto, os seus bens tiverem 

aumentado de valor. 

 

19. Os defensores públicos têm direito a isenção de cargos e empregos durante o mesmo período de tempo. 

 

(2) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro I. 

 

Existem deveres públicos ligados à propriedade, e com referência aos quais nem as crianças, escravos, os méritos do serviço 

militar, nem qualquer outro privilégio, oferecem uma desculpa legal. Como, por exemplo, os relacionados com a contribuição 

de terrenos, a pavimentação de estradas, o fornecimento de cavalos e veículos para postos, e a exigência de contribuir para o 
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alojamento de estranhos; pois ninguém tem direito a uma desculpa deste tipo, excepto aqueles a quem foi especialmente 

concedido pelo favor do Imperador; e isto aplica-se a quaisquer outras isenções deste tipo. 

 

0. Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

A defesa no mesmo caso não pode, uma segunda vez, ser comprometida com o representante do governo que anteriormente 

compareceu, antes de ter decorrido o tempo prescrito para a isenção. 

 

16. Os assistentes dos Governadores, Procônsules e agentes do Imperador são dispensados de cargos ou honras, e tutelas. 

 

17. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Quando o Pretor verifica que alguém é incapaz de agir como juiz, promete desculpá-lo; por exemplo, quando não pode servir 

por causa da sua má saúde, e é certo que é incapaz de desempenhar as funções inerentes a um cargo civil; ou quando sofre de 

alguma doença que o impeça de exercer os seus próprios negócios; ou se está a exercer funções sacerdotais, e não pode 

renunciar conscienciosamente às mesmas; pois tais pessoas são dispensadas para toda a vida. 

 

0. Há duas formas de conceder isenção de emprego público: uma, que é permanente, tal como é concedida a um soldado; 

outra, que é por um curto período, como quando alguém obtém a mera isenção de um emprego. 

 

1. Além disso, qualquer pessoa que não tenha desculpa pode mesmo ser obrigada a agir como juiz contra a sua vontade. 

 

2. Se um juiz quiser desculpar-se por causa do privilégio a que tinha direito antes de aceitar o cargo, e isto é feito depois de 

ter começado a tomar conhecimento de um caso, não deve ser ouvido; pois, ao aceitar o cargo, renuncia a todo o direito a 

uma desculpa. No entanto, se depois surgir alguma causa justa para que ele possa ser temporariamente dispensado, o caso 

não deve ser submetido a outro magistrado, se houver o perigo de qualquer das partes sofrer injustiça; pois por vezes é 

melhor esperar que o juiz que uma vez tomou conhecimento do caso possa regressar do que comprometê-lo com outro a ser 

decidido. 

 

2. Modestinus, Regras, Livro VII. 

 

A morte de um filho não é uma vantagem para o seu pai como desculpa de emprego público, a menos que ele tenha sido 

morto em batalha. 

 

(2) A mesma pessoa não deve supervisionar a construção de duas obras públicas ao mesmo tempo. 
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Título. 6. Sobre o direito de imunidade. 

 

 

3. Ulpianus, Opiniões, Livro III. 

 

Aqueles que só se encontram a bordo de navios com o propósito de os navegar não têm direito a imunidade contra empregos 

civis, nos termos de qualquer Constituição Imperial. 

 

 A imunidade concedida a qualquer pessoa não descende dos seus herdeiros. 

 

 Quando é dada e adquirida por uma família e seus descendentes, não passa para aqueles nascidos das mulheres desta família. 

 

 The Same, On the Duties of Proconsul, Livro IV. 

 

Quando as pessoas são obrigadas a cumprir os deveres de emprego ou cargo público, sob uma determinada condição, quando 

não poderiam ser obrigadas a fazê-lo contra o seu consentimento, a boa fé deve ser observada por elas, e a condição sob a 

qual concordaram em dedicar-se ao exercício dos referidos empregos ou cargo deve ser cumprida. Foi declarado num 

Rescript dirigido a Benidius Rufus, Governador da Cilicia, que os menores de idade inferior à puberdade não deveriam ser 

admitidos a exercer cargos, mesmo que a escassez de pessoas elegíveis parecesse tornar isto necessário. 

 

27. O mesmo, Livro V. 

 

Os homens com mais de setenta anos de idade estão isentos de tutela e de empregos pessoais. Contudo, qualquer pessoa que 

tenha entrado no seu septuagésimo ano, mas que ainda não o tenha completado, não pode invocar esta desculpa, porque 

aquele que está no seu septuagésimo ano não é considerado como tendo mais de setenta anos de idade. 

 

 Modestinus, Regras, Livro VI. 

 

As imunidades, em geral, são concedidas a uma pessoa de tal forma que podem ser transmitidas aos seus descendentes, e são 

perpétuas, no que diz respeito aos seus sucessores masculinos. 

 

 Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro I. 
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A velhice tem sido sempre muito venerada na nossa Cidade. Pois os nossos antepassados tratavam os velhos com quase a 

mesma reverência que os magistrados, e a mesma honra foi concedida à velhice com referência às obrigações municipais que 

tinham de ser cumpridas. No entanto, qualquer pessoa que se tenha tornado rica na sua velhice, e não tenha anteriormente 

exercido as funções de qualquer emprego público, não pode ser isenta de tal encargo pelo privilégio dos seus anos, e 

especialmente se a administração do cargo que lhe foi imposta não exigir tanto o esforço corporal como o pagamento de 

dinheiro, porque não é fácil encontrar homens suficientemente qualificados na Cidade para desempenharem funções públicas. 

 

 É igualmente necessário ter em consideração o costume de cada lugar, e ver se são expressamente concedidas quaisquer 

imunidades, e também se é mencionado qualquer coisa com referência ao número de anos necessários para as obter. Isto 

também pode ser verificado a partir dos Rescritos do Divino Pio, que ele enviou a Ennius, Procônsul da Província de África. 

 

 É clara e claramente declarado, segundo os Rescripts do Divino Aelius Pertinax, que o número de filhos oferece uma 

desculpa válida dos empregos municipais; pois ele declarou o seguinte num Rescript dirigido a Julius Candidus: "Embora o 

número de filhos não isente um pai de todos os empregos públicos, ainda por me ter notificado na sua petição que tem 

dezasseis, não é irrazoável que lhe concedamos isenção de cargos públicos, para lhe permitir educar os seus filhos". 

 

 Os comerciantes, que ajudam a fornecer provisões a uma cidade, bem como os marinheiros que também providenciam para 

as suas necessidades, obterão isenção de cargos públicos, desde que continuem a fazê-lo; pois foi decidido que os riscos em 

que incorrem devem ser devidamente recompensados, de modo a que aqueles que desempenham tais funções públicas fora 

do seu próprio país com risco e trabalho sejam isentos de aborrecimentos e despesas em casa; pois não se pode dizer 

incorrectamente que mesmo eles estão ausentes em negócios para o governo quando estão empregados na recolha de 

provisões para uma cidade. 

 

 É dado um certo carácter específico à imunidade conferida aos proprietários de embarcações, imunidade a que só eles têm 

direito; pois esta não é conferida nem aos seus filhos nem aos seus libertados. Isto está estabelecido nas Constituições 

Imperiais. 

 

 O Adriano Divino declarou num Rescript que apenas os proprietários de navios deveriam ter direito à imunidade que 

proporcionasse sustento à Cidade. 

 

 Embora qualquer pessoa possa pertencer à associação de proprietários de navios, se não tiver um navio ou embarcações, nem 

qualquer outra coisa que esteja prevista nas Constituições Imperiais, não pode beneficiar do privilégio concedido aos 

proprietários de navios; e os Irmãos Divinos declararam o seguinte num Rescrito: "Se houver pessoas que afirmem estar 

imunes aos empregos públicos, sob o pretexto de transportar cereais e petróleo por mar, em benefício do povo romano, e não 
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estiverem envolvidas no tráfego marítimo, e não tiverem a maior parte dos seus bens investidos em negócios marítimos e 

mercadorias, ficarão privadas da imunidade de que gozam". 

 

 Deve ser dito, com referência às seguintes excepções, que quando alguém era chamado a empregos municipais antes de se 

dedicar ao comércio, e antes de ser admitido numa associação formada por aqueles que se dedicavam ao mesmo fim (pelo 

motivo de ter obtido imunidade), quer antes de completar setenta anos de idade e declarar publicamente o facto, quer antes de 

ter o número necessário de filhos, deveria ser obrigado a assumir as funções do cargo para o qual foi nomeado. 

 

 O comércio marítimo é processado com o objectivo de aumentar os seus bens, caso contrário, se alguém o continuar com a 

maior parte do seu dinheiro, e se ele, tendo-se tornado ainda mais rico, continuar a transaccionar o mesmo volume de 

negócios, será responsável pelo serviço público, tal como as pessoas abastadas que compraram navios por uma pequena 

quantia tentam fugir aos deveres do escritório municipal. É afirmado num Rescript of the Divine Hadrian que esta regra deve 

ser observada. 

 

 O Divino Pio declarou num Rescript que, sempre que se levantasse a questão de saber se alguém pertencia à associação de 

armadores, deveria ser averiguado se ele tinha assumido o carácter de um para evitar o emprego público. 

 

 Os agricultores dos rendimentos, também, não se reduzem à necessidade de exercer empregos municipais. Os Irmãos 

Divinos declararam num Rescript que esta regra deve ser observada. Desta Rescrição Imperial pode ser entendido que não é 

concedido como um privilégio aos agricultores dos rendimentos, que não devem ser obrigados a exercer os empregos 

municipais; mas para evitar que a sua propriedade, que já está vinculada ao Tesouro, seja sujeita a mais responsabilidades. 

Por conseguinte, pode ser duvidoso que se devam oferecer voluntariamente para aceitar cargos públicos, se devem ser 

impedidos de o fazer pelo Governador da província, ou pelo Gestor das Receitas Imperiais. Esta última opinião é a mais fácil 

de manter, a menos que se diga que eles estão prontos para liquidar as suas contas junto do Tesouro. 

 

 Os agricultores das demesnes Imperiais estão isentos dos empregos municipais, a fim de poderem adaptar-se melhor ao 

cultivo das terras pertencentes ao Tesouro. 

 

 A imunidade é concedida a certas associações ou pessoas colectivas, às quais foi concedido por lei o direito de reunião; ou 

seja, a associações ou pessoas colectivas a que cada pessoa é admitida devido à sua ocupação, como, por exemplo, a 

Sociedade de Artesãos, desde que tenham a mesma origem; por exemplo, se tiverem sido organizadas a fim de realizar o 

trabalho necessário para o bem-estar público. A imunidade não é indiscriminadamente concedida a todos aqueles que são 

admitidos nestas associações, mas apenas aos artesãos, pois foi decidido pelo Divino Pio que pessoas de todas as idades não 

podiam ser escolhidas; e ele desaprovou a admissão das pessoas de idade avançada ou decrépita. E, a fim de que os 

indivíduos que se tinham tornado ricos não pudessem evitar a responsabilidade ligada à função civil, foi decidido em muitos 
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lugares que as pessoas poderiam usufruir dos privilégios que tinham sido concedidos por tais associações a qualquer pessoa 

em circunstâncias reduzidas. 

 

 Fui informado de que quando pessoas que foram eleitas para membros de órgãos sociais, que concedem imunidade aos seus 

membros, como, por exemplo, a dos armadores, obtêm a honra da decurionação, deveriam ser obrigadas a exercer cargos 

públicos. Isto parece ser confirmado por um Rescript of the Divine Pertinax. 

 

 Taruntenus Paternus, Assuntos Militares, Livro I. 

 

A condição de certas pessoas permite-lhes a isenção de empregos mais onerosos, como por exemplo, medidores de cereais e 

seus auxiliares, inválidos crónicos, médicos, escravos que transportam os livros de estudiosos, artesãos, trabalhadores que 

cavam valas, veterinários, arquitectos, pilotos, carpinteiros de navios, fabricantes de balistas, fabricantes de vidro, mecânicos, 

fabricantes de flechas, trabalhadores em bronze, construtores de carruagens, fabricantes de azulejos, gladiadores, fabricantes 

de tubos, fabricantes de trompete, fabricantes de instrumentos musicais, fabricantes de arcos, trabalhadores em chumbo e 

ferro, lapidários, queimadores de cal, cortadores de madeira e queimadores de carvão. Na mesma categoria incluem-se 

também os açougueiros, caçadores, os que lidam com animais para sacrifício, os assistentes dos superintendentes de fábrica, 

os que atendem os doentes, os pesadores, não só os que se encontram em armazéns e depósitos, mas também os encarregados 

da distribuição de mantimentos para o exército, os auxiliares dos tribunais militares, os mensageiros, os guardas de armas, os 

críticos comuns, e os trombeteiros. Todas estas pessoas são consideradas como isentas de cargos públicos. 

 

 

 

Título. 7. Relativo às embaixadas. 

 

 

32. Ulpianus, On Massurius Sabinus, Livro VIII. 

 

Quando um enviado municipal abandona o seu gabinete, é geralmente sujeito a uma pena ordinária, e dispensado da sua 

ordem. 

 

32. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Um enviado nomeado para proceder contra um município pode apresentar o seu pedido ao Imperador através de outro. 
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2. Quando um emissário abandona a sua acusação, ou quando os atrasos resultam por alguma boa razão, ele deve provar este 

facto perante a Ordem da cidade onde reside. 

 

3. A negligência de um enviado para cumprir o seu dever não prejudica o seu colega. 

 

4. Os salários, proporcionalmente à sua categoria, são pagos aos enviados que não cumprem a sua missão de forma gratuita. 

 

3. Africanus, Perguntas, Livro III. 

 

Quando se pergunta se deve ser concedida uma acção contra uma pessoa que é membro de uma embaixada, não é tão 

importante determinar onde o requerente lhe emprestou dinheiro, ou estipulou que algo deve ser dado, a fim de saber onde a 

acção pode ser intentada, para que o pagamento possa ser feito durante o tempo da sua missão. 

 

4. Marcianus, Institutos, Livro XII. 

 

É de notar que um devedor ao governo não pode desempenhar as funções que incumbem a uma embaixada. 

 

Isto o Divino Pio declarou num Rescript dirigido a Claudius Saturninus e Faustinus. 

 

(2) As pessoas que não têm o direito de processar judicialmente não podem exercer a função de um enviado; e o Divino 

Severus e Antoninus declararam num Rescript que qualquer pessoa que tivesse sido nomeada para lutar na arena não poderia 

ser legalmente um. 

 

(3) Os devedores do Tesouro, contudo, não estão proibidos de exercer as funções de um enviado. 

 

(4) Quando uma acusação tiver sido apresentada publicamente contra alguém, o acusador não deve ser obrigado a 

desempenhar as funções de um enviado a alguém que alegue ser um amigo, ou pertencer à família da parte acusada. Isto foi 

declarado pelos Irmãos Divinos num Rescript para Aemilius Rufus. 

 

(5) Os enviados não podem nomear outros seus substitutos, com excepção dos seus filhos. 

 

(6) Todos são obrigados a desempenhar as funções de um enviado por sua vez, mas não são obrigados a fazê-lo até que 

aqueles que foram escolhidos perante ele numa assembleia tenham cumprido as suas. Se, contudo, a embaixada exigir 

homens de primeira categoria, e aqueles que são chamados na sua ordem forem de grau inferior, a ordem regular não deve ser 

observada, como o Divino Adriano declarou num Rescript dirigido aos Clazomenianos. 
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(7) É fornecido por um Édito da Divina Vespasiana dirigido a todas as cidades que um município não deve enviar mais de 

três emissários. 

 

14. Scaevola, Regras, Livro I. 

 

O tempo que pode beneficiar um emissário data da sua nomeação, e não do dia em que chega a Roma. 

 

6. Mas se não for satisfatoriamente estabelecido se ele é ou não um emissário, o Pretor de Roma deverá investigar o assunto. 

 

(9) Ulpianus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro IV. 

 

A isenção de servir como enviado não é concedida a um filho por causa do serviço do seu pai como um, como o nosso 

Imperador, com o seu Pai, declarou a Cláudio Callistus, como se segue: "O senhor pede para ser dispensado de servir como 

enviado por causa do serviço do seu pai, mas isto só pode ocorrer devidamente no que diz respeito a um cargo que exige o 

pagamento de despesas; a regra, porém, é diferente no que diz respeito às despesas de uma embaixada que exige o serviço de 

uma única pessoa". 

 

7. Papinianus, Opiniões, Livro I. 

 

Um filho, que era um decurion, assumiu as funções de um enviado em nome do seu pai. Isto não o desculpará de outra 

embaixada, a menos que ele já tenha partido; o pai, no entanto, pode reclamar isenção por dois anos, pelo motivo de ser 

considerado como tendo cumprido os deveres da sua missão pelo seu filho. 

 

8. Paulus, Regras, Livro I. 

 

Paulus deu como sua opinião que, quando alguém uma vez desempenhou as funções de enviado, não pode, durante o tempo 

prescrito para a isenção, ser obrigado a empreender novamente a defesa de qualquer caso público, mesmo que a mesma 

questão estivesse em controvérsia. 

 

(2) "Os imperadores Antoninus e Severus a Germanus Silvanus": É concedida uma isenção por um período de dois anos às 

pessoas que tenham exercido as funções de enviado, e não faz diferença se a embaixada nos foi enviada para Roma ou para 

uma província". 
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(3) Paulus sustentava que qualquer pessoa que desempenhasse as funções de enviado não deveria tratar dos seus próprios 

assuntos nem dos de outros; mas qualquer pessoa que dê gratuitamente o seu conselho a um Pretor, que é seu amigo, não é 

considerado, neste caso, para violar esta regra. 

 

9. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Paulus deu como sua opinião que quando um enviado sofresse qualquer dano durante o período do seu serviço poderia, 

mesmo durante esse período, intentar uma acção. 

 

10. The Same, Sentences, Book I. 

 

Um enviado não pode intentar uma acção relativa aos seus próprios bens antes de ter exercido as suas funções oficiais, 

excepto nos casos relacionados com a reparação de danos ou com o pagamento de indemnizações. 

 

(2) Quando alguém morre durante o seu serviço como enviado, e antes de regressar a sua casa, as despesas que lhe foram 

adiantadas no momento da sua partida não serão devolvidas. 

 

11. O mesmo, ao direito de petição. 

 

Quando alguém é nomeado enviado durante a sua ausência, e aceita voluntariamente o cargo, pode enviar outro para 

desempenhar as suas funções no seu lugar. 

 

12. Embora qualquer pessoa que desempenhe as funções de um enviado não possa tratar dos seus próprios assuntos, o Grande 

Antonino permitiu-lhe processar e defender casos em nome de uma ala feminina; embora ele ainda não tivesse assistido aos 

assuntos da embaixada que tinha empreendido, e especialmente quando alegou que o tutor por quem agiu estava ausente. 

 

(2) Scaevola, Digest, Livro I. 

 

Um enviado que foi nomeado pela sua cidade natal, tendo aceite o cargo, veio a Roma; e, antes de ter exercido as suas 

funções, adquiriu uma casa em Nicópolis, a sua própria cidade. Levantou-se a questão de saber se ele era responsável pelo 

Decreto do Senado pelo qual um enviado é proibido de atender aos seus negócios ou assuntos privados antes de as funções do 

seu cargo terem sido desempenhadas. A resposta foi que ele não parecia ser responsável. 

 

18. Papinianus, Opiniões, Livro I. 
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Um substituto, nomeado com o seu próprio consentimento para desempenhar as funções de outro, não tem direito ao 

privilégio de isenção durante dois anos, e é obrigado a aceitar o cargo de enviado. 

 

(2) Ulpianus, Sobre o Édito do Pretor, Livro LXXIV. 

 

Qualquer pessoa que ainda esteja ausente, depois de ter exercido as funções de enviado, e tenha sido dispensado, não é 

considerado como ausente em serviço para o Estado, pois não está ausente para o benefício público, mas para o seu próprio 

benefício. 

 

14. Modestinus, Regras, Livro VII. 

 

Qualquer pessoa que desempenhe as funções de um enviado não pode apresentar uma petição relacionada com os seus 

próprios assuntos, ou os de outros, sem autorização do Imperador. 

 

16. The Same, Regras, Livro VIII. 

 

A mesma pessoa não está proibida de empreender várias embaixadas; acima de tudo, onde ele próprio paga as suas despesas 

de viagem. 

 

16. Quando um processo tiver sido instaurado contra alguém antes de assumir as funções de enviado, este deve defendê-lo, 

mesmo que esteja ausente, mas quando uma vez tenha assumido tais funções, não é obrigado a fazê-lo, a menos que no 

exercício das suas funções oficiais. 

 

17. Pomponius, On Quintus,Mucius, Livro XXXVII. 

 

Quando alguém ataca o enviado do nosso inimigo, ele é considerado culpado de um acto contra a Lei das Nações, porque os 

enviados são considerados sagrados. Portanto, se algum embaixador de uma nação com quem estamos em guerra estiver 

connosco, foi estabelecido que é livre de permanecer; pois isto está em conformidade com a Lei das Nações. Assim, Quintus 

Mucius sustentava que qualquer pessoa que atingisse um embaixador é normalmente rendida ao inimigo de que era o 

representante. Levantou-se a questão, se o inimigo não recebesse o ofensor quando este lhes era enviado, se ele permaneceria 

um cidadão romano. Algumas autoridades pensam que ele permaneceria como tal, e outras são de opinião contrária, porque 

quando um povo ordenou uma vez que alguém se rendesse é considerado como tendo sido privado da cidadania, tal como é o 

caso quando alguém é proibido de fogo e água. Parece que Publius Mucius também foi desta opinião. Esta questão foi 

exaustivamente discutida no caso de Hostilius Mancinus, que os numanos não receberiam quando ele lhes fosse entregue; e, 
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por este motivo, foi subsequentemente promulgada uma lei para lhe permitir permanecer cidadão romano, e diz-se que ele 

chegou mesmo a ocupar o cargo de Pretor. 

 

 

 

 

Título. 8. Relativo à administração de bens pertencentes a cidades. 

 

 

18. Ulpianus, Disputas, Livro X. 

 

Tudo o que tenha sido deixado a uma cidade para um fim especial não pode ser convertido para outros usos. 

 

19. The Same, Opinions, Livro III. 

 

As condições impostas em arrendamentos anteriores não podem ser consideradas como aplicáveis a arrendamentos 

posteriores. 

 

20. O que qualquer pessoa está proibida de fazer em seu próprio nome, não deve fazer através da agência de qualquer outra 

pessoa. Portanto, se um decurion aluga terrenos públicos (o que não é permitido.fazer), substituindo os nomes de outros, o 

seu acto será revogado, como sendo uma violação da lei. 

 

21. Quando alguém converter dinheiro destinado à compra de cereais para algum outro uso, será obrigado a reembolsar o 

montante com juros; e uma sentença proferida contra ele será válida, mesmo que esteja ausente; mas neste caso presume-se 

que deu garantias para prestar contas da sua administração. 

 

22. Qualquer pessoa que deva uma soma de dinheiro destinada à compra de cereais deve pagá-la de imediato. Pois, em todas 

as questões relacionadas com a compra pública de cereais, que é necessária, o pagamento do dinheiro não admite atrasos; e 

todas as pessoas que estão endividadas em tais circunstâncias podem ser obrigadas a pagar pelo Governador da província. 

 

23. Os fundos concedidos para a compra de cereais devem ser devolvidos à cidade, e não podem ser despendidos para outros 

fins. Se, contudo, o dinheiro destinado à compra de cereais for convertido para algum outro uso, como, por exemplo, para 

trabalhar nos banhos públicos, embora se possa provar que foi gasto de boa fé, ainda assim, como só pode ser desembolsado 

para a compra de cereais, aquele que tiver a seu cargo deve ser obrigado a restituí-lo à cidade. 
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24. Se o dinheiro destinado à compra de cereais deve ser reembolsado à cidade com juros, não deve ser cobrada uma taxa de 

juros não razoável e ilegal, ou seja, não devem ser pagos juros compostos. 

 

25. Quando, após a compra de cereais, cujo preço tenha sido pago e inscrito nos registos públicos, é injustamente retirado ao 

comprador; o Governador da província pode ordenar que o montante seja reembolsado a quem o comprou. 

 

26. Quando um homem que estava solvente no momento em que foi nomeado para o cargo se torna depois insolvente, 

qualquer perda sofrida deve ser suportada pelo Estado; pois nenhuma prudência humana pode prever contra acidentes, e a 

pessoa que o nomeou não deve ser responsabilizada por nada por esta razão. 

 

27. Os direitos de uma cidade não podem ser alterados por um acordo celebrado entre magistrados e os seus colegas para 

evitar que sejam processados uns pelos outros, com referência a assuntos em que tal seja permitido por lei. 

 

28. Contudo, a acção que pode ser intentada contra um deles por má administração será, de acordo com a equidade, a favor 

de outro que se tenha tornado responsável por ele. 

 

29. O que se provar ter sido gasto em nome de um colega titular do cargo de magistrado, o Governador de uma província 

ordenará que seja pago pela parte em questão, ou pelos seus herdeiros. 

 

30. O mesmo no mesmo livro. Se alguém tiver sido punido por fraude na construção de alguma obra, e o fiador que foi 

responsável por ele contratado com outro para a construção da mesma obra, e ainda não foi feito, o herdeiro do fiador não 

pode recusar o pagamento dos juros; como, em primeiro lugar, o contrato vinculou o fiador de boa fé pela totalidade do 

montante, e ao abrigo do contrato subsequente, porque ele reconheceu a sua responsabilidade, ele será responsável pelo 

pagamento de qualquer prejuízo que possa ser sustentado pela cidade. 

 

31. As pessoas que se tornaram fiadoras pela totalidade do montante pelo qual um agricultor dos rendimentos pode tornar-se 

responsável podem ser legalmente processadas pelos juros, bem como pelo capital, a menos que algo em contrário com 

referência a elas seja estabelecido nos termos da obrigação. 

 

32. Mas quando, no arrendamento de terras, foi acordado que se, devido a uma estação desfavorável, a renda não precisar de 

ser paga por qualquer ano durante o qual, de acordo com o julgamento de um cidadão de confiança, isto possa ser 

considerado uma desculpa adequada, deve ser observada a boa fé no cumprimento da condição do arrendamento. 

 

22. Papinianus, Opiniões, Livro I. 
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Quando certos funcionários, que exerciam funções em conjunto, dividiram entre si dinheiro que lhes tinha sido pago a todos 

numa única quantia, foi decidido que não podiam ser desresponsabilizados pagando a quantia que cada um tinha recebido 

respectivamente. Ulpianus, no entanto, que transaccionou o negócio, deveria ser primeiro processado, como no caso dos 

tutores. 

 

 No mesmo livro. O magistrado de uma cidade arrendou terrenos públicos durante cinco anos sem exigir uma boa segurança. 

O arrendatário, tendo permanecido mais tempo do que os cinco anos, deixou um equilíbrio devido ao Tesouro, e como o 

produto das colheitas do terreno não pôde ser obtido, o sucessor da pessoa que arrendou o terreno foi considerado 

responsável. A mesma regra há muito que se decidiu não aplicar aos impostos, uma vez que aqueles que os cultivam só são 

responsáveis durante o seu mandato. 

 

 Uma acção não deve ser recusada contra quem, após a sua destituição do cargo, se tenha tornado responsável durante o seu 

mandato através de novação aos credores do Estado. O caso de alguém que aceitou pagar é, no entanto, diferente, pois é 

considerado parecido com uma pessoa que vendeu ou alugou publicamente um imóvel. 

 

 Não se pode exigir que um filho seja responsável pelo seu pai, que foi criado magistrado, mesmo que o seu pai o tenha 

emancipado antes de ser nomeado para o cargo, ou que tenha transferido para ele uma parte dos seus bens como doação. 

 

 Quando um fiador que apareceu para um magistrado também fez promessas, as promessas são consideradas como tendo sido 

fornecidas para que a acção possa ser devidamente intentada; ou seja, depois de nada poder ser recuperado dele, pelo qual ele 

se tornou responsável. 

 

 Valens, Trusts, Livro II. 

 

Quando um legado foi deixado a uma cidade, não pode ser convertido para qualquer outro uso que não seja o pretendido pelo 

falecido, sem a autoridade do Imperador; e portanto, se o falecido dirigiu uma obra a ser construída com ele, o que não pode 

ser feito após a reserva da quarta autorizada pela Lei Falcidiana, é permitido que a soma de dinheiro seja empregada para o 

que parecer mais necessário para o benefício da cidade. A regra é a mesma quando várias somas de dinheiro são legadas para 

a construção de várias obras, e, após a dedução ao abrigo da Lei Falcidiana, o restante não é suficiente para a construção de 

todas elas, pois o dinheiro é autorizado a ser gasto para qualquer obra única que o Estado possa desejar ter construído. No 

entanto, quando o dinheiro foi legado para que os seus rendimentos pudessem ser utilizados para a caça, ou para exposições, 

o Senado proibiu a sua utilização para tais fins, e permitiu que o legado fosse gasto no que era mais necessário à cidade, e 

para reconhecer a munificência da pessoa que fez o legado, autorizou que o facto fosse comemorado através de uma 

inscrição. 
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 Paulus, Sentenças, Livro I. 

 

Os decuriões não são obrigados a fornecer cereais à sua cidade a um preço mais baixo do que aquele que é vendido na altura, 

 

 A menos que o dinheiro tenha sido expressamente legado para a construção de uma obra nova, ou para a reparação de uma 

obra antiga. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito do Pretor, Livro I. 

 

Os magistrados de uma cidade são responsáveis não só por fraude, mas também por negligência grosseira; e este é 

especialmente o caso em que é necessária diligência. 

 

 Paulus, Sobre o Édito do Pretor, Livro I. 

 

Quando um filho sob controlo paterno administra o cargo de magistrado, com o consentimento do seu pai, Julianus 

considerou que este último seria totalmente responsável por tudo o que fosse perdido pela cidade sob a administração do seu 

filho. 

 

 Modestinus, Regras, Livro VIII. 

 

A correcção de um erro de cálculo pode ser feita mesmo após dez ou vinte anos. 

 

 Quando, no entanto, se provar que as contas foram examinadas e aceites, os erros nelas não podem ser corrigidos. 

 

 Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro II. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que deveriam ser cobrados juros sobre o dinheiro que 

permanecesse nas mãos de funcionários públicos; mas que não poderiam ser cobrados a empreiteiros de obras públicas, e 

que, quando estes últimos não fossem solventes, os funcionários só seriam responsáveis pelo principal. 

 

 Declararam também num Rescript que mesmo os herdeiros dos funcionários públicos eram responsáveis por qualquer perda 

sofrida com referência a obras públicas. 
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 Declararam também num Rescript que era dever do magistrado de uma cidade recuperar as terras que lhe pertenciam, 

mesmo que estivessem na posse de compradores de boa fé; sobretudo, quando estes últimos podiam recorrer às pessoas junto 

das quais os tinham obtido. 

 

 O mesmo no mesmo livro. Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que os contratos para a construção 

de obras públicas não deveriam ser feitos sem que a segurança fosse fornecida. 

 

 Declararam também num Rescript que se os funcionários públicos fossem negligentes na venda de bens, seriam responsáveis 

por simples danos, mas se tivessem sido culpados de fraude, seriam responsáveis por danos duplos; e que nenhuma 

penalidade passaria para os seus herdeiros. 

 

 Declararam também num Rescript que um magistrado, após a venda de bens, deveria recolher dinheiro destinado à compra 

de provisões para o povo. 

 

 Declararam também num Rescript que os oficiais encarregados da compra de cereais estariam, de acordo com uma Epístola 

de Adriano, isentos de responsabilidade se tivessem cumprido devidamente as funções do seu gabinete. 

 

 Declararam também num Rescript que não deveria ser exigida segurança ao funcionário encarregado das contas de um 

município, uma vez que este tinha sido seleccionado pelo Governador após investigação. 

 

 Declararam também num Rescript que um magistrado será responsável por conta do seu colega, se este pudesse tê-lo 

impedido de praticar actos de má administração e não o tivesse feito. 

 

 Declararam também num Rescript que um magistrado seria responsável quando o endividamento da sua cidade fosse 

aumentado durante o tempo da sua administração. Mas se, antes de ele obter o seu cargo, a cidade não fosse capaz de pagar 

as suas dívidas, parece ser apenas que nenhuma responsabilidade lhe deveria ser atribuída. 

 

 O mesmo no mesmo livro. Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que um magistrado que, durante o 

seu mandato, e durante muito tempo depois, tivesse retido algum do dinheiro público na sua posse, seria obrigado a 

reembolsá-lo com os juros, a menos que pudesse alegar alguma boa razão para não o fazer. 

 

 

 

 

Título. 9. Quanto aos decretos que devem ser proferidos por ordem de decuriões. 
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 Ulpianus, Opiniões, Livro III. 

 

Não está ao critério do Governador de uma província determinar o número de médicos a designar para cada cidade, mas este 

é o dever da Ordem de Decuriões e daqueles que possuem bens, para que, em caso de doença corporal, se comprometam e 

aos seus filhos a cuidar de pessoas seleccionadas por eles próprios, e de cuja probidade e competência na sua profissão 

estejam assegurados. 

 

 Marcianus, Ministério Público, Livro I. 

 

Os decretos que são promulgados sem a presença do número legal de decuriões não são válidos. 

 

 Ulpianus, Sobre Apelações, Livro III. 

 

Está previsto pela lei municipal que a Ordem de Decuriões não será considerada reunida, a menos que dois terços dos 

membros estejam presentes. 

 

 O mesmo, Sobre os Deveres do Magistrado Principal da Cidade. 

 

Os decretos de decuriões concedidos em nome da popularidade devem ser postos de lado, quer tenham exonerado os 

devedores, quer tenham autorizado doações. 

 

 Assim, se, como é costume, tiverem disposto de quaisquer terras, casas, ou somas de dinheiro pertencentes ao público desta 

forma, tal decreto será nulo. Mas se os decuriões tiverem ordenado que o dinheiro seja pago a qualquer pessoa a título de 

compensação, o decreto nem sempre terá força ou efeito; como, por exemplo, quando uma subvenção foi feita por causa de 

algumas das artes liberais, ou para medicina, uma vez que as dotações podem ser feitas legalmente para este fim. 

 

 Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro II. 

 

O Adriano Divino declarou num Rescript dirigido ao povo de Nicomedia que onde a Ordem dos Decuriões tinha emitido um 

decreto não deveria ser revogada, excepto por alguma boa razão; ou seja, onde a anulação do decreto tinha referência ao 

bem-estar público. 

 

 Scaevola, Digest, Livro I. 
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O seguinte foi fornecido pela lei municipal: "Quando alguém profere juízo fora do conselho, será expulso do conselho, ou 

ordem, e pagará mil dracmas". Levantou-se a questão de saber se ele deveria ser sujeito à pena se ignorasse que tinha violado 

a lei. A resposta foi que as penas deste tipo se destinavam apenas àqueles que sabiam que estavam a agir ilegalmente. 

 

 

 

Título. 10. Relativo às obras públicas. 

 

 

 Ulpianus, Opiniões, Livro II. 

 

Um certo homem, tendo sido nomeado supervisor de obras públicas, e desejando ser dispensado, não teve sucesso, mas 

permaneceu no cargo até à sua morte. Ele deixou os seus herdeiros responsáveis, mas não lhes impôs qualquer 

responsabilidade desde o momento em que ocorreu a sua morte. 

 

 Uma pessoa que já estava a exercer as funções de um cargo público, empreendeu depois a construção de um aqueduto. 

Pareceu-lhe absurdo pedir para ser libertado do seu antigo emprego, quando já era acusado de ambos; porque se tivesse 

apenas a intenção de assumir a responsabilidade por um, é mais provável que tivesse obtido a isenção do outro, devido àquilo 

em que já estava envolvido. 

 

 The Same, Opinions, Livro III. 

 

Qualquer pessoa que, por liberalidade e não por endividamento, tenha dedicado os seus rendimentos durante algum tempo ao 

objectivo de completar obras públicas, não está proibida de obter a recompensa da sua generosidade, tendo o seu nome 

inscrito nelas. 

 

 Os supervisores das obras públicas fazem negócios com os empreiteiros, mas o Estado só se preocupa com os nomeados 

para esse fim. Por conseguinte, o Governador da província recuperará a confiança na pessoa responsável pela obra, assim 

como no empreiteiro que lhe é responsável. 

 

 O Governador de uma província deve interpor a sua autoridade para impedir que o seu nome, através de cuja generosidade 

uma obra pública tenha sido construída, seja apagado, e os nomes de outras pessoas inscritos no seu lugar; e também fazer 

com que as provas de liberalidades semelhantes concedidas pelos cidadãos ao seu país não sejam retiradas. 
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 Macer, Sobre os Deveres do Governador, Livro II. 

 

Um particular pode construir uma nova obra mesmo sem a autoridade do Imperador, a menos que isso seja feito através da 

rivalidade com outra cidade, ou possa fornecer material para sedição, ou seja um circo, um teatro, ou um anfiteatro. 

 

 As Constituições Imperiais afirmam que não é lícito que uma nova obra seja construída à custa do público sem a autoridade 

do Imperador. 

 

 Não é lícito que qualquer outro nome que não seja o do Imperador, ou do Imperador por cujo dinheiro foi construído, seja 

inscrito em qualquer obra pública. 

 

 Modestinus, Pandestinus, Livro XI. 

 

Não é lícito inscrever sequer o nome do Governador numa obra pública. 

 

 Ulpianus, Sobre os Deveres do Magistrado Principal de uma Cidade. 

 

Quando alguém deixa um legado ou propriedade em confiança para a construção de uma obra pública, o interesse sobre o 

mesmo e o momento em que começa a correr são estabelecidos por um Rescript do Divino Pio nos seguintes termos: "Se a 

pessoa que deixa o legado não indicar o momento em que as estátuas ou imagens devem ser colocadas em posição, deve ser 

fixado pelo Governador da província; e se os herdeiros do falecido não o fizerem dentro do tempo prescrito, serão 

responsáveis, em seis meses, pelo pagamento de juros moderados, mas se as referidas estátuas e imagens não forem 

colocadas em posição até essa data, devem pagar juros à taxa de seis por cento ao Estado. "Quando, no entanto, for designado 

um prazo, devem pagar o dinheiro dentro desse prazo; ou, se alegarem que não encontraram as estátuas, ou causarem 

qualquer disputa com referência ao local, devem começar imediatamente a pagar juros à taxa de seis por cento". 

 

 Os limites dos terrenos públicos não devem ser retidos por particulares. Por conseguinte, o Governador da província deve 

assegurar que as terras públicas sejam separadas das pertencentes a particulares, e esforçar-se por aumentar as receitas 

públicas. Se verificar que quaisquer lugares ou edifícios públicos são ocupados por pessoas privadas, deve estimar se devem 

ser exigidos em benefício do público, ou se seria melhor alugá-los por uma renda suficiente; e deve sempre prosseguir o 

curso que pensa ser da maior vantagem para o Estado. 

 

 Modestinus, Pandestinus, Livro XI. 
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O Divino Marco declarou num Rescript que o Governador de uma província deveria consultar o Imperador com referência a 

obras que foram construídas nas muralhas ou portões das cidades, ou outros bens públicos, e também onde foram construídas 

muralhas. 

 

 Callistratus, On Judicial Inquiries, Livro II. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript que onde o dinheiro tinha sido legado para a construção de uma nova obra, era melhor 

que fosse empregue para a preservação de obras já existentes do que para ser gasto na construção de novas; ou seja, se a 

cidade tivesse obras públicas suficientes, e o dinheiro não fosse facilmente obtido para a sua reparação. 

 

 Quando alguém deseja adornar com mármore, ou de qualquer outra forma uma obra construída por outro, e promete fazê-lo 

de acordo com a vontade do povo, o Senado decretou que isto poderia ser feito se ele inscrevesse o seu próprio nome na obra, 

mas que deveria permitir que o nome da pessoa que a construiu em primeiro lugar permanecesse. No entanto, quando 

particulares gastam uma soma de dinheiro próprio para o embelezamento de uma obra já construída com fundos públicos, é 

providenciado pelos mesmos Mandatos Imperiais que possam ter os seus nomes inscritos na obra e declarar a quantia de 

dinheiro que contribuíram para a mesma. 

 

 

 

Título. 11. Relativamente aos mercados. 

 

 

 Modestinus, Regras, Livro III. 

 

Quando a permissão para realizar um mercado tiver sido obtida do Imperador, e a pessoa a quem foi concedido o privilégio 

não fizer uso dela durante dez anos, perdê-la-á. 

 

 Callistratus, Inquéritos Judiciais, Livro III. 

 

Quando alguém ordena aos cultivadores de terra e pescadores que tragam provisões para uma cidade, a fim de que eles 

próprios possam dispor delas, pela razão de que o fornecimento de provisões será diminuído quando os agricultores são 

chamados a abandonar o seu trabalho, aqueles que trazem a mercadoria devem entregá-la imediatamente depois de o 

fazerem, e regressar ao seu trabalho. Assim, Platão demonstrou a mais alta sabedoria e autoridade que, enquanto ensinava 

entre os gregos, afirmou que para uma cidade ser próspera, e o seu povo ser feliz, deve, em primeiro lugar, atrair todos os 

mercadores que forem necessários; pois, no Primeiro Livro sobre Relações Civis, disse ele: "Uma cidade necessita de muitos 
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agricultores, e de outros trabalhadores e artesãos, bem como daqueles que trazem e transportam artigos de comércio, pois 

estes são comerciantes. Onde, porém, um agricultor traz para o mercado tudo o que produziu, ou qualquer outro trabalhador o 

faz, e não encontra imediatamente alguém que deseje trocar artigos com ele, será necessário que ele permaneça sentado no 

seu lugar no mercado até que se desfaça das suas mercadorias? De modo algum, pois há quem, vendo isto, possa oferecer os 

seus serviços para a eliminação da mercadoria". 

 

 

 

 

 

Título. 12. No que diz respeito às promessas. 

 

 

 Ulpianus, Sobre os Deveres do Magistrado Chefe de uma Cidade. 

 

Se alguém prometer construir uma obra pública, ou doar dinheiro para esse fim, não poderá ser processado por juros. Se, no 

entanto, ele se atrasar, os juros aumentarão, como o nosso Imperador com o seu Pai Divino declarou num Rescript. 

 

 É de notar que quem faz uma promessa nem sempre é obrigado a cumpri-la. No entanto, se prometer em consideração uma 

honra que já lhe foi concedida por decreto, ou que lhe será concedida daqui em diante, ou por qualquer outra boa razão, ficará 

vinculado à sua promessa. Mas se ele fez a promessa sem qualquer causa, não será responsável, como se afirma em muitas 

Constituições, tanto antigas como novas. 

 

 Do mesmo modo, quando alguém faz uma promessa sem qualquer consideração, e começa a cumpri-la, ele será responsável. 

 

 Compreendemos que uma pessoa comece a cumprir a sua promessa no caso da construção de um edifício, onde lança os 

alicerces, ou limpa o terreno. No entanto, se o terreno lhe tiver sido transferido para este fim, a seu pedido, a melhor opinião 

é que ele deveria ser responsabilizado por ter começado a obra. A mesma regra será aplicada se ele tiver feito preparativos, 

ou gasto dinheiro num local público. 

 

 Se, contudo, ele próprio não começou a obra, mas prometeu uma certa quantia de dinheiro para a sua construção, ele inicia o 

empreendimento através do pagamento do dinheiro, e será responsável tal como se a obra tivesse sido iniciada. 

 

 Finalmente, quando alguém promete colunas para uma obra pública, o nosso Imperador, com o seu Pai Divino, fez a 

seguinte declaração num Rescript: "Qualquer pessoa que prometa uma soma de dinheiro ao Estado sem qualquer razão não é 
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obrigada a aperfeiçoar a sua liberalidade. Onde, contudo, prometeu algumas colunas ao povo do Citium, e por esta razão, o 

trabalho foi iniciado à custa da cidade, ou de pessoas privadas, o que foi feito não pode ser abandonado". 

 

 O nosso Imperador declarou num Rescript que quando alguém confia a outra pessoa a conclusão de uma obra, e qualquer 

dano que daí resulte, por acidente, a pessoa que a construiu será responsável. 

 

 The Same, Disputations, Book I. 

 

Quando uma pessoa promete alguma coisa, está vinculada pelo seu voto, mas a obrigação é atribuída a quem faz o voto, e 

não à propriedade; pois onde algo é prometido e entregue, liberta a pessoa, mas a propriedade não se torna sagrada. 

 

 Os filhos que chegaram à puberdade, e são seus próprios senhores, estão vinculados pelos votos do seu pai, pois um filho sob 

controlo paterno ou um escravo não se podem vincular por um voto, sem a autoridade do seu pai ou do seu senhor. 

 

 Se alguém fizer o voto do décimo da sua propriedade, o décimo não deixará de pertencer à sua herança até que esta tenha 

sido separada; e se a pessoa que fez o voto do décimo morrer antes da separação, o seu herdeiro será responsável pelo décimo 

em nome da herança. Pois fica estabelecido que uma obrigação deste tipo passa para o herdeiro. 

 

 O mesmo, Disputas, Livro IV. 

 

Um acordo surge do consentimento de duas pessoas, da mesma forma que um contrato. Uma promessa, no entanto, requer 

apenas o consentimento do indivíduo que faz a oferta; e, portanto, foi estabelecido que se uma promessa for feita em 

consideração de alguma honra a ser conferida, ela pode ser cobrada como uma dívida. Quando, contudo, o trabalho tiver sido 

iniciado, foi decidido que o promotor será obrigado a concluí-lo, mesmo que não o tenha prometido em consideração alguma 

honra a ser conferida. 

 

 Se alguém que tenha entregue bens a uma cidade em conformidade com a sua promessa desejar reclamá-los, o seu pedido 

deve ser impedido; pois é perfeitamente justo que presentes voluntários deste tipo concedidos às cidades não sejam 

revogados pela simples mudança de opinião. No entanto, quando um município tiver deixado de possuir bens obtidos em tais 

circunstâncias, deve ser-lhe concedida uma acção. 

 

 Marcianus, Institutos, Livro III. 

 

Se alguém deve fazer uma promessa devido a perda por incêndio, ou terramoto, ou qualquer outro dano sofrido por uma 

cidade, será responsável. 
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 Ulpianus, Opiniões, Livro I. 

 

Respondeu Charidemus da seguinte forma: "Quem, embora ausente, prometer por carta que algo será feito por uma cidade, 

será compelido a cumprir a sua promessa". 

 

 The Same, On the Duties of Proconsul, Livro V. 

 

Sempre que o valor de uma promessa é diminuído por causa de um herdeiro, isto só pode ocorrer quando não foi feita em 

consideração de uma honra a ser concedida. No entanto, quando é feita em consideração de alguma honra, é considerada 

como uma dívida, e não é diminuída, no que diz respeito ao herdeiro, pessoalmente. 

 

 Se alguém prometer uma soma de dinheiro em consideração à outorga de uma honra, e começar a pagá-la, o nosso 

imperador Antonino declarou num Rescript que devia a totalidade da quantia, tal como se a obra tivesse sido iniciada. 

 

 É preciso lembrar que não só os homens, mas também as mulheres, devem cumprir as suas promessas quando concordam 

em dar ou fazer qualquer coisa em consideração das honras a serem conferidas. Isto está incluído no Rescript of Our Emperor 

and his Divine Father. 

 

 Se a Cidade exigir que alguém que não tenha prometido fazê-lo erga estátuas do Imperador em algum lugar público, ele não 

será obrigado a obedecer, como consta no Rescript of Our Emperor and his Divine Father. 

 

 Paulus, Sobre os Deveres do Procônsul, Livro I. 

 

Onde alguém prometeu fazer algo por uma cidade por causa de algum acidente que lhe tenha acontecido, o Divino Severus 

declarou num Rescript para Dio que mesmo que ele não o iniciasse, ele continuaria a ser responsável. 

 

 The Same, On the Duties of Proconsul, Livro III. 

 

Os Irmãos Divinos fizeram a seguinte declaração num Rescript com referência a promessas feitas a cidades das quais os 

juízes deveriam tomar conhecimento: "Statius Rufinus prometeu que terminaria um teatro na Cidade de Gabinia, que já tinha 

começado. Pois embora tivesse sofrido a desgraça, e tivesse sido relegado pelo Prefeito Urbano para o período de três anos; 

ainda assim, não deveria diminuir o favor do presente que tinha oferecido voluntariamente, pois, mesmo estando ausente, a 

obra poderia ser concluída por um amigo. Se, contudo, não o fizer, as autoridades regulares que tinham o direito legal de agir 

em nome da cidade poderiam intentar uma acção contra ele em seu nome. Os juízes devem examinar o caso o mais 
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rapidamente possível, antes de Statius Rufinus se exilar, e se determinarem que a obra deve ser concluída por ele, devem 

ordenar-lhe que cumpra a promessa feita à cidade, ou proibir as terras que possui no território da cidade de Gabinia de serem 

vendidas". 

 

 Modestinus, Differences, Livro IV. 

 

Quando alguém tiver feito uma promessa a uma cidade, em consideração de alguma honra a ser-lhe conferida, será 

responsável em todas as circunstâncias pela totalidade do montante, e também o seu herdeiro, em virtude da promessa que foi 

feita. Isto, de facto, aplica-se a uma obra iniciada por causa de uma promessa, e quando a propriedade da parte em questão 

não era suficiente para a cumprir, o Divino Severus e Antoninus declararam num Rescript que, neste caso, um herdeiro 

estrangeiro seria responsável por uma quinta parte dos bens do falecido, ou os seus filhos por um décimo. O Divino Pio, 

contudo, decidiu que onde o doador fosse empobrecido pela promessa que tinha feito, e a obra tivesse sido iniciada, uma 

quinta parte da sua propriedade seria responsável. 

 

 The Same, Opinions, Livro I. 

 

Septicia prometeu uma certa soma de dinheiro à sua cidade natal para a celebração de jogos públicos, na condição de que o 

principal permanecesse nas suas mãos, e que ela própria desse metade do interesse como recompensa aos concorrentes, nos 

termos seguintes: "Dou e separo trinta mil aurei como principal a ser dedicado aos jogos de quatro em quatro anos, eu própria 

mantenho a referida quantia nas minhas mãos, e forneço segurança aos decuriões para pagar os juros, à taxa normal, sobre o 

referido principal de trinta mil aurei; na condição de que os jogos sejam presididos pelo meu futuro marido e pelos filhos que 

me possam nascer. Os referidos juros serão despendidos em prémios a serem atribuídos aos concorrentes que os juízes 

decidam ter superado em cada concurso". Pergunto se as crianças de Septicia sofreriam alguma injustiça se não presidissem a 

estes concursos, de acordo com os termos e a condição da promessa. Herennius Modestinus respondeu que, caso a instituição 

dos jogos públicos fosse permitida, a condição imposta pela promessa deveria ser cumprida. 

 

 The Same, Pandects, Livro IX. 

 

Quando alguém promete uma soma de dinheiro em consideração à obtenção de uma honra magisterial ou de um ofício 

sacerdotal, e, antes de obter a honra ou entrar nas funções do ofício, morre, os seus herdeiros não devem ser processados pelo 

dinheiro que prometeu em consideração à referida honra ou magistrado. Isto foi providenciado pelas Constituições Imperiais, 

a menos que, durante a sua vida, o trabalho tivesse sido iniciado ou pela própria pessoa, ou pela cidade. 

 

 Os $ame, Pandects, Livro XI. 
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É afirmado num Rescript of the Divine Severus que não podemos erigir estátuas a outros sobre obras públicas construídas por 

indivíduos privados, contra o consentimento destes últimos. 

 

 O Divino Antonino declarou num Rescript que quando alguém prometeu uma obra para evitar desempenhar as funções de 

um escritório, pode ser obrigado a desempenhar as suas funções em vez de construir a obra. 

 

 Papirius Justus, Sobre as Constituições, Livro II. 

 

Os imperadores Antoninus e Verus declararam num Rescript que aqueles que tinham prometido construir obras públicas em 

consideração das honras a serem conferidas poderiam ser obrigados a construí-las, mas não a fornecer o dinheiro para esse 

fim. 

 

 Declararam também num Rescript que as condições impostas às doações a serem feitas a uma cidade, só deveriam ser 

cumpridas quando o bem-estar público o exigisse, e que não deveriam ser observadas se fossem prejudiciais. Portanto, 

quando uma pessoa falecida legou uma certa soma de dinheiro, e, ao fazê-lo, proibiu a cobrança de um determinado imposto, 

esta condição não deve ser observada, pois o que o costume antigo estabeleceu é preferível. 

 

 Pomponius, Epístolas e Várias Passagens, Livro VI. 

 

Quando alguém, em consideração de uma honra a ser-lhe conferida, ou a outra pessoa, promete que irá construir uma obra 

pública numa determinada cidade, ele, bem como o seu herdeiro, serão obrigados por uma Constituição do Divino Trajano a 

completá-la. Se alguém, em consideração a uma honra a ser conferida, prometer que vai construir alguma obra, e a inicia e 

morre antes de a completar, e deixa um herdeiro estrangeiro, este último será obrigado a completar a obra, ou, se preferir 

fazê-lo, pode reservar a quinta parte da propriedade que lhe foi deixada, com a finalidade de a fornecer, e transferi-la para a 

cidade onde a obra foi iniciada. No entanto, se o herdeiro for uma das crianças, será obrigado a contribuir, não a quinta, mas 

a décima parte da herdade. Isto foi decidido pelo Divino Antoninus. 

 

 Ulpianus, Sobre os Deveres do Magistrado Chefe de uma Cidade. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript que um neto de uma filha do testador foi também incluído entre os seus filhos. 

 

 

 

Título. 13. Sobre inquéritos judiciais extraordinários, e em que um juiz é acusado de ter tornado um caso seu. 
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 Ulpianus, On All Tribunals, Livro VIII. 

 

O Governador de uma província geralmente decidiu com referência aos salários, mas apenas em relação àqueles a que os 

instrutores de estudos liberais têm direito. Entendemos que os estudos liberais são aqueles a que os gregos designam 

eleuveria, e incluem os que são ensinados por professores de retórica, gramática, e geometria. 

 

 Pela mesma razão, nada é mais justo do que incluir também os professores de medicina, pois estes últimos dão a sua atenção 

à saúde dos homens, e os primeiros aos seus estudos; e, portanto, também com referência a eles, o Governador da província 

deveria expor a lei arbitrariamente. 

 

 Os governadores ouvem as parteiras, que também são consideradas como praticantes de medicina. 

 

 Qualquer pessoa entende que um médico é aquele que promete uma cura para qualquer parte do corpo, ou alívio da dor, 

como, por exemplo, um afecto do ouvido, uma fístula, ou uma dor de dentes; desde que não empregue encantamentos, 

imprecações, ou exorcismos (para fazer uso do termo comum aplicado aos charlatães), pois coisas como esta não pertencem 

propriamente à prática da medicina, embora haja pessoas que elogiam tais expedicionários, e afirmam que foram 

beneficiadas por eles. 

 

 Deverão os filósofos ser incluídos no número de professores? 1 não pensam que sim, não porque a filosofia é irreligiosa, mas 

porque aqueles que a praticam devem, antes de mais, desprezar qualquer trabalho mercenário. 

 

 Assim, o Governador de uma província não decide com referência à remuneração dos professores de Direito Civil, pois a sua 

sabedoria é considerada algo extremamente sagrado; mas não deve ser estimada pelo seu valor em dinheiro, ou ser desonrada 

quando a compensação é reclamada por uma pessoa que deveria prometer sob juramento dispensar gratuitamente a instrução. 

Ainda assim, as contribuições quando propostas podem ser honradamente aceites, o que, no entanto, seria desonroso se fosse 

exigido. 

 

 Os governadores das províncias também assumiram o direito de decidir com referência aos professores das escolas, embora 

não sejam classificados como professores, bem como no caso de fotocopiadores, fazedores de notas, contabilistas, e notários. 

 

 O Governador não deve, de forma alguma, decidir arbitrariamente com referência aos mestres-artesãos de outras artes, ou 

artesãos que não estejam incluídos nas profissões literárias, ou que não sejam mencionados acima. 

 

 Quando os assistentes exigem os seus salários, foi decidido que se aplica a mesma regra que no caso dos professores. 
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 O Governador deve tomar conhecimento de todas as reivindicações contra estas pessoas, pois os Irmãos Divinos declararam 

num Rescript que isto poderia mesmo ser feito contra os defensores. 

 

 Com referência aos honorários dos advogados, o juiz deve decidir de acordo com a importância do caso, a habilidade do 

advogado, e o costume da Ordem, e deve fazer uma estimativa dos honorários a que o advogado tinha direito, desde que o 

montante não exceda a compensação fixada por lei; pois isto foi estabelecido num Rescript do Nosso Imperador e do seu Pai 

nos seguintes termos: "Se Júlio Maternus, que desejou a sua presença no seu caso, estiver disposto a pagar-lhe o que aceitou 

fazer, só poderá reclamar uma quantia que não exceda a prescrita por lei". 

 

 Devemos entender os advogados como sendo todos aqueles que dedicam as suas energias ao objectivo de conduzir um 

litígio. Aqueles, contudo, não estão incluídos no número de advogados que normalmente comparecem em tribunal para 

conduzir processos em nome das partes ausentes. 

 

 Se tiver sido acordado um honorário com um advogado, ou se alguém tiver feito um contrato com ele, tendo em conta a 

condução de um processo, vamos ver se ele pode exigi-lo. E, de facto, o nosso Imperador e o seu Pai Divino declararam o 

seguinte com referência a acordos deste tipo, nomeadamente "É a observância de um mau costume em que se exige do seu 

cliente uma promessa de pagamento de dinheiro pela condução do seu caso. É a lei que se, enquanto o caso estiver pendente, 

for feito um acordo para futura remuneração, este será nulo; mas se for feito após o julgamento do caso, a soma prometida 

como taxa pode ser cobrada até um montante razoável, mesmo que o acordo tenha sido feito com referência ao que pode ser 

recuperado, desde que o que foi pago seja contabilizado com o que é devido, e o montante total não exceda a taxa legal". 

Entende-se que a taxa adequada não é superior a cem aurei em qualquer caso. 

 

 O Divino Severus proibiu que uma taxa fosse recuperada dos herdeiros de um advogado após a sua morte, porque não foi 

culpa sua que não tenha conduzido o processo. 

 

 É também dever de um Governador ou de um Pretor tomar conhecimento das reivindicações das enfermeiras para o sustento 

das crianças a que têm direito, quando são levadas perante os seus magistrados. Tais reclamações, contudo, só devem ser 

consideradas quando as crianças são alimentadas pelo peito, mas quando tal não for o caso, nem o Pretor nem o Governador 

terão jurisdição. 

 

 Se todas estas coisas devem ser exigidas perante os Governadores das províncias, vejamos se eles podem ter jurisdição sobre 

as reclamações recíprocas. Penso que lhes deve ser permitido fazê-lo. 

 

 The Same, Opinions, Livro I. 
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Foi decidido que o Governador de uma província tem jurisdição sobre litígios que surjam com referência ao uso de água 

distribuída por novas condutas, construídas contrariamente à lei; bem como sobre as relativas a cavalos possuídos por 

pessoas que sabem que pertencem a outros, bem como sobre o seu aumento; e aos ferimentos causados pelas partes, 

colocados na posse da terra de outros, quando a referida terra deva ser dividida entre vários indivíduos; desde que tal tenha 

sido feito pela autoridade de alguém que não tinha o direito de a ordenar; para que o Governador possa proferir a sua decisão 

nestes casos de acordo com a justiça e o seu direito de jurisdição, e colocar as questões em condições adequadas. 

 

 The Same, Opinions, Livro V. 

 

Quando um médico, a quem foi confiado o tratamento dos olhos de alguém, administra medicamentos que o podem fazer 

perder a visão, para o obrigar a vender-lhe os seus bens, enquanto está doente, ao contrário da boa fé, o Governador da 

província deve punir o acto ilícito, e ordenar a restituição dos bens. 

 

 Paulus, On.Plautius, Livro IV. 

 

O Divino Antoninus Pius declarou num Rescript que as pessoas aprendidas na lei, que exigiam os seus honorários, podiam 

cobrá-los. 

 

 Callistratus, On.Plautius, Livro I. 

 

O número de inquéritos judiciais é derivado de várias fontes, e não pode ser facilmente dividido em diferentes tipos, a menos 

que isto seja feito de forma superficial. Daí que o número de inquéritos judiciais seja geralmente dividido em quatro tipos; 

pois normalmente têm referência à administração de escritórios ou empregos; ou a disputas relativas a questões pecuniárias; 

ou são feitos inquéritos relativos à reputação de alguém; ou é investigado um crime capital. 

 

 A reputação é a condição de dignidade não prejudicada aprovada pela lei e pelo costume, que ou é diminuída ou destruída 

pela autoridade legal por causa de algum delito que tenhamos cometido. 

 

 A reputação é prejudicada sempre que nós, mantendo a nossa liberdade, somos punidos por uma pena que afecta o nosso 

estatuto; como, por exemplo, quando alguém é relegado ou despedido da sua ordem; ou quando é proibido de desempenhar 

as funções de um cargo público; ou quando um plebeu é chicoteado, ou condenado a obras públicas; ou quando alguém está 

em condições de ser considerado infame nos termos do Édito Perpétuo. 
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 A reputação perde-se totalmente quando ocorre uma grande mudança de condição civil, ou seja, quando a liberdade é 

confiscada; por exemplo, quando alguém está proibido de utilizar água e fogo, o que resulta quando uma pessoa é deportada, 

ou quando um plebeu é condenado ao trabalho relacionado com as minas, ou com as minas; pois não há diferença entre estas 

duas sentenças, nem a pena de trabalho ligada às minas e a sentença às minas são diferentes, excepto que na primeira a pena 

de morte civil não é infligida, mas na segunda, o infractor é responsável por ela. 

 

 Gaius, On Diurnal Occurrences or Golden Matters, Livro III. 

 

Quando um juiz faz o seu próprio caso, não é, propriamente falando, culpado de uma infracção penal; mas, pela razão de não 

estar vinculado por um contrato, e certamente pode ser entendido como sendo, até certo ponto, culpado, embora isto possa ter 

ocorrido por ignorância, é considerado responsável por uma acção in faetum, como tendo cometido um acto ilícito, e deve 

submeter-se a qualquer pena que possa parecer apenas ao tribunal competente para o caso. 

 

 

 

 

Título. 14. Relativo aos corretores. 

 

 

 Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Os corretores têm o direito de exigir as suas comissões. 

 

 The Same, On the Edict, Livro XXXI. 

 

Se os serviços de um corretor são empregados com o propósito de fazer uma nota, como muitas pessoas estão habituadas a 

fazer, vamos ver se ele será responsável como mandatário. Não creio que ele será responsável, pois embora possa ter 

elogiado a pessoa por quem actua, ainda assim, ao fazê-lo, tem mais referência à dívida a contrair do que a um acto na 

qualidade de mandatário. Considero que a mesma regra será aplicável, mesmo que tenha recebido algo a título de 

compensação, e que uma acção de contratação e aluguer não mentirá. É evidente que se ele enganar o credor através de 

fraude e astúcia, será responsável por uma acção com fundamento em fraude. 

 

 The Same, On All Tribunals, Livro VIII. 
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Os governadores estão habituados a tomar conhecimento dos casos dos corretores, e embora seja considerada uma ocupação 

degradante, ainda assim, para regular o montante das suas comissões e o negócio em que estão envolvidos, eles, em certa 

medida, supervisionam a sua vocação. Os gregos designam a sua compensação pelo termo "honorários de um intermediário", 

e estes podem facilmente ser cobrados por eles quando, por exemplo, qualquer pessoa age como agente com o objectivo de 

contratar um vínculo de amizade, ou para obter um assistente de um juiz, ou qualquer outra coisa deste tipo. Para tais 

ocupações são perseguidos por certos homens nas grandes cidades. O termo "corretor" aplica-se àqueles que prestam os seus 

serviços e se tornam úteis negociando compras, vendas, assuntos comerciais, e contratos legais de uma forma que não é 

censurável. 

 

 

 

Título. 15. Relativamente aos impostos. 

 

 

 Ulpianus, Sobre Impostos, Livro I. 

 

Deve-se recordar que existem certas colónias sujeitas à Lei italiana, como, por exemplo, a magnífica colónia de Tiro, na Síria 

fenícia (onde nasci), a mais nobre de todas, a mais antiga na época, guerreira, e a mais constante na observância dos tratados 

que fez com os romanos. O Divino Severus e o Nosso Imperador conferiram-lhe os privilégios de uma cidade italiana, devido 

à extraordinária e distinta fidelidade que sempre manifestou nas suas relações com o governo romano. 

 

 A colónia de Beritus, na mesma província, através do favor de Augusto, tem o título de colónia imperial (como o Divino 

Adriano declarou num determinado discurso), e está também sujeita à Lei italiana. 

 

 A Cidade de Heliópolis também recebeu o título de colónia italiana do Divino Severus, por causa dos serviços prestados 

durante a Guerra Civil. 

 

 Existe também a colónia de Laodicéia, em Caele Síria, à qual também o Divino Severus concedeu a Lei italiana por causa 

dos seus serviços durante a Guerra Civil. A colónia de Ptolomais, situada entre a Fenícia e a Palestina, não tem mais do que o 

nome de uma colónia. 

 

 O nosso Imperador concedeu a Emessa, uma cidade da Fenícia, o título e os direitos de uma colónia italiana. 

 

 A cidade de Palmyra, situada na província da Fenícia, e povos e nações adjacentes bárbaras, goza do mesmo direito. 
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 Na Palestina existem duas colónias, as de Cesareia e Aelia Capitolina; mas nenhuma destas goza de privilégios italianos. 

 

 O Divino Severus também conferiu o título de colónia italiana à cidade de Sebastena. 

 

 Os privilégios de uma cidade italiana foram também conferidos pelo Divino Trajano à colónia de Gyrene. 

 

 A cidade de Zarmizegethusa, juntamente com as cidades de Napo, Apúlia, e Pádua, gozam também dos mesmos privilégios 

conferidos pelo Divino Severus. 

 

 Em Bitínia é a colónia de Apameaa, e em Ponto, a de Sinope. 

 

 As colónias de Seleucia e Trajanopolis estão situadas na Cilícia. 

 

 O mesmo, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Quando existe qualquer irregularidade na cobrança de impostos, esta pode ser remediada por uma nova declaração da parte 

interessada. 

 

 The Same, On Taxes, Livro II. 

 

Ao fazer a avaliação, as idades das pessoas devem ser dadas, porque em certas localidades a idade o impede; como, por 

exemplo, na Síria, os homens com mais de catorze anos, e as mulheres com mais de doze são sujeitos a impostos pessoais até 

aos sessenta e cinco anos de idade. A idade também deve ser tida em consideração no momento em que o imposto é imposto. 

 

 Foi muito correctamente declarado num Rescript do Nosso Imperador, dirigido a Pelignianus, que os bens aos quais tinha 

sido concedida isenção não estavam sujeitos a tributação; porque quando tal isenção é concedida a pessoas, extingue-se 

aquando da sua morte, mas quando é concedida a bens, nunca se extingue. 

 

 O mesmo, Sobre os Impostos, Livro III. 

 

A lei dos impostos prevê que os bens imóveis devem ser declarados de modo a que seja mencionado o nome de cada tracto, e 

em que cidade ou distrito se encontra; devem ser indicados os nomes dos dois vizinhos mais próximos, e quantas terras foram 

lavradas ou semeadas nos últimos três anos; quantas cada tracto contém; o número de vinhas numa vinha; o número de jugera 

num olival, assim como o número de árvores; onde há prados, a quantidade de feno cortado deles nos últimos dez anos, e o 
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número de jugera que contêm, assim como o número dedicado à pastagem; e a mesma regra é aplicável à madeira que foi 

cortada. Aquele que faz tal devolução deve dar uma estimativa de tudo. 

 

 O avaliador fiscal deve ser igualmente coerente com o seu dever de aliviar qualquer pessoa que, por alguma razão ou outra, 

não tenha podido usufruir de uma determinada parte da sua propriedade que esteja registada nos Registos Públicos. Por 

conseguinte, quando uma parte da sua terra tiver sido engolida por um terramoto, deverá ser isento de impostos pelo 

avaliador. Se as suas vinhas tiverem morrido, ou as suas árvores tiverem secado, é injusto que, no que lhes diz respeito, ele 

seja incluído entre as pessoas sujeitas a impostos. Se, no entanto, ele tiver cortado as suas árvores e videiras, isto não o pode 

beneficiar em nenhum aspecto quando o imposto tinha sido avaliado na altura; a menos que ele dê uma razão satisfatória ao 

avaliador por tê-las cortado. 

 

 Aquele que tem terrenos noutro país deve declará-los no país onde estão situados, pois deve pagar o imposto no território 

onde detém a posse. 

 

 Embora o benefício da imunidade fiscal concedida a certas pessoas se extinga com elas; ainda assim, em geral, quando a 

imunidade é concedida desta forma a lugares, ou a cidades, ela é transmitida aos seus sucessores. 

 

 Se eu, estando na posse de um terreno que pertence a outro, o declarar para tributação, e o proprietário do mesmo não o 

fizer, fica decidido que ele ainda terá direito a uma acção para o recuperar. 

 

 Ao fazer a devolução de escravos para tributação, deve ser observado que a sua nacionalidade, idade, serviços e comércio 

devem ser especificamente declarados. 

 

 O proprietário de quaisquer lagos, tanques de piscicultura ou reservatórios deve devolver o mesmo ao avaliador. 

 

 Se existirem salinas na terra, devem também ser devolvidos para tributação. 

 

 Se alguém não fizer uma devolução para um inquilino ou agricultor nas suas terras, será responsável pelos seus impostos. 

 

 Quaisquer escravos ou animais que tenham nascido, ou qualquer propriedade que tenha sido obtida imediatamente após a 

devolução para tributação, ou que tenha sido subsequentemente adquirida, devem também ser declarados. 

 

 Quando alguém pede permissão para corrigir a sua restituição e, após ter obtido consentimento, verifica que não deveria ter 

feito o pedido, porque o assunto não requer correcção, tem sido frequentemente declarado em Rescripts que aquele que pediu 

permissão para corrigir a sua restituição não será de modo algum prejudicado por tê-lo feito. 
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 Papinianus, Opiniões, Livro XIX. 

 

Quando um dos vários possuidores de um terreno é processado por impostos, e, com o objectivo de acelerar o processo, paga 

o que é devido, os direitos de acção são cedidos pelo Tesouro a favor daquele que foi processado contra os outros que 

também tinham posse, para que todos possam pagar o montante do imposto na proporção dos seus respectivos interesses no 

terreno. Estes direitos de acção não são inutilmente concedidos, ainda que o Tesouro possa ter recuperado o seu dinheiro, 

porque se entende ter recebido o montante em nome daqueles que possuíam a propriedade. 

 

 As pessoas que transferiram terras nos termos de um fideicomisso, onde não foi dada conta dos impostos, têm, de acordo 

com uma Epístola do Divino Pio Antonino, o direito de acção contra o beneficiário para obrigar ao reembolso dos impostos 

pagos. 

 

 Quando um imposto aplicado ao terreno não é pago no momento em que é devido, o terreno pode ser vendido pelo direito de 

penhor, a fim de cobrar o imposto; e se for oferecida uma garantia para obter o atraso, não será aceite; nem o legatário será 

ouvido se se opuser com o fundamento de que os impostos do passado permanecem por pagar, porque o herdeiro, bem como 

a pessoa ... 

 

 Celsus, Digest, Livro XXV. 

 

A Colónia de Filipos goza dos privilégios de uma província italiana. 

 

 Gaius, On the Lex Julia et Papia, Livro VI. 

 

As seguintes cidades gozam dos privilégios das de Itália, nomeadamente Tróia, Beritus, e Dyrrachium. 

 

 Paulus, Sobre a Tributação, Livro II. 

 

Na Lusitânia, as cidades de Pax-Julia e Mérida possuem os privilégios das de Itália, Valência, e Burgos também gozam da 

mesma isenção. 

 

 Lião, e Viena na Gália Narbonnese, também gozam dos privilégios das cidades italianas. 

 

 Na Baixa Alemanha, o povo de Colónia goza dos mesmos direitos. 
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 Laodicéia na Síria, e Beritus na Fenícia, juntamente com o território sob a sua jurisdição, gozam também dos privilégios das 

cidades italianas. 

 

 Os mesmos privilégios foram conferidos pelo Divino Severus e Antoninus à cidade de Tiro. 

 

 O Divino Antonino isentou o povo de Antioquia do pagamento de impostos. 

 

 O nosso Imperador Antonino constituiu a cidade de Emesa uma colónia com direito aos privilégios da Itália. 

 

 O Divino Vespasiano constituiu o povo dos colonos de Cesareia, sem lhes conferir os privilégios da Itália, mas libertou-os 

dos impostos pessoais. O Divino Tito, contudo, decidiu que o seu solo também deveria ser isento de impostos, pois era 

considerado que se assemelhavam aos habitantes de Aelia Capitolina. 

 

 Na província da Macedónia, os habitantes de Dyrrachium, Cassandra, Philippi, Dien, e Stone têm direito aos privilégios da 

Itália. 

 

 Na província da Ásia, as duas cidades de Tróia e Paros gozam de privilégios italianos. 

 

 Em Pisidia, a colónia de Antioquia goza dos mesmos direitos. 

 

 Em África, Cartago, Utica, e Leptis-Magna foram concedidos os privilégios das cidades de Itália pelo Divino Severus e 

Antoninus. 

 

 

 

Título. 16. Sobre a significação dos termos 
 

 

   Ulpianus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

As seguintes palavras, "Se alguém", incluem tanto os machos como as fêmeas. 

 

 Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 
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O termo "cidade" inclui tudo o que está rodeado pelas suas muralhas; mas a cidade de Roma é terminada pelos seus edifícios, 

que se estendem ainda mais longe. 

 

 A maior parte do dia inclui a primeira, e não a última, sete horas. 3. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Quando se percorrem vinte mil passos por dia ao fazer uma viagem, isto deve ser entendido como significando que, se, após 

esta enumeração, restarem menos de vinte mil, são considerados como um dia inteiro de viagem; como, por exemplo, quando 

uma pessoa viaja vinte e um mil passos, isto é contado como dois dias de viagem. Esta enumeração, contudo, só deve ser 

feita quando nada tiver sido acordado quanto ao que constitui um dia de viagem. 

 

 Qualquer pessoa que morra nas mãos do inimigo não é considerada como tendo deixado uma propriedade, porque morre 

como escravo. 4. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Proculus diz que pelo termo "obrigação" se entende a propriedade. 

 

 O mesmo, Sobre o Édito, Livro II. 

 

A palavra "propriedade" tem um significado mais amplo do que o de "dinheiro", porque também inclui coisas que não são 

abraçadas no nosso património; e o termo "dinheiro" só tem referência ao que está incluído num património patrimonial. 

 

 Labeo diz que pelos termos "contratação e aluguer de serviços" apenas se entende aqueles serviços que são chamados pelos 

gregos apotelesma, e não ergonomia, ou seja, algo que foi aperfeiçoado pelo trabalho realizado. 

 

 Ulpianus, Sobre o Édito, Livro III. 

 

Os termos "reclamação" e "propriedade" referem-se a todos os contratos e obrigações. 

 

 A expressão "segundo as leis", deve ser entendida como o espírito, bem como a letra da lei. 

 

 Paulus, Sobre o Édito, Livro II. 

 

Pela palavra "noivado" significa não só aquilo com que uma pessoa concorda após interrogatório, mas todas as estipulações e 

promessas. 

 

 O mesmo, Sobre o Édito, Livro III. 
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A cláusula, "Será necessário", aplica-se ao presente, bem como ao tempo futuro. 

 

484. Excepção não está incluída no termo acção. 9. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro V. 

 

Marcellus, numa nota sobre Julianus, diz que tudo o que tenha sido rasgado, partido, ou tomado à força está incluído no 

termo "destruído". 

 

485. O mesmo, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Está estabelecido que os credores devem ser entendidos como aqueles a quem algo é devido e cobrável por qualquer acção ou 

processo, ou ao abrigo do Direito Civil, sem o poder de impedir a sua recuperação, quer invocando uma excepção perpétua, 

quer tirando partido da Lei Pretoriana, ou de qualquer processo extraordinário; quer o endividamento seja absoluto, quer deva 

ser libertado dentro de um certo tempo, ou sob alguma condição. Quando a dívida é devida ao abrigo da lei natural, eles não 

ocupam, devidamente falando, o lugar dos credores. Se, no entanto, o crédito não deve ser baseado em dinheiro emprestado, 

mas sim num contrato, eles continuam a ser entendidos como credores. 

 

486. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Pela denominação de "credores", entende-se não só aqueles que emprestaram dinheiro, mas todos aqueles a quem algo é 

devido por qualquer razão. 

 

487. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro VI. 

 

Por exemplo, quando algo é devido a uma pessoa por causa de uma compra, um aluguer, ou qualquer outra transacção, ou 

mesmo por causa de um crime, parece-me que ele pode ser considerado como credor. No entanto, quando o endividamento 

resulta de algum processo público, não se pode dizer que ele ocupa o lugar de um credor antes da emissão, mas que pode 

depois ser considerado credor. 

 

488. Aquele que está em falta paga menos do que deve, pois menos é pago quando o momento da liquidação é adiado. 

 

13. The Same, On the Edict, Livro VII. 

 

Uma virgem núbil está também incluída no termo "mulher". 
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489. A propriedade é considerada perdida (de acordo com a opinião de Sabinus, que Pedius adopta), mesmo que a sua 

substância permaneça, embora a forma seja alterada. Portanto, se a propriedade for devolvida estragada ou alterada, 

considera-se que foi perdida; uma vez que o trabalho é geralmente de mais valor do que o próprio artigo. 

 

490. Considera-se que os bens que foram perdidos deixam de estar nessas condições quando estão sob o nosso controlo, de 

tal forma que não podemos perder novamente a posse dos mesmos. 

 

491. Um exemplo disto é quando algo nos foi retirado há muito tempo por roubo. A propriedade é também considerada 

perdida quando já não existe. 

 

492. Paulus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Labeo e Sabinus pensam que se a roupa é devolvida rasgada, ou qualquer artigo é devolvido estragado, como, por exemplo, 

um copo com a borda esmagada, ou uma tábua com um quadro apagado, diz-se que a propriedade se perdeu; porque o valor 

de tais artigos não consiste nos materiais de que são compostos, mas na habilidade gasta neles. Do mesmo modo, se um 

proprietário compra ignorantemente um bem que lhe foi roubado, diz-se muito apropriadamente que se perdeu, mesmo que 

depois deva verificar o facto; porque quando se perde o valor de qualquer coisa, considera-se que se perdeu a própria coisa. 

 

493. Considera-se que uma pessoa perdeu algo quando não pode intentar uma acção contra alguém para o recuperar. 

 

494. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Os bens pertencentes a uma cidade têm um estilo público impróprio, pois só são públicas as coisas que pertencem ao povo 

romano. 

 

495. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Estilizamo-lo publicano que aluga a cobrança dos impostos do povo romano. O termo "público" tem em muitos casos 

referência ao povo romano, pois as cidades são a este respeito consideradas como indivíduos privados. 

 

496. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro X. 

 

Incluimos entre os bens públicos não só os sagrados e religiosos, e destinados ao uso do povo, mas também os das cidades, e 

as peculiaridades dos escravos pertencentes a estes últimos são indubitavelmente considerados propriedade pública. 
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497. Devemos entender por impostos públicos aqueles que o Tesouro cobra sobre determinados artigos, entre os quais o 

imposto sobre mercadorias num porto, ou bens que são vendidos, bem como os que se encontram em salinas, minas, e locais 

onde se produz o breu. 

 

498. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

A palavra munus é definida de três formas diferentes: primeiro, como uma doação, e daí derivam os termos para conceder, ou 

enviar presentes; segundo, uma posição que, quando alguém é libertado do mesmo, concede isenção do serviço militar e do 

emprego civil, de onde deriva o termo "imunidade"; terceiro, um cargo, de onde derivam as ocupações militares, e certos 

soldados são designados como munífices. Por esta razão, as pessoas que assumem empregos civis são chamadas funcionários 

municipais. 

 

499. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Labeo, No Primeiro Livro Sobre o Pretor Urbano, define os termos "agir", "transigir" e "contratar", como se segue. Ele diz 

que a palavra acto tem uma aplicação geral, e refere-se a qualquer coisa que seja feita verbalmente, ou com referência à 

própria coisa; por exemplo, em estipulação ou enumeração. Um contrato, contudo, tem um significado mais amplo do que o 

de uma obrigação, que os gregos estilizam um acordo, como, por exemplo, compra, venda, aluguer, arrendamento, parceria. 

O termo "transaccionar" significa fazer algo sem palavras. 

 

500. The Same, On the Edict, Livro XII. 

 

As expressões, "contrataram", e "transaccionaram", não se referem ao direito de fazer um testamento. 

 

501. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Quando o Imperador concede a posse de bens, considera-se também que ele concede quaisquer obrigações a ela inerentes. 

 

502. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IV. 

 

Há mais no termo "restituição" do que no de produção; pois produzir meios para antecipar bens corpóreos, e restaurar é 

colocar alguém na posse, e entregar os lucros. Muitas outras coisas estão também incluídas no termo "restituição". 

 

503. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 
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Sob o termo "propriedade" estão também incluídas acções judiciais e vários direitos. 

 

504. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VI. 

 

O termo "herança" significa nada mais do que o direito de suceder a tudo o que o falecido possuía. 

 

505. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Dizemos muito apropriadamente que um tracto de terra nos pertence inteiramente, mesmo quando outro tem direito ao 

usufruto do mesmo; pela razão de que o usufruto não constitui uma parte da propriedade, mas sim de uma servidão, como, 

por exemplo, um direito de passagem, ou um direito de passagem. Também não é incorrecto dizer que algo é inteiramente 

meu, quando não se pode dizer que nenhuma parte dele pertença a outro. Esta foi a opinião de Julianus, e é correcta. 

 

506. Quintus Mucius afirma que pelo termo "parte" se entende uma parte indivisa de algo; pois depois da propriedade ter sido 

dividida não uma parte, mas toda ela é nossa. Servius afirma muito correctamente que o termo "parte" é aplicável a ambos os 

casos acima mencionados. 

 

507. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVI. 

 

Scaevola, no Décimo Primeiro Livro de Perguntas, diz que o filho de um escravo que foi roubado não faz parte da 

propriedade roubada. 

 

508. The Same, On the Edict, Livro XVII. 

 

Um campo é um terreno em que não há edifício. 

 

509. O termo "bolsa" deriva de bolsas, ou seja, uma moeda de cobre de pouco valor. Pomponius diz que a palavra "tributo" 

também deriva da mesma fonte; e, de facto, o tributo vem de intributio; ou porque é pago aos soldados. 

 

510. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

O termo "alienação" também inclui usucapião, pois é difícil compreender que aquele que permite que a propriedade seja 

adquirida por usucapião não deve ser considerado como tendo alienado a mesma. Diz-se também que alienar quem perde a 

servidão por não fazer uso dela. Quem não aproveita a oportunidade de adquirir propriedade não é entendido como alienante; 

como, por exemplo, aquele que abandona uma propriedade, ou não faz uma escolha dentro de um certo tempo prescrito. 
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511. Uma proposta que não inclua uma partícula conjuntiva ou disjuntiva deve ser determinada de acordo com a intenção da 

parte que a faz. 

 

512. The Same, On the Edict, Livro VI. 

 

Labeo diz que uma conjunção deve por vezes ser entendida como uma partícula disjuntiva; como, por exemplo, na seguinte 

estipulação, "Para mim e o meu herdeiro", "Tu e o teu herdeiro". 

 

513. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

Algumas autoridades sustentam que a madeira apta para o corte é tal como é separada para esse fim. Servius diz que isto 

também se aplica a árvores que já foram cortadas, mas que voltaram a crescer a partir de rebentos ou raízes. 

 

514. Os caules não colhidos são cabeças de grão atiradas para baixo durante a colheita, e não posteriormente colhidos, que os 

camponeses recolhem após a colheita ter sido removida. 

 

515. Novo terreno é aquele que, depois de ter sido cultivado, é deixado durante um ano, e que o neasin estilo gregos. 

 

516. "Terra virgem" é aquela em que o proprietário ainda não colocou gado para fins de pastagem. 

 

517. As "bolotas caídas" são tais que elas próprias caíram da árvore. 

 

518. "Pasto florestal" é aquele destinado ao pastoreio do gado. 

 

519. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

Um "prado" é a terra para cuja colheita nada mais é necessário senão uma foice; e é assim chamada porque já está preparada 

para a colheita. 

 

520. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

Entende-se que se pagou menos do que se deve, mesmo quando nada foi pago. 

 

521. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXI. 
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O termo "publicamente" significa na presença de várias pessoas. 

 

522. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXIV. 

 

A recuperação de bens está também incluída no termo "acção". 

 

523. The Same, Sobre o Édito, Livro XVII. 

 

Entende-se que faz restituição quem entrega o bem em litígio ao queixoso, que este teria obtido se lhe tivesse sido entregue 

na altura em que o julgamento foi proferido; ou seja, tanto o direito de usucapião, como os lucros. 

 

524. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXIII. 

 

O termo "litígio" significa todo o tipo de acção, quer real ou pessoal. 

 

525. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVI. 

 

A expressão, "é necessário", não tem qualquer referência à autoridade do juiz, que pode proferir uma decisão por uma quantia 

maior ou menor, mas está relacionada com a verdade. 

 

526. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Labeo define o termo "prodígio" para significar tudo o que nasce ou é produzido de forma contrária à natureza. Existem, 

contudo, dois tipos de prodígios; um, em que algo nasce contrário à natureza, por exemplo com três mãos ou pés, ou com 

alguma outra parte do corpo deformada; outro, em que algo é considerado invulgar, e que os gregos designam fantasmas, ou 

seja, aparições. 

 

527. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

A palavra "assinado" significa o que é subscrito por qualquer pessoa, pois os antigos estavam habituados a usar esta palavra 

em vez de assinatura. 

 

528. A propriedade de qualquer pessoa é entendida como o que resta após o pagamento das suas dívidas. 
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529. Chamar alguém a testemunhar é notificar uma pessoa que está ausente. 

 

530. Um possuidor incerto é um de quem não temos conhecimento. 

 

531. Ulpianus, Livro LVI. 

 

Um aditamento é a notificação na presença de testemunhas. 

 

532. O termo "escrava" aplica-se igualmente às fêmeas. 

 

533. As crianças também estão incluídas na expressão, "corpo de escravos". 

 

534. Um único escravo não está incluído sob o termo "família"; nem dois escravos constituem, de facto, uma família. 

 

535. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXI. 

 

A palavra "armas" não só significa escudos, espadas e capacetes, mas também paus e pedras. 

 

536. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVII. 

 

Os termos "desgraça" e "infâmia" têm o mesmo significado. Algumas coisas são vergonhosas pela sua própria natureza, 

outras são feitas pela Lei Civil, e, por assim dizer, pelo costume nacional; por exemplo, o roubo e o adultério são, pela sua 

natureza, desonrosos. Estar condenado a administrar uma tutela não é vergonhoso por natureza, mas sim pelo costume do 

Estado, pois isso não é por si só vergonhoso o que pode acontecer a um homem de boa reputação. 

 

537. The Same, On the Edict, Livro LVIII. 

 

A comida, a bebida, os cuidados com o corpo, e tudo o que é necessário à vida humana, é abraçado no termo "manutenção". 

O Labeo diz que a manutenção também inclui vestuário. 

 

538. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXII. 

 

Tudo o resto que fazemos uso para a protecção e cuidado do nosso corpo está incluído neste termo. 

 

539. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVIII. 
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Labeo diz que sob o termo "cobertura", todo o vestuário que alguém veste está incluído; pois não há dúvida de que o termo se 

aplica a capas e a todo o tipo de vestuário. Portanto, quando incluímos vestuário sob o termo "manutenção", não nos 

referimos a roupa de cama usada à noite, mas a todos os artigos destinados ao vestuário. 

 

540. The Same, On the Edict, Book LIX. 

 

As palavras "decretado" e "decidido" têm o mesmo significado, pois estamos habituados a fazer uso delas 

indiscriminadamente, quando aludimos a juízes que têm o direito de jurisdição. 

 

541. Devemos compreender a expressão "mãe de família", para significar alguém que não vive sem castidade, pois a moral 

da mãe de família distingue-a e separa-a das outras mulheres. Portanto, não faz diferença se ela é casada ou viúva, nascida 

livre ou emancipada, pois nem o casamento nem o nascimento, mas a boa moral constituem a mãe de uma família. 

 

542. Paulus, Sobre o Édito, Livro LVI. 

 

O termo "libertação" tem a mesma força que o pagamento. 

 

543. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano, Título, "Aqueles que não podem ser convocados nem levados a tribunal". 

 

Não compreendemos uma pessoa a ser libertada que, embora as suas correntes tenham sido removidas, ainda está detido 

pelas mãos; tal como não compreendemos ninguém a ser libertado que esteja detido sem correntes. 

 

544. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIX. 

 

O termo "propriedade" tem referência ou ao Direito Natural ou ao Direito Civil. Propriedade naturalmente adquirida é 

entendida como aquela que torna as pessoas felizes; pois fazer feliz é beneficiar. Deve, no entanto, ser lembrado que entre os 

nossos bens deve ser considerado não só o que é nosso, mas também qualquer possuído por nós de boa fé, ou que tenha 

referência à superfície e ao solo. O que quer que seja adquirido por acções legais, reclamações, e perseguição, está também 

incluído sob o termo "propriedade", pois todas estas coisas são consideradas como fazendo parte dos nossos bens. 

 

545. The Same, On the Edict, Book LXI. 

 

O termo "nora" aplica-se também à esposa de um neto, e estende-se ainda mais longe. 
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546. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIII. 

 

Sob o termo "pai" não se inclui apenas o pai, mas também o avô, o bisavô, e outros na linha ascendente masculina, bem como 

a mãe, a avó, e a bisavó. 

 

547. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXI. 

 

A padroeira está também incluída sob o termo "patrono". 

 

548. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIX. 

 

Tem sido frequentemente afirmado que uma partícula conjuntiva pode ser entendida como disjuntiva, e vice-versa, e 

ocasionalmente algo que é separado de ambos; pois quando os antigos diziam "agnates e cognates" isto era entendido como 

disjuntivo. Quando, no entanto, se afirma, "o seu dinheiro ou tutela", é evidente que um tutor não pode ser nomeado sem 

controlo da propriedade; e quando dizemos, "que eu dei ou doei", incluímos ambos. Quando, contudo, dizemos: "O que ele 

deve dar ou fazer", é suficiente para provar uma destas duas coisas. Quando o Pretor diz: "Se ele resgatar a dádiva, o 

presente, e os serviços que lhe são devidos", e todas estas coisas tiverem sido prescritas, é certo que todas elas devem ser 

resgatadas. Por conseguinte, estas partículas são consideradas como conjuntivas. Quando algumas destas coisas são impostas, 

outras não podem ser exatas. 

 

549. Do mesmo modo, pode ser duvidado de que forma as seguintes palavras, "Por ajuda e conselho", devem ser entendidas; 

isto é, se devem ser tomadas conjuntivamente ou separadamente. A melhor opinião é, como diz Labeo, que devem ser 

entendidas separadamente, pela razão de que uma coisa é quando alguém fornece a sua ajuda num roubo, e outra quando 

apenas dá o seu conselho; e, de facto, de acordo com a autoridade dos antigos juristas, chega-se à conclusão de que ninguém 

é considerado como tendo ajudado a fazer nada, a menos que tenha dado um mau conselho; nem ter dado maus conselhos, a 

menos que o acto ilegal tenha sido o resultado disso. 

 

550. Ulpianus, On the Edict, Book LXII. 

 

Os credores condicionados são aqueles que ainda não têm direito a uma acção, mas que terão direito a ela; ou aqueles que 

esperam que uma acção se faça a seu favor. 

 

551. Paulus, On the Abridgment of the Edict, Livro XVI. 
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Um credor é aquele que não pode ser barrado por uma excepção perpétua. Ele, porém, que tem razões para apreender a 

alegação de uma excepção temporária, assemelha-se a um credor condicional. 

 

552. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXII. 

 

Examinar os documentos é relê-los e revê-los; equilibrar as contas é comparar as receitas e os desembolsos. 

 

553. Sob o termo "filhos" estão incluídos não só aqueles que estão sob controlo paterno, mas também todos aqueles que são 

seus próprios mestres, quer sejam do sexo masculino ou feminino, ou descendentes de mulheres. 

 

554. Paulus, On the Edict, Book LIX. 

 

Estes são chamados gestores que têm uma supervisão particular dos assuntos, e são, mais do que outros, obrigados a 

manifestar diligência e solicitude em relação aos negócios de que são encarregados. E, de facto, o termo "magistrado" deriva 

de mestre, e também os instrutores em qualquer tipo de aprendizagem são assim chamados pelo facto de admoestarem ou 

explicarem. 

 

555. Qualquer pessoa que tenha recebido segurança ainda é considerada como tendo conservado o direito de recuperação. 

 

58. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIV. 

 

Embora pareça haver alguma distinção subtil entre a transacção e a condução dos negócios, isto, no entanto, é incorrecto, 

uma vez que tal distinção não existe. 

 

556. Consideramos que os libertos paternos são devidamente chamados os nossos libertos; mas não designamos 

correctamente os filhos de tais libertos os nossos próprios libertos. 

 

557. Ulpianus, On the Edict, Book LXVIII. 

 

Um lugar fechado para onde a mercadoria é levada, e depois exportada, é chamado de porto. Um lugar deste tipo não é 

apenas fechado, mas também fortificado: e, por conseguinte, tem um estilo de passagem (angi-portus). 

 

558. The Same, On the Edict, Book LXIX. 
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Um sítio não é um tracto de terra, mas uma certa parte de um. Um tracto de terreno inclui tudo o que lhe pertence, e 

geralmente entendemos um sítio como um terreno sobre o qual não há edifício. No entanto, é apenas a nossa opinião e 

intenção que distingue um sítio de um tracto, pois um pequeno sítio pode ser chamado um tracto, se tivermos a intenção de o 

considerar como tal. Não é a dimensão que faz a distinção entre um local e um tracto, mas sim a nossa intenção, e qualquer 

parte de um tracto de terreno pode ser estilizada como um tracto, se lhe quisermos chamar tal, e um tracto pode ser 

considerado um local, pois se o acrescentarmos a outro corpo de terreno, tornar-se-á parte deste último. 

 

(1) O Labeo diz que o termo "sítio" não se aplica apenas aos terrenos do país, mas também aos terrenos de uma cidade. 

 

(2} Um tracto de terra, contudo, tem os seus limites, mas os de um local não podem ser determinados e definidos até que 

tenham sido determinados e definidos. 

 

559. Paulus, On the Edict, Book LXV. 

 

Pelo termo "segurança" entende-se por vezes uma mera promessa, pela qual a pessoa que tem direito a protecção permanece 

satisfeita. 

 

560. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVI. 

 

Pelo termo "viga", de acordo com a Lei das Doze Mesas, todo o tipo de material de que são construídos os edifícios é 

entendido. 

 

561. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXI. 

 

"Na tua posse" tem um significado mais amplo do que "Nas tuas mãos", pois o que tens nas tuas mãos é o que quer que 

tenhas sob qualquer título, mas o que está na tua posse é, até certo ponto, retido por ti como teu. 

 

562. Paulus, On the Edict, Book LXVII. 

 

Uma pessoa que é intestate não é apenas uma pessoa que não fez qualquer testamento, mas também uma pessoa cujos bens 

não foram registados sob o testamento. 

 

563. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 
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O termo "herdeiro" não só tem referência ao próximo herdeiro, mas a todos os outros; pois o herdeiro de um herdeiro, e 

assim sucessivamente, está incluído nesta apelação. 

 

564. The Same, On the Edict, Book LXXIV. 

 

A palavra "mercadoria" aplica-se apenas a bens móveis. 

 

565. The Same, On the Edict, Book LXXVI. 

 

Qualquer coisa que ainda esteja sob o controlo do vendedor não é correctamente considerada como tendo sido alienada, mas 

ainda se pode dizer que foi devidamente vendida. 

 

566. O termo "doação", em geral, é entendido como incluindo todo o tipo de doação, quer tenha sido feita mortis causa ou 

não. 

 

567. The Same, On the Edict, Book LXXVII. 

 

A cláusula seguinte, "A fazer de acordo com o julgamento de Lucius Titius", refere-se a uma pessoa que tem o direito de 

agir, e não se aplica a um escravo. 

 

568. The Same, On the Edict, Book LXXVIII. 

 

As seguintes palavras, "Não há, e não haverá qualquer fraude nesta transacção", incluem geralmente todas as espécies de 

fraude que podem ser cometidas na matéria com referência à qual a estipulação foi feita. 

 

569. Paulus, On the Edict, Livro LXXIII. 

 

É preciso lembrar que, pelo termo "herdeiro", vários sucessores são entendidos. Pois o termo "herdeiro" refere-se apenas ao 

próximo herdeiro em muito poucos casos, por exemplo, numa substituição pupilar feita da seguinte forma: "Quem quer que 

seja meu herdeiro, que seja também herdeiro do meu filho", pois neste caso, o herdeiro do herdeiro não está incluído, porque 

ele é incerto. Do mesmo modo, segundo a Lex Aelia Sentia, o filho que for o próximo herdeiro pode acusar um libertado 

paterno de ser ingrato, mas não o poderia fazer se fosse o herdeiro do herdeiro. A mesma regra aplica-se ao direito a serviços 

exactos de um libertado, pois um filho que é o herdeiro pode exigi-los, mas não se ele tiver sido removido da sucessão. 
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570. As seguintes palavras, "A pessoa a quem pertence a propriedade", são entendidas como referindo-se a um herdeiro que 

sucedeu a toda a propriedade da herança, quer ao abrigo da Lei Civil, quer ao abrigo da Lei Pretoriana. 

 

571. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Uma coisa é tomar a propriedade, e outra é recebê-la. Qualquer coisa é tomada quando é adquirida como resultado de algum 

acto que tenha sido realizado. Receber algo é para uma pessoa obtê-lo, mas não para o segurar; e, portanto, ninguém é 

considerado para tomar um artigo que ele deve entregar; como a expressão "entra nas suas mãos" é correctamente dita de 

bens que permanecerão na sua posse. 

 

572. As seguintes palavras, "Para me indemnizar legalmente com referência a estes assuntos", significam que o estipulador 

não será responsável por qualquer risco ou dano resultante da transacção. 

 

573. Paulus, On the Edict, Livro LXXVI. 

 

Uma parte está também incluída no termo "propriedade". 

 

574. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXX. 

 

A cláusula seguinte, "Prometes restaurar a propriedade em bom estado?" quando inserida numa estipulação, inclui as 

culturas. As palavras, "em bom estado", significam de acordo com o julgamento de cidadãos de confiança. 

 

575. Paulus, On the Edict of the Curule Aediles, Livro II. 

 

Um anel sinete não é abraçado no termo "ornamento". 

 

576. The Same, Sobre o Édito, Livro L. 

 

É considerado para fazer a restituição que restaura o que o queixoso teria tido se não tivesse surgido qualquer controvérsia 

com referência a ele. 

 

577. The Same, On the Edict, Book LI. 

 

Entende-se que ele pagou quem fez uma troca ou uma compensação, em vez de dar o dinheiro da compra. 
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578. The Same, On the Edict, Book XLIX. 

 

Pelo termo "rendimento" entende-se não só a colheita de cereais e legumes, mas também o que quer que seja obtido da vinha, 

madeira, minas de giz, e pedreiras. Julianus diz que não é verdade que pelo termo "rendimento" se entende o que quer que 

um homem use como alimento; como a carne de animais, aves ou animais selvagens, e os frutos das árvores não podem ser 

chamados de rendimento. O grão inclui tudo o que está contido nas orelhas, uma vez que Gallus o definiu correctamente. O 

feijão, e outros pulsos, podem ser chamados mais propriamente de rendimento, pelo facto de não estarem contidos em 

espigas, mas em vagens, que Servius, no seu Tratado sobre Alfeno, pensa que deve ser classificado sob a cabeça do grão. 

 

579. Paulus, On Plautius, Livro III. 

 

O termo "posse" significa por vezes propriedade, tal como foi mantido no caso de alguém que legou a sua posse. 

 

580. The Same, On Plautius, Livro VI. 

 

As despesas necessárias são as que devem ser incorridas para evitar a destruição ou deterioração dos bens. 

 

581. Fulcinius diz que as despesas úteis são aquelas que melhoram o estado de um dote, e não permitem a deterioração de 

nada daquilo de que a esposa obtém um rendimento; como, por exemplo, ao fazer uma plantação de árvores maior do que o 

necessário. Do mesmo modo, um marido não pode prever a instrução de escravos se, ao fazê-lo, a mulher, ignorando o facto, 

ou não querendo, pode ser posta à despesa, e ser forçada a perder ou as suas terras ou os seus escravos. Geralmente incluímos 

nas despesas deste tipo as incorridas por um marido para a construção de um moinho ou de um armazém, a serem 

acrescentadas à propriedade pontilhada. 

 

582. As despesas incorridas por prazer são tais como apenas adornar propriedade, e não aumentam os seus rendimentos; por 

exemplo, arbustos, fontes, estuques ornamentados, enforcamentos, e pinturas. 

 

583. The Same, On Plautius, Livro IX. 

 

Em geral, de acordo com o espírito da Lei das Doze Mesas, na repetição de legados por um testador numa substituição, as 

concessões de liberdade estão também incluídas. 

 

584. The Same, On Plautius, Livro X. 
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Quando o Pretor diz, "A obra deve ser restaurada à sua condição anterior", isto significa que o queixoso também pode 

recuperar quaisquer danos que possa ter sofrido; pois sob o termo "restituição" está incluído todo o interesse do queixoso. 

 

585. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

A expressão, "Além disso", tem mesmo referência a alguém a quem nada é devido; como, por outro lado, é o caso em que se 

considera que alguém pagou menos do que devia, quando não pagou nada, mesmo que nada lhe pudesse ser cobrado. 

 

586. Javolenus, On Plautius, Livro V. 

 

Isso não pode ser correctamente chamado "propriedade", que é produtiva de mais inconvenientes do que benefícios. 

 

587. Paulus, On Vitellius, Livro II. 

 

Pelo termo "filhos" entendemos todas as crianças. 

 

588. Marcellus, Sobre Vitellius, Livro I. 

 

Neratius Priscus sustentava que três constituíam uma pessoa colectiva; e esta regra deve ser seguida. 

 

589. Celsus, Digest, Livro V. 

 

Que mais se entende por direitos ligados à terra e à sua natureza do que o gozo da sua fertilidade, da sua salubridade, e da sua 

extensão? 

 

590. Marcellus, Digest, Livro XII. 

 

Alfeno diz que a Cidade de Roma inclui tudo o que está rodeado pelas suas muralhas; mas Roma também é constituída por 

todos os edifícios que a rodeiam, pois não deve ser considerada meramente limitada pelas suas muralhas, pois quando 

dizemos que vamos a Roma, fazemo-lo de acordo com a aceitação ordinária destas palavras, mesmo que vivamos fora da 

própria cidade. 

 

591. Celsus, Digest, Livro XVIII. 
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Um homem deixa apenas tanto dinheiro quanto o seu património vale. Daí dizermos que o património de qualquer pessoa 

vale cem aurei se ele tivesse essa quantia em terra, ou outra propriedade. A mesma regra não se aplica à concepção de terras 

pertencentes a outro, embora possam ser compradas com o dinheiro da propriedade; pois qualquer pessoa que só tenha 

dinheiro não é considerada como tendo o que pode ser comprado com ele. 

 

592. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Os bois são mais classificados como gado do que como bestas de carga. 

 

593. Pela expressão: "Quando ela se casar", as primeiras núpcias significam os primeiros núpcias. 

 

594. Há uma grande diferença entre pagar um saldo e prestar uma conta; uma vez que aquele que foi ordenado a prestar uma 

conta não é obrigado a pagar o saldo nas suas mãos. Considera-se que um banqueiro presta a sua conta, mesmo que não 

pague qualquer saldo remanescente nas suas mãos. 

 

595. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Aquele que entrega uma casa nas melhores condições possíveis não menciona que lhe é devida uma servidão; mas apenas 

que a casa é livre, e que nenhuma servidão lhe é imposta. 

 

596. Paulus, Trusts, Livro II. 

 

Nos termos, "Os meus bens" e "Os vossos bens", deve dizer-se que os direitos de acção também estão incluídos. 

 

597. The Same, Questions, Livro VII. 

 

O "parente mais próximo" é aquele a quem ninguém precede, e o parente mais remoto é aquele a quem ninguém segue. 

 

598. Celsus, Digest, Livro XIX. 

 

Pelas palavras "bem móvel" e "bens pessoais" significam a mesma coisa, a menos que pareça que o falecido, ao usar a 

expressão "bem móvel", apenas pretendia referir-se a animais porque eles próprios se moviam. Isto é correcto. 

 

599. The Same, Digest, Livro XX. 
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O verbo "devolver", embora signifique devolver, tem, no entanto, por si só o significado de "dar". 

 

600. Marcellus, Digest, Livro XIV. 

 

O termo "equilíbrio" significa tudo o que permanece devido. 

 

601. Celsus, Digest, Livro XXV. 

 

A costa do mar é contada a partir do ponto atingido pelo maior fluxo. Diz-se que Marcus Tullius foi o primeiro a estabelecer 

esta regra, quando serviu como árbitro num determinado caso. 

 

602. Quando dizemos que a terra pertence a várias pessoas, isto não significa apenas que a têm em comum, mas que parte 

dela pode ser detida separadamente por cada uma delas. 

 

603. The Same, Digest, Livro XXXII. 

 

Quando estipulamos por "Todo o dinheiro que possa chegar às vossas mãos a partir da propriedade do Titius", queremos 

dizer que a propriedade em si que chega às vossas mãos, e não o seu valor, deve ser tomada em consideração. 

 

604. The Same, Digest, Book XXXIX. 

 

Quando alguém nasce nas calendas de um ano bissexto, não faz diferença se o seu nascimento tem lugar no dia anterior ou 

posterior, e diz-se que o seu aniversário é o sexto das calendas; pois estes dois dias são considerados apenas como um, e é o 

último dia, e não o primeiro, que é intercalado. Portanto, se ele nascer no sexto dos calendários, num ano que não seja 

intercalado, e quando o dia intercalar cair sobre os calendários, o dia anterior será o do seu nascimento. 

 

605. Cato sustentou que um mês intercalar era uma adição aos outros; e Quintus Mucius acrescentou todos os seus dias desde 

o momento em que foi calculado até ao último dia do mês de Fevereiro. 

 

606. Está, contudo, estabelecido que há vinte e oito dias no mês intercalar. 

 

607. Ulpianus, Sobre os Deveres do Cônsul, Livro I. 

 

Entendemos a palavra "investigação" para significar o direito de inquérito judicial e jurisdição. 
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608. Devemos entender as províncias vizinhas e contíguas para significar aquelas que se juntam à Itália, como por exemplo, a 

Gália. Devemos, contudo, incluir entre elas a Província da Sicília, uma vez que esta apenas está separada da Itália por um 

braço estreito do mar. 

 

609. Seria extremamente difícil definir tudo o que está incluído sob o termo "instrumento". Instrumentos, propriamente 

falando, são documentos para cuja produção deve ser concedido um atraso; tal como quando se pede tempo para a produção 

de alguém que possa conduzir um caso, por exemplo, um comissário de bordo, embora possa estar em escravatura, ou de 

alguém que tenha sido nomeado agente, penso que se pode considerar que um atraso pode ser pedido por causa dos 

documentos, a fim de lhe permitir comparecer para o efeito acima mencionado. 

 

610. The Same, On the Duties of Consul, Livro II. 

 

Devemos entender por pessoas distintas as pessoas de ambos os sexos que são ilustres, bem como as que têm direito a honras 

senatoriais. 

 

611. Modestinus, Diferenças, Livro VI. 

 

Algumas autoridades pensam que existe uma distinção entre fornicação e adultério, porque o adultério é cometido com uma 

mulher casada, e fornicação com uma viúva. A Lei Juliana sobre Adultério, no entanto, usa este termo indiscriminadamente. 

 

612. Diz-se que um divórcio ocorre entre marido e mulher, mas considera-se que o repúdio se aplica apenas à mulher, porque 

não tem uma referência imprópria a ela pessoalmente. 

 

613. É verdade que uma doença significa uma fraqueza temporária do corpo, mas um defeito é um obstáculo corpóreo 

perpétuo; como, por exemplo, quando se é cego, e portanto um homem com um olho é defeituoso. 

 

614. Algumas autoridades legais sustentam que quando os escravos são legados, as escravas também são incluídas, uma vez 

que o termo é comum a ambos os sexos. 

 

615. The Same, Rules, Livro VII. 

 

Uma lei ou é derrogada ou ab-rogada. É derrogada quando uma parte dela é abolida; é ab-rogada quando é totalmente 

revogada. 

 

616. The Same, Regras, Livro VIII. 
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Embora a palavra "capital" possa parecer a todos aqueles que falam latim para ter referência à reputação; ainda assim, este 

termo deve ser entendido para se aplicar apenas à morte, ou à perda da cidadania. 

 

617. The Same, Desculpas, Livro II. 

 

O termo "filhos" também se estende aos netos. 

 

618. The Same, Opinions, Livro XI. 

 

Modestinus é da opinião que os homens livres de uma mulher livre do testador não estão incluídos nas palavras, "Meus 

homens e mulheres livres". 

 

619. The Same, On Prescriptions. 

 

As cartas de despedimento são aquelas que são cartas de recurso de estilo normal. São assim chamadas porque pelos seus 

meios é enviado um caso para o tribunal ao qual é apresentado um recurso. 

 

620. The Same, Pandects, Livro III. 

 

Atribuir" um libertado é para um patrono declarar a qual dos seus filhos deseja que pertença o seu libertado. 

 

621. The Same, Pandects, Livro IV. 

 

Entende-se por devedor aquele de quem se pode receber dinheiro contra a sua vontade. 

 

622. The Same, Pandects, Livro V. 

 

Um comprador de boa fé é aquele que não sabia que a propriedade que comprou pertencia a outro; ou pensava que aquele 

que a vendeu tinha o direito de o fazer; como, por exemplo, que ele era um agente, ou um tutor. 

 

623. The Same, Pandects, Livro VI. 
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É chamado um árbitro em cujas mãos várias pessoas depositaram bens que estão em disputa, quer tenha sido nomeado por 

um juiz, a quem foi apresentado um requerimento; ou se o bem lhe foi submetido para arbitragem por aqueles que o 

reclamam. 

 

624. Javolenus, On Cassius, Livro VI. 

 

A expressão, "Ser de opinião", significa determinar e dirigir; por isso, estamos habituados a dizer, "Sou de opinião que deves 

fazer isto", e "O Senado ordenou que se fizesse tal coisa". É deste verbo que deriva a palavra "censor". 

 

625. The Same, On Cassius, Livro XI. 

 

A costa do mar é pública até à marca das águas altas. A mesma regra de direito aplica-se a um lago, a menos que seja tudo 

propriedade privada. 

 

626. The Same, On Cassius, Livro XIV. 

 

Uma doença grave é aquela que interfere com todo o tipo de negócios. 

 

627. The Same, On Cassius, Livro XV. 

 

Ninguém é entendido como sendo solvente, a menos que possa pagar tudo o que deve. 

 

628. The Same, Epistles, Livro IV. 

 

Há uma questão sobre qual a diferença entre a posse de um tracto de terra ou de um campo. Um tracto de terra inclui tudo o 

que pertence ao solo; um campo é uma espécie de tracto que se adapta ao uso do homem. A posse, na lei, é distinta da posse 

de terra; pois chamamos posse a tudo o que possuímos, sem a posse da propriedade que nos pertence, ou onde não há 

possibilidade de a mesma se tornar nossa. Portanto, a posse indica o uso, e um campo significa a propriedade da propriedade. 

Um terreno é o nome comum para ambas as coisas acima mencionadas; para um terreno e posse são formas diferentes da 

mesma expressão. 

 

629. The Same, Epistles, Livro VII. 
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Labeo diz que a cláusula, "Que qualquer filho nascido do meu filho seja meu herdeiro", não parece incluir uma filha. 

Proculus é da opinião contrária. Labeo parece-me ter seguido a forma das palavras; Próculus a intenção do testador. Não 

tenho dúvidas de que a opinião de Labeo não é correcta. 

 

630. The Same, Epistles, Livro IX. 

 

Ele não é considerado como tendo pago menos do que devia contra quem uma acção por uma soma maior não mentirá. 

 

631. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro II. 

 

Estes são inimigos que declaram guerra contra nós, ou contra quem declaramos guerra publicamente; outros são ladrões ou 

bandidos. 

 

632. The Same, On Quintus Mucius, Livro III. 

 

O termo "património" inclui, sem dúvida, um que pode ser oneroso; pois o nome é o mesmo na lei que a posse de 

propriedade pretoriana. 

 

633. The Same, On Quintus Mucius, Livro V. 

 

Pelas seguintes palavras da Lei das Doze Tabelas, "Que um homem tenha o direito de dispor da sua propriedade por 

vontade", considera-se que o poder mais amplo foi concedido para nomear herdeiros, legar heranças e concessões de 

liberdade, bem como estabelecer tutelas. Este privilégio, contudo, tem sido limitado quer pela interpretação das leis, quer 

pela autoridade dos juristas. 

 

634. The Same, On Quintus Mucius, Livro VI. 

 

Os juros sobre o dinheiro que cobramos não estão incluídos no termo "lucros", porque não provêm da propriedade em si, mas 

de outra fonte, ou seja, de uma nova obrigação. 

 

635. The Same, On Quintus Mucius, Livro VIII. 

 

Servius diz que se foi escrito em testamento, "Eu nomeio So-e-So tutores para o meu filho, e para os meus filhos", os tutores 

são nomeados apenas para os filhos do sexo masculino, pois ao aludir ao seu filho no número singular, e depois utilizando o 

plural, considera-se que o testador teve referência a pessoas do mesmo sexo que ele tinha mencionado anteriormente. Isto, 
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porém, é uma questão de facto, e não de lei; pois pode acontecer que ele só tenha pensado nos seus próprios pensamentos no 

início, e depois, ao nomear um tutor, tenha em mente todos os seus filhos. Esta parece ser a opinião mais razoável. 

 

636. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXVI. 

 

As palavras "será" por vezes indicam tempo passado bem como futuro; o que é necessário para que saibamos. Quando um 

codicilo é confirmado por um testamento nos seguintes termos: "O que quer que esteja incluído no meu codicilo", será que se 

referem ao futuro, ou ao tempo passado, se o testador já tivesse elaborado um codicilo? Isto deve ser determinado pela sua 

intenção; pois como a palavra "é" não se refere apenas ao presente, mas ao tempo passado; assim as palavras "será" não só 

indicam futuro, mas também, por vezes, tempo passado, pois quando dizemos "Lucius Titius é libertado da sua obrigação", 

referimo-nos tanto ao passado como ao tempo presente; tal como quando dizemos "Lucius Titius está vinculado". A mesma 

regra aplica-se quando dizemos, "Tróia é tomada", pois esta expressão não tem qualquer referência ao tempo presente, mas 

sim a algo que já ocorreu. 

 

637. Próculus, Epístolas, Livro II. 

 

As seguintes palavras, "So-and-So ou So-and-So," não são apenas disjuntivas, mas subdisjuntivas na sua significação. São 

disjuntivas; por exemplo, quando dizemos, "É dia ou noite", por termos sugerido uma de duas coisas, a outra é 

necessariamente impossível, uma vez que supor que uma dispõe da outra. Portanto, por uma forma semelhante de palavras, 

uma expressão pode ser subdisjuntiva. Existem, contudo, dois tipos de subdisjuntivos; um em que numa proposta ambas as 

coisas não podem ser verdadeiras, e nenhuma delas pode ser; como, por exemplo, quando dizemos, "Ele ou está sentado ou a 

andar", pois como ninguém pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, nenhuma delas pode ser verdadeira, por exemplo, se 

a pessoa deve estar deitada. O outro tipo de disjunção ocorre numa afirmação onde de duas coisas nenhuma pode ser 

verdadeira, mas ambas podem ser; por exemplo, quando dizemos "Cada animal ou age ou sofre", pois não há nenhum animal 

que nem age nem sofre, mas um animal pode agir e sofrer ao mesmo tempo. 

 

638. The Same, Epistles, Livro V. 

 

O seu neto para o seu tio Próculus, Saudação. No caso de uma pessoa que prometeu um dote como se segue, "Quando for 

conveniente, dar-lhe-ei cem aurei como dote da minha filha", acha que o dote pode ser exigido imediatamente após a 

realização do casamento? Onde fez a promessa com as seguintes palavras: "Dar-lhe-ei o dote quando for capaz de o fazer", se 

a última obrigação for de alguma força, de que forma interpreta as palavras: "sou capaz"? Significam depois de as dívidas 

terem sido pagas, ou antes? Proculus: Quando alguém promete um dote nos seguintes termos: "Pago-lhe cem aurei, a título 

de dote, quando for capaz de o fazer", penso que lhes pode ser dada uma interpretação adequada. Pois quando alguém faz uso 

de uma linguagem ambígua, diz o que acredita ser o significado das palavras que emprega. Penso, no entanto, que é melhor 
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manter a sua intenção de dizer que daria o dote se o pudesse fazer depois de as suas dívidas terem sido pagas. O significado 

pode também ser: "Se eu puder fazê-lo de forma consistente com a manutenção da minha honra", cuja interpretação é 

preferível. Mas se ele tivesse prometido fazer isto, "Quando for conveniente", isto significa quando eu puder doar o dote sem 

me alojar. 

 

639. The Same, Epistles, Livro VI. 

 

Se eu lhe transferir um pedaço de terra e lhe disser: "Está nas melhores condições possíveis", e depois acrescentar: "Não se 

tornou pior desde que adquiri a sua propriedade", não serei responsável por mais nada; pois embora na primeira cláusula, 

"nas melhores condições possíveis", isto significa que a terra está livre, e se a segunda parte não tivesse sido acrescentada, eu 

seria obrigado a torná-la livre; ainda assim, penso que sou suficientemente libertado pela segunda cláusula, porque, no que 

diz respeito aos direitos ligados à terra, não sou obrigado a garantir nada mais do que que que o título não se tenha tornado 

pior durante a minha propriedade. 

 

640. Callistratus, Inquéritos Judiciais, Livro IV. 

 

Pelo termo "vestuário" significa que é normalmente usado tanto por homens como por mulheres, bem como trajes teatrais, 

quer sejam usados numa tragédia ou numa comédia. 

 

641. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

O termo "eunuco" é de aplicação geral, e sob ele estão incluídas não só as pessoas que são eunucos por natureza, mas 

também as feitas por esmagamento ou pressão, bem como qualquer outro tipo de eunuco. 

 

642. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Os bebés nados-mortos não são considerados como tendo nascido ou gerado, porque nunca puderam ser chamados de 

crianças. 

 

643. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

Qualquer pessoa pode muito apropriadamente dizer que uma propriedade que caiba a uma pessoa como herdeira legal, ou por 

vontade própria, lhe pertence legalmente, porque pela Lei das Doze Tabelas são confirmados os testamentários. 

 

644. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 
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A fraude é uma coisa, e a pena para ela outra; pois a fraude pode existir sem uma pena, mas não pode haver uma pena para 

ela sem uma fraude. Uma pena é a punição de uma infracção, uma fraude é a própria infracção e é, por assim dizer, uma 

espécie de preparação para a pena. 

 

645. Existe uma grande diferença entre uma multa e uma pena, pois o termo "pena" é geral, e significa a punição de todos os 

crimes; mas é imposta uma multa para alguma infracção em particular, cuja punição é, actualmente, pecuniária. Uma pena, 

contudo, não é apenas pecuniária, mas implica normalmente a perda de vida e reputação. Uma multa é deixada à discrição do 

magistrado que decretar a sentença; uma pena não é infligida a menos que seja expressamente imposta por lei, ou por alguma 

outra autoridade. E, de facto, uma multa é infligida quando não tenha sido prescrita uma pena especial. Além disso, pode 

impor uma pena a quem tenha sido atribuída jurisdição. Só os Magistrados e Governadores das províncias são autorizados 

pelos Mandatos Imperiais a impor multas; qualquer pessoa que tenha o direito de tomar conhecimento judicial de um crime 

ou de um delito pode infligir a pena. 

 

646. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

Uma criança morre com a idade de um ano que expira no último dia do ano; e o uso corrente da linguagem mostra que é este 

o caso quando se afirma "Que morreu antes do décimo dia dos kalends", ou "depois do décimo dia dos kalends"; pois em 

ambos os casos são compreendidos onze dias. 

 

647. É impróprio dizer que uma mulher deu à luz uma criança, da qual, enquanto morta, uma criança foi removida pela 

operação de cesariana. 

 

648. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

Quando alguém prevê que algo deve ser feito antes da sua morte, é contado o próprio dia em que morreu. 

 

649. Paulus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

Uma criança não é considerada como tendo um ano de idade assim que nasce, mas diz-se que tem essa idade depois de 

decorridos trezentos e sessenta e cinco dias, se o último dia tiver começado, mas não estiver concluído; porque, de acordo 

com a Lei Civil, contamos o ano, não por momentos, mas por dias. 

 

650. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 
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Quando uma mulher dá à luz uma criança deformada, ou um monstro, ou defeituosa, ou que tem algo de invulgar na sua 

aparência ou voz, e que não tem qualquer semelhança com um ser humano, mas parece ser antes um animal do que um 

homem, alguém pode perguntar, será que será algum benefício para ela ter trazido tal criatura para o mundo? A melhor 

opinião é que se deve ter em consideração os seus pais, pois eles não devem ser censurados, pois cumpriram o seu dever 

tanto quanto puderam, nem a mãe deve ser prejudicada, porque ocorreu uma ocorrência infeliz. 

 

651. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

É evidente que, sob o termo "genro" estão incluídos os maridos das netas, e bisnetos, e seus descendentes; quer sejam 

descendentes de um filho ou de uma filha. 

 

652. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro II. 

 

Uma mulher que deu à luz três filhos é considerada como tendo tido três partos. 

 

653. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

A posse pretoriana de uma propriedade está incluída no termo "herança". 

 

654. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro VII. 

 

Considera-se que as casas são construídas em Roma quando são erigidas contíguas à cidade. 

 

655. Considera-se que terminou uma casa que a completou para que possa ser ocupada. 140. Paulus, On the Lex Julia et 

Papia, Livro VI. 

 

Entende-se que um homem adquiriu algo, ainda que possa tê-lo adquirido por outro. 

 

656. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro VIII. 

 

Como mulher, quando moribunda, considera-se que teve um filho se este lhe for retirado por meio da operação cesariana; 

assim, noutras circunstâncias, pode ser considerada como tendo tido um filho que não teve no momento da sua morte; por 

exemplo, um que regressa das mãos do inimigo. 

 

657. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro VI. 
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Uma junção de herdeiros pode ter lugar de três maneiras diferentes, pois pode ser feita ou através da própria propriedade; ou 

através da propriedade e das palavras contidas no testamento; ou apenas pelas palavras. Não há dúvida de que se unem 

aqueles que estão ligados tanto pelos seus nomes como pela propriedade; por exemplo, "Que Titius e Maevius sejam 

herdeiros de metade dos meus bens"; ou "Que Titius e Maevius sejam meus herdeiros"; ou "Que Titius, com Maevius, seja 

herdeiro de metade dos meus bens". Vejamos, contudo, se omitirmos as partículas "e" "e com," se as partes podem ser 

consideradas como sendo unidas, por exemplo: "Que Lucius Titius, Publius Maevius seja herdeiro de metade da minha 

propriedade," ou, "Que Publius Maevius, Lucius Titius, seja meu herdeiro; que Sempronius seja herdeiro de metade da minha 

propriedade". Como Titius e Maevius têm direito a metade da propriedade, entende-se que se juntam com a referência à 

propriedade, e os termos do testamento. "Que Lucius Titius seja herdeiro de metade da minha propriedade; que Seius seja o 

herdeiro da mesma parte para a qual nomeei Lucius Titius; que Sempronius seja o herdeiro de metade da minha propriedade". 

Julianus diz que pode surgir uma dúvida sobre se a propriedade foi dividida em três partes, ou se Titius foi nomeado herdeiro 

da mesma parte que Gaius Seius. Mas, pela razão de que Sempronius também foi nomeado herdeiro de metade da 

propriedade, é mais provável que os outros dois partilhassem a mesma metade e fossem feitos herdeiros em conjunto. 

 

658. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro IX. 

 

Qualquer pessoa é considerada como tendo propriedade se tiver direito a uma acção para a recuperar, pois tem qualquer coisa 

que tenha o direito de exigir. 

 

659. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Livro X. 

 

Massurius declarou no seu Livro sobre Memoriais que uma amante era considerada pelos antigos como sendo uma mulher 

que vivia com um homem sem ser sua esposa, e que agora é conhecida pelo nome de amigo, ou pela concubina, ligeiramente 

mais honrosa. Granius Flaccus, no seu Livro sobre a Lei Papiriana, diz que a palavra "amante" significa uma mulher que 

coabita com um homem que tem uma esposa; e outras que têm uma é aquela que vive em sua casa, como sua esposa, sem 

estar casada com ele, e a quem os gregos chamam pallakyn. 

 

660. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro X. 

 

Deve dizer-se que pelo termo "parte individual", por vezes, toda a propriedade se refere a ele. 

 

661. Terentius Clemens, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

É estabelecido que o avô e a avó de uma esposa ou de um marido estão incluídos nos termos "sogro" e "sogra". 
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662. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro III. 

 

As pessoas que nascem nos subúrbios da Cidade são entendidas como tendo nascido em Roma. 

 

663. Gaius, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro VIII. 

 

Um homem que tem apenas um filho ou uma filha não está sem filhos; pois a expressão "Ele tem filhos", ou "ele não tem 

filhos", é sempre utilizada no plural, tal como as tabuletas e os codicilos de escrita. 

 

664. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro X. 

 

Pois não podemos dizer de tal pessoa que ele não tem filhos, e temos necessariamente de dizer que ele tem filhos. 

 

665. The Same, On the Lex Julia et Papia, Livro IX. 

 

Se eu estipular convosco o seguinte: "Prometes pagar-me tudo o que eu possa não cobrar ao Titius?" não há dúvida de que se 

eu não cobrar nada ao Titius, ficarás em dívida para comigo por tudo o que ele me devia. 

 

666. Terentius Clemens, On the Lex Julia et Papia, Livro V. 

 

Entende-se que uma propriedade foi concedida a qualquer pessoa quando ele a pode adquirir entrando na mesma. 

 

667. Gaius, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro X. 

 

Não há dúvida de que tanto os homens como as mulheres estão incluídos sob o termo "homem". 

 

668. Terentius Clemens, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro XI. 

 

Quando uma criança está no ventre da sua mãe na altura da morte do seu pai, entende-se que existe legalmente. 

 

669. Macer, Sobre a Lei Relativa ao Vigésimo. 

 

Os mil passos que constituem uma milha não são contabilizados a partir do marco da Cidade de Roma, mas sim a partir das 

casas contíguas à mesma. 
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670. Licinius Rufus, Regras, Livro VII. 

 

Onde há apenas um parente, ele é incluído no termo "parente mais próximo". 

 

671. The Same, Regras, Livro X. 

 

Entende-se que qualquer pessoa teve posse de propriedade durante a maior parte do ano, mesmo que a tenha tido apenas dois 

meses, desde que o seu adversário a tenha tido durante um período mais curto, ou não a tenha tido de todo. 

 

672. Aelius Gallus, On the Meaning of Words Relating to the Law, Livro I. 

 

Um muro é aquele que é construído com ou sem argamassa. 

 

673. Uma estrada é ou um caminho, ou uma auto-estrada. 158. Celsus, Digest, Livro XXV. 

 

Cascellius afirma que, em fraseologia jurídica, fazemos frequentemente uso do número singular quando queremos indicar 

várias coisas do mesmo género; pois dizemos que muitos homens chegaram a Roma, e também que há peixes maus. Do 

mesmo modo, ao fazer uma estipulação, é suficiente fazer referência aos herdeiros no número singular, "Se o caso for 

decidido a meu favor, ou do meu herdeiro", e novamente, "O que quer que lhe diga respeito a si ou ao seu herdeiro", pois é 

evidente que se houver vários herdeiros, eles são incluídos numa estipulação deste tipo. 

 

674. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

Também usamos o termo "dinheiro" para denotar moedas de ouro. 

 

675. The Same, On Sabinus, Livro II. 

 

Tudo está incluído nos termos, "os outros", e, "o saldo", como diz Marcelo com referência a um homem a quem foi legada a 

escolha de um escravo, sendo os outros deixados ao Sempronius; pois ele sustenta que se ele não fizer uma escolha, todos os 

escravos pertencerão ao Sempronius. 

 

676. The Same, On Sabinus, Livro VII. 

 

Uma criança por nascer não é um menor. 
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677. Pomponius, On Sabinus, Livro II. 

 

Uma substituição comum, pela qual um herdeiro é substituído "por aquele que pode morrer por último", é entendida como 

tendo sido feita legalmente, se houver apenas um herdeiro, de acordo com a Lei das Doze Tabelas, pela qual, quando há 

apenas um herdeiro, ele é referido como o parente mais próximo. 

 

678. Quando um testador faz a seguinte disposição no seu testamento: "Se alguma coisa acontecer ao meu filho, que as 

minhas Damas escravas sejam livres", e o filho morrer, as Damas tornar-se-ão livres; pois embora um acidente possa também 

acontecer aos vivos, a morte é entendida por esta expressão, de acordo com a significação ordinária da língua. 

 

679. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

As seguintes palavras, "O melhor e maior possível", podem ter referência a uma única pessoa. 

 

Do mesmo modo, o último testamento mencionado no Édito do Pretor tem referência ao único testamento. 

 

680. Sob o termo "criança" está também incluída uma rapariga, pois as mulheres que recentemente criaram crianças são 

chamadas puerperse, e são geralmente estilizadas pelos gregos. 

 

681. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Não há dúvida que a palavra "filhas" inclui crianças póstumas, enquanto que é certo que o termo "póstumas" não é aplicável 

a uma filha que já nasceu. 

 

682. A palavra "parte" nem sempre significa a metade, mas a parte que é indicada por ela; pois qualquer pessoa pode ser 

orientada para ter a maior parte, ou a vigésima, ou a terceira, ou tanto quanto o testador quiser. Se nada for mencionado a não 

ser a quota, metade da propriedade será devida. 

 

683. As expressões "ter," e "entrar nas mãos," devem ser entendidas como significando posse legal. 

 

684. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Nada se entende por "entrar nas mãos do herdeiro", a menos que todas as dívidas da herança tenham sido pagas. 
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685. The Same, On Sabinus, Livro VI. 

 

Os escravos urbanos e rústicos não se distinguem uns dos outros pelo lugar, mas pela natureza das suas respectivas 

ocupações. Para um administrador não pode ser incluído no número de escravos urbanos, como, por exemplo, aquele que 

mantém a contabilidade das transacções no país, onde vive, pois não difere muito de um agricultor. Um escravo ligado a uma 

casa numa cidade é incluído entre os escravos urbanos. Deve, contudo, ser considerado se o próprio dono emprega alguém no 

seu lugar, o que pode ser determinado a partir do número de escravos e dos seus subescravos. 

 

686. Entende-se que ele passou a noite fora de uma cidade que não passou nenhuma parte da mesma; pois a expressão 

significa a noite inteira. 

 

687. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXV. 

 

O material do qual é composto não está incluído no termo "carvão vegetal", mas será que está incluído no de "lenha"? Talvez 

alguém possa dizer que não, pois toda a madeira não é lenha; mas devemos incluir sob os termos "lenha" ou "carvão vegetal" 

marcas de fogo que foram extintas, e outra madeira queimada que não faz qualquer fumo, ou devemos colocá-la numa classe 

própria? A melhor opinião é que tem uma classe própria. A madeira que foi tratada com enxofre está incluída no termo 

"lenha". A madeira que é preparada para tochas não se encontra sob a cabeça da "lenha", a menos que tenha sido 

especialmente concebida para o efeito. A mesma regra aplica-se às sementes de oliveira, bolotas, e quaisquer outras 

sementes. Quando as pinhas estão inteiras, são incluídas no termo "lenha". 

 

688. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

As varas e estacas são classificadas como material de construção, e por isso não estão incluídas no termo "lenha". 

 

689. The Same, On Sabinus, Livro V. 

 

A cláusula seguinte é inserida não só nos contratos de entrega de propriedade, mas também nas compras, estipulações e 

testamentos, nomeadamente, "Nas melhores condições possíveis", e significa que a terra está garantida como livre de todos 

os ónus, mas não que as servidões lhe são devidas. 

 

690. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXIII. 

 

Sustenta-se que todos os sucessores são entendidos pela palavra "herdeiro", embora isto não possa ser expressamente 

declarado. 
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691. Pomponius, On Sabinus, Livro XVI. 

 

Diz-se que qualquer coisa chegou às suas mãos onde passou para outro através de si, como foi determinado no caso de uma 

herança adquirida por um libertado através do seu patrono, que era um filho sob controlo paterno, em benefício do seu pai 

adoptivo. 

 

692. Ulpianus, On SoMnus, Livro XXXVIII. 

 

É estabelecido que uma mulher livre também está incluída sob o termo "liberto". 

 

693. The Same, On Sabinus, Livro XXXVIII. 

 

Estes estão incluídos sob o termo "colegas" que possuem a mesma autoridade. 

 

694. Qualquer pessoa que se encontre fora dos subúrbios de uma cidade é considerada como ausente; mas não é considerada 

como ausente enquanto ainda dentro dos subúrbios. 

 

695. The Same, On Sabinus, Livro XLII. 

 

Uma coisa é alegar que um escravo não é um ladrão, e outra é dizer que não será responsável por roubo ou danos por ele 

cometidos. Pois quando um homem diz que um escravo não é um ladrão, tem referência à sua disposição; mas quando diz 

que não será responsável por roubo ou danos por ele cometidos, afirma que não será responsável perante ninguém pelas suas 

depredações. 

 

696. Pomponius, On Sabinus, Livro XXII. 

 

No termo "Fazer" está também incluído que "Dar". 

 

697. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLV. 

 

Foi estabelecido que todo o tipo de satisfação deve ser entendido como estando incluído no termo "pagamento". Dizemos que 

ele pagou quem fez o que prometeu fazer. 

 

698. The Same, On Sabinus, Livro XLVII. 
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A natureza do sofisma a que os gregos chamam um silogismo conciso é revelada onde, ao fazer ligeiras alterações em algo 

que é absolutamente verdadeiro, se chega a uma conclusão que é evidentemente falsa. 

 

699. The Same, On Sabinus, Book XLIX. 

 

O termo "dinheiro" não só inclui moeda, mas todos os tipos de propriedade, ou seja, tudo o que é corpóreo; pois não há 

ninguém que tenha dúvidas de que a propriedade corpórea também está incluída na palavra "dinheiro". 

 

700. Herança é um termo legal que se refere tanto ao aumento como à diminuição de um património, uma vez que uma 

herança é grandemente aumentada pelos lucros. 

 

701. O termo "acção" é tanto especial como geral; pois a mesma palavra é utilizada quer seja feita uma reclamação contra a 

pessoa ou contra a propriedade. Contudo, estamos, na sua maioria, habituados a chamar a primeira de pessoal e a segunda de 

real. Penso que os procedimentos extraordinários estão incluídos sob o termo "perseguição", como por exemplo, os 

decorrentes de trusts, e quaisquer outros que não se enquadrem no âmbito do direito comum. 

 

702. A expressão, "Ele deve", é entendida como incluindo qualquer acção que possa ser intentada contra qualquer pessoa; 

quer seja civil ou pretoriana, ou envolva a execução de um trust. 

 

703. The Same, On Sabinus, Book LI. 

 

Não há diferença entre as expressões, "Tanto quanto uma coisa vale", e "Tanto quanto uma coisa parece valer", pois foi 

estabelecido que em ambos os casos deve ser feita uma verdadeira avaliação do imóvel. 

 

704. Pomponius, On Sabinus, Livro XXX. 

 

Pelo termo "cabana", cada edifício construído com o objectivo de proteger as culturas numa quinta, e não uma casa na 

cidade, é entendido como tal. 

 

705. Ofilius diz que a palavra tugurium deriva de um telhado, como se diz que um lugar é coberto com telhas; tal como a 

toga é assim chamada porque a usamos como cobertura. 

 

706. The Same, On Sabinus, Livro XXXV. 
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O verbo "pertencer" tem um significado extremamente amplo, pois não se aplica apenas às coisas que estão incluídas na 

nossa propriedade, mas também àquelas que possuímos sob qualquer título, mesmo que não sejam nossas; e dizemos que os 

artigos nos pertencem, aos quais não temos actualmente título, mas aos quais podemos posteriormente adquirir um. 

 

707. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

O chefe de família que é livre não pode ter um peculiar, tal como um escravo não pode ter uma propriedade. 

 

708. The Same, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

O termo "loja" significa todo o tipo de edifício apto para uma habitação; evidentemente pela razão de que estes são 

geralmente fechados com tábuas (tabulae). 

 

709. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Dela derivam as palavras "tabernáculo" e "contubernales". 

 

710. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Entendemos que uma loja mobilada é aquela em que a mercadoria e os escriturários estão prontos para o negócio. 

 

711. The Same, On the Edict, Livro XXX. 

 

Confiar algo ao cuidado de qualquer pessoa não significa mais do que depositá-lo com ele. 

 

712. The Same, On the Edict, Livro XXXII. 

 

A expressão, "Dinheiro recolhido", refere-se não só ao pagamento, mas também à delegação do crédito. 

 

713. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

O verbo "ter" é compreendido de duas formas diferentes: numa, onde existe o direito de propriedade; na outra, onde a 

propriedade adquirida por qualquer pessoa não pode ser obtida sem concurso. 
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714. Segurança significa responsabilidade assumida com referência a pessoas ou coisas. 189. The Same, On the Edict, Livro 

XXXIV. 

 

A expressão, "Ser obrigado a fazer", tem o seguinte significado; nomeadamente, que uma pessoa se absterá de fazer algo que 

seja contrário a um acordo, ou tomará cuidado para que isso não seja feito. 

 

715. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIV. 

 

Devemos entender os provinciais como sendo pessoas que têm o seu domicílio numa província, e não aqueles que aí 

nasceram. 

 

716. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Existe a seguinte diferença entre divórcio e repúdio: o repúdio pode ter lugar mesmo antes do casamento; mas não se pode 

dizer que uma mulher que está noiva seja devidamente divorciada, uma vez que o divórcio é assim chamado porque as partes 

que se separam são livres de seguir os seus diferentes caminhos. 

 

717. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXVII. 

 

A expressão, "Ou mais", não inclui uma soma ilimitada de dinheiro, mas uma moderada; tal como a cláusula limitativa, "Dez 

ou mais solidi", tem referência à soma menor. 

 

718. O mesmo, Sobre o Édito, Livro XXXVIII. 

 

Estas palavras, "Tanto quanto o bem parece valer", não se referem à medida do dano, mas ao valor estimado do bem. 

 

719. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXIII. 

 

Existe a mesma diferença entre um presente e um presente que existe entre género e espécie; pois Labeo diz que um presente 

é um género, e deriva do verbo "dar", e que um presente é uma espécie, pois é um presente concedido por alguma razão, por 

exemplo, por causa de um nascimento, ou de um casamento. 

 

720. The Same, On the Edict, Book XLVI. 

 

O termo "masculino" estende-se frequentemente a ambos os sexos. 
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721. Vejamos como a palavra "família" deve ser entendida. E de facto, é entendida de várias maneiras, pois tem referência 

tanto à propriedade como às pessoas; à propriedade, como na Lei das Doze Tabelas onde se diz: "Que o parente mais 

próximo do lado do pai tenha a propriedade" (familia). O termo "família" também tem referência a pessoas, como em que a 

mesma lei que se refere a um patrono e ao seu libertado diz: "Desta família para aquela". Neste caso, é estabelecido que a lei 

tem referência a indivíduos. 

 

722. O termo "família" tem referência a cada colecção de pessoas que estão ligadas pelos seus próprios direitos como 

indivíduos, ou pelo vínculo comum de relação geral. Dizemos que uma família está ligada pelos seus próprios direitos 

quando vários estão por natureza ou por lei sujeitos à autoridade de um; por exemplo, o pai de uma família, a mãe de uma 

família, e um filho e uma filha sob controlo paterno, bem como os seus descendentes; por exemplo, netos, netas, e os seus 

sucessores. Ele é designado pai de uma família que tem autoridade sobre a família, e é assim chamado mesmo que não tenha 

filho, pois não consideramos apenas a sua pessoa, mas também o seu direito. Depois, também designamos um menor como o 

pai de uma família, quando o seu pai morre, e cada uma das pessoas que estavam sob o seu controlo começa a ter uma 

família separada, e todas obtêm o título de pai de uma família. O mesmo acontece no caso de um filho emancipado, pois ele 

também tem a sua própria família quando se torna independente. Dizemos que a família de todos os agnados é comum, 

porque mesmo que o chefe de família possa estar morto, e cada um deles tenha uma família separada, ainda assim, todos os 

que estavam sob o seu controlo sozinhos são devidamente considerados como pertencendo à mesma família, uma vez que 

surgiram da mesma casa e raça. 

 

723. Estamos também habituados a aplicar o termo "família" aos corpos de escravos, como explicamos, segundo o Édito do 

Pretor, sob o Título de Roubo, onde o Pretor menciona a família dos agricultores dos rendimentos. Neste caso, nem todos os 

escravos são destinados, mas apenas aqueles que foram designados para este fim, ou seja, para a cobrança de impostos. Numa 

outra parte do Édito estão incluídos todos os escravos; como no caso de assembleias ilegais, e propriedade tomada à força, e 

também onde pode ser instaurado um processo de anulação de um contrato, e a propriedade é devolvida em pior estado 

através do acto do comprador ou da sua família; e finalmente, no caso do interdito Unde vi, o termo família abrange não só 

todos os escravos, mas também as crianças. 

 

724. A palavra "família" aplica-se também a todas aquelas pessoas, que são descendentes do último pai, como dizemos a 

Família Juliana, referindo-se, por assim dizer, a pessoas derivadas de uma certa origem dentro da nossa memória. 

 

725. A esposa é o início e o fim da sua família. 

 

726. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XVI. 
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O próprio chefe da família está incluído no termo "família". 

 

727. É evidente que os filhos não pertencem à família da esposa, porque qualquer pessoa que nasce de um pai não segue a 

família da sua mãe. 

 

728. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro L. 

 

"Informar" é denunciar, impugnar, acusar, e condenar. 

 

729. The Same, On All Tribunals, Livro II. 

 

Entendemos pelo termo "propriedades urbanas" não só todos os edifícios que se situam em cidades, mas também pousadas, e 

as casas que são utilizadas para o comércio nos subúrbios, e nas aldeias, bem como palácios destinados apenas ao prazer; mas 

os materiais, e não a localização, são o que constitui uma propriedade urbana. Assim, se existem jardins anexos a estes 

edifícios, deve dizer-se que estão incluídos sob o termo "bairros urbanos". É evidente que se estes jardins proporcionam mais 

receitas do que o prazer, ou seja, se contiverem vinha ou oliveiras, não devem ser designados "propriedades urbanas". 

 

730. The Same, On All Tribunals, Livro VIII. 

 

Devemos considerar uma pessoa ausente que não esteja no local onde a sua presença é exigida; pois não exigimos que esteja 

além-mar, uma vez que está ausente se estiver fora dos subúrbios da cidade; mas se estiver dentro dos subúrbios, não é 

considerado ausente se não se esconder. 

 

731. Qualquer pessoa que tenha sido capturada pelo inimigo não é considerada ausente, mas aquele que é detido por 

assaltantes é. 

 

732. Julianus, Digest, Livro II. 

 

A seguinte estipulação, "Fornecer um escravo livre de responsabilidade por danos cometidos", não é considerada aplicável a 

infracções como a instauração de processo e punição pública. 

 

733. The Same, Digest, Livro LXXXI. 
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De acordo com uma interpretação justa, deve entender-se, como temos dito frequentemente, que como uma filha sob controlo 

paterno está incluída sob o termo "filho", um neto também deve ser incluído; e um avô também deve ser entendido como 

sendo designado pelo termo "pai". 

 

734. Alfenus Varus, Digest, Livro II. 

 

Quando é declarado num testamento que o herdeiro só gastará cem aurei para despesas funerárias, ou para a erecção de um 

monumento, ele não pode gastar menos do que essa quantia; mas, se desejar gastar mais, pode fazê-lo, e não será considerado 

como tendo feito algo contrário aos termos do testamento. 

 

735. The Same, Digest, Livro VII. 

 

Foi declarado na lei relativa à cobrança de impostos nos portos da Sicília: "Que ninguém deve pagar qualquer imposto sobre 

os escravos que ele levava para a sua própria casa para uso privado". Surgiu a questão se alguém deveria enviar escravos da 

Sicília para Roma, com o objectivo de cultivar terra, se seria ou não obrigado a pagar direitos sobre eles. A resposta foi que 

nesta lei estavam envolvidos dois pontos: primeiro, o que significava a expressão "levar para a sua própria casa"; e segundo, 

qual era o significado da expressão "para seu uso privado"? Portanto, se a palavra "casa" significava o local onde alguém 

vivia, deveria ser perguntado se este se encontrava numa província, ou em Itália; ou se a sua casa só podia ser devidamente 

considerada como estando no seu próprio país. Neste ponto foi decidido que a casa de qualquer pessoa deveria ser 

considerada como sendo o local onde ele tinha a sua casa, mantinha a sua contabilidade, e transaccionava os seus negócios. 

Há, contudo, grandes dúvidas quanto ao significado da expressão, "Para seu uso privado", e foi decidido que esta só tinha 

referência ao que estava preparado para a sua subsistência. Pela mesma razão, poderia também ser perguntado, com 

referência aos escravos que supostamente são para uso do seu senhor, se se destinam a mordomos, carregadores, agricultores, 

supervisores, tecelões, e trabalhadores agrícolas, que são empregados no cultivo do solo, do qual o proprietário obtém o seu 

sustento, ou se se incluem todos os escravos que qualquer pessoa comprou e guardou para seu próprio uso, bem como 

aqueles que empregou para outros fins, e que não foram comprados para voltar a vender. Parece-me que apenas aqueles 

destinados ao uso do chefe de família, que são nomeados para o seu serviço e apoio pessoal, cuja classe inclui manobristas, 

domésticos, criados, cozinheiros, tratadores, e todos os outros dedicados a empregos deste tipo, se destinam. 

 

736. Paulus, Epítomes de Alfenus, Livro II. 

 

O termo "rapaz" tem três significados: primeiro, chamamos a todos os escravos "rapazes"; segundo, falamos de um rapaz em 

contradição com uma rapariga; e terceiro, fazemos uso da palavra para denotar a idade da infância. 

 

737. The Same, Epitomes of Alfenus, Livro IV. 
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Quando alguém vende um pedaço de terra, reservando a fruta, entende-se que reserva as nozes, figos e uvas cujas peles são 

duras e roxas, e são do tipo que não utilizamos para fazer vinho, e que os gregos chamam adequados para fins alimentares. 

 

738. Julianus, On Minicius, Livro VI. 

 

Considera-se que a expressão "recipientes de vinho" é devidamente aplicada aos recipientes utilizados no lagar; pois os barris 

e outros recipientes só são classificados como tal enquanto contêm vinho; pois, quando deixam de o fazer, não têm esta 

denominação, uma vez que podem ser colocados para outros usos; por exemplo, onde o grão é colocado neles. A mesma 

regra aplica-se a outros recipientes de barro, quando são utilizados para vinho, tal como acontece com os primeiros, pois 

quando estão vazios, não são incluídos no número de recipientes para vinho, porque outras coisas podem ser guardadas neles. 

 

739. Africanus, Perguntas, Livro III. 

 

Mela diz que os escravos não estão incluídos no termo "mercadoria", e por esta razão aqueles que os vendem não são 

designados comerciantes, mas revendedores de escravos; e isto é correcto. 

 

740. The Same, Perguntas, Livro IV. 

 

Os termos "propriedade" e "propriedade" aplicam-se a tudo considerado em conjunto, incluindo o direito de sucessão, mas 

não a artigos individuais. 

 

741. Florentinus, Institutos, Livro X. 

 

Quando alguém é ordenado a fazer algo na presença de Titius, não se entende que o tenha feito na sua presença, a menos que 

Titius entenda que é esse o caso; por conseguinte, se ele deve ser louco, ou uma criança, ou adormecido, não se considera que 

tenha praticado o acto na sua presença. Ele deve saber que é feito, mas não é necessário que esteja disposto, pois o que é 

ordenado será feito legalmente, mesmo contra o seu consentimento. 

 

742. Marcianus, Institutos, Livro VII. 

 

Foi decidido que aquele que nascer de escravos urbanos e for enviado para o país para ser criado será classificado como 

escravo urbano. 

 

743. Florentinus, Institutos, Livro VIII. 
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Pelo termo "propriedade real" todos os edifícios e todas as terras são entendidos; ao falar de edifícios numa cidade, no 

entanto, normalmente chamamos-lhes sedes, e nas vilas rurais. Um local sem um edifício numa cidade é chamado área, e no 

campo ager, e este último, quando uma casa é erguida sobre ela, tem o estilo fundus. 

 

744. Ulpianus, On Adultery, Livro I. 

 

Chamamos prevaricadores às pessoas que ajudam a causa dos seus adversários, e enquanto do lado do queixoso favorecem o 

do réu; pois o termo "prevaricador" deriva do verbo "varico", para se pavonear. 

 

745. The Same, Rules, Book I. 

 

A expressão "cedere diem" significa começar a dever uma soma de dinheiro: "venire diem" significa que chegou o dia em 

que o dinheiro pode ser cobrado. Quando alguém faz uma estipulação absoluta, o dinheiro começa a ser devido, e o dia de 

pagamento chega imediatamente. Quando concorda em pagá-lo num determinado momento, a dívida começa imediatamente, 

mas o momento do pagamento não; quando concorda em pagá-lo sob uma condição, a dívida não é contraída, nem a soma é 

pagável, enquanto a condição estiver pendente. 

 

746. "Ms alienum" significa o que devemos aos outros: "IBS suum" é o que os outros nos devem. 

 

747. Negligência grave é negligência extrema, ou seja, não saber o que todos os outros sabem. 214. Marcianus, Ministério 

Público, Livro I. 

 

Uma "obrigação", falando correctamente, é algo que somos obrigados a fazer de acordo com a lei, costumes, ou o comando 

de alguém que tem o direito de ordenar que seja feito. Os presentes, contudo, são, correctamente falando, coisas que damos 

voluntariamente sem sermos obrigados a fazê-lo por lei ou pelo nosso dever; e se não forem dados, ninguém pode ser 

culpado, e se forem dados, o doador tem geralmente direito a elogios. Numa palavra, foi decidido que os dois termos não são 

permutáveis, mas que uma doação pode dar origem a uma obrigação adequada. 

 

748. Paulus, Sobre a Lex Fufia Caninia. 

 

A palavra "poder" tem vários significados: com referência aos magistrados, significa jurisdição; com referência às crianças, 

significa controlo paterno; com referência aos escravos, significa a autoridade de um mestre. Mas quando trazemos um 

processo de rendição de um escravo a título de reparação pelos danos por ele cometidos, contra o seu senhor que não o 
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defende, referimo-nos ao corpo do escravo e à autoridade sobre ele. Sabinus e Cassius dizem que, segundo a Lei Atiniana, os 

bens roubados são considerados como estando sob o controlo do amo, se este tiver o poder de os recuperar. 

 

749. Ulpianus, Sobre a Lex Aelia Sentia, Livro I. 

 

É verdade que quando alguém é preso, não é detido para ser acorrentado ou colocado acorrentado, a menos que esteja preso 

ao seu corpo. 

 

750. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro I. 

 

Há uma grande diferença entre as condições, "Quando ele será capaz de falar", e "Depois de ter sido capaz de falar", pois fica 

estabelecido que o último tem um significado mais amplo do que o primeiro, que só tem referência ao momento em que a 

pessoa pode falar pela primeira vez. 

 

751. Do mesmo modo, quando uma condição é declarada da seguinte forma: "Faça isto em tantos dias", se nada mais deve 

ser acrescentado, a condição deve ser cumprida no prazo de dois dias. 

 

752. Papinianus, Perguntas, Livro XXVII. 

 

As palavras "fazer", incluem tudo o que pode ser feito; assim como "dar", "pagar", "contar", "julgar", "andar". 

 

753. The Same, Opinions, Livro II. 

 

Foi estabelecido, que, nos acordos, a intenção das partes contratantes deve ser considerada mais do que os termos da 

estipulação. Portanto, quando os magistrados municipais arrendam terrenos pertencentes à sua cidade, sob a condição, "de 

que o herdeiro da pessoa que os arrenda goze", o direito do herdeiro também pode ser transferido para o seu legatário. 

 

754. Callistratus, Perguntas, Livro II. 

 

Pelo termo "filhos", netos e bisnetos, e todos os seus descendentes são entendidos, pois a Lei das Doze Tabelas inclui todos 

estes sob o termo "herdeiros próprios". Quando as leis consideram necessário utilizar nomes separados para diferentes 

parentes, por exemplo, filhos, netos, bisnetos, e os seus descendentes, não significam que isto se estenda a todos os que vêm 

depois deles. Mas quando certas pessoas ou graus não são especificados, mas apenas são mencionados aqueles que são 

descendentes da mesma linhagem, eles são incluídos sob o termo "filhos". 
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755. Papirius Fronto, contudo, no Terceiro Livro de Opiniões, diz que quando se trata de terra, com um agricultor e a sua 

esposa e filhos, os netos descendentes dos filhos também são incluídos, a menos que a intenção do testador tenha sido outra; 

pois foi frequentemente decidido que no termo "filhos", os netos também são incluídos. 

 

756. O Divino Marcus declarou num Rescript que qualquer pessoa que deixasse um neto seu herdeiro não era considerado 

como tendo morrido sem problemas. 

 

757. Para além de tudo isto, a Natureza ensina-nos que os pais afectuosos, que casam com a intenção e desejo de ter filhos, 

ineludem sob o termo todos os que deles são descendentes. Pois não podemos designar os nossos netos por um nome mais 

amoroso do que o dos filhos, uma vez que o temos, e criar filhos e filhas com o propósito de perpetuar a nossa memória, para 

sempre, através da sua descendência. 

 

758. Paulus, Opiniões, Livro X. 

 

Paulus diz que ele pode ser devidamente estilizado como um falso tutor que não é de todo um tutor; ou que é nomeado para 

um menor que já tem um tutor, ou que não tem nenhum; tal como é o caso de uma vontade falsa, que não é de todo uma 

vontade, ou uma medida falsa, que na realidade não é uma medida. 

 

759. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro II. 

 

Pelo termo "dinheiro" não só se entende moeda, mas todos os tipos de bens, quer estejam ligados ao solo, quer sejam móveis, 

e que sejam tanto corpóreos como incorpóreos. 

 

760. Paulus, Opiniões, Livro II. 

 

A definição de negligência grosseira é não saber o que todas as pessoas sabem. 

 

761. Não devemos chamar amigos àquelas pessoas com as quais temos apenas um ligeiro conhecimento; mas sim aqueles 

com quem os nossos pais têm entretido relações honrosas e familiares. 

 

762. Venuleius, Stipulations, Livro VII. 

 

O termo "cadeias" aplica-se tanto à restrição privada como pública da liberdade; "custódia", no entanto, só tem referência à 

prisão pública. 
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763. Tryphoninus, Disputations, Livro I. 

 

Um escravo fugitivo não é aquele que meramente formou o desígnio de fugir do seu senhor, mesmo que se tenha gabado de 

pretender fazê-lo, mas aquele que de facto começou a sua fuga; pois, como qualquer pessoa pode chamar a uma pessoa um 

ladrão, um adúltero, ou um jogador, a partir de certas indicações unicamente decorrentes das suas intenções, embora nunca 

tenha roubado nada ao proprietário, ou corrompido qualquer mulher, mas apenas resolveu fazê-lo, quando uma oportunidade 

oferecida, ainda assim, não pode ser entendido como tendo cometido a infracção até que o seu desígnio tenha sido executado, 

e por isso é estabelecido que um escravo não será considerado um fugitivo ou um vagabundo, meramente porque teve a 

intenção de se tornar um, mas apenas depois de ter cometido o acto. 

 

764. The Same, Manuais, Livro I. 

 

A negligência grosseira é uma falha: uma grande falha é uma fraude. 

 

765. The Same, Manuais, Livro II. 

 

A posse pretoriana de uma herança não é concedida aos herdeiros do herdeiro, pela seguinte cláusula do Édito: "Eu 

concederei a posse àquele que é o herdeiro do falecido". Mais uma vez, na seguinte substituição: "Aquele que for meu 

herdeiro", apenas se pretende que seja o próximo herdeiro, ou o herdeiro nomeado, mesmo que não seja o próximo em 

sucessão. 

 

766. O mesmo, Sobre Inquéritos Judiciais. 

 

Por "concidadãos" entendem-se aqueles que nascem na mesma cidade. 

 

767. The Same, On Implied Trusts. 

 

Devemos entender pela expressão "assuntos transaccionados ou concluídos", não só aqueles que estão em disputa, mas 

também aqueles com referência aos quais não existe qualquer controvérsia. 

 

768. O Mesmo, Sobre o Decreto Orfeu do Senado. 

 

Entre estas estão as questões que foram decididas judicialmente; são aquelas com referência às quais foi feito um 

compromisso; e as que foram prescritas por lapso de tempo. 
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769. O mesmo, Sobre o Decreto Tertuliano do Senado. 

 

Quando dizemos que uma criança, que se espera que nasça, é considerada como já existente, isto só é verdade quando os seus 

direitos estão em questão, mas nenhuma vantagem se acumula para os outros, a menos que nasçam de facto. 

 

770. Gaius, On Verbal Obligations, Livro I. 

 

A declaração, "Que valem mais de trinta aurei", faz referência tanto a uma soma de dinheiro, como à avaliação de bens. 

 

771. The Same, On the Law of the Twelve Tables, Livro I. 

 

As seguintes expressões, "Se ele engana", "Se ele está em falta", "Se ele frustra", são as fontes de onde deriva o termo 

"caluniadores", porque irritam os outros com processos judiciais através de fraude e engano. 

 

772. No terceiro dia após os Kalends de Janeiro, são oferecidas orações para a preservação do Imperador. 

 

773. Normalmente falando, tudo o que é descarregado de um arco é chamado dardo; agora, porém, significa tudo o que é 

lançado pela mão; e segue-se que mesmo uma pedra, ou um pedaço de madeira, ou ferro, estão incluídos neste termo. É 

assim chamado porque é enviado para longe, e é o que os gregos designam como algo que é lançado para longe. Podemos 

detectar este significado na palavra grega, pois aquilo a que chamamos um dardo, eles estilizam, o que geralmente significa 

algo expedido de um arco, mas que também significa qualquer coisa projectada pela mão. Xenofonte informa-nos deste facto, 

pois diz: "Eles carregavam dardos, lanças, flechas, fundas, e também pedras". O que é enviado de um arco é o que os gregos 

chamam toceuma, ou seja, uma flecha, mas por nós é designado pelo nome comum de "dardo". 

 

774. The Same, On the Law of the Twelve Tables, Book II. 

 

Aqueles a quem chamamos inimigos, os antigos chamados perduelles, indicando por este termo que eram pessoas com quem 

estavam em guerra. 

 

775. Ele é considerado solvente que possui bens suficientes para satisfazer qualquer reclamação que possa ser apresentada 

contra ele por um credor. 

 

776. Algumas autoridades sustentam que o termo "subsistência" tem apenas referência a alimentos; mas Ofilius e Atticus 

dizem que sob este termo estão incluídos o vestuário e a cobertura de cada descrição, pois sem eles ninguém pode subsistir. 
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777. The Same, On the Law of the Twelve Tables, Livro III. 

 

Aplicamos correctamente o termo "transportar", ao que qualquer pessoa transporta por meio do seu corpo; "transportar", 

"transportar". 

 

ao que quer que se transmita através de uma besta de carga; e "conduzir" tem referência a animais. 

 

778. Chamamos trabalhadores em madeira não só aqueles que polem a madeira, mas também todos aqueles que constroem 

casas. 236. The Same, On the Law of the Twelve Tables, Livro IV. 

 

Aqueles que falam de veneno, devem acrescentar se é bom ou mau, pois os medicamentos são venenos, e são assim 

chamados porque mudam a disposição natural daqueles a quem são administrados. Aquilo a que chamamos veneno ao estilo 

farmakon dos gregos; e entre eles, drogas nocivas, bem como remédios medicinais, estão incluídos sob este termo, razão pela 

qual os distinguem por outro nome. Homero, o mais ilustre dos seus poetas, informa-nos disto, pois diz: "Há muitos tipos de 

venenos, alguns dos quais são bons, e outros são maus". 

 

779. Javolenus diz que o fruto é aquilo que tem uma semente, como no caso dos gregos que chamam a todos os tipos de 

árvores akrodrua. 

 

780. The Same, On the Law of the Twelve Tables, Livro V. 

 

Uma lei que contém duas afirmações negativas em vez de proibições. Isto também é notado por Servius. 

 

781. The Same, On the Law of the Twelve Tables, Livro VI. 

 

O termo "plebeuan" aplica-se a todos os cidadãos, excepto os senadores. 

 

782. Chamada a testemunhar", é dar testemunho. 

 

783. A palavra "penhor" deriva do punho, porque tudo o que é dado por meio de penhor é transferido pela mão. Assim, 

algumas autoridades sustentam, e pode ser verdade, que um penhor, propriamente dito, só pode consistir em bens móveis. 

 

784. Todas as infracções são abraçadas no termo "noxia". 

 

785. Pomponius, Enchiridion. 
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Um menor é aquele que ainda não atingiu a idade da puberdade, e que deixou de estar sob o controlo do seu pai, quer pela 

morte deste último, quer pela sua própria mancifração. 

 

786. O termo "escravos" deriva do facto de que os comandantes dos nossos exércitos estavam anteriormente habituados a 

vender os seus cativos, e a preservá-los para este fim, em vez de os matar. 

 

787. Um habitante é aquele que tem o seu domicílio em algum país, e a quem os gregos chamam paroikon, ou seja, 

"contíguo". Aqueles que habitam em cidades não são chamados de habitantes, tal como aqueles que têm terra perto de 

alguma cidade, e que a ela se levam, como a um resort. 

 

788. Um emprego público é um cargo conferido a algum indivíduo privado, através do qual resulta um benefício 

extraordinário para os cidadãos individual e colectivamente, bem como para os seus bens através da sua autoridade 

magisterial. 

 

789. Um estranho é aquele a quem o apoikon estilo gregos, ou seja, aquele que deixou a sua casa para se tornar um 

colonizador. 

 

790. Certas autoridades sustentam que os decuriões são assim chamados pela razão de que, no início, quando as colónias 

foram estabelecidas, a décima parte daqueles que as fundaram, foram geralmente formados num corpo com o objectivo de 

dar conselhos públicos. 

 

791. A palavra "cidade" é derivada do verbo urbo, que significa marcar um limite com um arado. Varus diz que a curva de 

um arado, que é normalmente usada para traçar os limites de uma cidade prestes a ser construída, é chamada urbum. 

 

792. O termo "cidade fortificada" (oppidum), deriva das operações, pela razão de que as suas muralhas são construídas para 

proporcionar a segurança da propriedade. 

 

793. A palavra "território" significa todos os terrenos incluídos dentro dos limites de qualquer cidade. Algumas autoridades 

sustentam que é assim chamado, porque os magistrados têm o direito de inspirar medo dentro dos seus limites, ou seja, o 

direito de remover as pessoas. 

 

794. É duvidoso que o termo "seu" signifique o todo ou uma parte; e por conseguinte, qualquer pessoa que jure que algo não 

é seu deve acrescentar que não tem qualquer co-propriedade com outro. 
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795. Paulus, On the Six Books of Imperial Decrees having Reference to Judicial Inquiries, Livro I. 

 

Levantou-se a questão de saber se a expressão, "O dote será devolvido em caso de dissolução do casamento", se refere não só 

ao divórcio, mas também à morte; ou seja, se esta era a intenção das partes contratantes no presente caso; e várias autoridades 

pensam que era essa a intenção, enquanto a opinião contrária é defendida por outras. Por este motivo, o Imperador decidiu 

que "o acordo era que, em nenhuma circunstância, o dote deveria permanecer nas mãos do marido". 

 

796. Quintus Mucius Scaevola, Definições. 

 

O bem móvel é tal que não está ligado ao solo, ou seja, tudo o que não faz parte de um edifício ou outra estrutura. 

 

797. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro II. 

 

Labeo diz que um mastro faz parte de um navio, mas que as pequenas velas não fazem, porque muitos navios seriam inúteis 

sem mastros, e por isso são considerados como pertencendo a navios; as velas, no entanto, são consideradas mais como um 

acréscimo do que como partes de um navio. 

 

798. O Labeo diz que existe uma diferença entre aquilo que é projectado, e aquilo que é inserido em qualquer coisa como 

uma projecção, é apresentado de tal forma que não tem um suporte, como por exemplo, varandas e telhados; e aquilo que é 

inserido num edifício repousa sobre algo, por exemplo, vigas e vigas. 

 

799. O Labeo diz que onde o chumbo é utilizado em vez de telha para cobrir uma casa, faz parte dela; mas que onde é 

utilizado com o propósito de cobrir uma galeria aberta não o faz. 

 

800. Labeo diz que uma viúva não é apenas uma mulher que foi casada em algum momento, mas também uma que não teve 

marido; pois o termo também se aplica a uma pessoa que é idiota ou louca, e a palavra também significa sem a união de duas 

pessoas. 

 

801. Labeo também diz, que um edifício composto por tábuas erguidas com o objectivo de proteger qualquer lugar durante o 

Inverno, e que é removido no Verão, é uma casa; uma vez que foi concebido para uso perpétuo, embora não esteja ligado ao 

solo, pelo facto de ser removido durante uma parte do tempo. 

 

802. Scaevola, Digest, Livro XVIII. 

 



3600 

 

Scaevola deu como sua opinião que era geralmente aceite que essas pessoas deveriam ser entendidas como sendo incluídas 

no termo "libertos" que tenham sido manumumumiadas sob uma primeira vontade ou um testamento subsequente, a menos 

que aquele por quem foram reclamadas pudesse mostrar claramente que isto é contrário à intenção do falecido. 

 

803. Labeo, Epitomes of Probabilities de Paulus, Livro IV. 

 

Uma pena é uma multa, e uma multa é uma penalidade. Paulus: Ambas estas afirmações são falsas; pois a diferença entre 

estas coisas é evidente pelo facto de que um recurso não pode ser retirado de uma pena, pois quando alguém é condenado por 

um delito, a pena é fixa, e deve ser paga de imediato; mas um recurso pode ser retirado de uma multa, pois não é devido a 

não ser que um recurso não seja retirado, ou o recorrente perde o seu caso; e é o mesmo que se o juiz o tivesse passado quem 

estava autorizado a fazê-lo. Assim, a diferença entre estas coisas torna-se aparente, porque certas sanções são prescritas para 

certos actos ilegais; mas este não é o caso das multas, pois o juiz tem poder para impor qualquer multa que lhe agrade, a 

menos que o montante que pode impor seja fixado por lei. 

 

804. Pomponius, Epístolas, Livro X. 

 

Estátuas presas aos seus pedestais, quadros pendurados por correntes ou presos às paredes, e candeeiros afixados de forma 

semelhante, não fazem parte de uma casa; pois são antes colocados ali como ornamentos do que como partes constituintes de 

edifícios. 

 

805. O Labeo também diz que a parede normalmente colocada em frente de uma casa constitui uma parte da mesma. 246. 

The Same, Letters, Livro XVI. 

 

É afirmado nas "Probabilidades" de Labeo que a expressão "Produzir" tem referência à exposição em tribunal da propriedade 

em disputa. Para quem aparece pessoalmente não produz, por essa razão, o bem em disputa; e quem produz uma pessoa que 

ou é burra, louca, ou uma criança, não é considerado como produzindo-o de todo; pois ninguém deste tipo pode, em 

circunstância alguma, ser devidamente considerado como estando presente. 

 

806. O termo "restituição" faz referência não só ao corpo da coisa em si, mas também a todos os direitos e condições que lhe 

estão associados; por conseguinte, a restituição completa é entendida pela lei. 

 

 

 

 

Título. 17. Relativo às diferentes regras da lei antiga 
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807. Paulus, On Plautius, Livro XVI. 

 

Uma regra é uma declaração, em poucas palavras, do curso a seguir no assunto em discussão. A lei, contudo, não deriva da 

regra, mas a regra é estabelecida pela lei. Assim, uma breve decisão do ponto em questão é tomada pela regra; ou, como diz 

Sabinus, é dada uma explicação concisa do caso, que, contudo, em outros casos a que não é aplicável, perde a sua força. 

 

808. Ulpianus, On Sabinus, Livro I. 

 

As mulheres são excluídas de todos os empregos civis ou públicos; por conseguinte, não podem ser juízes, ou desempenhar 

as funções de magistrados, ou intentar acções em tribunal, ou tornar-se fiadoras de outros, ou agir como advogadas. 

 

809. Um menor, também, deve abster-se de todos os empregos civis. 3. The Same, On Sabinus, Livro III. 

 

Aquele que pode consentir abertamente pode igualmente fazê-lo, não recusando. 

 

810. The Same, On Sabinus, Livro VI. 

 

Ele não é considerado como dando o seu pleno consentimento a quem obedece ao comando do seu pai ou do seu mestre. 

 

811. Paulus, On Sabinus, Livro II. 

 

Nas transacções comerciais, a condição de uma pessoa insana é uma coisa, e a de um menor para além da idade da infância é 

outra, embora nenhum dos dois possa compreender perfeitamente o que lhe é exigido, pois uma pessoa insana não pode 

transaccionar qualquer negócio, mas um menor pode tratar de qualquer coisa deste tipo com a autoridade do seu tutor. 

 

812. Ulpianus, On Sabinus, Livro VII. 

 

Uma pessoa não deseja ser um herdeiro que está disposto a que uma propriedade seja transferida para outra. 

 

813. Pomponius, On Sabinus, Livro III. 
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A nossa lei não sofre ninguém que esteja na vida civil para morrer tanto testa como intesta, pois existe um antagonismo 

natural entre os dois termos. 

 

814. The Same, On Sabinus, Livro IV. 

 

Os direitos do sangue não podem ser anulados por qualquer Lei Civil. 

 

815. Ulpianus, On Sabinus, Livro XV. 

 

Em assuntos obscuros, seguimos sempre o menos ambíguo. 

 

816. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

É de acordo com a natureza que ele deve usufruir do benefício de qualquer coisa que pague as despesas que lhe estão 

associadas. 

 

817. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

O que é nosso não pode ser transferido para outro sem o nosso consentimento. 

 

818. Paulus, On Sabinus, Livro III. 

 

Na interpretação dos testamentos, a intenção do testador deve ser interpretada de forma liberal. 

 

819. Ulpianus, On Sabinus, Livro XIX. 

 

Ele não é considerado como tendo adquirido nada cuja reivindicação tenha sido barrada por uma excepção. 

 

820. Pomponius, On Sabinus, Livro V. 

 

Em todas as obrigações em que o momento do pagamento não é inserido, a dívida é devida imediatamente. 

 

821. Paulus, On Sabinus, Livro IV. 

 

Qualquer pessoa que tenha o direito de acção para recuperar bens é considerada como tendo a posse dos mesmos. 
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822. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXI. 

 

Uma venda não é fictícia quando o preço é acordado. 

 

823. The Same, On Sabinus, Livro XXIII. 

 

Quando um tempo é prescrito por um testamento, é considerado como tendo sido inserido em benefício do herdeiro, a menos 

que a intenção do testador tenha sido diferente; como no caso de estipulações, onde o tempo é concedido em favor do 

promotor. 

 

824. Pomponius, On Sabinus, Livro VI. 

 

Quando os legados passarem aos nossos herdeiros após a nossa morte, beneficiarão aqueles sob cujo controlo estávamos no 

momento em que os adquirimos. O caso é diferente quando fazemos estipulações; pois se estipularmos sob uma condição, 

adquiriremos a propriedade, para as mesmas partes em todas as circunstâncias, mesmo que a condição deva ser cumprida 

depois de termos sido libertados da autoridade de um mestre. Paulus: Quando um filho sob controlo paterno estipula sob uma 

condição, e é então emancipado, e a condição é depois cumprida, uma acção será a favor do seu pai, porque, no caso de 

estipulações, o momento em que contratamos é tido em conta. 

 

825. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXIV. 

 

Quem faz um acordo com outro ou não é ignorante ou não deve ser ignorante da sua condição; o herdeiro, contudo, não pode 

ser culpado em tais circunstâncias, uma vez que não contraiu voluntariamente com os legatários. 

 

826. Uma excepção por fraude não funciona normalmente como uma barra para aqueles que não são excluídos pela vontade 

do testador. 

 

827. Pomponius, On Sabinus, Livro VII. 

 

Sempre que o significado de uma concessão de liberdade seja duvidoso, deve ser tomada uma decisão em favor da liberdade. 

 

828. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

Aquele a quem for permitido fazer mais, será permitido fazer menos. 
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829. The Same, On Sabinus, Livro XXVIII. 

 

Nenhuma obrigação vinculará quem quer que seja de uma condição servil. 

 

830. A regra é geralmente aprovada que, sempre que, em acordos bona fide, uma condição é deixada à decisão do 

proprietário do bem, ou do seu agente, entende-se que isto é feito de acordo com o julgamento de um bom cidadão. 

 

831. The Same, On Sabinus, Livro XXIX. 

 

Certos contratos envolvem apenas fraude, outros envolvem tanto fraude como negligência. Os que envolvem fraude são 

depósitos e transferências sob um título precário; os que envolvem tanto fraude como negligência são mandato, empréstimo 

para uso, venda, penhor, contratação, e também a outorga do dote, tutela, e a transacção de negócios. (Os dois últimos, 

contudo, exigem uma diligência extraordinária.) A parceria e a co-propriedade de propriedade envolvem tanto fraude como 

negligência. Isto, porém, só acontece quando nada foi expressamente acordado, nem mais nem menos, nos diferentes 

contratos; pois o que foi acordado no início deve ser observado, uma vez que o contrato impõe uma lei; excepto quando, 

como diz Celsus, o contrato não seria válido se fosse acordado que nenhuma fraude deveria ser cometida, pois isto é 

contrário à boa fé ligada aos contratos; e esta é a nossa prática actual. No entanto, nenhuma responsabilidade é assumida no 

caso de acidentes com animais, ou da sua morte, ou de qualquer outra coisa que aconteça que não se deva a negligência; ou 

com referência à fuga de escravos que não era costume guardar, ladrões, tumultos, incêndios, inundações, e os ataques de 

ladrões. 

 

832. Paulus, On Sabinus, Livro V. 

 

Sempre que o interesse de alguém está em causa, é uma questão de facto, e não de lei. 

 

833. Pomponius, On Sabinus, Livro XI. 

 

Real é melhor do que a segurança pessoal. 

 

834. Ulpianus, Sobre o Sabinus, Livro XXX. 

 

Qualquer pessoa que tenha o direito de alienar bens contra o consentimento de uma pessoa que esteja presente tem muito 

melhor direito a fazê-lo quando desconhece o facto, e está ausente. 
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835. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XVI. 

 

Nada prescrito quer pelo Pretoriano quer pelo Direito Civil pode ser alterado pelo acordo de particulares; embora a base da 

obrigação possa ser alterada por consentimento mútuo, pela aplicação da própria lei, e pela invocação de uma excepção com 

base num acordo informal; pela razão de que a causa de uma acção conferida quer pela lei quer pelo Pretor não é anulada 

pelo acordo de particulares, a menos que tenha sido feita entre eles no momento em que a acção foi intentada. 

 

836. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

O Divino Pio declarou num Rescript que aqueles que foram processados por causa de uma demonstração de liberalidade só 

poderiam ter um julgamento contra eles por uma quantia que pudessem pagar. 

 

837. Paulus, On Sabinus, Livro VIII. 

 

Qualquer coisa que seja nula no início não pode ser remediada por um lapso de tempo. 

 

838. Ulpianus, On Sabinus, Livro XXXVI. 

 

O consentimento e não a coabitação constituem casamento. 

 

839. The Same, On Sabinus, Livro XLII. 

 

É verdade que nem acordos nem estipulações podem revogar um acto que já tenha sido realizado; pois o que quer que seja 

impossível não pode ser incluído num acordo ou numa estipulação de modo a tornar eficaz uma acção ou acordo pretoriano. 

 

840. The Same, On Sabinus, Livro XLIII. 

 

No que diz respeito ao Direito Civil, os escravos não são considerados pessoas, mas isto é um motim de acordo com o direito 

natural, porque o direito natural considera todos os homens como iguais. 

 

841. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XXII. 

 

Quando ou o queixoso ou o réu tentam provar um título lucrativo, o caso do queixoso é o mais difícil de estabelecer. 

 

842. Ulpianus, On Sabinus, Livro XLII. 
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Em todas as estipulações e outros contratos, seguimos a intenção das partes; e se não for evidente qual foi a sua intenção, 

observamos o costume do local onde a transacção foi concluída. Mas que regra deve ser adoptada se o costume do local não 

resolveu nada, porque variou? Neste caso, a menor quantia deve ser exacta. 

 

843. The Same, On Sabinus, Livro XLVIII. 

 

Nada é tão natural que uma obrigação deva ser ab-rogada da mesma forma em que foi contratada; por conseguinte, uma 

obrigação verbal é ab-rogada por palavras, e uma baseada no mero consentimento das partes é anulada pela discordância de 

ambas. 

 

844. Pomponius, On Sabinus, Livro XXVII. 

 

É culpável interferir em algo com o qual não se tem qualquer preocupação. 

 

845. Ulpianus, On Sabinus, Livro LI. 

 

Qualquer pessoa que tenha o poder de condenar tem também o poder de absolver. 

 

846. Pomponius, Sobre o Sabinus, Livro XXIX. 

 

Tal como um herdeiro não deve ser sujeito a uma pena incorrida pelo falecido por um crime, também ele não deve lucrar com 

nada que possa chegar às suas mãos por causa do crime. 

 

847. The Same, On Sabinus, Livro XXXII. 

 

Em todos os casos, um acto é considerado como tendo sido praticado, em que qualquer pessoa é impedida de o praticar por 

outro. 

 

848. The Same, On Sabinus, Livro XXXIV. 

 

Uma pessoa louca, e que está proibida de gerir a sua propriedade, não tem vontade. 

 

849. Ulpianus, On the Edict, Livro XXVI. 
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Tudo o que um queixoso não está autorizado a fazer, não é permitido ao réu. 

 

850. Quando o direito à propriedade é obscuro, é melhor favorecer a parte que tenta recuperá-la do que aquele que se esforça 

por obtê-la pela primeira vez. 

 

851. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro IX. 

 

Aqueles que sucederem a outro têm boas razões para alegar ignorância sobre se o que é exigido é devido ou não. Os fiadores, 

assim como os herdeiros, também podem alegar ignorância como desculpa. Isto, porém, só se aplica a um herdeiro quando é 

processado, e não quando interpõe a acção; pois é evidente que quem interpõe a acção deve ser informado, pois está em seu 

poder fazê-lo quando o desejar, e deve, em primeiro lugar, examinar cuidadosamente a acção, e depois proceder à sua 

recolha. 

 

852. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXVIII. 

 

Ninguém que negue que deve alguma coisa está impedido de fazer qualquer outra defesa, a menos que a lei o proíba. 

 

853. Sempre que várias acções possam ser intentadas pela mesma coisa, uma só deve ser empregue. 

 

44. The Same, On the Edict, Livro XXIX. 

 

Concedemos uma acção contra um herdeiro pelo montante com que este lucrou através da fraude do falecido, mas isto não se 

aplica a qualquer fraude sua. 

 

854. The Same, On the Edict, Livro XXX. 

 

Nem o penhor, nem o depósito, nem a posse por título precário, nem a compra, nem a locação de propriedade própria, podem 

subsistir. 

 

855. O acordo dos particulares não afecta o direito público. 

 

46. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro X. 

 

Ninguém é obrigado a fazer a restituição de nada que tenha sido exigido a título de sanção. 

 



3608 

 

856. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXX. 

 

Não há obrigação de dar conselhos que não sejam fraudulentos; se, no entanto, estes devem ser dados com intenção 

fraudulenta e enganosa, uma acção por fraude mentirá. 

 

857. O parceiro do meu parceiro não é meu. 

 

48. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

Tudo o que é feito ou dito no calor da raiva não é considerado de qualquer efeito, a menos que a perseverança da parte em 

questão revele a condição da sua mente. Portanto, quando uma esposa regressa após um curto período de tempo, não é 

considerada divorciada. 

 

858. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXXV. 

 

A traição de uma pessoa não dá fundamento a outra para uma acção quando ela não foi afectada por ela. 

 

859. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXXIX. 

 

Está livre de culpas quem está ciente de uma violação da lei que está a ser cometida, mas é incapaz de a impedir. 

 

860. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XV. 

 

Ninguém é considerado como tendo adquirido algo que é obrigado a entregar a outro. 

 

861. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLIV. 

 

Não só aquele que se esconde é considerado não defender um caso, mas também aquele que, estando presente, se recusa a 

defender-se ou não está disposto a prosseguir. 

 

862. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLII. 

 

Uma pessoa tem o direito de recuperar dinheiro que pagou por engano, mas quando o paga intencionalmente é considerado 

como uma doação. 
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863. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XLVI. 

 

Ninguém pode transferir para outra pessoa um direito que ele próprio não possui. 

 

864. Gaius, On Wills Relating to the Urban Edict, Livro II. 

 

Ninguém é considerado cometer uma fraude que faça o que tem o direito de fazer. 

 

865. The Same, On Legacies Relating to the Urban Edict, Livro III. 

 

Em questões que são duvidosas, a opinião mais benevolente deve sempre obter a preferência. 

 

866. The Same, Sobre o Édito Principal, Livro XVIII. 

 

A boa fé não permite que a mesma dívida seja cobrada duas vezes. 

 

867. Ulpianus, Disputations, Livro II. 

 

Uma acção De peculia não é normalmente concedida contra um pai em casos criminais. 

 

868. The Same, Disputations, Livro III. 

 

Decide-se que um herdeiro tem a mesma autoridade e os mesmos direitos de que gozava o falecido. 

 

869. The Same, Disputations, Livro X. 

 

Entende-se sempre que ele dirige algo a ser feito que não impede outro de intervir em seu nome. No entanto, se alguém que 

não tenha consentido ratificar uma transacção, estará sujeito a uma acção por mandato. 

 

870. The Same, Opinions, Livro III. 

 

Qualquer pessoa tem o direito de reparar a sua própria casa, desde que não o faça contra o consentimento de outro, em terras 

às quais não tenha direito. 

 

871. Julianus, Digest, Livro VI. 
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A herança nada mais é do que sucessão a todos os direitos de que goza o falecido. 

 

872. The Same, Digest, Livro XVII. 

 

Qualquer pessoa que, sem intenção fraudulenta, procede a julgamento, não é considerada como estando em falta de 

pagamento. 

 

873. The Same, Digest, Livro XXIX. 

 

Qualquer coisa que raramente ocorra não deve ser considerada precipitadamente na transacção de negócios. 

 

874. The Same, Digest, Book LIV. 

 

A espécie de sofisma que os gregos designam por "silogismo conciso" é onde a partir de premissas que são evidentemente 

verdadeiras, por meio de alterações triviais, se deduzem conclusões que são claramente falsas. 

 

875. The Same, Digest, Book LX. 

 

Marcellus diz que deixa de ser um devedor que obtém uma excepção legal, e que não é contrária à equidade natural. 

 

876. The Same, Digest, Livro LXXXVII. 

 

Sempre que uma frase tem dois significados, este deve ser aceite, o que é o mais adaptado ao caso. 

 

877. Paulus, On the Recovery of a Dowry. 

 

Em todos os casos deve ser observado que quando a condição de uma pessoa dá terreno para uma vantagem, e esta falta, a 

vantagem também desaparece; mas quando a acção o exige, qualquer pessoa pode processá-lo, e o terreno para a vantagem 

permanece. 

 

878. O mesmo, relativamente à Cessão de Liberdades. 

 

Um benefício não é conferido a uma pessoa que não esteja disposta a aceitá-lo. 
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879. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro II. 

 

Ninguém a quem tenha sido conferido o direito de condenar um ofensor à morte, ou a qualquer outra punição, pode transferir 

a sua autoridade para outro. 

 

880. The Same, On the Duties of Proconsul, Livro II. 

 

Tudo o que requer uma investigação não pode ser resolvido por meio de uma petição. 

 

881. Javolenus, On the Last Works of Labeo, Livro III. 

 

Os lucros de qualquer tipo de propriedade podem ser dados em penhor. 

 

882. Quintus Mucius Scaevola, Regras. 

 

A tutela deriva do direito de herança, excepto quando há herdeiros femininos. 

 

883. Ninguém pode nomear um tutor para ninguém, excepto para os seus próprios herdeiros, ou a menos que tivesse tais 

herdeiros na altura da sua morte, ou os teria tido se tivesse vivido. 

 

884. Isto é considerado como sendo feito com violência, o que qualquer pessoa faz depois de ter sido proibida; e age 

clandestinamente quem procede sem o conhecimento da outra parte, se tiver uma controvérsia com ele, ou se pensar que terá 

uma. 

 

885. Qualquer coisa que seja declarada em testamento, de tal forma que não possa ser compreendida, é como se não tivesse 

sido de todo mencionada. 

 

886. Ninguém pode beneficiar outro em detrimento de um terceiro, seja através de um acordo, prescrevendo uma condição, 

ou entrando numa estipulação. 

 

887. Papinianus, Perguntas, Livro I. 

 

Uma condição injusta não deve ser imposta por uma pessoa a outra. 

 

888. Papinianus, Perguntas, Livro III. 
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Ninguém pode mudar de ideias em relação à lesão de outra pessoa. 

 

889. The Same, Questions, Livro XXIV. 

 

Nenhuma transacção que exija o consentimento das partes interessadas pode ser realizada, a menos que exista uma prova real 

e positiva disso. 

 

890. The Same, Questões, Livro XXVIII. 

 

Os actos lícitos que não dependem do tempo ou de uma condição, como, por exemplo, a emancipação, a libertação, a 

aceitação de uma herança, a escolha de um escravo, a nomeação de um tutor, são absolutamente anulados pela adição de 

tempo, ou de uma condição. Ocasionalmente, porém, os actos acima mencionados tornam-se tacitamente operativos em 

circunstâncias que, se declaradas abertamente, as tornariam nulas. Pois quando alguém acusa de forma absoluta a recepção de 

algo que lhe foi prometido sob uma condição, a sua libertação será considerada válida se a condição da obrigação tiver de ser 

cumprida; quando, no entanto, a condição da libertação foi expressamente declarada, a transacção não terá força ou efeito. 

 

891. The Same, Questions, Book XXXI. 

 

De um modo geral, quando se levanta qualquer questão com referência a uma fraude, não deve ser tomado em consideração o 

que o queixoso tem nas suas mãos, mas o que poderia ter tido, se não tivesse sido pelo seu adversário. 

 

892. The Same, Questions, Book XXXII. 

 

O estabelecimento da existência de fraude, de acordo com o Direito Civil, nem sempre depende do acontecimento, mas sim 

da intenção de o cometer. 

 

893. The Same, Perguntas, Livro XXXIII. 

 

Em todos os assuntos jurídicos, a espécie tem precedência sobre o género, e o que quer que tenha referência ao mesmo é 

considerado da maior importância. 

 

894. The Same, Opiniões, Livro III. 

 

O que quer que esteja inserido nos contratos com o objectivo de eliminar ambiguidades não prejudica o Direito Comum. 
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895. The Same, Opinions, Livro IX. 

 

Tudo o que for doado é considerado doado sem a obrigatoriedade da lei. 

 

896. The Same, Definitions, Livro II. 

 

Ninguém é considerado como tendo perdido algo se este não lhe pertencesse. 

 

897. The Same, Perguntas, Livro V. 

 

Quando se paga mais do que é devido, e não é possível deduzir o excedente, toda a dívida é entendida como não paga, e a 

obrigação anterior continuará a existir. 

 

898. Aquele em cuja honestidade confiámos deve, por lei natural, o que deve pela Lei das Nações. 

 

85. The Same, Perguntas, Livro VI. 

 

Quando surgir qualquer dúvida, é melhor decidir a favor do dote. 

 

899. Não é novo princípio que tudo o que uma vez foi decidido ser válido, se manterá; embora possa surgir um caso em que 

um começo não poderia ter sido feito. 

 

900. Sempre que uma razão natural, ou uma dúvida sobre a lei se opuser por equidade, deve ser observada moderação na 

tomada de decisão. 

 

901. The Same, Questions, Book VII. 

 

A condição daqueles que se envolvem em litígios não é normalmente pior do que se não o tivessem feito, mas na sua maior 

parte é melhorada. 

 

902. The Same, Questões, Livro XIII. 

 

Ninguém, ao tentar recuperar os seus bens, torna o seu caso pior, mas melhora. Finalmente, depois de a questão ter sido 

resolvida, o direito passa para o herdeiro, e o herdeiro é também responsável em todas as circunstâncias. 
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903. Scaevola, Perguntas, Livro V. 

 

Ninguém é entendido como estando em falta quando a reclamação é nula. 

 

904. Paulus, Perguntas, Livro X. 

 

Desde que um testamento seja válido, o herdeiro legal não é admitido à sucessão. 

 

905. The Same, Questões, Livro XV. 

 

Em todos os assuntos, e especialmente naqueles relacionados com a lei, a equidade deve ser considerada. 

 

906. The Same, Perguntas, Livro XVII. 

 

Sempre que uma sucessão pertença a alguém por um duplo direito, se a mais recente for rejeitada, a mais antiga permanecerá. 

 

907. Scaevola, Opiniões, Livro V. 

 

Se um copista comete um erro na transcrição de uma estipulação, isto não impedirá que o devedor e o fiador sejam 

responsáveis. 

 

908. Marcianus, Trusts, Livro I. 

 

Considera-se que um filho sob controlo paterno não retém, não recupera, nem adquire a posse da sua peculiaridade. 

 

909. Ulpianus, Trusts, Livro II. 

 

Não é habitual, em matéria supérflua, viciar um documento. 

 

910. The Same, Trusts, Livro VI. 

 

Ninguém duvida que ele deve ser considerado solvente que é defendido. 

 

911. Marcianus, Trusts, Livro XII. 
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Quando um instrumento é ambíguo, a intenção da parte que o produziu deve ser considerada. 

 

912. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livro III. 

 

A sentença de deportação, por si só, priva uma pessoa da sua propriedade, que é confiscada pelo Tesouro. 

 

913. The Same, Epitomes of Law, Livro IV. 

 

Sempre que uma propriedade é reclamada por duas pessoas sob um título lucrativo, aquele cujo título é o mais antigo deve ter 

a preferência. 

 

914. Venuleius, Estipulações, Livro XII. 

 

Ninguém pode ser considerado desonesto se não souber quanto deve pagar. 

 

915. Gaius, Regras, Livro I. 

 

Qualquer obrigação contraída ao abrigo de uma lei é anulada por uma lei contrária. 

 

916. Paulus, On Judicial Inquiries. 

 

Quando a lei menciona o prazo de dois meses, e a festa aparece no sessenta primeiro dia, ele deve ser ouvido; para isso o 

Imperador Antonino e o seu Pai Divino declararam num Rescript. 

 

917. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Qualquer pessoa que cometa um acto contra a ordem do Pretor é devidamente considerado como tendo violado o Édito. 

 

918. Ele tem o direito de recusar uma acção, que também pode concedê-la. 103. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Ninguém pode ser levado à força da sua própria casa. 

 

919. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro II. 

 



3616 

 

Quando são intentadas duas acções, numa das quais é reclamada uma grande quantia como indemnização, e na outra é feita 

uma acusação infame, a que afecta a reputação da parte tem direito à preferência. Mas quando ambas as acções são tais que 

as sentenças marcam o réu com infâmia, ambas devem ser consideradas como tendo a mesma importância, embora os 

montantes envolvidos sejam desiguais. 

 

920. Paulus, Sobre o Édito, Livro I. 

 

Sempre que for exigido um inquérito judicial, deve recorrer-se ao Pretor. 

 

921. O mesmo, Sobre o Édito, Livro II. 

 

A liberdade é uma posse de valor inestimável. 

 

922. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro I. 

 

Nenhuma acção judicial pode ser intentada contra um escravo. 

 

923. Paulus, Sobre o Édito, Livro IV. 

 

Ao infligir sanções, a idade e inexperiência do culpado deve ser sempre tida em conta. 

 

924. The Same, On the Edict, Livro V. 

 

Ele não é cúmplice de um crime que não o impeça de ser cometido quando é incapaz de o fazer. 

 

925. The Same, On the Edict, Livro VI. 

 

Quanto menos, menos é sempre incluído no maior. 

 

926. Ninguém é considerado legalmente responsável por outro, a menos que ele dê segurança. 

 

927. Um menor não é considerado como tendo consentido em algo para o seu ferimento. 

 

928. Quando duas frases de um contrato referentes à mesma coisa não estão ligadas, é suficiente que uma delas seja 

cumprida. 
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929. Deve ser concedido alívio às mulheres para a sua protecção, mas não para lhes permitir impor mais facilmente aos 

outros. 

 

930. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro II. 

 

Um menor que esteja próximo da idade da puberdade é capaz de roubo e da comissão de ferimentos. 

 

931. As acções penais decorrentes de violações da lei não se aplicam contra o herdeiro, como, por exemplo, as de furto, 

danos injustos, roubo com violência, e ferimentos. 

 

932. Paulus, Sobre o Édito, Livro VIII. 

 

Não faz diferença, no que diz respeito ao resultado, se alguém não tem direito a uma acção ao abrigo da lei, ou se pode ser 

impedido por uma excepção. 

 

933. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro III. 

 

Uma parte está incluída no todo. 

 

934. Paulus, Sobre o Édito, Livro IX. 

 

Quando as palavras são ambíguas, o seu significado mais provável ou ordinário deve ser adoptado. 

 

935. The Same, On the Edict, Livro X. 

 

Quando alguém é libertado de uma obrigação, presume-se que o seu credor tenha recebido o seu dinheiro. 

 

936. Não se pode considerar que ele tenha obtido algo que, tendo feito uma estipulação, possa ser barrado por uma excepção. 

 

937. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

Nada é tão contrário ao consentimento, que é a base de contratos de boa-fé, como força e medo; e aprovar qualquer coisa 

deste tipo é contrário à boa moral. 

 



3618 

 

938. Não se aproveita de quem está em conformidade com o direito público. 

 

939. Aqueles que cometem erros não são considerados como consentimento. 117. Paulus, Sobre o Édito, Livro XI. 

 

O Pretor considera o possuidor de uma propriedade sob o Édito como ocupando o lugar do herdeiro em todos os aspectos. 

 

940. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Quem está em servidão não pode adquirir propriedade por usucapião; pois mesmo quando tem posse, não é considerado 

como possuidor legal. 

 

941. The Same, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Ele não afasta quem simplesmente não consegue obter a posse. 

 

942. Paulus, Sobre o Édito, Livro XII. 

 

Ninguém pode deixar ao seu herdeiro quaisquer direitos que ele próprio não possua. 

 

943. The Same, Sobre o Édito, Livro XIII. 

 

Aquele que não faz o que deveria é considerado como tendo violado o seu dever; e aquele que faz o que não deve fazer é 

entendido como não fazendo o que lhe foi ordenado. 

 

944. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

A liberdade é favorecida acima de todas as coisas. 

 

945. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XIV. 

 

Ninguém pode legalmente trazer processo em nome de outro. 

 

946. Uma mudança temporária não afecta de forma prejudicial os direitos de uma província. 124. Paulus, Sobre o Édito, 

Livro XVI. 
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Nas transacções em que não é necessária a fala, mas a presença da parte, uma pessoa burra que tenha inteligência pode ser 

considerada para responder. A mesma regra aplica-se a quem é surdo, pois também pode responder. 

 

947. Pomponius, no Primeiro Livro diz: "Uma pessoa louca ocupa a mesma posição que uma pessoa ausente". 

 

948. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro V. 

 

Os arguidos são considerados com maior favor do que os queixosos. 

 

949. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XV. 

 

Ninguém é um depredador que paga o preço do que obtém. 

 

950. Aquele que adquire um libertado não se torna mais rico por esta razão. 

 

951. Quando uma questão se coloca com referência às reivindicações de duas pessoas, a posição do possuidor é preferível. 

 

952. Paulus, Sobre o Édito, Livro XX. 

 

Quando o Pretor concede uma acção contra um herdeiro pelo montante com que lucrou, é suficiente que o cálculo seja feito a 

partir do momento em que o bem obtido pela fraude do falecido chegou às suas mãos. 

 

953. The Same, On the Edict, Livro XIX. 

 

Quando duas pessoas detêm bens com o mesmo título, o possuidor tem a vantagem. 

 

954. Considera-se que aqueles que conseguem todos os direitos de qualquer pessoa ocupam o lugar dos seus herdeiros. 129. 

The Same, On the Edict, Livro XXI. 

 

Um credor não é culpado de fraude e recebe aquilo a que tem direito. 

 

955. Quando a coisa principal deixa de existir, os seus acessórios também desaparecem. 130. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro 

XVIII. 

 

As acções, e especialmente as penais, que têm referência ao mesmo assunto, nunca se ab-rogam mutuamente. 
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956. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXII. 

 

Qualquer pessoa que abandone fraudulentamente a posse tem o julgamento proferido contra ele como possuidor, porque a 

sua fraude o torna responsável como possuidor. 

 

957. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro VII. 

 

A ignorância é classificada como negligência. 

 

958. The Same, Sobre o Édito Provincial, Livro VIII. 

 

A nossa condição pode ser melhorada pelos nossos escravos, mas não pode ser piorada. 

 

959. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXI. 

 

Os credores não são defraudados quando nada é adquirido pelo seu devedor, mas apenas quando a sua propriedade é 

diminuída. 

 

960. Ninguém pode melhorar a sua condição por meio de um crime. 135. The Same, On the Edict, Livro XXIII. 

 

Não podem ser entregues bens que ou não existem ou que não são considerados como incluídos no contrato. 

 

961. Paulus, Sobre o Édito, Livro XVIII. 

 

A boa fé concede tanto a um possuidor como a um verdadeiro possuidor, sempre que a lei não o impeça de o fazer. 

 

962. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro XXV. 

 

Aquele que obtém tudo pela autoridade de um tribunal é um possuidor de boa-fé. 

 

963. Paulus, Sobre o Édito, Livro XXVII. 

 

Todos os bens, ainda que posteriormente entrados, são considerados como tendo sido aceites no momento da morte do 

defunto. 
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964. A gravidade de uma ofensa nunca aumenta devido ao tempo decorrido desde que foi cometida. 

 

965. Gaius, Sobre o Édito do Pretor Urbano. 

 

Todos os direitos de acção que são extintos por morte ou por lapso de tempo continuam a existir quando, uma vez levados a 

tribunal. 

 

966. Nada é considerado como pertencendo absolutamente a ninguém, do qual possa ser privado por algum acontecimento. 

140. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LVI. 

 

A ausência daquele que está fora em negócios para o Estado não deve prejudicá-lo, nem a qualquer outra pessoa. 

 

967. Paulus, Sobre o Édito, Livro LIV. 

 

Tudo o que for estabelecido contra um Estado de direito não deve tornar-se um precedente. 

 

968. Dois herdeiros da mesma pessoa não podem tornar-se cada um herdeiros de toda a sua propriedade. 142. O mesmo, 

Sobre o Édito, Livro LVI. 

 

Aquele que se cala nem sempre confessa, ainda assim, é verdade que ele não nega. 

 

969. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXII. 

 

Qualquer coisa que proíba pessoas que tenham celebrado um contrato, também proíbe os seus sucessores. 

 

970. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXII. 

 

Tudo o que é admissível nem sempre é honroso. 

 

971. Em estipulações, deve ser considerado o momento em que celebramos o contrato. 145. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro 

LXVI. 

 

Ninguém é considerado para defraudar aqueles que estão cientes dos factos, e dar o seu consentimento. 
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972. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXII. 

 

O que quer que alguém tenha feito enquanto um escravo não o pode beneficiar depois de se tornar livre. 

 

973. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXIV. 

 

Os assuntos especiais são sempre incluídos em geral. 

 

974. Paulus, Sobre o Édito Curto, Livro XVI. 

 

Quando o efeito de qualquer coisa beneficia todas as partes interessadas, cada uma delas deve também suportar a sua parte da 

despesa. 

 

975. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXVII. 

 

Qualquer pessoa que lucre com os actos de outra deve garanti-los. 

 

976. The Same, Sobre o Édito, Livro LXVIII. 

 

A posição legal daquele que cometeu fraude para obter a posse ou detenção de bens, e a daquele que a cometeu para evitar a 

posse ou detenção de bens, é necessariamente a mesma. 

 

977. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXIV. 

 

Ninguém comete um erro contra outro, a menos que faça algo que não tenha o direito de fazer. 

 

978. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXIX. 

 

É nossa prática processar como crime tudo o que é realizado por violência pública ou privada. 

 

979. Aquele que dirige uma pessoa para ser privada de posse, priva-a dela. 

 

980. A ratificação da prática de um crime assemelha-se a uma ordem para o cometer. 

 

981. Nos contratos que envolvem fraude ou boa fé, o herdeiro é responsável na sua totalidade. 
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982. Paulus, On the Edict, Book LXV. 

 

Tornamo-nos responsáveis da mesma forma que, por outro lado, somos libertados dos contratos; pois ao adquirirmos 

propriedade por certos métodos, perdemo-la também pelos mesmos meios. Portanto, como a posse não pode ser obtida a não 

ser por intenção e esforço corpóreo, portanto, nenhuma pode ser perdida, a menos que ambas as coisas existam. 

 

983. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Quando as partes num processo são culpadas do mesmo crime, o queixoso trabalha em desvantagem, e a posição do 

possuidor é preferível; como é o caso quando é apresentada uma excepção por causa da fraude do queixoso, e não é dada uma 

resposta a este último, mesmo que o arguido tenha cometido fraude na mesma transacção. 

 

984. Aquele que não for ele próprio culpado deve ser autorizado a cobrar uma sanção à outra parte. 155. Paulus, On the 

Edict, Book LXV. 

 

Uma pessoa é responsável pelo seu próprio acto, e isso não deve prejudicar o seu adversário. 

 

985. Ele não é considerado como empregando violência quem se aproveita do seu próprio direito, e traz uma acção ordinária 

à lei. 

 

986. Nos casos penais, a construção mais benevolente deve ser adoptada. 

 

987. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Ninguém pode ser compelido a defender outro contra a sua vontade. 

 

988. Qualquer pessoa pode dizer que a parte a quem concedemos acções tem muito mais razões para invocar uma excepção. 

 

989. Quando uma pessoa sucede a outra, não é apenas que o que quer que tenha prejudicado o indivíduo a quem sucedeu não 

deve também prejudicá-lo. 

 

990. De um modo geral, um comprador deve ter o mesmo direito de intentar uma acção, ou defendê-la, que o vendedor tem. 
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991. O que é concedido a alguém em seu próprio benefício não lhe é conferido se ele se recusar a aceitá-lo. 157. The Same, 

On the Edict, Book LXXI. 

 

Quando um crime ou infracção não for classificado como atroz, será perdoado naqueles que o cometerem, se, como escravos, 

tiverem obedecido aos seus senhores; ou onde os infractores tiverem obedecido àqueles que tomam o lugar dos senhores, 

como, por exemplo, guardiães e curadores. 

 

992. Considera-se que quem comete uma fraude com o objectivo de renunciar à posse, continua a reter a posse. 

 

993. Nos contratos, os sucessores daqueles que foram culpados de fraude são responsáveis não só por quaisquer lucros que 

possam obter, mas também pela totalidade do montante; ou seja, cada um será responsável pela sua parte como herdeiro. 

 

994. Gaius, Sobre o Édito Provincial, Livro XXVI. 

 

Um credor que permita a venda de uma propriedade que tenha sido prometida perde a sua penhora. 

 

995. Paulus, Sobre o Édito, Livro VII. 

 

Podemos ter direito à propriedade em virtude de obrigações diferentes, mas esta não nos pode pertencer por títulos diferentes. 

 

996. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LXXVI. 

 

Uma coisa é vender, e outra é consentir que o vendedor venda. 

 

997. Qualquer coisa que seja feita publicamente por uma maioria é considerada como tendo sido feita por todas as partes 

interessadas. 

 

998. É absurdo que uma pessoa a quem tenha sido concebido um tracto de terra tenha um título melhor do que o herdeiro, ou 

o próprio testador se ele próprio estivesse vivo. 

 

999. The Same, On the Edict, Book LXXVII. 

 

Era uma regra adoptada pelo Direito Civil que sempre que uma parte interessada impede o cumprimento de uma condição, 

esta é considerada a mesma como se tivesse sido cumprida. Isto aplica-se a concessões de liberdade, legados e nomeação de 
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herdeiros; e, sob esta regra, as estipulações também se tornam operativas, quando, através do acto do promotor, o estipulador 

é impedido de cumprir a condição. 

 

1000. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXX. 

 

Qualquer acto realizado por necessidade não deve ser citado como um precedente. 

 

1001. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LV. 

 

Quando uma pessoa tem o direito de dar qualquer coisa, também tem o direito de a vender e alienar. 

 

1002. Paulus, Sobre o Édito, Livro LI. 

 

Os processos que envolvem uma pena, e que uma vez foram trazidos, podem ser transmitidos contra os herdeiros. 

 

1003. Ulpianus, Sobre o Édito, Livro LIII. 

 

Aquele que pode alienar bens pode também consentir a sua alienação. Mas quando o direito de doar não é concedido a uma 

pessoa, deve ser adoptada a regra de que os seus desejos não devem ser considerados, mesmo que consinta a sua doação por 

outra pessoa. 

 

1004. Paulus, Sobre o Édito, Livro XLVIII. 

 

Aquele que defende o caso de outro nunca é considerado solvente. 

 

1005. The Same, On the Edict, Book XLIX. 

 

Tudo o que, no momento em que foi dado, não se torna propriedade de quem o recebe, não é considerado como tendo sido 

dado de todo. 

 

1006. Uma parte que faz algo por ordem de um juiz não é considerada como tendo cometido fraude, porque foi obrigada a 

obedecer. 

 

1007. The Same, On Plautius, Livro I. 
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Esse curso deve ser prosseguido, o que proporciona a perspectiva de um acordo mais equitativo. 

 

1008. Qualquer questão que seja duvidosa deve ser interpretada de acordo com a intenção das partes interessadas. 

 

1009. The Same, On Plautius, Livro II. 

 

Comete um erro quem ordena que seja cometido. Ele, contudo, não é culpado de quem é obrigado a obedecer. 

 

1010. Qualquer coisa que esteja em suspense não é considerada como existindo. 170. The Same, On Plautius, Livro III. 

 

Qualquer acto de um magistrado que não tenha qualquer referência aos seus deveres judiciais é nulo. 

 

1011. The Same, On Plautius, Livro IV. 

 

Ninguém é responsável por uma dívida com o fundamento de que pode cobrar de outro o que pagou por ele. 

 

1012. The Same, On Plautius, Livro V. 

 

Num contrato de venda, qualquer sentença de significado duvidoso é interpretada contra o vendedor. 

 

1013. Uma reclamação que seja ambígua deve ser interpretada de forma a ser favorável ao queixoso. 173. The Same, On 

Plautius, Livro VI. 

 

Quando o julgamento é feito contra alguém na medida dos seus meios, tudo o que ele tinha não deve ser extorquido dele; mas 

o Estado de direito deve ser observado, o que não permite que ele seja reduzido à pobreza. 

 

1014. Quando a expressão, "Deves restituir", se encontra numa lei, os lucros também devem ser restituídos, mesmo que tal 

não esteja especialmente previsto. 

 

1015. Cada um é prejudicado pelo seu próprio atraso no pagamento, regra que é observada quando dois devedores são co-

responsáveis. 

 

1016. Ele é culpado de fraude que exige algo que é obrigado a devolver. 

 

1017. The Same, On Plautius, Livro VIII. 
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Ele pode agir quem já pareça capaz de cumprir a condição. 

 

1018. Qualquer coisa que uma pessoa não possa ter, mesmo que o deseje, não pode rejeitar. 175. The Same, On Plautius, 

Livro XI. 

 

Um escravo não pode cumprir qualquer dever que as leis exijam que seja cumprido por pessoas que são livres. 

 

1019. Não deveria estar em melhores condições do que a pessoa de quem obtenho os meus direitos. 176. The Same, On 

Plautius, Livro XIII. 

 

A ninguém é concedido o privilégio de fazer por si próprio o que pode ser feito publicamente através de um magistrado; e 

isto é prescrito a fim de evitar oportunidades para promover a desordem. 

 

1020. O valor da liberdade e da relação é ilimitado. 177. The Same, On Plautius, Livro XIV. 

 

Aquele que sucede aos privilégios ou à propriedade de outro deve valer-se dos seus direitos legais do seu antecessor. 

 

1021. Ninguém deve ser acusado de fraude que ignore a razão pela qual não deve intentar uma acção. 178. The Same, On 

Plautius, Livro XV. 

 

Quando a coisa principal já não existe, os seus acessórios, em geral, também deixam de existir. 

 

1022. The Same, On Plautius, Livro XVI. 

 

Quando a intenção de uma pessoa que concede a manumissão é obscura, uma decisão deve ser proferida a favor da liberdade. 

 

1023. The Same, On Plautius, Livro XVII. 

 

Qualquer coisa que seja paga por ordem de um credor é o mesmo que se tivesse sido paga a este último. 

 

1024. The Same, On Vitellius, Livro I. 

 

Se ninguém aceitar uma herança, a força da vontade é totalmente destruída. 
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1025. The Same, On Vitellius, Livro III. 

 

Quando o título de propriedade não pode pertencer a ninguém, nenhuma obrigação o pode obrigar a fazê-lo. 

 

1026. Marcellus, Digest, Livro XIII. 

 

Embora as formalidades exigidas por lei não sejam facilmente alteradas, ainda assim deve ser concedido alívio onde a 

equidade claramente o exija. 

 

1027. Celsus, Digest, Livro VII. 

 

A desculpa de um medo vazio não é uma desculpa legal. 

 

1028. The Same, Digest, Livro VIII. 

 

Nenhuma obrigação é vinculativa, o que é impossível. 

 

1029. The Same, Digest, Livro XII. 

 

Nada pode ser exigido antes do momento em que pode ser entregue, de acordo com o curso natural das coisas; e quando a 

data de pagamento é inserida numa obrigação, não pode ser cobrada, a menos que o tempo tenha decorrido. 

 

1030. The Same, Digest, Livro XVI. 

 

Quando alguém deixa a sua mulher grávida, não é considerado como tendo morrido sem filhos. 

 

1031. The Same, Digest, Livro XVII. 

 

Onde duas coisas contraditórias são ordenadas num testamento, nenhuma delas será válida. 

 

1032. O que quer que seja proibido pela natureza das coisas, não pode ser confirmado por qualquer lei. 189. The Same, 

Digest, Livro XIII. 

 

Não se presume que um menor dê o seu consentimento, ou que o recuse, devido à sua idade; pois a autoridade do seu tutor é 

necessária em qualquer assunto que exija conhecimento ou julgamento. 
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1033. The Same, Digest, Livro XXIV. 

 

Qualquer coisa que seja despejada não está incluída nos bens. 

 

1034. The Same, Digest, Livro XXXIII. 

 

Neratius, tendo sido consultado sobre se um privilégio concedido pelo Imperador a uma pessoa que ele acreditava estar viva, 

mas que de facto já estava morta, deveria ser considerado como tendo efeito, respondeu que não lhe pareceu que o Imperador 

o teria concedido se soubesse que o bolseiro estava morto, mas que ainda assim deveria ser averiguado por ele próprio, até 

que ponto pretendia que o privilégio fosse aplicável. 

 

1035. Marcellus, Digest, Livro XXIX. 

 

Os bens que não podem ser divididos serão devidos na sua totalidade pelos herdeiros, como indivíduos. 

 

1036. Em matérias ambíguas, não é menos do que seguro adoptar a interpretação mais benevolente. 

 

1037. Celsus, Digest, Livro XXXVIII. 

 

Quase todos os direitos dos herdeiros são considerados como se se tivessem tornado tais imediatamente após a morte do 

testador. 

 

1038. Modestinus, Differences, Livro VI. 

 

Aqueles que se tornam herdeiros através de um distante grau de relação com o falecido são considerados não obstante 

herdeiros do que se tivessem sido do primeiro grau. 

 

1039. The Same, Differences, Livro VII. 

 

As coisas claramente afirmadas são prejudiciais; outras não o são. 

 

1040. The Same, Regras, Livro VIII. 
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Alguns privilégios são reais, e outros são pessoais. Os primeiros são transmitidos ao herdeiro: os que são pessoais não lhe são 

transmitidos. 

 

1041. The Same, On the Rite of Marriage. 

 

Nas uniões matrimoniais, não só o que é lícito mas também o que é honorável deve ser considerado. 

 

1042. Javolenus, Sobre Cassius, Livro XIII. 

 

A fraude cometida por um tutor, seja ele solvente ou não, não deve prejudicar os direitos da sua guarda num interdito, ou em 

qualquer outro procedimento legal. 

 

1043. The Same, Epistles, Livro VI. 

 

Ele não pode ser considerado livre de fraude quem se recusar a obedecer à ordem de um magistrado. 

 

1044. The Same, Epístolas, Livro VII. 

 

Sempre que uma decisão não possa ser proferida sem causar danos, deve ser adoptado o curso que seja produtivo da menor 

injustiça. 

 

1045. The Same, Epistles, Livro X. 

 

Todas as disposições contidas num testamento não são consideradas como tendo qualquer efeito, a menos que fossem válidas 

no momento em que foram tomadas. 

 

1046. The Same, Epistles, Livro XI. 

 

Todas as definições do Direito Civil estão sujeitas a modificações, pois uma ligeira discrepância pode torná-lo inaplicável. 

 

1047. Pomponius, On Quintus Mucius, Livro VIII. 

 

Aquele que sofrer qualquer dano por sua própria culpa não é considerado como tendo sido ferido. 

 

1048. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXVIII. 
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É menos vantajoso ter um direito de acção do que ter a propriedade que é objecto do mesmo. 

 

1049. The Same, On Quintus Mucius, Livro XXXIX. 

 

Acontece frequentemente que bens dos quais podemos, em determinadas circunstâncias, ser privados, se encontram em 

condições tais que não nos podem ser retirados. Assim, se nos tornamos responsáveis perante o Tesouro, sobrecarregando um 

pedaço de terra, podemos por vezes intentar uma acção para a recuperar, alienar e impor-lhe uma servidão. 

 

1050. The Same, On Various Passages, Livro IX. 

 

É apenas, e de acordo com a Lei das Nações, que ninguém, pela comissão de um dano, pode ser enriquecido à custa de outro. 

 

1051. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Livro I. 

 

Quando um assunto foi decidido, é considerado como verdadeiro. 

 

1052. Paulus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro XIII. 

 

Ninguém pode ser considerado como tendo perdido algo que nunca teve. 

 

1053. Ulpianus, Sobre a Lex Julia et Papia, Livro IV. 

 

Nós, em certa medida, comparamos a escravatura com a morte. 

 

1054. Licinius Rufinus, Regras, Livro II. 

 

Quando a nomeação de um herdeiro é nula desde o início, não pode ser tornada válida por lapso de tempo. 

 

1055. Paulus, Sobre o Édito, Livro LXIX. 

 

Um escravo não pode estar ausente em negócios para o Estado. 
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